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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma análise referente à geração e ao consumo das 

energias renováveis frente às energias fósseis, tomando como parâmetros o PIB, PIB 

per Capita e outros indicadores econômicos como elementos para análise. Estudou-

se a relação entre o desenvolvimento das nações, os valores econômicos, o consumo 

de energia, a sustentabilidade e os gases de efeito estufa. Sob esta ótica procura-se 

compreender e analisar como se pode interferir de forma mitigadora em prol da 

natureza, para o benefício desta civilização. Como e quais energias renováveis podem 

afetar a redução do efeito estufa, acelerando a diminuição do uso das energias 

fósseis. Para isso é efetuada uma análise num painel de geração e consumo de 

energias (fósseis, renováveis e de outras fontes), agregado com indicadores 

econômicos, no âmbito de dez anos e ao nível de todos os países que contabilizam 

dados de geração e consumo de energia utilizada, bem como de indicadores 

econômicos adotados neste estudo.  

Como resultado, na década, observou-se crescimento do PIB per capita, do 

consumo de energia fóssil, da emissão de CO2 e da energia primária. Notou-se forte 

crescimento das energias renováveis, com significância para os biocombustíveis, 

solar, eólica, biomassa. O menor crescimento ocorrendo na nuclear. 

Concluindo que tornam-se urgente ações, a nível global, para aumentar, de 

forma exponencial, a geração de energias renováveis e limpas, com a consequente 

redução no consumo das energias fósseis, exponencializando a geração das energias 

renováveis e erradicando as energias fósseis sempre, onde e quando viável. 

 

 

 

Palavras chave: 
 Energias renováveis. Energias fósseis. Sustentabilidade. Índices de 

desenvolvimento. Regressão linear. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation provides an analysis related to the generation and 

consumption of renewable energy front of the fossil energy, taking as parameters the 

GDP per Capita GDP and other economic indicators as elements for analysis. It was 

studied the relationship between the development of nations, economic values, energy 

consumption, sustainability and greenhouse gases. Under this viewpoint seeks to 

understand and analyze how one may interfere in mitigating forms in favors to nature, 

for the benefit of this civilization. How and what renewable energy can affect the 

reduction of greenhouse gases, accelerating the decline in the use of fossil fuels For 

that is performed an analysis in generation and consumption of energy (fossil, 

renewable and other sources) panel, aggregate with economic indicators, in the 

context of ten years and at the level of all countries that account for data generation 

and power consumption used, as well as economic indicators used in this study. 

As a result ,in the decade, It was observed growth of GDP per capita, 

consumption of fossil energy, CO2 emissions and primary energy. It was noted strong 

growth of renewable energy, with significance for biofuels, solar, wind, biomass. The 

lower growth occurring in nuclear. 

Concluding that becomes urgent actions, globally, to increase up, exponentially, 

the generation of renewable and clean energies, with consequent reduction in the 

consumption of fossil fuels, exponentiating the generation of renewable energy and 

eradicating fossil fuels always where and when feasible. 
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regression.  
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  A ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

O presente Capitulo I – Introdução  tem como propósito apresentar:  

 A contextualização do tema; 

 A identificação do problema;  

 Os objetivos gerais e específicos da análise investigatória efetuada com 

as consequentes questões da pesquisa a serem respondidas; 

  Os principais aspectos envolvidos para o desenvolvimento da análise, 

como; a originalidade da pesquisa, seus aspectos teóricos e 

metodológicos; 

 A justificativa e relevância do estudo, a contribuição científica esperada, 

com como dá orientações a respeito da relevância da continuidade do 

estudo e sugestões para futuros trabalhos de pesquisa. 

O Capítulo II – Fundamentação Teórica tem como foco, a análise do 

desequilíbrio ambiental hoje existente no nosso planeta, no contexto da história da 

humanidade, e que papel a energia representa e quão importante ela o é para o 

desenvolvimento da humanidade, da economia humana e das nações. O quanto a 

energia influencia ou é influenciada pelo desenvolvimento humano e dos povos. Qual 

foi o foco do desenfreado consumo de energia e quando este teve início. 

Em seguida, estuda-se o desenvolvimento econômico da humanidade, e como 

este veio a afetar nossos dias atuais, através da geração de capital e do trabalho, em 

função da transformação da energia primitivamente humana para as atuais energias 

de nosso conhecimento. 

Como não poderia deixar de ser, procura-se entender como, pelo homem, 

ocorreu o desenvolvimento da utilização energética e, consequentemente, sua 

importância e evolução dos tempos antigos à época atual da humanidade. A 
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humanidade, através de sua contínua evolução, adequou-se à inovação tecnológica, 

e tornou-se cada vez mais dependente da energia.  

Destarte, cabe o estudo de todas as formas de energia hoje disponíveis, 

desenvolvidas ou ainda em fase empírica de estudo para sua obtenção. São 

analisadas as energias fósseis, iniciando-se pelo petróleo, maior fonte energética hoje 

em uso, seguindo-se o carvão e o gás natural.  

Neste ponto, para a análise das energias renováveis, utilizando uma concepção 

do natural e do humano, entra-se na análise das energias renováveis, puramente 

naturais, disponibilizadas pela natureza sem que o homem tenha que intervir para a 

continuidade de sua geração após introduzir o sistema de sua captação. Assim são 

estudadas as energias: hídrica, geotérmica, eólica, solar, do mar, transcorrendo pelas 

ondas, marés. Analisa-se, então, as energias naturais desenvolvidas com a 

intervenção humana, como os biocombustíveis e biomassa. Por fim, estuda-se a 

energia nuclear. 

Em complemento, é analisada a (eco)sustentabilidade, a crise ambiental, o 

desenvolvimento, o sequestro de carbono, o aquecimento global e o efeito estufa. 

Analisa-se como o valor econômico da natureza agrega valor à humanidade e a 

aplicabilidade da segunda lei da termodinâmica 1 no desenvolvimento sustentável 

da natureza.  

Estuda-se como a humanidade, em sua crise de civilização degradou a 

natureza, bem como a reação desta sobre a civilização, sobre o ambiente e sobre a 

produção de pobreza. Encerra-se a fundamentação teórica com a análise sobre a 

reconstrução da natureza referente à crise da civilização, a complexidade e a 

                                            
 
1  A Segunda Lei da Termodinâmica ou Segundo Princípio da Termodinâmica expressa, de uma 

forma concisa, que "A quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente 
tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo". Mais sensivelmente, quando 
uma parte de um sistema fechado interage com outra parte, a energia tende a dividir-se por igual, 
até que o sistema alcance um equilíbrio térmico. Enquanto a primeira lei da termodinâmica 
estabelece a conservação de energia em qualquer transformação, a segunda lei estabelece 
condições para que as transformações termodinâmicas possam ocorrer. Num sentido geral, a 
segunda lei da termodinâmica afirma que as diferenças entre sistemas em contato tendem a igualar-
se. As diferenças de pressão, densidade e, particularmente, as diferenças de temperatura tendem 
a equalizar-se. Isto significa que um sistema isolado chegará a alcançar uma temperatura uniforme. 
Uma máquina térmica é aquela que provêm de trabalho eficaz graças à diferença de temperatura 
de dois corpos. Dado que qualquer máquina termodinâmica requer uma diferença de temperatura, 
se deriva, pois, que nenhum trabalho útil pode extrair-se de um sistema isolado em equilíbrio 
térmico, isto é, requererá de alimentação de energia do exterior. A segunda lei se usa normalmente 
como a razão pela qual não se pode criar uma máquina de movimento perpétuo (moto contínuo). 
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degradação ambiental imposta à natureza, e como esta pode reagir ecologicamente, 

por meio da fotossíntese e de seus recursos biológicos. 

O Capítulo III – Metodologia – trata do processo de coleta de dados levantados 

para a análise; as considerações efetuadas para o processo de coleta; as correlações 

sob a ótica do modelo estatístico analítico utilizado; as equações advindas do 

processo de análise por regressão linear, bem como a explicação do processo de 

regressão efetuado. 

O Capítulo IV – Resultados – refere-se a apresentação e análise dos 

resultados da pesquisa. 

O Capítulo V – Conclusão – trata do fechamento de todas as análises desta 

dissertação. 

 

1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O homem, por poder raciocinar de forma intensa e preponderante, diferenciou-

se dos demais animais. Isto lhe permitiu desenvolver técnicas de controle sobre as 

energias, iniciando pelo fogo e hoje controlando as demais energias existentes no 

universo que lhe foram dadas conhecer, mesmo que algumas ainda de forma 

empírica. 

Assim, conheceu, desde os primórdios de seu tempo, o fogo como fonte de 

energia, alimentado pela lenha ou pelo betume nos locais em que aflorava a terra e, 

mais tarde, pelo carvão extraído das minas e, posteriormente, pelo petróleo.  

Aprender a controlar a energia permitiu, ao homem, o desenvolvimento da 

humanidade por meio das facilidades de locomoção que dela advieram. O homem 

primitivo controlava o fogo, o homem medieval conheceu a roda d´água, que o ajudou 

a movimentar mós e, posteriormente, o uso do carvão na fornalha a vapor, 

movimentou a humanidade por mares adentro e continentes afora. O controle das 

energias trouxe à humanidade um desenvolvimento socioeconômico fortemente 

ascendente, principalmente após a descoberta da eletricidade, permitindo transferir 

energia, da fonte ao consumidor, de forma barata e eficiente.  
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A energia do hidrogênio, finalmente, permitiu à humanidade lançar-se fora da 

órbita da Terra, alcançando a Lua, Marte e o espaço sideral, como, conforme a NASA, 

através das naves Pioneer 6 a 11, Galileu, Cassini e Voyager I e II.  

O desenfreado e indiscriminado uso das energias fósseis, a partir do século 

XVIII, pós Revolução Industrial, levou à degradação o planeta Terra. No final do século 

passado começaram a borbulhar estudos sobre a (in)sustentabilidade de nosso meio 

ambiente. Neste início de século, houve o afloramento de forte pressão sobre o uso 

das energias renováveis, para a benesse de nossa atmosfera e bioma em que 

vivemos, e em que, principalmente, haverão de viver nossas futuras gerações. 

Hoje é reconhecido como imprescindível a aceleração do uso de energias 

renováveis, principalmente as classificadas como limpas, e a forte contenção no 

consumo de energias fósseis, para permitir-nos a perpetuação da humanidade. 

Países desenvolvidos, com desenfreada geração de dióxido de carbono (CO2), 

estão comprando créditos de carbono 2 de países menos poluidores, e, portanto, 

com crédito na relação consumo de energia fóssil x poluição, por não produzirem tanta 

poluição como os outros, ou ainda, que produzam energias renováveis de forma mais 

limpa. 

 

 

                                            
 
2   Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões(RCE) são certificados emitidos para 

uma pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Por 
convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de carbono. Este 
crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da emissão de outros gases, 
igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em créditos de carbono, 
utilizando-se o conceito de Carbono Equivalente. Comprar créditos de carbono no mercado 
corresponde comprar uma permissão para emitir GEE. O preço dessa permissão, negociado no 
mercado, deve ser necessariamente inferior ao da multa que o emissor deveria pagar ao poder 
público, por emitir GEE. Para o emissor, portanto, comprar créditos de carbono no mercado significa, 
na prática, obter um desconto sobre a multa devida. Acordos internacionais como o Protocolo de 
Kioto determinam uma cota máxima de GEE que os países desenvolvidos podem emitir. Os países, 
por sua vez, criam leis que restringem as emissões de GEE. Assim, aqueles países ou indústrias 
que não conseguem atingir as metas de reduções de emissões, tornam-se compradores de créditos 
de carbono. Por outro lado, aquelas indústrias que conseguiram diminuir suas emissões, abaixo das 
cotas determinadas, podem vender, a preços de mercado, o excedente de "redução de emissão" ou 
"permissão de emissão" no mercado nacional ou internacional. Os países desenvolvidos podem 
estimular a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE) em países em 
desenvolvimento através do mercado de carbono, quando adquirem créditos de carbono 
provenientes destes últimos. 
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1.3  IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

O desenvolvimento econômico-financeiro dos países pode ser relacionado à 

disponibilidade e ao consumo da energia, seja ela de origem fóssil ou renovável, 

indispensável para alavancar o crescimento, tanto dos países subdesenvolvidos como 

dos em desenvolvimento. 

A quantidade de energia disponível é, assim, uma das variáveis mais 

importantes de qualquer país, e uma das maiores restrições possíveis no 

estabelecimento de uma plataforma do seu crescimento econômico-sustentável. Nas 

últimas décadas, os países fundamentaram o crescimento de suas economias 

utilizando-se de combustíveis fósseis, que geraram emissões de grandes quantidades 

de carbono na atmosfera. 

Tanto a dependência dos combustíveis fósseis, como a volatilidade dos preços 

e a dificuldade de se estimar as reservas existentes, além dos aspectos ambientais, 

levaram os países a explorar fontes alternativas de geração de energia. Especial 

destaque ficou por conta das energias limpas ou que não estivessem associadas a 

emissões de gases que provoquem o efeito estufa. 

Faz-se, portanto, imprescindível analisar apuradamente os meios de geração 

de energia que hoje dispomos e consumimos, de forma a tornar reversível o contexto 

de vida em nosso planeta em curto, médio e longo prazo. Fotos tiradas fora da órbita 

de nosso planeta o mostram de cor azul, com mechas brancas de nuvens. Não seja a 

presente geração responsável por destruir a criação de DEUS, tornando-o cinza ao 

invés de azul e com as mechas transformadas em negros blocos de fuligem.  

No contexto acima, entende-se oportuna a investigação de como o crescimento 

da geração de energias renováveis, o desenvolvimento econômico e financeiro dos 

países, e a utilização dos combustíveis fósseis se (inter)relacionaram na última 

década.  
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1.4  OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é identificar as relações existentes entre a produção 

e/ou disponibilidade de energia de origem fóssil ou renovável com os índices de 

desenvolvimento econômicos e financeiros selecionados para essa análise e estudar 

como diversas nações estão utilizando as Energias Fósseis e as Energias Renováveis 

e como essa demanda de consumo tem influência no contexto mundial. 

Foram analisadas a quase totalidade das nações, na primeira década deste 

século, ou seja, de 2001 a 2010, de forma a verificar, através de indicadores sociais e 

econômicos, a relação do desenvolvimento destes países com a utilização das 

diferentes fontes de energia, através de um estudo / levantamento da demanda e da 

produção de vários tipos de energia em cada ano da década analisada, para cada 

país, relacionando-a:  

 À população;  

 Ao Produto Interno Bruto (PIB);  

 Ao PIB per capita;  

 Ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 3  

 À geração de CO2 e;  

 A outros indicadores. 

 

 

Com dados coletados nos “sites” da U.S. Energy Information Administration 

(EIA) 4 e do World Bank (WB) 5, e por meio de Análise de Regressão Linear, fazer 

                                            
 
3 IDH é uma medida resumida do progresso, a longo prazo, em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer 
um contraponto a outro indicador muito utilizado, o PIB per capita, que considera apenas a dimensão 
econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbubul Haq com a colaboração do economista 
indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma 
medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, 
não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. 

 
4   EIA  - U.S. Energy Information Administration, acesso por  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm 
 
 
5    WB – World Bank, acesso por http://data.worldbank.org/indicator  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm
http://data.worldbank.org/indicator
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comparações entre os dados, com foco em situações globais (crise de 2008) ou 

específicas (abaixo ou acima da média do IDH). 

 

1.4.1  Objetivo geral           

Estudar como diversas nações estão utilizando as Energias Fósseis e as 

Energias Renováveis e como essa demanda de consumo tem influência no contexto 

mundial. 

 

1.4.2  Objetivos específicos             

Efetuar um estudo / levantamento da demanda e da produção de vários tipos 

de energia em cada ano da década analisada, para cada país, relacionando-a:  

 À população;  

 Ao Produto Interno Bruto (PIB);  

 Ao PIB per capita;  

 Ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);  

 À geração de CO2 e;  

 A outros indicadores. 

 

Com dados coletados nos “sites” da U.S. Energy Information Administration 

(EIA) e do World Bank (WB), e por meio de Análise de Regressão Linear, fazer 

comparações entre os dados, com foco em situações globais (crise de 2008) ou 

específicas (abaixo ou acima da média do IDH). 

 

1.4.3  As questões da pesquisa  

Algumas questões serão abordadas na pesquisa, como por exemplo: 

 Como está distribuída a relação de geração das Energias Fósseis e 

Renováveis nos países com o IDH acima ou abaixo da média? 
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 Qual a relação de consumo e produção das Energias Fósseis x Renováveis 

de diversas nações, no período de uma década? 

 Como a relação de consumo das Energias Fósseis e Renováveis interage 

com o Meio Ambiente e a Sustentabilidade do Planeta? 

 Qual o reflexo dos problemas ocorridos com as usinas nucleares na relação 

geração x consumo de energia? 

 Pode-se inferir que a crise econômica, desencadeada em 2008 nos EUA, 

gerou alterações no quadro energético mundial? Caso positivo, que 

alterações houve? 

 Países com IDH abaixo da média são essencialmente absorvedores ou 

geradores de CO2?  

 Qual a relação da geração de CO2 com o uso das energias renováveis e 

fósseis? 

 O que se pode fazer no momento para que mais pessoas possam desfrutar 

de uma qualidade de vida decente nas gerações atuais e vindouras? 

 

1.5  PRINCIPAIS ASPECTOS ENVOLVIDOS  

1.5.1  Originalidade do trabalho  

Na literatura consultada, não foi localizada uma análise, a nível mundial, e com 

a amplitude de uma década, sustentada pelos dados utilizados neste trabalho, sendo 

analisados os países com base em suas situações socioeconômicas e nos seus níveis 

de utilização e de disponibilidade energética, seja ela de origem fóssil, ou renovável.  

Esta pesquisa aprofunda e amplia o escopo de estudo do trabalho de pesquisa 

de Alcântara (2011), que estudou as energias renováveis, no âmbito econômico, no 

período de 2005 a 2008, tomando como base 54 países. 
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1.5.2  Aspectos metodológicos             

Foram investigadas as relações envolvendo o uso das energias renováveis 

(solar, eólica, oceânica, geotérmica, hidráulica, biomassa, biocombustíveis), da 

energia nuclear e das energias fósseis (petróleo, gás natural e carvão) com o 

desenvolvimento econômico e financeiro dos países.   

Sob a perspectiva do desenvolvimento econômico e financeiro dos países, 

serão selecionados indicadores econômicos das nações, que permitam mensurar 

adequadamente o desempenho econômico e financeiro dos países envolvidos na 

investigação, como, por exemplo, o crescimento do PIB, o crescimento do PIB per 

capita, o PIB por unidade de energia consumida, o IDH, entre outros.  

Com relação aos combustíveis fósseis, energias renováveis e energia nuclear, 

serão escolhidos indicadores que permitam a mensuração da produção, 

disponibilidade e consumo dessas energias, de modo a sustentarem o padrão de 

crescimento verificado. 

Para uma visão da tendência verificada nos países, procurar-se-á construir um painel 

de dados que permita observar as possíveis associações entre as variáveis retro 

mencionadas. De modo a permitir identificar essas possíveis relações, o período de 

tempo investigado será de 10 anos, entre 2001 e 2010, ou seja, a primeira década 

deste século. 

Para a análise dos dados, será utilizado o método das regressões lineares 

múltiplas, de modo a poder investigar como o desenvolvimento econômico, as fontes 

de energia fósseis, a energia nuclear e as demais alternativas de energias renováveis 

foram determinantes para o crescimento da geração de cada tipo de energia renovável 

evidenciada neste estudo. 

A análise de regressão linear será efetuada sobre os dados secundários 

obtidos por meio de bancos de dados de instituições mundiais. Tal método 

possibilitará a exploração das relações estatísticas entre as variáveis em análise. 
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1.5.3  Aspectos teóricos  

O método das regressões lineares múltiplas permite estudar, em um plano 

exploratório, como as variáveis dependentes ou a serem explicadas (no caso o 

crescimento da geração das fontes de energias renováveis) estiveram relacionadas 

com o desenvolvimento econômico e com o comportamento de outras fontes de 

energia renováveis, nuclear ou fósseis. 

A primeira condição necessária para a aplicação do método é a construção de 

um referencial teórico, que permita se estabelecer uma rede de fundamentos ou 

framework, que nos permita fundamentar a possibilidade de virmos a estudar o 

crescimento de cada tipo de energia renovável a partir de outros fatores econômicos, 

financeiros e concorrenciais provenientes de outras fontes de energia. 

Com esse referencial teórico construído, será possível testar, se e como, o 

desenvolvimento econômico e financeiro e as demais fontes de energia se relacionam 

e impactam o desenvolvimento de cada tipo de energia renovável a ser estudada.  

De modo a ser possível analisar os resultados advindos desse método de 

investigação, é necessário que se construam, também, indicadores adequados para 

cada uma das variáveis, de modo a permitir a sua inserção no método de estudo. 

 

1.6  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Este estudo justifica-se plenamente pela atual situação de nosso bioma. Todo 

e qualquer esforço que efetuemos para a melhoria das condições de (auto) 

regeneração da natureza são imprescindíveis e suas aplicações mitigadoras 

urgentemente imperativas. Faz-se necessário compreendermos, cada vez mais e 

mais rapidamente, as relações e inter-relações existentes entre o homem, a geração 

de capital, o trabalho, as energias, a sustentabilidade e o ecodesenvolvimento, o 

aquecimento global, o efeito estufa e o sequestro de carbono, para que seja possível 

alavancar a reconstrução da natureza. 
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1.7  CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA ESPERADA 

Este estudo possibilitará entender a origem da necessidade de energia para a 

humanidade e, como esta evoluiu de sua forma mais primitiva ao poder econômico de 

nações altamente demandantes de energia, sem a mínima preocupação em 

sobrepujar o social, o racional, a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental de nosso 

planeta. Espera-se poder clarear de que forma o desenvolvimento econômico e as 

fontes de energia se relacionaram com o crescimento de cada tipo de energia 

renovável estudado. A análise dos resultados permitirá verificar a razoabilidade do 

poder de explicação dessas variáveis no comportamento da geração de cada tipo de 

energia renovável. Além disso, será possível entender como, se, e quanto cada fator 

explicativo contribui para a expansão da geração dos diferentes tipos de energia 

renovável. 

O conhecimento gerado permitirá uma compreensão maior do processo de 

desenvolvimento a ser imputado para essas energias. 

 

1.8  CONTINUIDADE DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.             

Este estudo poderá e deverá ser ampliado de modo a intercambiar e/ou incluir 

um maior número de variáveis explicativas que possibilitem maior e melhor 

compreensão do processo de desenvolvimento dessas energias alternativas. Outras 

variáveis dependentes também devem ser exploradas, aumentando o leque de 

observações. 

Dessa maneira, o conhecimento gerado irá ou poderá servir de base para 

fundamentar a necessidade de um projeto continuado de investimento na 

geração das fontes alternativas de energia.  

Para as entidades governamentais, faz-se necessário o conhecimento do 

desenvolvimento das necessidades da humanidade, para que sejam alocados 

recursos no contexto energético mundial, continental e de cada país ou região, de 

forma a viabilizar o crescimento e evolução nacional e global. O combate à 

pobreza, bem como a melhoria das condições de vida, deve ser o esteio 

governamental de uma nação, atingível com o crescimento do PIB per Capita. 
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É lançada uma pequena chama para que possam ser mais bem estudadas as 

necessidades globais e peculiares. Este estudo inicial pode e deve ser mais 

detalhado, seja quanto ao período como quanto às energias e inter-relações 

entre os indicadores aqui abordados, ou de outros indicadores, de forma a 

topicalizar ao país ou região em análise de interesse.   
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No princípio da humanidade, o homem conheceu o fogo e de lá para cá 

aprendeu a dominar a maioria das fontes de energia, tornando-se extremamente 

dependente destas. Como isto veio a acontecer, é a seguir apresentado, inter-

relacionando a evolução do homem à evolução econômica adquirida, decorrente da 

energia e das fontes energéticas a ele disponibilizadas pela natureza, de forma 

renovável ou não.  

Entremear o homem, ao trabalho humano e ao capital, à geração de capital, à 

geração de energia e suas fontes e ao valor econômico é o que se apresenta a seguir, 

da forma mais concisa possível. Em seguida, analisa-se os efeitos decorrentes desta 

associação na sustentabilidade, no (eco)desenvolvimento e na reconstrução da 

natureza do planeta Terra.  

 

2.1  O HOMEM 

O crescimento populacional mundial, em bilhões de habitantes, a partir dos 

primórdios da civilização até os dias de hoje, e a tendência de crescimento nas 

próximas décadas são apresentados no Gráfico 1 – Crescimento Populacional 

Mundial. 

A tendência é que nas próximas décadas o crescimento populacional mundial 

comece a diminuir. 
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Fonte: Population Reference Bureau and United Nations. 

 
Gráfico 1 – Crescimento Populacional Mundial. 

 

2.2  MENSURAÇÃO DO CAPITAL 

Todos, ao receberem seu salário ou soldo, se preocupam com quanto tem 

disponível para gastar no seu sustento pessoal e familiar, para a alimentação, 

vestuário, deslocamento ao trabalho, profissionalização, estudo, laser etc., pois o 

saldo entre a receita e a despesa retorna a quantificação da economia que se 

consegue obter. Ampliando e planando para uma esfera mais macro, a empresa, a 

comunidade, o município, o estado e a nação, também, têm que efetuar sua conta de 

receita x despesa.  

Existem vários indicadores que ajudam a configurar essa relação, dentre os 

quais destacamos alguns, cujo foco não é somente no lado econômico, mas também 

no bem estar social. Estes indicadores, quando confrontados com os de outros países, 

apresentam meios de comparação do estado econômico, social e humanitário entre 

as nações analisadas. 
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Dentre diversos indicadores, destacam-se os que são objeto de análise no 

presente estudo. 

 

2.2.1  “Gros Domestic Product – GDP” ou Produto Interno Bruto – PIB (US$ 

corrente) 

O WB define o “GDP” ou PIB a preços de aquisição como sendo o somatório 

do valor bruto obtido por todos os produtores residentes na economia, acrescido dos 

impostos dos produtos e diminuído de quaisquer subsídios não incluídos no valor dos 

produtos. É calculado sem fazer deduções da depreciação dos ativos fabricados ou 

da exaustão e degradação dos recursos naturais. Os dados são em dólares correntes 

dos EUA. Valores em dólares para o PIB são convertidos a partir das moedas 

nacionais que utilizam taxas de câmbio anuais oficiais individuais. Para alguns países, 

onde a taxa de câmbio oficial não reflete a taxa efetivamente aplicada a transações 

reais de câmbio, é usado um fator de conversão alternativo. 

 

2.2.2  “GDP Growth” – crescimento do PIB  (% anual) 

O WB define o “GDP Growth” ou Crescimento do PIB como a taxa de 

crescimento anual do PIB a preços de mercado, com base em moeda local constante. 

O somatório do valor bruto obtido por todos os produtores residentes na economia, 

mais os impostos de produtos e menos quaisquer subsídios não incluídos no valor 

dos produtos, são baseadas em constantes do US$ de 2.005.  

 

2.2.3  “GDP per capita” – PIB per capita (US$ corrente) 

O WB define o ”GDP” ou PIB per capita como o PIB dividido pela população a 

ele inerente na metade do ano. Os valores são em dólares correntes dos Estados 

Unidos. 
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2.2.4  “GDP Per Unit of Energy Use” – PIB Por Unidade de Energia Utilizada ($ 

PPP Constante em 2005 por kg de óleo equivalente) 

O WB define “GDP Per Unit of Energy Use” ou PIB por unidade de energia 

utilizada como sendo o PIB na paridade de poder de compra – PPP por quilograma 

de óleo equivalente de consumo de energia. PPP do PIB é o PIB convertido em 

dólares internacionais constantes, com base em 2.005, utilizando as taxas de PPP. 

Um dólar internacional tem o mesmo poder de compra em relação ao PIB que um US$ 

tem nos Estados Unidos. 

 

2.2.5 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

O UNDP 2013 6 define o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH como 

sendo uma medida composta de indicadores ao longo de três dimensões: expectativa 

de vida, nível educacional e comando sobre os recursos necessários para uma 

vida decente. 

Anualmente são apresentados os IDH por meio do Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH), que é reconhecido pelas Nações Unidas como 

um exercício intelectual independente e uma importante ferramenta para aumentar a 

conscientização sobre o desenvolvimento humano em todo o mundo. Com sua 

riqueza de dados e abordagem inovadora para medir o desenvolvimento, o RDH tem 

um grande impacto nas reflexões sobre o tema no mundo todo. Os RDHs incluem o 

IDH e apresentam dados e análises relevantes para a agenda global e abordam 

                                            
 
6 United Nations Development Program (UNDP) ou Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem por 
mandato promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Entre outras atividades, o 
PNUD produz relatórios e estudos sobre o desenvolvimento humano sustentável e as condições de 
vida das populações, bem como executa projetos que contribuem para melhorar essas condições 
de vida, nos 166 países onde possui representação. É conhecido por elaborar o IDH, bem como por 
ser o organismo internacional que coordena o trabalho das demais agências, fundos e programas 
das Nações Unidas – conjuntamente conhecidas como Sistema ONU – nos países onde está 
presente. 
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questões e políticas públicas que colocam as pessoas no centro das estratégias de 

enfrentamento dos desafios do desenvolvimento. O Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD publica anualmente um RDH Global, com temas 

transversais e de interesse internacional, bem como o cálculo do IDH de grande parte 

dos países do mundo. Além dele, são publicados periodicamente centenas de RDHs 

nacionais, incluindo os do Brasil. Até hoje, o PNUD Brasil já publicou três Relatórios e 

dois Atlas de Desenvolvimento Humano Nacional. 

 

2.3  ORIGEM DA ENERGIA 

Os aparelhos mecânicos são simplesmente conversores de energia, mas sem 

eles não haveria energia prática. A mais rudimentar fonte de energia é a energia 

muscular. No princípio, a energia do homem limitava-se a seus músculos, que são 

ainda hoje a única fonte de energia à disposição dos animais racionais ou não.  

A energia muscular humana é tão rudimentar que não pode nem ser medida, 

embora haja fortes razões para considerar o homem como um verdadeiro “motor 

animado”. Em tese, consumindo 3.000 Kcal por dia, pode fornecer um trabalho perto 

de 1 kWh. Um país que só disponha de esforço humano possuirá cerca de 300 kWh 

por habitante, num ano. No passado, os escravos eram uma fonte de energia 

muscular, e na mesma situação está o homem das regiões atrasadas, que garante 

sua subsistência na base exclusiva do trabalho braçal. 

Mais tarde, o homem aprendeu a usar a energia animal. Para tal teve que 

inventar vários aparelhos mecânicos para transformar a energia animal em algo útil. 

Os primeiros aparelhos de energia devem ter sido usados para extrair água dos rios 

para irrigação. Ainda hoje, há muitos, manejados por animais ou pelo próprio homem. 

Irrigação e colheitas significavam também que um povo estava fixo numa área, sendo 

também possível que a escassez de água fosse um incentivo à guerra para conquistar 

outras terras. 

A correnteza do rio, ao girar uma roda com pás, cria a energia hidráulica, a 

energia eólica obtida por um moinho de vento, a energia das ondas obtida por meio 

de flutuadores com células hidráulicas, a energia das marés obtida pela amplitude 

da preamar e baixa-mar quando encerradas numa baía, a energia das correntes 
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marinhas obtida por meio de turbinas nelas dispostas, energia solar obtida por 

placas de captação solar, etc.  

O princípio do moinho de vento aparece novamente na turbina a água, a vapor 

e na turbina a gás. O princípio rotativo, usado também pelo motor elétrico e de maneira 

diferente no motor rotativo Wenkel, a gasolina, mas, durante algum tempo a energia 

tomou o rumo de pistões subindo e descendo dentro de cilindros. 

Alessandro Volta, em 1801, mostrou a Napoleão seu invento, a bateria 

elétrica, a primeira fonte de corrente elétrica de forma contínua, que se tornou o ponto 

de partida para as pesquisas elétricas. 

Em 1821, Michael Faraday aliou a corrente elétrica ao magnetismo, inventando 

o motor elétrico. Em 1831 obteve corrente elétrica de uma bobina com a aplicação de 

força mecânica numa barra ou magneto inserido dentro da bobina, criando o 

solenoide. Ao retirar o magneto observou que a corrente invertia-se, gerando, daí, a 

corrente alternada. Do solenoide, Faraday chegou ao dínamo e ao transformador. 

Benoit Fourneyron começou a estudar as turbinas a água em 1823, obtendo 

sua primeira turbina em 1827, em 1833 apresentou uma turbina de 50 HP que girava 

a 2.300 rpm., descobrindo inclusive como apoiar e lubrificar os mancais do rotor. 

Conseguiu em suas turbinas chegar à eficiência de 80%, quase quatro vezes a da 

roda hidráulica. Hoje conhecemos três tipos básicos de turbinas: a roda Pelton, ou de 

impulso, para grandes desníveis de água, é a mais eficiente, a Francis, ou de 

reação, para médias quedas de água, e a Kaplan, para baixas pressões de água, que 

parece uma hélice de navio cujo passo, pode ser alterado em funcionamento para 

obter melhores resultados. 

Na usina hidroelétrica, a energia gerada pelos geradores, grandes dínamos, é 

elevada a alta voltagem antes de ser colocada na rede de transmissão. Isto propicia 

menores perdas na transferência de energia e, na área de sua utilização será 

rebaixada a sua voltagem para os níveis de consumo residencial, comercial e/ou 

industrial. 

Otto Habin, por meio da divisão do núcleo do urânio, veio a esclarecer as 

dúvidas de Rutherford, somente após sua morte (1937), se a energia do núcleo 

atômico poderia ter uso prático. Habin descobriu que o núcleo de certos átomos de 

urânio podia ser dividido em duas metades aproximadamente iguais, libertando 

energia e várias partículas, chamadas nêutrons que, por seu turno, poderiam dividir 

mais átomos de urânio. Enrico Fermi, em 2 de dezembro de 1942, demonstrou que 
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era possível uma reação em cadeia no urânio, mediante a lenta retirada de varas de 

cádmio da pilha de blocos de grafite e combustível de urânio, disparando os 

contadores Geiger. Este foi primeiro reator nuclear, o protótipo dos reatores atuais nas 

centrais de energia atômica. 

A Figura 1 – Núcleo do reator de pesquisas Herald, em Amsterdam, 

apresenta um brilho azul, sobrenatural, na água protetora produzido pelo rápido 

escapamento de elétrons. 

 

 

Fonte: Eureka! Uma História de Invenções. Edward de Bono – Editorial Labor do Brasil S.A., 1975. 
Página 81. 

Figura 1 – Núcleo do reator de pesquisas Herald, em Aldermaston. 
 

Podemos classificar as energias outras que não a muscular em três grandes 

grupos, em função de sua fonte: Energias fósseis, decorrentes da fossilização de 

florestas existentes a dezenas de centenas de milhões de anos atrás, delas fazendo 

parte, como seus contribuidores o petróleo, o carvão e o gás natural; possuem uma 

quantidade certamente limitada em nosso planeta, podendo acabar caso não haja um 

consumo racional. Energias Renováveis compõem o segundo grupo, pois, como o 

próprio nome o diz, são-nos fornecidas ininterruptamente, ou serem continuamente 

renováveis, com ou sem a manipulação do homem. Fazem parte do primeiro grupo as 

energias naturais, consideradas limpas por não desprenderem CO2 em sua geração: 

a hidráulica, geotérmica, eólica, solar, dos mares; e em outro grupo: a biomassa, 

biocombustíveis e outras. Energias químicas compõem o terceiro grupo, por, como 

o próprio nome o diz, serem provenientes de reações químicas, dela fazem parte: a 

nuclear, as pilhas e o hidrogênio. 
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Cerca de 40% de CO2 produzido no mundo é resultante da geração de energia 

e calor. Isto ocorre, pois o carvão mineral ainda é a principal fonte utilizada. 

Atualmente, a China é o país que mais lança CO2 na atmosfera. Isto ocorre, 

pois o carvão mineral é muito utilizado na geração de energia. Porém, o governo 

chinês vem desenvolvendo, nos últimos anos, uma política de geração de energia 

limpa. Este fato faz da China o país que mais produz eletricidade a partir de fontes de 

energia limpa. 

Um dado positivo é que, desde 2006, os investimentos globais em energias 

renováveis aumentaram mais de 500%.  

 

2.4  DEFINIÇÕES DE ENERGIA 

2.4.1  Energia primária 

A EIA define Energia Primária como sendo a energia na forma em que é 

contabilizada em primeiro lugar em uma estatística de balanço energético, antes de 

qualquer transformação para formas secundárias ou terciárias de energia. Por 

exemplo, o carvão pode ser convertido em gás de síntese, que pode ser convertido 

em eletricidade e, neste exemplo, o carvão é de energia primária, o gás de síntese é 

a energia secundária e a energia elétrica é terciária.  

 

2.4.2  Produção de energia 

Para a EIA, a Produção de Energia Primária inclui a produção de carvão; 

coque de carvão; resíduos de carvão fornecidos; recuperação de lixo de carvão; 

petróleo bruto e locação de produção de condensado; produção de líquidos de planta 

de gás natural; gás natural seco, excluindo a produção suplementar de combustíveis 

gasosos; geração nuclear líquida de eletricidade (convertida para BTU utilizando as 

taxas de calor de usinas nucleares); geração de energia hidrelétrica convencional 

líquida (convertida em BTU usando as taxas de calor de plantas de combustíveis 

fósseis); geração geotérmica de eletricidade líquida (convertida em BTU usando as 
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taxas de calor de plantas de combustíveis fósseis); energia geotérmica por bomba de 

calor e uso direto de energia geotérmica; geração de eletricidade líquida por energia 

solar térmica e fotovoltaica (convertida em BTU usando as taxas de calor de plantas 

de combustíveis fósseis); utilização da energia solar térmica direta; geração de 

eletricidade líquida pelo vento (convertido em BTU usando as taxas de calor de plantas 

de combustíveis fósseis); madeira e derivados de consumo de combustíveis, consumo 

de resíduos de biomassa, biocombustíveis e matérias-primas. 

Conforme o WB, a Produção de Energia refere-se a formas de energia 

primária: petróleo (óleo cru, líquidos de gás natural e óleo, a partir de fontes não 

convencionais); gás natural; combustíveis sólidos (carvão, lignite, e outros 

combustíveis derivados); combustíveis renováveis, resíduos e eletricidade primária, 

todos convertidos em toneladas equivalentes de óleo. 

 

2.4.3  Consumo de energia 

Para a EIA, o Consumo de Energia Primária inclui na matriz de consumo de 

energia primária: carvão; importações líquidas de carvão de coque; consumo de 

petróleo (derivados de petróleo fornecidos, incluindo planta de gás natural líquido e 

do petróleo bruto queimado como combustível); gás natural seco excluindo consumo 

suplementar de combustíveis gasosos; geração líquida de eletricidade nuclear 

(convertido para BTU usando as taxas de calor de plantas nucleares); geração líquida 

de energia hidrelétrica convencional (convertido em BTU usando as taxas de calor de 

plantas de combustíveis fósseis); geração geotérmica de eletricidade líquida 

(convertido em BTU usando as taxas de calor de plantas de combustíveis fósseis) e 

energia geotérmica, bomba de calor e energia geotérmica uso direto; geração líquida 

de eletricidade solar térmica e fotovoltaica (convertido em BTU usando as taxas de 

calor de plantas de combustíveis fósseis); e energia solar térmica direta em uso; 

geração líquida de eletricidade pelo vento (convertido em BTU usando as taxas de 

calor de plantas de combustíveis fósseis); madeira e derivados do consumo de 

combustíveis, consumo de resíduos de biomassa, etanol combustível e consumo de 

biodiesel; perdas e coprodutos desde a produção de etanol combustível e biodiesel, e 
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as importações líquidas de energia elétrica (convertido em BTU usando o conteúdo 

de calor de eletricidade de 3.412 BTU por kWh). 

O WB define o Consumo de Energia como sendo o uso da energia primária, 

antes da sua transformação para outros combustíveis de uso final, ou seja, é igual à 

produção interna, mais importações e mudanças de valores, diminuídas as 

exportações e combustíveis fornecidos a navios e aeronaves em tráfego internacional. 

 

2.4.4  Consumo total de energia primária  

Para a EIA, o Consumo Total de Energia Primária considera o consumo de 

petróleo, gás natural seco, carvão, nuclear líquido, hidrelétrica e de energia renovável 

não hidrelétrica. Para cada país também inclui a importação de eletricidade líquida 

(importações menos as exportações de energia elétrica). 

Importações líquidas de eletricidade estão incluídas, porque o consumo de 

eletricidade líquida por tipo de energia, mencionado acima, são dados reais de 

geração líquida de energia elétrica que não foram ajustadas para incluir as 

importações e excluir exportações de eletricidade. Consumo de energia primária total 

para os Estados Unidos também inclui o consumo de biomassa, geotérmica e energia 

solar não é usado para a geração de eletricidade. 

 

2.4.5  Consumo de energia primária total per capita 

Para a EIA o Consumo Total de Energia Primária per capita é calculada 

dividindo-se os dados sobre o consumo total de energia primária em 1015 BTU de cada 

país em cada ano pela população em milhões de habitantes de cada país no 

respectivo ano.  

 

 

 



38 

2.5  FONTES DE ENERGIA 

2.5.1  Energias fósseis 

O WB define o Combustível Fóssil como sendo o conjunto de combustíveis 

composto por petróleo, carvão e gás natural. 

Formado a milhões de anos, a partir do acúmulo de materiais orgânicos no 

subsolo. A geração de energia a partir destas fontes costuma provocar poluição, e 

esta contribui para o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Isto ocorre 

principalmente nos caso dos derivados de petróleo (diesel e gasolina) e do carvão 

mineral. Já no caso do gás natural, o nível de poluentes é bem menor. 

A British Petroleum apresenta em sua Análise Estatística da Energia Mundial 

2013, publicado em seu “site”: 

O Gráfico 2 apresenta a Produção e Consumo de Petróleo por Região, em 

milhões de barris por dia.  

O Gráfico 3 apresenta a Distribuição de Reservas Provadas de petróleo, em 

1992, 2002 e 2012, em valores porcentuais, 

O Gráfico 4 apresenta a Variação do Preço do Petróleo, em função de eventos 

mundiais no período compreendido entre 1861 e 2012, em US$/barril. 

O Gráfico 5 apresenta a Produção e Consumo de Carvão por Região, em 

milhões de toneladas equivalentes de petróleo.  

O Gráfico 6 apresenta a Distribuição das Reservas de Carvão Provadas em 

1992, 2002 e 2012, em valores percentuais. 

O Gráfico 7 apresenta a Produção e Consumo de Gás por Região, em bilhões 

de metros cúbicos por dia. 

O Gráfico 8 apresenta a Distribuição das Reservas de Gás Provadas em 1992, 

2002 e 2012, em valores percentuais.  
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013. 

Gráfico 2 – Produção e consumo de petróleo por região – Milhões de barris 
por dia. 

 

 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 3 – Distribuição de reservas provadas de petróleo em 1992, 2002 e 2012 
– Porcentagem. 
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 4 – Variação do preço do Petróleo, em função de eventos mundiais, 
entre 1861 e 2012 – US$/barril. 

 

 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 5 – Produção e consumo de carvão por região – Milhões de toneladas 
equivalentes de petróleo. 
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 6 – Distribuição das reservas de carvão provadas em 1992, 2002 e 2012 
– porcentagem. 

 

 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 7 – Produção e consumo de gás por região – Bilhões de metros 
cúbicos por dia. 
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 8 – Distribuição das reservas de gás provadas em 1992, 2002 e 2012 – 
porcentagem. 

 

2.5.2  Energia térmica 

A energia elétrica térmica é produzida, por meio do conjunto caldeira-turbina 

a vapor, nos locais onde os combustíveis ou os comburentes custam menos que a 

energia das quedas d´água, ou onde não se tem à disposição suficientes quedas 

d´água. 

O total líquido de eletricidade produzido por geração térmica convencional 

cresceu de 9,323 bilhões de kWh em 2000 para 13,4733 bilhões de kWh em 2010, 

representando um crescimento produtivo de 44,5 % no período. (EIA, 2013) 

É conveniente a produção de energia térmica nas proximidades de depósitos 

abundantes de carvão, à exemplo da Inglaterra, Polônia, Alemanha, Bélgica, 

Luxemburgo. No entanto, na Argentina, África do Sul, Austrália, Holanda, a instalação 

de sistemas de aquecimento é, recomendável, não tanto pela abundância local de 

combustíveis ou carburantes nativos, como pela escassez de água para sistemas de 

geração hidromecânicos. Não devendo ser omitida, também, a distribuição bem 

ramificada nos lugares mais remotos. Os exploradores em viagens por savanas ou 

terras polares, levam consigo eletrogeradores acionados por motores de combustão 

interna.  
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2.5.3  Recursos energéticos renováveis 

A EIA define Recursos Energéticos Renováveis como sendo os recursos de 

energia que são naturalmente reabastecidos, mas o fluxo é limitado. Eles são 

praticamente inesgotáveis em duração, mas limitados na quantidade de energia que 

está disponível por unidade de tempo. Entre os recursos energéticos renováveis se 

inclui a biomassa, a hidráulica, a geotérmica, a solar, a eólica, a térmica do oceano, a 

ação das ondas e das marés. 

 

2.5.4  Geração líquida de energia 

A EIA define Geração Líquida de energia como sendo a quantidade de 

geração bruta de energia menos a energia elétrica consumida nas estações geradoras 

para o consumo próprio dos serviços auxiliares da estação 7.  

 

2.5.5  Energia elétrica 

A EIA define Energia Elétrica como sendo a capacidade de uma corrente 

elétrica produzir trabalho, calor, luz ou outras formas de energia. Ele é medida em 

kWh. 

A energia elétrica pode considerar-se como a rainha das energias, sobretudo 

porque resolveu um problema econômico fundamental: a possibilidade de seu 

transporte. A produção de quantidades colossais de energia de origem hidráulica ou 

térmica teria sempre encontrado como limitação a necessidade de viabilizar-se no 

local em que seria necessária, além da complexidade das instalações, se não 

tivessem encontrado um meio de transportá-la economicamente aos locais de 

trabalho, às fábricas, às casas, etc. 

                                            
 
7 A eletricidade necessária para o bombeamento em plantas de armazenamento bombeado é 

considerada como energia elétrica para o serviço da estação e é deduzida da geração bruta. 
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Ao contrário, com a introdução da energia elétrica, enormes quantidades de 

energia, produzidas nos locais mais convenientes, na proximidade de quedas d´água, 

ou das minas de carvão, são instantaneamente transferidas, com baixos custos de 

transporte. A sua importância pode ser comparada com a introdução da moeda, a qual 

substituiu a economia vantajosamente baseada na troca. 

Em 2010 foram consumidos no mundo 149,628 bilhões de kWh, (o que significa 

um consumo médio de energia equivalente a 21.800,4 kWh/habitante, representando 

um crescimento de 27,61% com relação a 2000 – 117,25 bilhões de kWh).  

Para imaginar a quantidade de energia consumida, a nível mundial, naquele 

ano, pense que esta seria suficiente para elevar 10 rochedos do Pão de Açúcar, com 

peso unitário estimado de 580 milhões de toneladas, a uma altura aproximada de 

9.500 km, ou seja, 0,74 vezes o diâmetro da Terra (12.756,2 Km.) ou 2,47% da 

distância média entre a Terra e a Lua (384.339 km), considerada a gravidade ao nível 

do mar. 

É por isso que as paisagens das montanhas são povoadas de vales fechados 

por barragens, torres de alta tensão acompanham nossas viagens, quantidade 

imensas de carvão e petróleo são consumidos nas centrais de transformação. Trens, 

motores, fornos, moinhos são alimentados por energia elétrica. 

A primeira máquina elétrica foi construída em 1860 por Antônio Pacinotti e está 

hoje exposta no Museu Pacinotti da Universidade de Pisa. 

A mais simples máquina elétrica é o dínamo para o farol de bicicletas: a energia 

de quem pedala se transforma em energia mecânica e, então, em energia elétrica 

apta a acender uma lâmpada.  

A energia elétrica sempre é obtida pela transformação de um trabalho 

mecânico. Se este trabalho for obtido termicamente, temos a energia elétrica de 

origem térmica. Se obtido hidraulicamente, temos a energia elétrica de origem hídrica, 

ditas brevemente de “térmica” e “hídrica”. 

A British Petroleum apresenta também em sua Análise Estatística da Energia 

Mundial 2013, conforme Gráfico 9, o consumo mundial de energia primária entre 1987 

e 2012, em milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Nitidamente notam-se nas 

curvas, principalmente a de gás e a de carvão, os efeitos da recessão decorrente da 

crise nos EUA em 2008 pela forte diminuição de consumo, fontes energéticas 

preponderantes dos EUA, Europa e China. Os gráficos 4, 5 e 9 acima já apresentavam 

essa diminuição de consumo. 
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O Gráfico 10 apresenta o percentual de contribuição de cada fonte energética 

por região continental no ano de 2012.  

O Consumo de Hidroeletricidade por região no período 1987 a 2012, em 

milhões de toneladas equivalentes de petróleo é apresentado no Gráfico 11.  

O Gráfico 12 apresenta a Produção Mundial de Biocombustíveis por Região, 

em milhões de toneladas equivalentes de petróleo, no período de 2002 a 2012.  

O Consumo de outras energias renováveis por região no período de 1992 a 

2012, em milhões de toneladas equivalentes de petróleo é apresentado no Gráfico 

13, onde nota-se um forte investimento, principalmente na Europa, América do Norte 

e Ásia.  

O Gráfico 14 apresenta outras parcelas de geração e energias renováveis por 

região. 

 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 9 – Consumo mundial de energia primária, 1987 a 2012 – Milhões de 
toneladas equivalentes de petróleo. 
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Legenda conforme Gráfico 9. 

Gráfico 10 – Consumo regional de energia primária em 2012 – percentagem. 
 

 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.       

Gráfico 11 – Consumo de Hidroeletricidade por região no período 1987 a 2012 
– Milhões de toneladas equivalentes de petróleo. 
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 12 – Produção mundial de biocombustíveis por região em milhões de 
toneladas equivalentes de petróleo. 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 13 – Consumo de outras 
energias renováveis por 
região – 106 ton. equiv. de 
petróleo.  

Gráfico 14 – Outras parcelas de geração 
de energias renováveis por região 
– Porcentagem. 
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2.5.6  Energia limpa 

O WB define que Energia Limpa é a energia que não envolve carboidratos 8 

e não produz CO2 em sua geração. Ela inclui energia hidrelétrica e nuclear, geotérmica 

e solar, entre outras. 

As fontes de energias renováveis, no geral, causam um pequeno impacto 

(poluição, desmatamento) ao meio ambiente, ao contrário dos combustíveis não 

renováveis (como os de origem fóssil, por exemplo); são, portanto, excelentes 

alternativas em relação ao sistema energético tradicional, principalmente numa 

situação de luta contra a poluição atmosférica e o aquecimento global. 

No presente estudo, analisam-se as energias renováveis decorrentes de 

recursos hídricos, geotérmica, eólica, solar, oceânicas (energia das ondas e marés), 

biomassa, térmica de eletricidade, biocombustíveis (biodiesel e etanol), combustíveis 

renováveis e resíduos, bem como nuclear e energia alternativa.  

Face ao EIA não apresentar, em seu banco de dados, informações referentes 

à geração/consumo de energias provenientes de correntes oceânicas, térmica dos 

oceanos, gradiente de salinidade e energia das algas, deixa-se de considerar essas 

fontes energéticas altamente potenciais, embora de alto custo extrativo, visto o alto 

custo de manutenção dos equipamentos, decorrente da ferrugem e incrustação de 

organismos marinhos.  

 

2.5.7  Outras fontes de energia 

Importante papel na geração de energia são apresentados pela energia nuclear 

e pelo hidrogênio. 

                                            
 
8  Carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono, são as biomoléculas mais abundantes na 

natureza. Conforme o tamanho, os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, 
oligossacarídeos e polissacarídeos. Constituídas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, 
podendo apresentar nitrogênio, fósforo ou enxofre na sua composição, geralmente seguem a 
fórmula empírica [C(H2O)]n, sendo n ≥ 3.. A proporção entre os átomos de carbono, hidrogênio e 
oxigênio é de 1:2:1, contudo, alguns carboidratos não se ajustam a esta regra geral. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
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A EIA define Energia Elétrica Nuclear (Energia Nuclear) como sendo a 

eletricidade gerada pelo uso da energia térmica liberada da fissão do combustível 

nuclear. O Gráfico 15 mostra que o consumo de energia nuclear tem apresentado um 

crescimento da ordem de 50% no período de 1987 a 2007. Nota-se também uma 

diminuição do consumo de energia nuclear no pós 2010, ou seja, pós-terremoto de 11 

de março de 2011, que atingiu a Usina de Fukushima, diminuição essa fortemente 

acentuada na Ásia, apresentando queda de consumo de 140 para 100 milhões de 

toneladas equivalentes de petróleo no período 2011 – 2012. 

O hidrogênio, como combustível e fonte de energia, está sendo pesquisado 

em vários países do mundo, constituindo uma terceira geração de combustíveis, cuja 

entrada em operação comercial é prevista para após o ano de 2030.  

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.  

Gráfico 15 – Consumo de energia Nuclear por região de 1987 a 2012– Milhões 
de toneladas equivalentes de petróleo. 

 

2.6  SUSTENTABILIDADE E ECODESENVOLVIMENTO 

2.6.1  Sustentabilidade e eco sustentabilidade 
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Sustentabilidade é a qualidade do que pode se sustentar. A verdade é que o 

emprego incorreto e irrefletido da palavra esconde a intenção de proclamar 

indiscriminadamente a eco sustentabilidade do anunciado ou a capacidade de 

existência de algo dentro dos critérios de respeito ao meio-ambiente, à sociedade e à 

vida. 

Ao inserir a eco sustentabilidade nas concepções de vida em geral, está-se não 

apenas seguindo uma tendência comportamental que se espalha pela Terra, mas 

também garantindo a preservação sadia de nossa espécie. Tudo o que se tem é um 

volume estabelecido de água, de verde, de campos, de ar. Continuando a tratar estes 

bens como semi-externos, é certo que serão esperados problemas num futuro muito 

próximo. 

 

2.6.2  A crise ambiental, a sustentabilidade e o desenvolvimento 

O princípio da sustentabilidade emerge no discurso teórico e 
político da globalização econômico-ecológica como a expressão 
de uma lei-limite da natureza... A sustentabilidade ecológica 
aparece como um critério normativo para a reconstrução da 
ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência 
humana e para um desenvolvimento durável; problematiza as 
formas de conhecimento, os valores sociais e as próprias bases 
da produção, abrindo uma nova visão do processo civilizatório 
da humanidade. (LEFF, 2006, 133/4.) 

 

A crise ambiental torna-se evidente nos anos 1960, mostrando a irracionalidade 

ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, e marcando os limites do 

crescimento econômico. Esse debate emerge nas "estratégias do 

ecodesenvolvimento", promovendo novos "estilos de desenvolvimento", fundados 

nas condições e potencialidades dos ecossistemas e no manejo prudente dos 

recursos (SACHS, 1982). A economia se vê imersa em um sistema físico-biológico 

mais amplo que a contém e condiciona (PASSET, 1979, NAREDO, 1987). O discurso 

do desenvolvimento sustentável foi oficializado e difundido amplamente na raiz da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

celebrada no Rio de Janeiro, em 1992. No entanto, a consciência ambiental começou 

a se expandir a partir dos anos 1970, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre 
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o Meio Ambiente Humano, celebrada em Estocolmo, em 1972. A escassez já não 

pode ser resolvida através do progresso técnico, da substituição de recursos escassos 

por outros mais abundantes ou do aproveitamento de ambientes não saturados para 

a disposição dos dejetos gerados pelo crescimento desenfreado da produção (LEFF, 

2006, 134/5.).  

Os países do Norte encontram no artifício legal, na fictícia justiça do mercado 

do comércio justo, a compra de créditos de carbono, um salvo-conduto para liquidar 

suas dívidas ecológicas, sem que isso signifique uma redução efetiva de suas 

emissões a níveis que assegurem o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade do 

planeta. 

 

2.6.3  Adaptação à mudança do clima 

É indiscutível que a humanidade deve adaptar-se ao clima e não o clima à 

humanidade, desta forma, faz-se, portanto, urgente a intervenção humana para a 

solução à pergunta: "Como sobreviver à mudança do clima causada pela geração 

de Gases de Efeito Estufa?". 

Essas mudanças na concentração de GEE na atmosfera ocorrem em função 

do aumento insustentável das emissões antrópicas desses gases, ocasionando a 

variabilidade climática normal já afetando muitos países em desenvolvimento.  

A adaptação humana deve ser a única estratégia de resposta à mudança do 

clima, no esforço global para prevenir-se contra possíveis danos nos (eco)sistemas e 

para explorar eventuais oportunidades benéficas ao contexto global. Os benefícios 

resultantes da necessária série de ajustes são locais e de curto prazo. 

A geração de GEE decorre da quase totalidade das atividades humanas e dos 

setores da economia, como, por exemplo: na agro pecuária, o uso de combustíveis 

fósseis como o diesel ou gasolina nos transportes; a aplicação de fertilizantes para a 

preparação do plantio da terra ou o tratamento de dejetos animais ou fermentação 

entérica do gado; a devastação e desmatamento indiscriminado das florestas, o 

inadequado tratamento do lixo e processos industriais agressivos à natureza como o 

do aço, cimento e alumínio.  
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2.6.4  Aquecimento global 

Pela primeira vez, o planeta Terra está enviando faturas de volta para a 

economia.  

Embora o clima tenha apresentado mudanças ao longo da história da Terra, 

em todas as escalas de tempo, percebe-se que a mudança atual apresenta alguns 

aspectos distintos. A principal evidência dessa mudança atual do clima é o 

aquecimento global, que foi detectado no aumento da temperatura média global do ar 

e dos oceanos, no derretimento generalizado da neve e do gelo, e na elevação do 

nível do mar. 

No período Holoceno – desde que usamos a agricultura: os últimos 10.000 

anos – o aquecimento global foi de 1 oC. Já no período Antropoceno – intervenção 

humana em grande escala: final do século XVII para cá – o aquecimento foi de 0,85 

oC. Estamos diante de um mundo chamado "3-6-9". Estamos caminhando para 3 

graus de aquecimento, para a 6ª extinção em massa das espécies, e para 9 bilhões 

de pessoas. 

De um PIB total de US $ 72,5 trilhões em 2012, algumas estimativas colocam 

o custo potencial do PIB global decorrente da aceleração de liberação de metano no 

Ártico em US$ 60 trilhões. A evidência latente aponta para o fato de que o derretimento 

do gelo do mar entrou em colapso do chamado "vórtice Ártico", que mantém o ar frio 

perto dos polos.  

As conclusões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – 

IPCC são preocupantes. Não há dúvidas sobre o fato de que o aquecimento global 

está ocorrendo. O que há de novo é a conclusão, com 95% de certeza – talvez a maior 

porcentagem possível – de que os seres humanos são responsáveis por isso. Os 

níveis de CO2 são 40% maiores do que os 280 ppm pré-industrial, e é sua maior 

concentração no período de 800 mil anos. Já está-se atingido 450 ppm em 

equivalência de CO2, número normalmente retratado como o teto além do qual nunca 

deveríamos subir. 
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O relatório do IPCC aponta ainda que até mesmo a Antártida está perdendo 

massa, a agricultura continua a ser o maior emissor individual de gases de efeito 

estufa, através da dependência de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra e 

desmatamento. 

A Quinta Avaliação aponta ainda um novo ênfase sobre os oceanos. Estes 

estão se aquecendo mais rapidamente do que nunca e mais profundamente; 95% do 

calor de emissões de gases de efeito estufa é absorvida pelos oceanos. Portanto, a 

figura 0.85 graus do aquecimento é um blefe, visto que a terra está escondendo o 

calor em seus oceanos, como um forno de água leva um tempo para se aquecer, mas, 

quando ele faz isso, aquece a sua casa por um longo tempo.  

A Tabela 1 apresenta a projeção dos impactos da subida em meio metro no 

nível do mar até 2050. 

 

Tabela 1 – Projeção dos impactos de subida de meio metro no nível do mar até 
2050. 

 

Grupos de países 
Número de 

países 

População 
provavelmente 

afetada pela subida 
do nível do mar 

(milhões) 

Proporção da 
população total 
provavelmente 

afetada (%) 

Regiões 

Estados Árabes 20 8,9 2,6 

Ásia oriental e Pacífico 22 63,1 3,3 

Europa e Ásia Central 17 4,4 1,2 

América Latina e 
Caraíbas 

31 7,0 1,3 

Ásia do Sul 6 38,9 2,4 

África Subsaariana 30 10,2 1,9 

Pequenos Estados 
insulares em vias de 
desenvolvimento 

35 1,7 3,4 

Mundo 161 134,7 16,1 

Grupos do IDH 

Muito elevado 41 41,0 16,0 

Elevado 42 15,0 4,5 

Médio 38 84,6 0,4 

Baixo 32 30,8 9,4 

Mundo 153 171,4 2,7 
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Fonte: PNUD - RDH 2011 Sustentabilidade e Equidade: Um Futuro Melhor para Todos. 

 

A maior preocupação apontada pelo IPCC é que os gases de efeito estufa estão 

acidificando os oceanos. Como os oceanos sugam o CO2, este reage com a água 

formando o ácido carbônico. Desde que começamos a emitir CO2, o nível de pH dos 

oceanos caiu em 30%. A água do mar está se tornando corrosiva para o carbonato de 

cálcio que compõe as conchas, corais e esqueletos de vida marinha. Estamos 

minando o suporte de vida oceânica. 

Atualmente, as temperaturas médias globais da superfície terrestre são as 

maiores dos últimos cinco séculos. Em resumo, a primeira parte do 4° Relatório do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que compila os 

estudos sobre base científica da mudança do clima, considera o aquecimento global 

um fenômeno inequívoco e, muito provavelmente, causado pelas atividades 

antrópicas. Pesquisas começaram a provar que a rarefação da camada de ozônio 

traria prejuízos ao homem e ao meio ambiente, como queimaduras e câncer de pele, 

catarata, alteração no sistema imunológico, redução das colheitas, degradação do 

ecossistema dos oceanos (destruição do fito-plâncton), alteração dos processos de 

fotossíntese e redução dos estoques pesqueiros. 

O Gráfico 16 mostra o incremento de 1 oC na temperatura média da Térra no 

período compreendido entre 1910 – 2010; a subida do nível oceânico de 175 mm no 

período compreendido entre 1870 e 2000 e a diminuição de 4 milhões de km2 em área 

cobertas por neve no Hemisfério norte. O Gráfico 17 mostra a influência humana no 

sistema climático de 1910 a 2010 em todo o nosso planeta. 

A pergunta básica para mitigação é: "Como minimizar as emissões de gases 

de efeito estufa na atmosfera”? 

Mitigação é uma das estratégias de resposta à mudança do clima, através da 

redução de emissões. Sob uma ótica global, fica evidente que o grande problema do 

aquecimento global e, portanto, da mudança do clima, está relacionado à dependência 

global nos combustíveis fósseis para o suprimento de calor, da geração de eletricidade 

e do transporte.  

Ações de mitigação nem sempre são simples e requerem investimentos 

contínuos e crescentes a cada ano. 

Incorporar a mitigação da mudança do clima no processo decisório é parte 

integrante do desenvolvimento sustentável, pois os seus esforços podem auxiliar na 
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redução do risco dos impactos adversos da mudança do clima que irão prejudicar 

aqueles que possuem menores possibilidades de lidar com esses impactos; ou seja, 

os menos favorecidos economicamente. 

 

Fonte: IPCC / ONU, Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática.     

Gráfico 16 – Alterações da temperatura, do nível do mar e da cobertura de neve 
do hemisfério norte de 1850 a 2010. 

 

 

Em outras palavras, os modelos perturbadores do IPCC são realmente muito 

conservadores. Até agora, o planeta tem sido o nosso melhor amigo com sua 

resistência notavelmente elevada. Segundo o IPCC, se a temperatura na Terra subir 

ainda mais rapidamente, o risco do aquecimento global atingir inimagináveis 6 graus 

é assustadoramente imaginável em 1,6%. Por outro lado, o IPCC diz que se pode 

liberar mais 1.000 giga toneladas de CO2 e ainda manter 70% de chance de se ficar 

abaixo de 2 graus de aquecimento. Emite-se 40 giga toneladas por ano. Isso deixa-

nos 25 anos, com apenas uma chance de 70% de sucesso, assumindo que a natureza 
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vai continuar sugando um pouco mais de 50% das emissões de CO2, e assumindo 

que não haverá pontos de ruptura. Estamos no começo do fim da era fóssil. 

 

 

Fonte: IPCC / ONU, Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. 

Gráfico 17 – Influência humana no sistema climático de 1910 a 2010. 
 

 

A  Tabela 2 – População Mundial, PIB, Consumo de energia e emissão de 

CO2 entre 2000 e 2010 e a Tabela 3 – PIB per capita, Consumo de energia e 

emissão de CO2 per capita entre 2000 e 2010 evidenciam claramente em 2001, os 

reflexos de crise mundial ao apontar uma retração no PIB de 0,59%, representando 

retração de 1,83% no PIB per capita. As emissões de CO2 per capita também 

apresentaram em 2001 uma redução de 0,86%, compatível com a retração no 

consumo de energia per capita de 0,67% quando comparados ao ano de 2000. Isto 

é compatível com as consequências do atentado de 11 de setembro, do recente caso 

Lewinsky e a recessão americana, decorrente da transferência no comando da Casa 

Branca de Clinton para Bush, a expansão vertiginosa da Nova Economia, baseada na 

alta tecnologia, desencadeando um circulo virtuoso de progresso indefinido. 

Acrescente-se a isto a crise energética ocorrida em meados daquele ano, pós-
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publicação, pela administração Bush, do Plano Nacional de Energia. Na ocasião os 

EUA importavam 53% do petróleo consumido, ao passo que a produção petroleira 

vinha caindo desde o início dos anos 70, com forte aceleração nos anos 80, decaindo 

em 40% no período de 1986 a 2004. Produzem entorno de 9% e consomem 25% da 

produção mundial, fazendo subir os preços do petróleo, agravando o déficit comercial 

norte americano. 

 

Tabela 2 – População Mundial, PIB, Consumo de energia e emissão de CO2 
entre 2000 e 2010. 

ANO 
POPULAÇÃO 

MUNDIAL 

Cresci-

mento 

[%] 

PIB [US$] 

Cresci-

mento 

[%] 

Consumo Total 

de Energia 

Primária 

[109 BTU] 

Cresci-

mento 

[%] 

Emissão Total 

de CO2 pelo 

Consumo de 

Energia 

[ton] 

Cresci-

mento 

[%] 

2000 6.090.868.560 - 32.872.324.986.797 - 398.276.940,00 - 24.149.947.660 - 

2001 6.167.659.640 1,26 32.678.362.783.847 - 0,59 400.587.320,00 0,58 24.244.106.990 0,39 

2002 6.244.444.280 1,24 33.924.664.960.888 3,81 407.997.540,00 1,85 24.924.894.990 2,81 

2003 6.320.926.900 1,22 38.058.693.029.124 12,19 421.664.270,00 3,35 25.988.744.380 4,27 

2004 6.397.841.500 1,22 42.826.770.007.282 12,53 441.285.620,00 4,65 27.134.365.190 4,41 

2005 6.474.662.020 1,20 46.328.508.515.724 8,18 454.069.860,00 2,90 28.261.766.430 4,15 

2006 6.552.418.030 1,20 50.172.505.567.029 8,30 465.473.620,00 2,51 29.029.417.900 2,72 

2007 6.630.844.860 1,20 56.488.054.878.409 12,59 476.280.200,00 2,32 29.733.483.030 2,43 

2008 6.707.595.540 1,16 61.952.359.911.163 9,67 484.918.390,00 1,81 30.256.222.780 1,76 

2009 6.785.789.500 1,17 58.716.039.506.316 - 5,22 479.921.090,00 - 1,03 30.236.152.230 - 0,07 

2010 6.863.189.550 1,14 64.081.876.752.375 9,14 507.096.950,00 5,66 31.502.374.150 4,19 

Fonte: Dados obtidos no site da EIA. 

 

 

As Tabelas 2 e 3 evidenciam, também, claramente em 2009, os reflexos da 

crise decorrente dos EUA em 2008. Mesmo com o crescimento da população na 

ordem de 1,17%, constata-se a redução no PIB, a nível mundial, em 2009, de 5,22%, 

representando 6,32% de redução no PIB per capita mundial, a queda, mediante a 

redução de 2,17% no consumo total de energia, em 2009, ou seja, o equivalente à 

redução de 6,32% no consumo total de energia per capita, representando a 

redução nas emissões de CO2 decorrente do consumo de energia, em 2009, de 

0,07% com a consequente redução de 1,22% nas emissões de CO2 per capita, 

quando comparados ao ano de 2008.  
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Tabela 3 – PIB per capita, Consumo de energia e emissão de CO2 per capita 
entre 2000 e 2010. 

 

ANO 
PIB per 
Capita  
[US$] 

Cresci-
mento 

[%] 

Consumo de 
Energia em 

[BTU per 
Capita] 

Cresci-
mento 

[%] 

Emissão 
CO2 per 
Capita  
[ton] 

Cresci-
mento  

[%] 

2000 5.396,99 - 65.389.186,46 - 3,96494 - 

2001 5.298,34 - 1,83 64.949.647,58 - 0,67 3,93084 - 0,86 

2002 5.432,78 2,54 65.337.686,06 0,60 3,99153 1,54 

2003 6.021,06 10,83 66.709.246,39 2,10 4,11154 3,01 

2004 6.693,94 11,18 68.974.140,73 3,40 4,24117 3,15 

2005 7.155,36 6,89 70.130.279,94 1,68 4,36498 2,92 

2006 7.657,10 7,01 71.038.449,91 1,29 4,43034 1,50 

2007 8.518,98 11,26 71.827.981,21 1,11 4,48412 1,21 

2008 9.236,15 8,42 72.293.922,18 0,65 4,51074 0,59 

2009 8.652,79 - 6,32 70.724.429,34 - 2,17 4,45580 - 1,22 

2010 9.337,04 7,91 73.886.484,75 4,47 4,59005 3,01 

Fonte: Dados obtidos no site da EIA. 

 

2.6.5  Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

A Tabela 4 – Média do IDH mundial em 2010, relação das médias, mínimo 

e máximo, foi levantada com base nos dados da tabulação efetuada para o ano de 

2010, tomando por base os países que foram avaliados, naquele ano, pelo índice de 

IDH, totalizando 187 países avaliados pelo PNUD. O valor da média do índice de IDH 

naquele ano foi de 0,66994, ficando 80 países abaixo da média e 107 acima. Foi 

efetuada a média dos 80 países abaixo do valor médio do IDH, obtendo-se o valor de 

0,50093. Foi também efetuada a média dos 107 países acima do valor médio do IDH, 

obtendo-se o valor médio de 0,79631. A relação entre estas duas médias – Superior / 

Inferior – está reportada na última coluna da tabela.  

Analisando essa relação, pode-se inferir que a relação entre as médias do PIB, 

por ser de 8,6, mostra que a maior riqueza está nos países com IDH acima da média, 

representando um PIB per capita médio de 10,9 vezes maior que os abaixo da média 

do IDH. 
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Por outro lado, países abaixo da média do IDH estão com o PIB em crescimento 

mais acentuado que os países acima da média. Nota-se também que a participação 

do petróleo e do carvão na matriz de consumo de energia é maior para países com 

IDH abaixo da média, isto devido ao baixo custo de transporte do petróleo e/ou carvão, 

para países que disponham de flexibilidade do transporte deste combustíveis em larga 

escala a baixo custo.  

O consumo de combustíveis renováveis e resíduos também é mais alto nos 

países abaixo da média do IDH, mais indexado pelo consumo dos resíduos na balança 

energética do que da energia renovável de outras fontes. 

Por outro lado, observa-se ser a China, alto produtor e consumidor de carvão, 

entorno de 3,5 milhões de vezes acima de Zâmbia, menor produtor e consumidor. 

Desta forma, a China detém o recorde na emissão de CO2, representando 16,4 

milhões de vezes acima do Paraguai, menor emissor. A China apresenta-se, também, 

em 2010, como o maior produtor de energia primária, com 9 milhões de vezes superior 

a Hong Kong, país este que se destaca como o de maior PIB por unidade de energia 

utilizada. 

Os EUA destaca-se como maior gerador de energia elétrica, com 3,9 bilhões 

de vezes acima de Quiribati, menor produtor. Os EUA destaca-se também, na geração 

de energia eólica, com 3,1 milhões de vezes acima de Belize, menor gerador. Por 

outro lado os EUA é o maior produtor e consumidor de etanol, posicionando-se com 

relação a Trinidade e Tobago, na ordem, respectivamente de 8,7 e 8,4 milhões de 

vezes acima. 

A Alemanha apresenta-se como pioneira na geração de eletricidade solar, maré 

e ondas, entorno de 1,2 milhões de vezes acima da Malásia, menor geradora. 

Por último, a Saudi Arábia apresenta-se como pioneira na produção de 

Petróleo, NGPL e outros líquidos, em torno de 1,1 milhões de vezes acima de Ruanda, 

Tanzânia e Fuji, menores produtores. 
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Tabela 4 – Média do IDH mundial em 2010, relação entre médias, mínimo e máximo.  
 

ÍNDICE Unidade Média 
Média 

Inferior (80 
países) 

Média 
Superior 

(107 países) 

Relação 
das 

Médias 
Mínimo País Máximo País 

Relação entre 
Maximo e 
Minimo 

IDH nº 0,66994 0,50093 0,79631 1,5897 0,2950 
R. Dem. Congo, 

(Kinshasa) 
0,9520 Noruega 3,2271 

População EIA Habitantes 37.024.824 40.500.613 34.351.140 0,8482 49.900 
São Cristóvão e 

Nevis 
1.330.141.290 China 26.656 

População WB Habitantes 36.763.373 41.170.050 33.551.029 0,8149 20.470 Palau 1.337.705.000 China 65.354 

PIB 109 US$ 353,7 65,305 561,677 8,6008 0,150 Kiribati 14.958,30 Estados Unidos 99.436 

PIB per capita US$ 12.180,38 1.799,02 19.666,94 10,9320 211,26 
R. Dem. Congo, 

(Kinshasa) 
102.009,35 Luxemburgo 482,8517 

Crescimento do 
PIB 

(% anual) 4,0903 5,2927 3,2062 0,6058 - 9,529 Malavi 16,732 Qatar 2,7559 

PIB por unidade 
de energia 
utilizada 

Constante 
2005 PPP $ 

por kg de 
óleo equiv. 

6,3613 4,8501 7,14425 1,4730 0,8784 
R. Dem. Congo, 

(Kinshasa) 
21,7497 Hong Kong 24,7604 

Abastecimento 
de Petróleo Total 

barris / dia 650.139,32 274.495,50 851.065,08 3,1005 - 842,40 Quirguistão 10.642.327,29 Saudi Arábia 12.6343 

Produção de 
Petróleo, NGPL, 
e outros líquidos 

barris / dia 689.380,66 311.080,38 876.195,62 2,8166 10,00 
Ruanda, 

Tanzânia, Fiji 
10.633.972,60 Saudi Arábia 1.063.397 

Consumo Total 
de petróleo 

106 Kwh 296.983,62 87.445,38 456.152,09 5,2164 262,888 Quiribati 11.998.435,872 Estados Unidos 45.641 

Porcentagem de 
Petróleo na 

Matriz Consumo 
de Energia 

% 59,1787 66,9270 53,2929 79,6285 7,51078 Butão 107,7535 Granada 14,3522 

Emissões de CO2 
a partir do 

consumo de 
petróleo 

t Métricas 61.263.337 18.903.301 93.440.673 4,9431 62.350 Quiribati 2.349.000.000 Estados Unidos 37.674 

Produção 
primária total de 

Carvão 
109 KWh 687,350 309,034 929,861 3,0089 0,006 Zâmbia 20.493,560 China 3.496.347 

Consumo Total 
de Carvão 

106 KWh 395.983,76 156.921,36 525.760,50 3,3505 5,861 Zâmbia 20.412.567,088 China 3.482.529 
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ÍNDICE Unidade Média 
Média 

Inferior (80 
países) 

Média 
Superior 

(107 países) 

Relação 
das 

Médias 
Mínimo País Máximo País 

Relação entre 
Maximo e 
Minimo 

Emissões de CO2 
Proveniente do 

Consumo de 
Carvão 

t Métricas 124.693.530 48.122.702 166.753.563 3,4652 400 Paraguai 6.568.871.550 China 16.422.179 

Porcentagem de 
Carvão na matriz 
de consumo de 

Energia 

% 15,0048 15,2781 14,8565 97,2403 0,0092 Singapura 74,6744 África do Sul 8.123 

Produção de Gás 
Natural Seco 

109 m³ 42,924 17,553 55,408 3,1566 0,007 Eslovênia 759,342 Estados Unidos 108.475 

Consumo de Gás 
Natural Seco 

106 KWh 312.460,81 111.840,41 388.645,78 3,4750 93,783 
R. Dem. Congo, 

(Kinshasa) 
7.221.564,240 Estados Unidos 77.003 

Emissão de CO2 
do consumo e 
queima de Gás 

Natural 

t Métricas 58.885.228 23.647.640 71.658.855 3,0303 19.560 Albânia 1.299.739.180 Estados Unidos 66.449 

Porcentagem de 
Gás Natural na 

matriz consumo 
de energia 

% 28,3796 26,7911 28,9753 108,1524 0,2832 
R. Dem. Congo, 

(Kinshasa) 
91,9219 

Trinidade e 
Tobago 

324,5706 

Consumo Total 
de Energia Fóssil 

106 KWh 718.991,84 205.397,58 1.109.125,94 5,3999 262,888 Quiribati 27.407.862,060 China 104.257 

Consumo Total 
de Energia Fóssil 

% do total de 
energia 

85,0928 84,4498 85,5812 101,3397 8,5463 Butão 107,7535 Granada 12,6081 

Uso de energia 
(kg de óleo 

equivalente per 
capta) 

kg de óleo 
equiv.. per 

capita 
2.592,58 617,25 3.647,58 5,9094 70,32 Taiwan 16.882,50 Islândia 240,0888 

Produção de 
Energia 

kg de óleo 
equiv. 

94.256.836 47.260.347 119.357.233 2,5256 2.932 Malta 2.262.039.051,00 China 771.500 

Produção Total 
de Energia 
Primária 

106 KWh 896.483,24 303.124,79 1.329.140,44 4,3848 2,931 Hong Kong 26.491.212,768 China 9.039.177 

Consumo total 
de energia 
primária 

106 KWh 813.973,92 221.546,45 1.263.990,95 5,7053 254,972 Kiribati 29.565.431,581 China 115.956 

Consumo Total 
de Energia Per 

Capita 
KWh 0,0283 0,0058 0,0454 7,8239 0,0001 Chade 0,2233 

Trinidade e 
Tobago 

2.208 
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ÍNDICE Unidade Média 
Média 

Inferior (80 
países) 

Média 
Superior 

(107 países) 

Relação 
das 

Médias 
Mínimo País Máximo País 

Relação entre 
Maximo e 
Minimo 

Consumo 
Líquido Total de 
Energia Elétrica 

106 KWh 110.772,59 30.612,35 170.892,77 5,5825 25,000 Quiribati 4.125.059,350 Estados Unidos 165.002 

Emissão Total de 
CO2 Proveniente 
do Consumo de 

Energia 

t métricas 171.289.447 51.340.856 262.404.243 5,1110 62.350 Quiribati 7.997.043.730 China 128.260 

Geração Líquida 
Total de Energia 

Elétrica 
106 KWh 774.577.437 15.122.901 1.344.168 88,8830 25,000 Quiribati 98.041.050.000,000 Estados Unidos 3.921.642.000 

Geração Líquida 
de Energia 

Nuclear 
106 KWh 87.340,55 18.681 97.903,56 5,2408 2.366 Armênia 806.968,000 Estados Unidos 341,06847 

Geração Líquida 
total de 

Eletricidade 
Renovável 

106 KWh 26.675,47 7.265,80 40.693,57 5,6007 0,100 Maldivas 770.919,000 China 7.709.190 

Geração de 
hidroeletricidade 

106 KWh 23.573,57 6.837,78 36.023,37 5,2683 1,000 Benin 713.790,00 China 713.790 

Geração de 
energia 

renovável não 
hidroelétrica 

106 KWh 7.137,17 1.779,76 9.322,43 5,2380 0,100 Hong Kong 180.028,350 Estados Unidos 1.800.284 

Geração de 
eletricidade 
geotérmica 

106 KWh 2.878,14 3.104,29 2.779,20 0,8953 1,000 Áustria 15.219,210 Estados Unidos 15.219 

Geração de 
Energia Eólica 

106 KWh 4.265,63 1.461,07 4.966,77 3,3994 0,030 Belize 94.652,250 Estados Unidos 3.155.075 

Geração de 
eletricidade 

solar, maré e 
ondas 

106 KWh 503.396.452 9.826.667 660.918.723 67,2577 0,010 Malásia 11.682,000 Alemanha 1.168.200 

Geração de 
eletricidade de 
biomassas e 

resíduos 

106 KWh 3.963,64 522,00 5.001,60 9,5816 1,000 Sri Lanka 68.944,710 Estados Unidos 68.945 

Total Líquido de 
Eletricidade por 

Geração Térmica 
Convencional 

106 KWh 74.189,25 23.925,24 111.403,95 4,6563 0,100 Paraguai 3.063.000 China 30.630.000 
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ÍNDICE Unidade Média 
Média 

Inferior (80 
países) 

Média 
Superior 

(107 países) 

Relação 
das 

Médias 
Mínimo País Máximo País 

Relação entre 
Maximo e 
Minimo 

Armazenamento 
Bombeado 
Hidrelétrica 

106 KWh - 683,545 - 493,667 - 702,533 1,4231 - 5.501 Estados Unidos - 11,000 Grécia 0,0020 

Produção Total 
Biocombustíveis 

barris / dia 24.868,85 1.457,25 32.261,99 22,1390 0,10 
Trinidade e 

Tobago 
889.846,74 Estados Unidos 8.898.467 

Consumo Total 
Biocombustíveis 

barris / dia 24.959,26 1.164,03 31.332,98 26,9176 0,50 Camboja 855.925,16 Estados Unidos 1.711.850 

Produção de 
Biodiesel 

barris / dia 5.274,34 964,32 6.481,14 6,7209 0,50 Camboja 49.000 Alemanha 98.000 

Consumo de 
Biodiesel 

barris / dia 5.590,03 970,95 6.567,14 6,7636 0,50 Camboja 50.500 Alemanha 101.000 

Produção de 
etanol 

barris / dia 27.774,66 909,29 36.948,21 40,6343 0,10 
Trinidade e 

Tobago 
867.444 Estados Unidos 8.674.440 

Consumo de 
Etanol 

barris / dia 27.306,46 753,33 32.864,09 43,6249 0,10 
Trinidade e 

Tobago 
838.779,96 Estados Unidos 8.387.800 

Consumo de 
Combustíveis 
Renováveis e 

Resíduos 

% do total 
energia 
utilizada 

21,7112 45,0303 8,9141 0,1980 0,0023 Saudi Arábia 93,4088 
R. Dem. Congo, 

(Kinshasa) 
39.980 

Consumo de 
Energia 

Alternativa e 
Nuclear 

% do total 
energia 
utilizada 

10,5921 7,0696 12,4437 1,7602 0,0006 Hong Kong 97,0982 Paraguai 156.238 

Fonte: Dados obtidos no site da EIA e WB 

 

Legenda:      

 Variável Independente, conforme capítulo 4.  

 Variável Dependente, conforme capítulo 4. 

 País abaixo da média do IDH 

 País acima da média do IDH 
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2.7  VALOR ECONÔMICO 

2.7.1 A teoria do valor e o conceito da natureza em Marx 

A análise da teoria de valor mostra a historicidade da teoria marxista da 

produção e abre uma reflexão sobre as formas dominantes de exploração da natureza 

e do trabalho no momento atual, a capitalização da natureza, assim como os 

processos de apropriação e distribuição desigual a partir das estratégias de poder 

inscritas na lógica do mercado e da racionalidade do conhecimento. Essas indagações 

abrem novas perspectivas para a construção de uma racionalidade ambiental, na qual 

a força do trabalho, as potencialidades da natureza, o poder da ciência e da tecnologia 

e a potência do saber são mobilizados por interesses sociais diferenciados e valores 

culturais diversos em relação a uma economia sustentável. A atividade teleológico-

finita do homem não rompe a conexão da natureza. É parte inerente e essencial da 

civilização, que avança como domínio organizado, o fato de que a natureza, rebaixada 

a mero material dos objetivos humanos, se vingue dos homens fazendo com que estes 

só possam dominá-la através de uma repressão cada vez maior da sua própria 

natureza.  (Schmidt, 1976). 

 

2.7.2  A lei da entropia e a segunda lei da termodinâmica 

Em 1971, Georgescu Roegen publicou A lei da entropia 9 e o processo 

econômico, em que mostrava o vínculo entre o processo econômico e a segunda lei 

                                            
 
9  A entropia, unidade [J/K] (Joules por Kelvin), é uma grandeza termodinâmica que mensura o grau 

de irreversibilidade de um sistema, encontrando-se geralmente associada ao que denomina-se por 
"desordem", não em senso comum, de um sistema termodinâmico. Em acordo com a segunda lei 
da termodinâmica, trabalho pode ser completamente convertido em calor, e por tal em energia 
térmica, mas energia térmica não pode ser completamente convertida em trabalho. Com a entropia 
procura-se mensurar a parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho em 
transformações termodinâmicas à dada temperatura. A parcela de energia interna de um sistema 
em seu equilíbrio termodinâmico que não pode mais ser convertida em trabalho à temperatura de 
equilíbrio pode ser determinada pelo produto da entropia S pela temperatura absoluta T do sistema 
no respectivo estado, encontrando-se disponível à execução de trabalho por tal apenas a parcela F 
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da termodinâmica, que rege a degradação da matéria e da energia em todo processo 

produtivo, e, com isso, os limites físicos impostos pela lei da entropia ao crescimento 

econômico e à expansão da produção. O crescimento econômico avança à custa da 

perda de fertilidade da terra e da desorganização dos ecossistemas, enfrentando a 

inelutável degradação entrópica de todo processo produtivo. É isso o que haveria de 

manifestar-se no aquecimento global do planeta, efeito da crescente produção de 

gases de efeito estufa e da diminuição da capacidade de absorção de dióxido de 

carbono pela biosfera, devido ao avanço do desflorestamento. O ecodesenvolvimento 

emerge em um momento em que as teorias da dependência, do intercâmbio desigual 

e da acumulação interna de capital orientam a planificação do desenvolvimento.  

 

2.7.3  A lei da entropia e o valor econômico 

A lei-limite da entropia estabelece os limites do crescimento econômico e rege 

os fenômenos da natureza, conduzindo seus processos. O esgotamento dos recursos 

naturais (renováveis ou não), nem os limites da tecnologia para extraí-los e 

transformá-los, e menos ainda os crescentes custos de geração dos recursos 

energéticos não são responsáveis pelo problema que surge dos limites do 

crescimento.  

 A lei da entropia vincula o processo econômico às leis da natureza dentro do 

nosso planeta vivo, agora avaliadas pela economia ambiental como um custo do 

crescimento econômico.  

 

2.7.4  Desenvolvimento sustentável 

O discurso do desenvolvimento sustentável procura estabelecer um terreno 

comum para uma política de consenso capaz de integrar os diferentes interesses de 

países, povos e classes sociais que modelam o campo conflitivo da apropriação da 

natureza. A ambivalência do discurso do desenvolvimento sustentado/sustentável e 

                                            
= U – TS da energia interna U em consideração. A parcela de energia interna F que pode ser 
convertida em trabalho, assim como a entropia, é uma função de estado do sistema, e por tal dá 
origem a um potencial termodinâmico: a energia livre de Helmholtz do sistema em consideração. 
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expressa já na polissemia do termo sustainability, que integra dois significados: o 

primeiro, traduzível como sustentabilidade, implica na incorporação das condições 

ecológicas, renovabilidade da natureza, diluição de contaminadores, dispersão de 

dejetos, do processo econômico; o segundo, que se traduz como desenvolvimento 

sustentado, implica a perdurabilidade no tempo do progresso econômico. Se a crise 

ambiental é produto da negação das bases naturais nas quais se sustenta o processo 

econômico, então a sustentabilidade ecológica aparece como condição da 

sustentabilidade temporal do processo econômico. No entanto, o discurso do 

desenvolvimento sustentado chegou a afirmar o propósito de tornar sustentável o 

crescimento econômico através dos mecanismos do mercado, atribuindo valores 

econômicos e direitos de propriedade aos recursos e serviços ambientais, mas não 

oferece uma justificativa rigorosa sobre a capacidade do sistema econômico para 

incorporar as condições ecológicas e sociais (sustentabilidade, equidade, justiça, 

democracia) deste processo através da capitalização da natureza. (LEFF, 2006, 137) 

O ano de 1992 marcou os quinhentos anos da conquista dos povos da América, 

da colonização cultural e da apropriação capitalista do ambiente e dos recursos que 

outrora foram o hábitat dos povos pré-lusitanos, das culturas mesoamericanas e 

andinas, dos povos amazônicos e patagônicos, das populações mestiças e afro 

descendentes que foram ocupando as terras do continente. Com isso, a emancipação 

dos povos indígenas surgiu como um dos fatos políticos mais relevantes do final do 

século XX.  

 

2.7.5  A capitalização da natureza e as estratégias fatais do desenvolvimento 

sustentado 

O discurso do desenvolvimento sustentado promove o crescimento econômico 

negando as condições ecológicas e termodinâmicas que estabelecem os limites e 

possibilidades de uma economia sustentável.  

As condições da produção não são apenas transformadas pelo capital. Devem, 

também, ser transformadas através do discurso: 

 

... uma vez completada a conquista semiótica da natureza, torna-
se imperativo o uso racional e sustentável do ambiente. Ai está 
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radicada a lógica dos discursos do desenvolvimento sustentável 
e da biodiversidade. (ESCOBAR, 1995).   

 

2.8  A RECONSTRUÇÃO DA NATUREZA 

O potencial produtivo proveniente da formação de biomassa foi considerado 

insuficiente para responder às necessidades da população humana atual. 

 

A energia solar está aqui desde a emergência das plantas 
clorofílicas. Foram usadas por milênios... mas não em uma 
medida que pudesse sustentar um desenvolvimento dos setores 
vitais da vida exossomática a que estamos habituados. 
(GEORGESCU ROEGEN, 1993) 

 

No entanto, a produção de biomassa na biosfera, estimada na ordem de 2,4 x 

1012 toneladas métricas, com uma taxa de formação anual de 1,7 x 1011, equivalente 

a 1019 kCal (Rodin et al., 1973), enquanto o gasto energético da economia mundial é 

calculado na ordem de 8,1 x 1016 kCal (WRI, 1990). Ao mesmo tempo, o incremento 

na extração e consumo de fontes não biológicas de energia (petróleo, gás, carvão, 

energia hidráulica) aumenta a entropia da biosfera. Ambos os processos alteram as 

estruturas e os processos auto-organizativos dos ecossistemas, dos quais depende a 

formação de biomassa, e afetam o equilíbrio geofísico entre o oxigênio e os gases de 

efeito estufa na atmosfera, incidindo de maneira conjugada no aquecimento global do 

planeta.  

Para se construir uma economia baseada nos potenciais ecológicos do planeta 

não deve ser subestimado o potencial da energia solar.  

 

 

 

2.8.1  A crise da civilização 
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O problema ambiental emerge como uma crise de civilização: da cultura 

ocidental, da modernidade, da economia do mundo globalizado. Não é uma catástrofe 

ecológica nem um simples desequilíbrio da economia; é a própria desarticulação do 

mundo ao qual conduz a coisificação do ser e a super-exploração da natureza; é a 

perda do sentido da existência que gera o pensamento racional em sua negação da 

outridade. Não se trata apenas do fato de que as ciências se transformaram em 

instrumentos de poder, de que esse poder se aproprie da potência da natureza, e de 

que esse poder seja usado por alguns homens contra outros homens: o uso bélico do 

conhecimento e a super-exploração da natureza. (LEFF, 2006, 15) 

 

2.8.2  A complexidade ambiental 

Leff, ao analisar Bockhim, diz: A ideia de um processo global que estaria 

levando o mundo (inclusive os países mais industrializados) a um estágio de pós-

escassez é questionada pela crise econômica, pelas dificuldades de se elevar as 

taxas de crescimento econômico e pela crescente desigualdade econômica na 

dinâmica da globalização econômica, assim como pela persistente destruição da 

natureza e da pobreza no mundo.  

 

A reorganização da sociedade, como uma rede de eco 
comunidades, descentralizada para alcançar os objetivos de 
sustentabilidade, deve levar a definir criticamente a transição 
para uma nova ordem social, que rompa com a hegemonia do 
mundo centralizado, unificado e totalitário. Enquanto a política 
de consenso procura ajustar os interesses de diferentes atores 
a um "futuro comum". (WCDE, 1987) 

 

 

 

2.8.3  Degradação ambiental e produção de pobreza 
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A pobreza é resultado do esgotamento da fertilidade dos solos devido à 

irracionalidade ecológica de uma agricultura altamente tecnológica e à capitalização 

da natureza, que encontra seus limites na imposição da maximização do benefício 

econômico, aplicada acima das condições de sustentabilidade dos ecossistemas. 

A deterioração ambiental tem sido uma das causas principais do avanço da 

pobreza rural, assim como da pobreza urbana, gerada pela expulsão da população do 

campo para a cidade. A capitalização da agricultura através da revolução verde gerou 

superprodução e subconsumo de alimentos, deixando um saldo devastador de 

degradação socioambiental: perda da fertilidade das terras, salinização e erosão dos 

solos, contaminação das camadas aquíferas, polarização social e miséria extrema, 

pelo uso intensivo de insumos agroquímicos e energéticos.  

O Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) de 2010, através do Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) aponta que pessoas mais desfavorecidas do mundo 

suportam um duplo fardo. Além de serem mais vulneráveis à degradação ambiental, 

elas enfrentam, também, ameaças ambientais decorrentes da poluição do ar interior, 

da água suja e do saneamento deficiente.  

Por meio de combinação do número de pessoas vítimas de privações e a 

intensidade destas privações, o IPM mede os déficits na saúde, na educação e nos 

padrões de vida. 

O IPM explorou o grau de penetração das privações ambientais entre os 

multidimensionalmente pobres, e a extensão da sua sobreposição ao nível das 

famílias, centrando atenções na falta de combustível para o cozinhar moderno e 

melhorado, de agua potável e de saneamento. Garantir o acesso a estes itens é criar 

potencial para expandir capacidades de ordem mais elevada, aumentando assim as 

opções das pessoas e promovendo o desenvolvimento humano, por serem privações 

absolutas, importantes em si mesmas e como violações dos direitos humanos básicos.  

O Gráfico 18– Índice de Pobreza Multidimensional com 1 e 3 privações 

mostra que a parcela da população com privações ambientais sobe com o Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM), embora com muita variação em torno da tendência. 

Os anos dos levantamentos variam conforme o país. 
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Fonte: PNUD - RDH 2011 Sustentabilidade e Equidade: Um Futuro Melhor para Todos 

Gráfico 18 – Índice de Pobreza Multidimensional com 1 e 3 privações. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  REGRESSÃO  

A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, 

a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis 

explanatórias, visando estimar e/ou prever o valor médio (da população) da primeira 

em termos dos valores conhecidos ou fixados(em amostragens repetidas) das 

segundas. (GUJARATI, 2011, 39)  

Enquanto a correlação é a verificação da existência e do grau de relação entre 

variáveis, a regressão linear é responsável pelo cálculo, a partir das observações na 

busca de uma relação matemática entre uma ou mais variáveis independentes ou 

explanatória, com uma variável dependente. 

Se o valor da variável dependente é calculado a partir de uma série, ou 

observações de uma população inteira, está-se falando de uma equação de regressão 

da população. No entanto, sabemos que na maioria dos casos é impossível realizar 

esse tipo de estudo, seja pela quantidade de unidades de observação, ou pela 

dispersão da população. 

Por esta razão, são utilizados mecanismos que facilitam esses estudos, 

atingindo uma aproximação dos dados probabilísticos, a partir de parcelas ou 

amostras representativas, utilizando métodos estatísticos para a seleção, de modo a 

explicar os fenômenos sociais com certa margem de erro tolerável. 

É lógico que se pode calcular uma função de regressão utilizando-se de uma 

amostra, e o valor encontrado é dito que estima os valores ou coeficientes da 

população e, por isso, tem-se uma equação da amostra que é confiável, na medida 

em que a coleta de dados é unida a uma metodologia que garanta a 

representatividade da informação. 

A função de regressão é representada como uma equação da forma: 

 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + ...       (1) 
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Para o cálculo dos coeficientes de estimativa “bo” e “b1”, onde “bo” é a 

interseção com o eixo Y, e “b1” é o coeficiente angular da reta ou, no caso de existirem 

diversas variáveis independentes (“b2”; “b3”; etc.), é o índice de contribuição de cada 

fator com a variável dependente. Para seu calculo é utilizado o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO). 

 

3.1.1  Mínimos Quadrados Ordinários - MQO 

Um dos postos-chave na econometria baseia-se no tratamento estatístico, e, 

para isso, o método de MQO permite encontrar as melhores estimativas lineares 

imparciais. Este método tem muitas vantagens, em termos de facilidade de seu uso e 

pela adequada abordagem estatística ou matemática que permite ajustar-se aos 

pressupostos dos modelos econométricos.    

O termo MQO está vinculado com a regressão e a correlação, ambas 

determinam a existência de uma relação entre duas ou mais variáveis (sempre uma 

sendo dependente e uma ou mais independentes). A diferença básica é que a 

regressão é expressa como uma função ou relação funcional por meio de uma 

equação preditiva, e a correlação é um valor que mede a intensidade com a qual as 

variáveis estão linearmente relacionadas. Fala-se de uma regressão ou correlação 

simples quando se relaciona duas variáveis, se houver mais, fala-se de uma 

Regressão múltipla. 

 

3.1.2  Regressão linear 

A regressão linear é uma ferramenta utilizada por economistas, sociólogos e 

pesquisadores em geral, para respaldar ou comprovar modelos matemáticos teóricos, 

que relacionam uma variável dependente ou explicada por uma ou mais variáveis 

independentes ou explicativas.     

Y = f (X1, X2, X3 ,..., Xn)            (2) 

 Sendo:  Y    a variável dependente ou explicada; 
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X1, X2, X3 ,..., Xn  as variáveis independentes ou 

explicativas. 

 

 

A regressão linear é um ramo da Teoria Econômica que, através de 

procedimentos estatísticos e matemáticos, relaciona séries temporais de informações 

ou de dados numéricos, com o objetivo de estabelecer vínculos entre essas variáveis, 

de modo a determinar as relações diretas ou inversas das mesmas, sempre com base 

em um modelo conceitual teórico, por exemplo, a relação inversa entre os preços e a 

demanda (para um maior preço menor demanda e vice-versa). 

Desta forma, pode-se dizer que são simplificações teóricas de abstrações da 

realidade, expressas por uma relação funcional de uma variável dependente e uma 

ou mais independentes. 

Ao aplicar métodos estatísticos, como a correlação e regressão, para um 

modelo matemático da teoria econômica, realiza-se uma análise econométrica. Esta 

tenta validar a teoria com a técnica da inferência probabilística e seus respectivos 

testes de hipóteses estatísticas, que dão a aproximação numérica da precisão do 

modelo. 

A principal utilidade desta técnica encontra-se em duas formas: 

 Por um lado comprovam-se as suposições teórico-matemáticas de um 

modelo baseado numa realidade. 

 Por outro, é gerada a possibilidade de realizar projeções para eventos 

futuros e, portanto, têm-se informações adequadas para a tomada de 

decisões e de políticas ou ações preventivas ou corretivas, conforme 

aplicável, desde que o modelo possua validade estatística, probabilística 

e, especialmente, teórica. 

 

 

A aplicação desta técnica origina-se da dificuldade de atribuir valores 

numéricos nas relações teóricas de funções matemáticas, geradas para cada modelo 

econômico. 
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3.1.3  Software utilizado 

Para o processo de regressão dos dados levantados, foi utilizado o software 

JMP, versão 10.2012, desenvolvido pela SAS Institute Inc. (www.jmp.com). 

A SAS Institute Inc. – (“SAS") desenvolve o programa estatístico JMP desde 

1989. Desde então, o JMP tem crescido, a partir de um único produto, em uma família 

de ferramentas de aplicativos estatísticos, cada uma adaptada para atender à 

necessidades específicas.  

O programa estatístico JMP desenvolvido pela SAS Institute é uma ferramenta 

desenvolvida para os cientistas, engenheiros e outros exploradores de dados em 

quase todas as indústrias e setores governamentais. Combina estatísticas poderosas 

com gráficos dinâmicos, na memória do computador e no ambiente de trabalho, de 

forma interativa abrangente, extensível e visual, revelando percepções que tabelas de 

números ou gráficos estáticos tendem a esconder. 

JMP traz a análise de dados para um nível totalmente novo, permitindo 

enfrentar os problemas estatísticos de rotina e os mais difíceis com maior facilidade 

comunicando os resultados de forma mais eficiente. 

A SAS esta implantada em mais de 139 países e o programa JMP instalado em 

mais de 75.000 universidades, repartições governamentais e empresas, a exemplo da 

NASA, indústrias automotivas, bancos, comércio, órgãos de defesa e segurança, 

empresas de saúde, seguradoras, manufatura de alta tecnologia, esportes, sistemas 

e controles de viagens e transportes, entre outros. 

Na área acadêmica são listadas abaixo algumas das utilizações do JMP:  

 Na Universidade de Boston, a Georgia Tech ASDL utiliza o JMP para 

desenvolvimento de novas gerações de jatos e submarinos; 

  Na Universidade Estadual de Carolina do Norte pesquisadores usam 

JMP Genomics (um braço do JMP dirigido para a área de pesquisas 

científicas) para estudar como o ambiente afeta a expressão genética; 

 Na Universidade da Flórida Central, é utilizado para lecionar e examinar 

os efeitos de furacões.  

 Na universidade de Heidelberg pesquisadores alemães usam o JMP 

Genomics para ajudar na luta contra a doença renal; 

http://www.jmp.com/
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 Na Universidade de Minnesota, o Dr. Peter Reich conduz um 

experimento a longo tempo em biodiversidade utilizando o JMP; 

 Na Chapel Hill um pesquisador esta abrindo caminhos para a 

neutralidade climática usando o JMP.  

 

3.2  DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

3.2.1  Foco teórico 

Haja vista o tema amplo e complexo e o desejo de que este trabalho seja 

amplamente difundido e de fácil compreensão para seus interlocutores, foi necessário 

lançar mão de algumas maneiras de raciocínio, a fim de dar conta desta investigação 

científica, para ampliar “as possibilidade de análise e obtenção de respostas, para o 

problema proposto na pesquisa” (SILVA, 2001). Do método indutivo, aproveitou-se a 

linha de raciocínio através da experiência, necessária para obtenção do 

conhecimento. Muito foi alcançado através do estudo das experiências de outros 

países com o objeto de estudo deste trabalho. Já do raciocínio hipotético-dedutivo, 

lançou-se mão do método de testar as hipóteses, corroborando algumas que se 

confirmam como apropriadas à difusão da energia renovável no mundo e falseando 

outras que não se aplicam. Estas duas linhas foram as que mais permearam o 

trabalho. Eventualmente, foi feito um levantamento sobre as possibilidades e outras 

linhas de raciocínio foram aplicadas. (ALCÂNTARA, 2011) 

No campo das pesquisas, foi utilizado exclusivamente o método da pesquisa 

exploratória, onde se procurou estabelecer a relação entre o crescimento da utilização 

de energias renováveis com um conjunto de variáveis que possa representar o 

desenvolvimento econômico que os países estudados possuem, onde algumas das 

variáveis são referentes ao crescimento econômico do produto, aumento de 

investimentos e geração de energias renováveis. 

O método das regressões lineares foi usado para investigação inicial das 

possíveis relações estatísticas entre as variáveis e indicadores mencionados 

anteriormente, com os indicadores que representam os níveis de desenvolvimento 

econômico das nações. O objetivo é o de verificar a existência de possíveis relações 
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estatisticamente significativas entre tais variáveis. A metodologia dos modelos para 

dados em painel consistem de observações de um conjunto de variáveis para dois ou 

mais períodos de tempo. Esse tipo de dados combina características de séries 

temporais com dados em corte transversal e são amplamente utilizados em estudos 

econométricos. 

Com relação ao tipo de procedimento técnico utilizado na pesquisa, foi eleito o 

método bibliográfico, através de estudos relevantes publicados acerca do tema. 

Segundo Oliveira (2001), a pesquisa bibliográfica visa conhecer as diferentes 

formas de contribuição científicas que foram realizadas sobre um determinado 

assunto ou fenômeno. Hsiao (1986) diz que os modelos para dados em painel 

oferecem uma série de vantagens em relação aos modelos de corte transversal ou 

aos de séries temporais, já que esses modelos controlam a heterogeneidade presente 

nos indivíduos. Outra vantagem, conforme Hsiao (1986), é que os dados em painel 

permitem o uso de mais observações, aumentando o número de graus de liberdade e 

diminuindo a colinearidade entre as variáveis explicativas. A vantagem dos dados em 

painel é que estes são capazes de identificar e mensurar efeitos que não podem ser 

detectados por meio da análise de dados em corte transversal ou de séries temporais 

isoladamente. (ALCÂNTARA, 2011) 

Uma observação relevante, com relação aos dados em painel refere-se ao 

período de tempo utilizado. É comum utilizar um período de tempo pequeno, devido a 

fatores como custos e dificuldades de obter informações do passado. Para o período 

de tempo adotado neste estudo, não houve dificuldade em obter o banco de dados 

em análise, face à disponibilidade destes nos “sites” da EIA e do WB. Para garantir o 

sucesso do estudo, é necessário que o número de observações seja grande para que 

a propriedade da consistência seja satisfeita. Por isso procurou-se incluir uma amostra 

de grande porte. 

 

3.2.2  Foco prático 

Em junho 2012 foi efetuada uma tabulação da disponibilidade de dados 

publicados pelos “sites” da U.S. Energy Information Administration (EIA) e do 

World Bank (WB), sob os grupamentos de: Petróleo & Outros Líquidos; Gás 
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Natural; Eletricidade; Carvão; Renováveis e Fluidos Alternativos; Nuclear e 

Urânio; Energia Total, Consumo e Eficiência, com a data última de dados 

disponibilizados à época.  

Em fevereiro de 2014 foi efetuada nova tabulação dos dados, face à 

disponibilidade completa de dados referentes a 2010. Desta forma, a análise foi 

efetuada sobre a primeira década deste século, 2001 a 2010. 

 

3.2.3  Países em estudo 

Procedeu-se a uma depuração de quais dados seriam de interesse para o 

objeto da análise e formou-se uma tabela, que foi complementada com dados do WB 

referentes à População, PIB e PIB per capita. Esta nova tabela apresentava 59 

colunas e os dados de 250 nações, totalizações por continente e mundial, para cada 

ano de estudo. 

Assim, foram incluídos os dados de todos os países que possuíam informações 

sobre a geração de energias renováveis no “site” da EIA, conforme “link” 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm e no “site” do WB, conforme 

”link” www.data.worldbank.org/indicator. 

Os países e, logicamente, os grupamentos continentais que foram excluídos da 

relação de dados analisados para a Regressão Linear, por não apresentarem a 

totalidade de dados referentes ao PIB estão a relacionados, por continente, na Tabela 

5 – Relação de Países Excluídos: 

Países que não tinham valores por vários anos foram desconsiderados da 

análise, pois não foi possível criar o indicador. Os países desconsiderados foram: 

 

 Territórios Palestinos   Djibuti 

 Somália  Burma (Mianmar) 

 Rep. Democ. da Coréia (Norte)  Taiwan 

 

 

 

 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm
http://www.data.worldbank.org/indicator
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Tabela 5 – Relação de Países Excluídos 
 

RELAÇÃO DE PAÍSES EXCLUÍDOS 

América do Norte 

 São Pedro e Miquelon  

América Central e do Sul 

 Andorra  Antarctica 

 Antilhas Holandesas  Curaçao 

 Guadalupe  Guiana Francesa 

 Ilhas Turks e Caicos  Ilhas Virgens (Britânicas) 

 Ilhas Virgens (EUA)  Martinica 

 Montserrat  São Martinho (parte Francesa) 

 São Martinho (parte holandesa)  

Europa 

 Alemanha (Offshore)  Ex Alemanha do Leste 

 Ex Alemanha do Oeste  Ex Iugoslávia 

 Ex Tchecoslováquia  Gibraltar 

 Holanda (Offshore)  Ilha do Man 

 Ilhas do Canal  Liechtenstein 

 Mônaco  Reino Unido (Offshore) 

 São Marino  

Eurásia 

 Ex-U.R.S.S.  

África 

 Ilhas Reunião  Saara Ocidental 

 Santa Helena  

Ásia e Oceania 

 Guam  Ilhas Cook 

 Ilhas EUA do Pacífico   Ilhas Marshall 

 Ilhas Marianas do Norte  Ilhas Wake 

 Nauru  Niue 

 Nova Caledônia  Palau 

 Polinésia Francesa  Samoa Americana 

 Zona Franca Havaiana  
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Os países que não tinham informação no ano 2000 ou 2010 de determinada 

característica foram desconsiderados da análise (nessa característica).  

Para os países que não tinham informação do PIB em 2010, mas tinham 

valores nos anos anteriores, foi efetuada uma extrapolação linear para o ano de 2010. 

Os países com valores extrapolados foram: 

 

 Ilhas Faroe: previsão de PIB em 2010 = 2.577.131.666,62 

 Groelândia: previsão de PIB em 2010 = 1.900.732.700,14 

 Líbia:  previsão de PIB em 2010 = 82.645.271.845,39 

 

 

Para a Sérvia e Montenegro, foi utilizada uma situação especial, pois até o 

ano de 2005 esses dois países formavam um único estado, se separando após esse 

ano. Foram analisados os dados dos dois países em separado e as medidas até o 

ano de 2005 foram repartidas entre os dois países. Optou-se por fazer uma repartição 

dos valores dos indicadores levantados no período de 2000 a 2005 apropriados para 

o então estado Sérvia e Montenegro, de forma ponderada e proporcional às médias 

de 2005 a 2010 de cada país. Se para as características de um país os valores no ano 

de 2006/2007 era zero, foi considerado os valores de 2000 a 2005 como sendo zero 

naquele período, e toda a “produção” foi destinada ao outro país. Não foi utilizado os 

valores do PIB da Servia e de Montenegro para fazer essa repartição, visto que a 

ponderação ficaria muito defasada e não proporcional. 

 

Na Tabela 6 – Relação de Países Estudados estão relacionados todos os 

países em grupamentos de nações por continente, totalizações continentais e a nível 

mundial apuradas para esta dissertação. 
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Tabela 6 – Relação de Países Estudados. 
 

RELAÇÃO DE PAÍSES ESTUDADOS 

América do Norte 

Bermuda Canadá Estados Unidos Groenlândia 

México    

América Central e do Sul 

Antígua e Barbuda Argentina Aruba Bahamas 

Barbados Belize Bolívia Brasil 

Chile Colômbia Costa Rica Cuba 

Dominica El Salvador Equador Granada 

Guatemala Guiana Haiti Honduras 

Jamaica Nicarágua Panamá Paraguai 

Peru Porto Rico Repúb. Dominicana Santa Lúcia 

São Cristóvão e Nevis São Vicente e Granadina Suriname Trinidade e Tobago 

Uruguai Venezuela   

Europa 

Albânia Alemanha Áustria Bélgica 

Bósnia Herzegovina Bulgária Chipre Croácia 

Dinamarca Eslovênia Espanha Finlândia 

França Grécia Holanda Hungria 

Ilhas Faroé Irlanda Islândia Itália 

Kosovo Luxemburgo Macedônia Malta 

Montenegro Noruega Polônia Portugal 

Reino Unido República Eslovaca República Tcheca Romênia 

Sérvia Suécia Suíça Turquia 

Eurásia 

Armênia Azerbaijão Belarus Cazaquistão 

Estônia Geórgia Letiva Lituânia 

Moldova Quirguistão Rússia Tajiquistão 

Turcomenistão Ucrânia Uzbequistão  

Oriente Médio 

Bahrein Emirados Árabes Unidos Iêmen Iran 

Iraque Israel Jordânia Kuwait 

Líbano Omã Quatar Saudi Arábia 

Síria    

África 

África do Sul Angola Argélia Benin 

Botsuana Burkina Faso Burundi Cabo Verde 

Camarões Chade Cômoros Costa do Marfim 

Egito Eritréia Etiópia Gabão 

Gambia Gana Guiné Guiné Bissau 

Guiné Equatorial Lesoto Libéria Líbia 
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RELAÇÃO DE PAÍSES ESTUDADOS 

Madagascar Malavi Mali Marrocos 

Mauricio Mauritânia Moçambique Namíbia 

Niger Nigéria Quênia Ruanda 

Rep. Centro-Africana 
Rep Democrática do 
Congo (Kinshasa) 

República do Congo 
(Brazzaville) 

São Tomé e Príncipe 

Seicheles Senegal Serra Leoa Suazilândia 

Sudão e Sudão do 
Sul 

Tanzânia Togo Tunísia 

Uganda Zâmbia Zimbábue  

Ásia e Oceania 

Afeganistão Austrália Bangladesh Brunei Darussalam 

Butão Camboja China Fiji 

Filipinas Hong Kong Ilhas Salomão Índia 

Indonésia Japão Laos Macau 

Malásia Maldivas Micronésia Mongólia 

Nepal Nova Zelândia Papua Nova Guiné Paquistão 

Quiribati Rep. da Coréia (Sul) Samoa Singapura 

Sri Lanca Tailândia Timor Leste Tonga 

Tuvalu Vanuatu Vietnam  

 

 

Dessa forma, ao final, obteve-se uma amostra de 189 países para participar 

neste estudo de regressão linear.  

Nem todos os países entraram em todas as análises por causa da falta de 

informações específicas. 

A população mundial em 2010 foi de 6.863.189.550 habitantes. Os países 

excluídos da análise somam, em 2010, uma população de 13.435.816 habitantes, ou 

seja, 1,9879% do total mundial, índice percentual irrelevante. 

 

3.2.4  Índices ou indicadores tabulados para o estudo 

A Tabela 7 – Tabela de Índices Analisados e a Tabela 8 – Critérios de 

tabulação apresentam as características das colunas dos dados apropriados dos 

“sites” da EIA e WB, cujos dados foram apropriados em fevereiro de 2014, para os 

países e grupamentos apontados na Tabela 6, referentes a dados populacionais, PIB, 

geração de energia, consumo de combustíveis (petróleo e carvão), e emissão de CO2, 

correspondentes ao período de 2001 a 2010.  
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Cada um dos índices, para identificação no software de cálculo, recebeu um 

Código Índice, ou sigla, que está reportado na Tabela 7. Face à complexidade de ser 

apresentada uma tabela com 59 colunas de dados para a relação de países apontados 

na Tabela 6, repetida para cada ano da série de estudo, apresenta-se os “links” para 

acesso aos bancos de dados. 

 

Tabela 7 – Tabela de Índices Analisados 
 

VARIÁVEL 
CÓDIGO 
ÍNDICE 

ÍNDICE  Unidade  Site 

 POPUEIA 
População 

EIA 
Habitantes 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid=

2000&eyid=2011&unit=MM  

 POPUWB 
População 

WB 
Habitantes 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOT
L?display=default  

 PIB PIB US$ 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK

TP.CD/countries?page=6&display=default  

Indepen-
dente 

PIBPCAP 
PIB per 
capita 

US$ 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PC

AP.CD/countries?display=default  

Indepen-
dente 

CRESPIB 
Crescimento 

do PIB 
% anual 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK
TP.KD.ZG/countries?display=default  

Indepen-
dente 

PIBUEU 

PIB por 
unidade de 

energia 
utilizada 

PPP $ 2005 
/kg de óleo 
equivalente 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PU
SE.KO.PP.KD/countries  

 IDH 

Índice de 
Desenvolvi-

mento 
Humano 

nº 
https://data.undp.org/dataset/Human-

Development-Index-HDI-value/8ruz-shxu  

 FORTPET 

Abasteci-
mento de 
Petróleo 

Total 

barris / dia 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=regions&syid=20

00&eyid=2012&unit=TBPD 

 PPNGOU 

Produção de 
Petróleo, 
NGPL, e 
outros 

líquidos 

barris / dia 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=5&pid=55&aid=1&cid=regions&syid=20

00&eyid=2011&unit=TBPD 

Indepen-
dente 

CTPETKW 
Consumo 
Total de 
petróleo 

Kwh (*) 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=5&pid=5&aid=2&cid=regions&syid=200

0&eyid=2011&unit=TBPD 

 PPOMC 

Porcenta-
gem de 

Petróleo na 
Matriz de 

Consumo de 
Energia 

% =  
𝐶𝑇𝑃𝐸𝑇𝐾𝑊

𝐶𝑇𝐸𝑃𝐵𝑇𝑈
 

 CO2CPET 

Emissões de 
CO2 do 

consumo de 
petróleo 

Ton 
Métricas 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=5&pid=5&aid=8&cid=regions&syid=200

0&eyid=2012&unit=MMTCD 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid=2000&eyid=2010&u
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid=2000&eyid=2010&u
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid=2000&eyid=2010&u
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?display=default%20
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?display=default%20
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?page=6&display=default%20
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?page=6&display=default%20
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries?display=default%20
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries?display=default%20
http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD/countries
https://data.undp.org/dataset/Human-Development-Index-HDI-value/8ruz-shxu
https://data.undp.org/dataset/Human-Development-Index-HDI-value/8ruz-shxu
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=55&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=55&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=55&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
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VARIÁVEL 
CÓDIGO 
ÍNDICE 

ÍNDICE  Unidade  Site 

 PCAR 
Produção 

primária total 
de Carvão 

KWh (**) 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=200

0&eyid=2011&unit=QBTU  

Indepen-
dente 

CCARKW 
Consumo 
Total de 
Carvão 

KWh (**) 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=200

0&eyid=2011&unit=QBTU  

 CO2CCA 

Emissões 
CO2 do 

consumo de 
Carvão 

Ton 
Métricas 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=1&pid=1&aid=8&cid=regions&syid=200

0&eyid=2012&unit=MMTCD  

 PCAMCE 

Porcenta-
gem de 

Carvão na 
matriz de 

consumo de 
Energia 

% =  
𝐶𝐶𝐴𝑅𝐾𝑊

𝐶𝑇𝐸𝑃𝐵𝑇𝑈
 

 PGNS 
Produção de 
Gás Natural 

Seco 
m3 (***) 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=3&pid=3&aid=1&cid=regions&syid=200

0&eyid=2012&unit=BCF 

 CGNSKW 
Consumo de 
Gás Natural 

Seco 
KWh (**) 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=3&pid=26&aid=2&cid=regions&syid=20

00&eyid=2012&unit=QBTU  

 CO2CGN 

Emissão de 
CO2 do 

consumo e 
queima de 

Gás Natural 

Ton 
Métricas 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=3&pid=3&aid=8&cid=regions&syid=200

0&eyid=2012&unit=MMTCD  

 PGNMCE 

Porcenta-
gem de Gás 
Natural na 
matriz de 

consumo de 
energia 

%  =  
𝐶𝐺𝑁𝑆𝐾𝑊

𝐶𝑇𝐸𝑃𝐵𝑇𝑈
 

 CCEFKW 

Consumo 
Calculado 
de Energia 

Fóssil 

KWh  =  CTPETKW + CCARKW + CGNSKW 

 CCEFP 

Consumo 
Calculado 
de Energia 

Fóssil 

% do total 
de energia 

=  PPOMC + PCAMCE + PGNMCE  

 CCEF 
Consumo de 

Energia 
Fóssil 

% do total 
de energia 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.CO
MM.FO.ZS/countries 

 USEPCAP 

Uso de 
energia (kg 

de óleo 
equivalente 
per capta) 

kg de óleo 
equivalen-

te per 
capita 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PC
AP.KG.OE/countries  

 PRENE 
Produção de 

Energia 

kg de óleo 
equivalen-

te 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PR
OD.KT.OE/countries  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=8&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=MMTCD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=8&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=MMTCD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=8&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=MMTCD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=8&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=MMTCD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=8&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=MMTCD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=8&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=MMTCD
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PROD.KT.OE/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PROD.KT.OE/countries
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VARIÁVEL 
CÓDIGO 
ÍNDICE 

ÍNDICE  Unidade  Site 

 PRTEPKW 

Produção 
Total de 
Energia 
Primária 

KWh (**) 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2

000&eyid=2009&unit=QBTU 

 CTEPKW 

Consumo 
total de 
energia 
primária 

KWh (**) 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=44&pid=44&aid=2&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=QBTU  

 
CTEPCK

W 

Consumo 
Total de 

Energia Per 
Capita 

KWh (**) 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=44&pid=45&aid=2&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=QBTU 

Indepen-
dente 

CLTEEL 

Consumo 
Líquido Total 
de Energia 

Elétrica 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=2&aid=12&cid=regions&syid=20

00&eyid=2010&unit=BKWH 

Indepen-
dente 

TCO2PCE 

Emissão 
Total de CO2 
proveniente 
do Consumo 
de Energia 

Ton. 
Métricas 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=90&pid=44&aid=8&cid=regions&syid=2

000&eyid=2010&unit=MMTCD 

 GLTEEL 

Geração 
Líquida Total 
de Energia 

Elétrica 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=2&aid=12&cid=regions&syid=20

00&eyid=2012&unit=BKWH  

Depen-
dente 

GLTENUC
L 

Geração 
Líquida total 
de Energia 

Nuclear 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=27&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

Depen-
dente 

GLTEREN 

Geração 
Líquida total 

de 
Eletricidade 
Renovável 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=6&pid=29&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

Depen-
dente 

GHIDRE 
Geração de 
hidroeletri-

cidade 
KWh  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=33&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

Depen-
dente 

GNHIDRE 

Geração de 
energia 

renovável 
que não é 

hidroelétrica 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=34&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH 

Depen-
dente 

GGEOT 
Geração de 
eletricidade 
geotérmica 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=6&pid=35&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

Depen-
dente 

GEOLICA 
Geração de 

Energia 
Eólica 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=6&pid=37&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

Depen-
dente 

GSMAON 

Geração de 
eletricidade 
solar, maré 

e ondas 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=6&pid=36&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=27&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=27&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=27&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=29&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=29&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=29&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=33&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=33&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=33&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=35&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=35&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=35&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=37&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=37&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=37&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=36&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=36&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=36&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
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VARIÁVEL 
CÓDIGO 
ÍNDICE 

ÍNDICE  Unidade  Site 

Depen-
dente 

GBIORES 

Geração de 
eletricidade 

de 
biomassas e 

resíduos 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=6&pid=38&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

 TLEGTC 

Total Líquido 
de Eletrici-
dade por 
Geração 
Térmica 

Convencio-
nal 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=28&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=BKWH  

 ABBHIDR 

Armazena-
mento 

Bombeado 
Hidrelétrica 

KWh 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=2&pid=82&aid=12&cid=regions&syid=2

000&eyid=2012&unit=BKWH  

 PTBIOC 

Produção 
Total de 

Biocombus-
tíveis 

barris / dia 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=79&pid=79&aid=1&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=TBPD  

 CTBIOCB 

Consumo 
Total de 

Biocombus-
tíveis 

barris / dia 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=79&pid=79&aid=2&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=TBPD  

 PBIODIES 
Produção de 

Biodiesel 
barris / dia 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=79&pid=81&aid=1&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=TBPD  

 CBIODIES 
Consumo de 

Biodiesel 
barris / dia 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=79&pid=81&aid=2&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=TBPD  

 PETANOL 
Produção de 

etanol 
barris / dia 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=79&pid=80&aid=1&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=TBPD  

 CETANOL 
Consumo de 

Etanol 
barris / dia 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=79&pid=80&aid=2&cid=regions&syid=2

000&eyid=2011&unit=TBPD  

 CCRENR 

Consumo de 
Combus-

tíveis Reno-
váveis e 
Resíduos 

% do uso 
total de 
energia 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.CR
NW.ZS/countries  

 CENAN 

Consumo de 
Energia 

Alternativa e 
Nuclear 

% do uso 
total de 
energia 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.CO
MM.CL.ZS/countries  

 

Legenda:  

(*) transformado de barris por dia para KWh por ano 

(**) transformado de BTU para KWh 

(***) Transformado de pé cúbico para m3 

 Variável Independente, conforme capítulo 4.  

 Variável Dependente, conforme capítulo 4. 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=38&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=38&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=6&pid=38&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=28&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=28&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=28&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=82&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=82&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=82&aid=12&cid=regions&syid=2000&eyid=2012&unit=BKWH
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=81&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=81&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=81&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=81&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=81&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=81&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=80&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=80&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=80&aid=1&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=80&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=80&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=79&pid=80&aid=2&cid=regions&syid=2000&eyid=2011&unit=TBPD
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.CRNW.ZS/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.CRNW.ZS/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.CL.ZS/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.CL.ZS/countries


86 

 

A população apresentada no “site” da EIA 10 apresenta valores em média de 

2,404 % a menor que os do “site” do WB 11. Os valores de população da EIA são 

utilizados nos indicadores de geração e consumo per capita de combustíveis e 

energias. Os valores de população do WB são utilizados no PIB per capita e demais 

indicadores econômicos. 

 

Tabela 8 – Critérios de tabulação. 
 

Anotação Consideração 

--- = Não se aplica Considerado sem informação 

(s) = O valor é muito pequeno para o 
número de casas decimais mostrado 

Considerado igual a zero 

NA = Não disponível Considerado sem informação 

W = Dados retidos para evitar a 
divulgação 

Considerado sem informação 

Fonte: As anotações constam das notas de rodapé das tabelas da EIA mencionadas na Tabela 6. 

 

3.2.5  Critérios de tabulação 

Na tabulação dos dados da EIA foi efetuada uma depuração de valores das 

tabelas, definido no “site” da EIA, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada. 

abaixo. Não houve necessidade de proceder a depurações de valores obtidos do site 

do WB. 

 

 

                                            
10 

www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid
=2000&eyid=2010&unit=MM 

 

11  http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?display=default 
 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid=2000&eyid=2010&unit=MM
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=93&pid=44&aid=33&cid=regions&syid=2000&eyid=2010&unit=MM
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?display=default
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3.3  DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE ESTUDO 

As variáveis em estudo foram divididas em dois grupos: variáveis 

independentes, explicativas, preditoras ou exógenas, que são as que avaliarão se 

provocam efeito nas variáveis dependentes, explicadas, resposta ou endógena, 

que são as do objeto de análise ou que serão avaliadas se sofrem impactos. 

O objetivo geral da análise é estudar se as evoluções das variáveis 

independentes durante a década impactaram na evolução das dependentes. Como o 

objetivo é a evolução, fazer a análise com os dados individuais dos anos de 2000 a 

2010 não daria essa resposta. Com os dados abertos por ano, ter-se-ia somente a 

relação pontual: uma variável está alta se a outra também será alta e não a ideia da 

mudança na década. 

Será então avaliada a variação das medidas entre os anos de 2000 e 2010. 

 

3.3.1  Variáveis independentes ou explicativas 

Para investigar essas possíveis relações, por representarem a perspectiva 

econômica e financeira do desenvolvimento sustentável e indicadores relacionados 

com a geração de energias renováveis, foram utilizadas como variáveis explicadoras 

ou independentes: 

 

 PIBPCAP  PIB per capita  

 CRESPIB  Crescimento do PIB  

 PIBUEU  PIB por unidade de energia utilizada 

 CTPETKW  Consumo Total de petróleo  

 CCARKW Consumo Total de Carvão 

 CGNSKW Consumo de Gás Natural Seco 

 CLTEEL  Consumo Líquido Total de Energia Elétrica 



88 

 TCO2PCE  Emissão Total de CO2 Proveniente do Consumo de 

Energia 

 

3.3.2  Avaliação das variáveis independentes na análise de regressão e 

adequação dos modelos/equações 

O método de Análise de Regressão Múltipla faz a relação entre várias 

variáveis independentes com uma única variável dependente. 

Todas as questões discutidas nesse tópico e toda a forma de aplicação da 

Análise de Regressão Múltipla estão baseadas conforme Neter (1989). 

Nesse método de análise existem alguns pontos importantes, chamados de 

suposições do teste, que devem ser cumpridos para que haja validade na aplicação 

do teste. 

Um bom modelo de Regressão deve ter entre outros pontos um R²ajustado 

– Coeficiente de Explicação ajustado da regressão 12 elevado, mas esse fator não 

é o único ponto importante para validar a equação/modelo. 

Além dele é necessário verificar se o modelo está bem ajustado para que haja 

confiança nos valores dos coeficientes obtidos para a equação. Nessa verificação, é 

necessário ter: 

 

 Independência 

 Variabilidade constante 

 Distribuição Normal 

 

 

A independência pode ser verificada pelo teste de Durbin-Watson (D-W), onde 

se mede se existe, ou não, poder de explicação nos resíduos de teste. 

A variação constante e independência será avaliada visualmente pela análise 

dos resíduos da regressão no modelo final, identificando pontos chamados 

                                            
12 O Coeficiente de Explicação ajustado da regressão (R²ajustado) mede a qualidade do ajuste do 

modelo entre as variáveis, ou seja, o quanto a equação com as variáveis independentes consegue 
explicar da variabilidade total da variável dependente. Este valor varia de 0% a 100% e quanto 
maior, melhor é a explicação do modelo.  
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discrepantes – países com um comportamento muito diferente dos demais – e 

avaliando a retirada ou não dele do estudo. 

Além disso, existe uma característica chamada de multicolinearidade 13 que 

é a correlação entre as variáveis independentes e se isso está presente, os 

coeficientes do modelo não são confiáveis. 

A ideia é que na análise de regressão objetiva-se encontrar variáveis 

independentes que expliquem a variável explicada (deseja-se correlação entre elas). 

Se houver duas variáveis independentes correlacionados entre si, isso afetará 

diretamente o cálculo da equação da variável explicada, pois não será identificado 

qual dos dois é que está impactando realmente a variável explicada. 

Para medir esse impacto, é efetuada uma análise de correlação entre os 

vários valores das variáveis independentes ou preditoras e calculadas também a 

medida do Fator de Inflação da Variância (Variance Inflation Factor – VIF) 14 que 

mede o grau de associação entre xi e as outras variáveis independentes. O VIF mede 

o quanto aumenta a variância de um coeficiente se a variável xi está correlacionada 

com outras variáveis xs da equação. VIF = 1 é a situação ideal e indica que não há 

relação entre as variáveis independentes (BOM); VIF > 1 indica que os xs estão 

correlacionados. Considera-se valores aceitáveis de VIF até 5 ou no máximo 10, 

acima disto os coeficientes de regressão não são bem estimados e a equação/análise 

não será confiável. 

 

3.3.3  Variáveis dependentes ou explicadas 

                                            
13 Multicolinearidade é o termo usado para descrever a correlação entre as variáveis independentes. 

(Anderson, 2011, 518) 
 
14   O Fator de Inflação da Variância – Variance Inflation Factor – VIF, é uma medida de quanto as 

variáveis independentes estão correlacionadas entre si (quanto uma delas se correlaciona com as 

demais). Essa métrica avalia o grau de multicolinearidade (Existência de correlação entre variáveis 

independentes, numa equação de regressão) entre os dados. Uma alta multicolinearidade faz com 
que o modelo criado não seja robusto ou confiável, fazendo com que as estimativas dos 
coeficientes do modelo tenham uma variabilidade muito grande (daí o nome Variance Inflation 
Factor). Modelos com alta multicolinearidade não são confiáveis e os cálculos dos coeficientes e 
resultados dos testes podem estar completamente errados. Nesses casos é necessário retirar do 
modelo as variáveis com alto impacto (alto VIF) para que a estimação e aplicabilidade do modelo 
seja adequada. 
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Foram escolhidas as variáveis explicadas ou dependentes abaixo relacionadas, 

objetivando ampla análise sobre o espectro dos dados tabulados, como indicadores 

de geração de energia renovável e outros: 

 

 GLTEREN   Geração Líquida Total de Eletricidade Renovável; 

 GHIDRE   Geração de Hidroeletricidade; 

 GNHIDRE   Geração de Energia Renovável que Não é Hidroelétrica; 

 GGEOT    Geração de Eletricidade Geotérmica; 

 GEOLICA   Geração de Energia Eólica; 

 GSMAON   Geração de Eletricidade Solar, Maré e Ondas; 

 GLTENUCL   Geração Líquida de Energia Nuclear; 

 GBIORES   Geração de Eletricidade de Biomassas e Resíduos. 

 

3.4  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  

Com o propósito de se verificar a relação existente entre o nível de 

desenvolvimento econômico dos países e o uso das energias renováveis, foi utilizado 

o método das regressões lineares com dados em painel. 

A estratégia de análise foi inicialmente fazer uma Análise de Regressão 

Múltipla para cada uma das variáveis independentes contra todas as variáveis 

dependentes. Nessa análise obtiveram-se inicialmente os fatores da equação de 

relação. Efetuada a análise de adequação do modelo e durante essa análise foi 

possível retirar as variáveis que não foram significativas e também retirar a informação 

de países que se mostraram muito fora do padrão e influentes (negativamente) para 

a qualidade do modelo final (conforme Neter - 1989). 

Para a análise, consideraram-se os coeficientes significativos ao nível de 0,05, 

o que equivale a uma confiança de 95%. 

As variáveis que aparecem nas equações já sofreram transformações, devido 

à condição das distribuições dos valores dessas variáveis necessitarem ser uma 

distribuição com parâmetros de uma distribuição normal. 

Como há o interesse em avaliar o crescimento na primeira década de 2000, 

foi utilizado o seguinte procedimento para avaliar a evolução das características de 
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consumo e geração, com o intuito de obter-se uma melhor medida de comparação da 

evolução entre os países: 

 

1. Considerar os valores das medidas nos anos 2000 e 2010 para medir 

essa evolução; 

2. Calcular o valor 2010 menos o valor 2000; 

3. Esse valor será dividido pelo PIB no ano de 2010, ficando com o índice 

de elevação (ou diminuição) ponderado. 

 

 

Para as medidas de PIBPCAP, CRESPIB, PIBUEU foi simplesmente efetuada 

a divisão do valor 2010 por 2000. 

Para TCO2PCE, o valor final foi multiplicado por 1.000, pois a variação foi 

muito pequena. 

O teste de D-W mede o quanto os valores coletados a cada ano são explicados 

pelos valores dos anos anteriores. Caso isso aconteça, os resíduos das regressões 

teriam mais conteúdo informacional do que o conteúdo expresso nos coeficientes 

dessas regressões. Se isso acontecesse, os coeficientes calculados perderiam valor 

informacional e enfraqueceriam os resultados obtidos com a aplicação do método das 

regressões lineares.  

Os resultados de R2 15 e R2 ajustado 16 mostraram alguns valores baixos, como 

já era a expectativa, tendo em vista que esta investigação se reveste de um caráter 

exploratório.  

 

3.5  LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

                                            
15 O coeficiente de determinação, também chamado de R², é uma medida de ajustamento de um 

modelo estatístico linear generalizado, como a regressão linear, em relação aos valores observados. 
O R² varia entre 0 e 100, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os 
valores observados. Quanto maior o R², mais explicativo é modelo, melhor ele se ajusta à amostra. 

16 O R2 ajustado permite a realização da comparação de diferentes equações de regressão múltipla 
pelo número de variáveis e tamanho amostral, visto que o R² sempre aumenta com a inclusão de 
variáveis. 
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A principal limitação do método das regressões lineares múltiplas é a admissão 

de que as relações entre as variáveis explicativas e a variável explicada são lineares. 

É necessário testar se a variância da amostra é consistente, teste de 

homocedasticidade 17 da amostra, ao longo do período temporal investigado. Para 

se verificar tais condições foram realizados os testes de normalidade das variáveis e 

foram feitas transformações nestas variáveis quando necessário. Não foram 

detectados problemas de homocedasticidade. 

Outra limitação do trabalho é que podem existir outros fatores que expliquem a 

geração de energias renováveis e que não foram incluídos nesse trabalho, tendo em 

vista que esta investigação se reveste de um caráter pioneiro e exploratório. Entre tais 

fatores, podem estar incluídos a política regulatória, a existência de subsídios 

relacionados com a venda da energia renovável e a maior ou menor disponibilidade 

interna de recursos energéticos. Não existem bancos de dados com tais variáveis, 

disponíveis para acesso fácil, no ambiente livre da internet, o que inviabiliza a 

incorporação desses fatores como variáveis explicativas da geração de energias 

renováveis. 

Neste trabalho, procurou-se investigar as relações, com um pequeno 

aprofundamento da modelagem estatística, devido ao cerne do trabalho ser 

relacionado à análise do processo de desenvolvimento das energias renováveis no 

mundo. É necessária uma apuração do método aplicado de modo a se poder melhor 

ratificar as estatísticas encontradas. 

 

  

                                            
17 Uma premissa importante do modelo de regressão linear clássico é que a variância de que os termos 

de erro, condicionado aos valores selecionados das variáveis explanatórias é algum número 
constante igual à variância. Essa é a premissa da homocedasticidade, ou seja igual (homo) 
espalhamento (cedasticidade), isto é, igual variância. (Gujarati, 2006, 313) 
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4  RESULTADOS 

Inicialmente, foi efetuada uma das análises, com uma variável independente, 

para calcular os VIF’s, obtendo-se os valores apresentados na Tabela 9. Observa-se 

vários valores altos, bem acima do máximo sugerido 10.  

 

Tabela 9 – VIF´s para as variáveis independentes – geral 
 

Variável VIF 

PIBPCAP 8,4 

CRESPIB 7,6 

PIBUEU 2,2 

CTPETKW 16,5 

CCARKW 8,6 

CGNSKW 27,1 

CLTEEL 1,5 

TCO2PCE 54,4 

 

Foi efetuada uma análise trabalhando com a retirada de algumas das 

variáveis até chegar num conjunto parcimonioso e com valores mais baixos de VIF. A 

solução encontrada está na Tabela 10, onde foi retirada da análise a variável 

CGNSKW. A solução, procedimento normal em análises, foi retirar essa variável das 

análises de regressão, para viabilizar adequadamente o cálculo das relações entre as 

outras variáveis explicativas e cada uma das variáveis explicadas. 

 

Tabela 10 – VIF´s para as variáveis independentes – escolha final 
 

Variável VIF 

PIBPCAP 8,3 

CRESPIB 7,5 

PIBUEU 1,9 

CTPETKW 2,0 
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Variável VIF 

CCARKW 1,5 

CLTEEL 1,4 

TCO2PCE 2,3 

 

4.1  RESUMO GERAL DAS EQUAÇÕES 

A Tabela 11 fornece os coeficientes das equações do modelo Geral antes dos 

ajustes. 

 

Tabela 11 – Coeficientes das equações – modelo geral.  
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GLTENUCL 
- 0,0022 
(0,6564) 

0,0064** 
(0,0190) 

- 0,0039* 
(0,0825) 

- 0,0007 
(0,8776) 

0,0037 
(0,2944) 

- 0,0019 
(0,7238) 

0,0085 
(0,3702) 

- 0,0112 
(0,1803) 

7,80 2,29 

GLTEREN 
- 0,0436** 
(0,0488) 

0,0145 
(0,2261) 

- 0,0168* 
(0,0922) 

0,0329 
(0,1127) 

0,0179 
(0,2518) 

- 0,0806**** 
(0,0009) 

0,7542**** 
(0,0001) 

- 0,1553**** 
(0,0001) 

76,77 75,39 

GHIDRE 
- 0,0660*** 

(0,0017) 
0,0084 

(0,4557) 
- 0,0105 
(0,2611) 

0,0452** 
(0,0209) 

0,0111 
(0,4451) 

- 0,0690*** 
(0,0024) 

0,6840**** 
(0,0001) 

- 0,1215**** 
(0,0007) 

76,10 74,68 

GNHIDRE 
0,0164**** 
(0,0001) 

0,0029 
(0,1833) 

-0,0037** 
(0,0412) 

- 0,0037 
(0,3281) 

- 0,0029 
(0,3194) 

- 0,0011 
(0,7995) 

- 0,0016 
(0,8552) 

- 0,0043 
(0,5348) 

11,40 6,09 

GGEOT 
0,0022 

(0,2301) 
- 0,0002 
(0,8632) 

- 0,0002 
(0,8439) 

- 0,0003 
(0,8711) 

0,0005 
(0,6749) 

0,0001 
(0,9758) 

0,0016 
(0,6800) 

- 0,0021 
(0,4979) 

1,59 0,00 

GEOLICA 
0,0054*** 
(0,0046) 

0,0011 
(0,2861) 

- 0,0015* 
(0,0889) 

- 0,0005 
(0,7843) 

- 0,0021 
(0,1136) 

0,0006 
(0,7632) 

- 0,0035 
(0,3339) 

0,0001 
(0,9846) 

8,69 3,28 

GSMAON 
0,0005** 
(0,0386) 

0,0001 
(0,6020) 

- 0,0001 
(0,3874) 

- 0,0001 
(0,7015) 

- 0,0002 
(0,2278) 

- 0,0001 
(0,6582) 

- 0,0003 
(0,4372) 

2,1x10E-5 
(0,9552) 

4,67 0,00 

GBIORES 
0,0081**** 
(0,0006) 

0,0018 
(0,1590) 

- 0,0019* 
(0,0649) 

- 0,0025 
(0,2611) 

- 0,0014 
(0,3766) 

- 0,0013 
(0,6132) 

- 0,0017 
(0,6951) 

- 0,0013 
(0,7465) 

8,17 2,68 

 

 

O intercepto ou coeficiente linear representa o ponto em que a reta 

regressora corta o eixo dos y's, quando x=0. Ou seja, é o valor que a variável 

dependente assume quando a variável esclarecedora ou independente for igual a 

zero.  

O número indicado na parte superior das células, é um índice que mede o 

grau de associação linear entre duas variáveis. Valores positivos indicam uma 
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associação diretamente proporcional (quando uma variável aumenta a outra aumenta 

também) e valores negativos indicam uma associação inversamente proporcional 

(quando uma variável aumenta a outra diminui). 

Os símbolos *, **, *** e **** correspondem respectivamente a resultados 

estatisticamente significativos a 10%, 5%, 1% e 0,1%. 

O nível descritivo de um teste (também conhecido como p-value ou p-

valor), número indicado na parte inferior das células, é a probabilidade de estarmos 

cometendo um erro ao rejeitamos a hipótese sendo que esta é verdadeira. Na maioria 

dos testes a hipótese testada é a hipótese de igualdade, no caso acima, a hipótese é 

que cada coeficiente da equação seja igual a zero, o que significa que ele não seria 

significativo. 

 

4.2  RESUMO FINAL DAS EQUAÇÕES APÓS O AJUSTE 

A Tabela 12 fornece os coeficientes das equações finais simplificadas, após 

terem sido retirados os coeficientes sem significância estatística. 

 

Tabela 12 – Coeficientes das equações – Modelo Final 
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GLTENUCL 
- 0,0018 
(0,3372) 

0,0058 *** 
(0,0027) 

- 0,0038 ** 
(0,0187) 

— — — — — 5,86 4,81 

GLTEREN 
- 0,0095* 
(0,0733) 

— — — — 
- 0,0526*** 

(0,0057) 
0,6878**** 
(0,0001) 

- 0,1438**** 
(0,0001) 

72,14 71,68 

GHIDRE 
- 0,0626*** 
(0,0018) 

— — 
0,0371** 
(0,0124) 

— 
- 0,0705*** 

(0,0010) 
0,6701**** 
(0,0001) 

- 0,1130**** 
(0,0001) 

75,70 74,90 

GNHIDRE 
0,0116**** 
(0,0001) 

— 
- 0,0016** 
(0,0117) 

— 
- 0,0040** 
(0,0374) 

— — — 5,89 4,85 

GGEOT — — — — — — — — — — 

GEOLICA 
0,0035**** 
(0,0001) 

— 
- 0,0005** 
(0,0378) 

— — — — — 2,35 1,81 

GSMAON — — — — — — — — — — 

GBIORES — — — — — — — — — — 
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Nessa tabela, estão registrados os coeficientes significativos, os quais 

indicam, também, quais são as variáveis significativamente correlacionadas. 

No geral, pode-se destacar que para a maioria das medidas em análise, não 

foi possível chegar a modelos bons de explicação. Nesses casos os resultados devem 

ser utilizados somente como indicativos de correlações positivas ou negativas, mas 

não é possível utilizar as equações finais para prever ou ponderar com detalhes os 

efeitos. 

Os resultados de R2 e R2 ajustado mostraram alguns valores baixos, como já 

era a expectativa, tendo em vista que esta investigação se reveste de um caráter 

exploratório.  

Desta forma, as equações finais das variáveis dependente, já descritas 

anteriormente, podem ser escritas conforme abaixo: 

 

GLTENUCL – Geração Líquida de Energia Nuclear 

GLTENUCL = – 0,001785 + 0,0057613 x PIBPCAP – 0,003788 x CRESPIB 

        (0,3372)  (0,0027)  (0,0187)    (3) 

 

R2ajustado = 4,81 

 

 

GLTEREN – Geração Líquida total de Eletricidade Renovável 

GLTEREN = – 0,009506 – 0,052589 x CCARKW + 0,6878358 x CLTEEL –  

     (0,0733)  (0,0057)   (0,0001) 

– 0,1438 x TCO2PCE  

 (0,0001)          (4) 

 

R2ajustado = 71,68 

 

 

GHIDRE – Geração de Hidroeletricidade, 

GHIDRE = – 0,06256 + 0,0370543 x PIBUEU – 0,070536 x CCARKW +  

 (0,0018)  (0,0124)  (0,0010)  

+ 0,6700901 x CLTEEL – 0,113036 x TCO2PCE  

(0,0001)   (0,0001)      (5) 
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R2ajustado = 74,9 

 

 

GNHIDRE –  Geração de Energia Renovável que Não é Hidroelétrica 

GNHIDRE = 0,0115581 – 0,001621 x CRESPIB – 0,004008 x CTPETKW 

 (0,0001)  (0,0171)   (0,0374)    (6) 

 

R2ajustado = 4,85 

 

 

GEOLICA – Geração de Energia Eólica  

GEOLICA = 0,0035167 – 0,000543 x CRESPIB 

(0,0001)  (0,0378)        (7) 

 

R2ajustado = 1,81 

 

 

Não foi possível formular uma equação para GGEOT – Geração de 

Eletricidade Geotérmica, GSMAON – Geração de Eletricidade de Solar, Maré e 

Ondas e para GBIORES – Geração de Eletricidade de Biomassas e Resíduos com 

nenhuma das variáveis independentes ou explicadoras, pelo motivo que nenhuma 

delas foi significativa. 

 

4.3  ANÁLISE PELA ÓTICA DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES  

4.3.1 Geração Líquida Total de Energia Nuclear (GLTENUCL) 

Da regressão linear efetuada com as variáveis independentes, pode-se inferir 

que a Geração Líquida Total de Energia Nuclear – GLTEREN apresenta relação 

positiva com o PIB per capita e forte relação negativa com o crescimento do PIB.  
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Isto leva a crer que países com maior PIB per capita são mais demandantes de 

energia nuclear, devido à maior demanda energética necessária para seu crescimento 

interno. Por outro lado países com PIB em crescimento diminuem a demanda de 

energia nuclear, visto ser proveniente de um processo de implantação altamente 

oneroso. 

Nota-se, dentre todas as gerações de energia analisadas neste estudo, que a 

geração de energia nuclear foi a única que apresentou forte retração em sua geração 

no ano de 2009, provavelmente decorrente da crise da bolsa dos EUA. Observam-se 

como fatores desestimulantes, de forma geral: 

 

 Graves acidentes ocorridos em usinas nucleares, sendo os 10 mais 

graves no período de 1979 até o de Fukushima em 2011, dos quais 

somente na década analisada ocorreram 2; - Japão, 9 de agosto de 

2004: Usina nuclear de Mihama, a 320 quilômetros a oeste de Tóquio e 

França, 23 de julho de 2008: Usina nuclear de Tricastin, no sul da 

França. 

 Alto custo operacional, sendo, portanto, de baixo retorno, o que torna- 

se viável para países que tenham alto nível de desenvolvimento. 

 O descarte dos resíduos atômicos provenientes do processo é 

altamente complexo e contestável, sendo que até a presente data não 

foi encontrado um sistema de descarte que seja completamente seguro 

e que não ponha em risco o meio ambiente e a sociedade no presente 

e no futuro. 

 

 

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, pode-se afirmar que em 2010, 

dos 29 países geradores de energia nuclear, os 6 países com geração de energia 

nuclear acima da média geraram 1.924,741 bilhões de KWh o que representa 73,46% 

da geração de energia nuclear produzida que foi de 2.620,217 bilhões de KWh,. 

Constata-se também, que o país que menos gerou energia nuclear em 2010 foi 

a Armênia, com 2,366 bilhões de KWh, o que representou 37,83% de seu consumo 

total de energia. Em contrapartida, os 3 maiores produtores de energia nuclear em 

2010 foram EUA, França e Japão, respectivamente, 1º, 2º e 3º. Estes 3 países foram 

responsáveis por gerar 1.487,882 bilhões de KWh de energia nuclear, o que 
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representou respectivamente 19,56%, 75,79% e 26,03% de seus consumos de 

eletricidade. A geração destes 3 países é equivalente 56,78% da energia nuclear 

gerada em 2010.  

Os 6 países com geração de energia nuclear acima da média em 2010 são 

responsáveis pela geração de um PIB de 23.001,995 milhões de US$, enquanto que 

os 29 países produtores de energia nuclear geraram um PIB de 49.111,021 milhões 

de US$. O PIB total para os 189 países analisados em 2010 foi de 64.081,88 milhões 

de US$, ou seja os 29 países geraram 76,64% do total do PIB em 2010. 

A Tabela 13 – Top 10 e Brasil na Geração Líquida Total de Energia Nuclear 

– GLTNUCL de 2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores geradoras 

de Energia Nuclear líquida e a respectiva taxa percentual de crescimento anual no 

período de 2001 a 2010. É visível nessa tabela o decréscimo de geração de energia 

nuclear no ano de 2009 até mesmo a níveis mundiais inferiores de 2007. 

 

Tabela 13 – Top 10 e Brasil na Geração Líquida Total de Energia Nuclear – 
GLTNUCL de 2000 a 2010 em 106 KWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GLTNUCL 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTNUCL 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTNUCL 
[106 kWh] 

Cresci-
mento  

[%] 

 2000 2001 2002 

10º Espanha 59.096,000 - Suécia 68.504,000 - Suécia 64.705,000 - 5,55 

9º Canadá 69.159,000 - Ucrânia 71.667,000 1,01 Canada 71.750,000 - 1,522 

8º Ucrânia 71.060,000 - Canada 72.858,000 5,35 Ucrânia 73.380,000 2,39 

7º Inglaterra 80.810,000 - Inglaterra 85.589,000 5,91 Inglaterra 83.456,000 - 2,49 

6º Coreia Sul 103.515,550 - Coreia Sul 106.526,000 2,91 Coreia Sul 113.148,000 6,22 

5º Rússia 122.455,000 - Rússia 125.360,000 2,37 Rússia 134.140,000 7,00 

4º Alemanha 161.126,000 - Alemanha 162.740,000 1,00 Alemanha 156.600,000 - 3,77 

3º Japão 305.947,000 - Japão 303.865,000 - 0,68 Japão 280.339,000 - 7,74 

2º França 394.404,000 - França 400.018,0000 1,42 França 414.922,000 3,73 

1º EUA 753.892,940 - EUA 768.826,310 1,98 EUA 780.064,090 1,46 

 Mundo 2.449.889,49 - Mundo 2.516.886,29 2,73 Mundo 2.545.623,09 1,14 

 Brasil (26º) 4.940,000 - Brasil (19º) 14.268,000 2,89 Brasil (20º) 13.840,000 - 3,00 

          

 2003 2004 2005 

10º Suécia 64.044,000 -1,02 Suécia 73.612,000 14,94 Suécia 68.758,000 - 6,59 

9º Canada 71.147,000 - 0,84 Inglaterra 75.999,000 - 9,80 Inglaterra 77.537,000 2,02 

8º Ucrânia 76.700,000 4,52 Ucrânia 82.692,000 7,81 Ucrânia 83.287,000 0,72 

7º Inglaterra 84.252,000 0,95 Canada 85.868,000 20,69 Canada 87.438,000 1,83 

6º Coreia Sul 123.187,000 8,87 Coreia Sul 124.179,000 0,81 Coreia Sul 139.440,000 12,29 

5º Rússia 141.170,000 5,24 Rússia 137.469,000 - 2,62 Rússia 140.220,000 2,00 

4º Alemanha 156.807,000 0,13 Alemanha 158.712,000 1,21 Alemanha 154.902,000 2,40 

3º Japão 228.012,000 18,67 Japão 268.320,000 17,68 Japão 289.517,000 7,90 
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Classi-
ficação 

Pais 
GLTNUCL 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTNUCL 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTNUCL 
[106 kWh] 

Cresci-
mento  

[%] 

2º França 419.017,000 9,87 França 425.829,000 1,63 França 428.953,000 0,73 

1º EUA 763.732,700 2,09 EUA 788.528,390 3,25 EUA 781.986,370 - 0,83 

 Mundo 2.517.747,70 - 1,10 Mundo 2.617.323,39 3,95 Mundo 2.639.244.37 0,46 

 Brasil (21º) 13.400,000 3,18 Brasil (22º) 11.600,000 - 13,43 Brasil (23º) 9.900,000 - 14,66 

          

 2006 2007 2008 

10º Suécia 63.628,000 - 7,46 China 62.600,000  -  Suécia 60.695,000 - 4,61 

9º Inglaterra 71.678,000 - 7,56 Suécia 63.621,000 - 0,01 China 65.325,000 4,35 

8º Ucrânia 84.814,000 1,83 Ucrânia 87.223,860 2,84 Ucrânia 84.300,000 - 3,35 

7º Canada 93.066,000 6,44 Canada 88.817,000 - 4,57 Canada 89.253,000 1,91 

6º Coreia Sul 141.312,000 1,34 Alemanha 133.507,000 - 15,98 Alemanha 141.070,000 5,66 

5º Rússia 144.300,000 2,91 Coreia Sul 135.790,000 - 3,91 Coreia Sul 143.410,000 5,61 

4º Alemanha 158.906,000 2,58 Rússia 151.810,000 5,20 Rússia 154.176,000 1,56 

3º Japão 288.255,000 - 0,43 Japão 250.640,000 - 13,05 Japão 245.222,000 - 2,16 

2º França 427.681,000 - 0,30 França 417.744,000 - 2,32 França 417.475,000 - 0,06 

1º EUA 787.218,640 0,67 EUA 806.425,000 2,44 EUA 806.208,000 - 0,03 

 Mundo 2.659.825,14 1,01 Mundo 2.597.696,96 -2,34 Mundo 2.602.645,95 0,19 

 Brasil (20º) 13.754,000 38,93 Brasil (21º) 12.307,000 10,52 Brasil (20º) 13.970,000 13,51 

          

 2009 2010    

10º Inglaterra 65.643,000  -  Espanha 58.891,000  -     

9º China 66.595,000 1,94 China 70.205,000 5,42    

8º Ucrânia 78.778,000 - 6,55 Ucrânia 83.800,000 6,37    

7º Canada 85.587,000 - 4,11 Canada 86.126,000 6,30    

6º Alemanha 128.185,000 - 9,13 Alemanha 133.528,000 4,17    

5º Coreia Sul 140.382,000 - 2,11 Coreia Sul 141.166,000 0,56    

4º Rússia 154.945,000 0,50 Rússia 162.165,000 4,66    

3º Japão 265.763,000 8,38 Japão 273.819,000 3,03    

2º França 389.250,000 - 6,76 França 407.095,000 4,58    

1º EUA 798.855,000 - 0,91 EUA 806.968,000 1,02    

 Mundo 2.568.412,31 - 1,32 Mundo 2.620.216,60 2,02    

 Brasil (22º) 12.309,000 - 11,89 Brasil (21º) 13.797,000 12,09    

 

 

 

 

4.3.2  Geração Líquida Total de Eletricidade Renovável – GLTEREN. 
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Da regressão linear efetuada com as variáveis independentes, pode-se inferir 

que a Geração Líquida Total de Eletricidade Renovável – GLTEREN apresenta forte 

relação negativa com o consumo de carvão e fortíssima relação negativa com a 

emissão total de CO2 proveniente do consumo de energia, por outro lado, apresenta, 

também, fortíssima relação positiva com o consumo líquido total de energia elétrica. 

Pode-se dizer que o uso/consumo/produção de petróleo, carvão e gás tem 

relação negativa com a geração de eletricidade renovável, o que era de se esperar, 

visto que a energia fóssil é uma geração de energia com menor custo por KWh 

produzido; embora, na maioria dos casos, com custo de implementação muito superior 

quando considerada a amplitude da cadeia de produção entre a prospecção e os 

produtos já refinados entregues nos pontos de consumo. Assim, inicialmente, infere-

se que países com maior potencial de fontes energéticas fósseis possuem menor 

propensão a expandir a geração de eletricidade proveniente de fontes renováveis. O 

maior impacto é do carvão, o que deve estar associado a um maior número de países 

disporem desta fonte energética, e por apresentar custo de extração e distribuição 

muito baixo.  

A situação inversa do consumo de carvão na geração de eletricidade renovável 

mantem uma relação negativa com a emissão de CO2, decorrente de menor utilização 

de energia proveniente da queima de combustíveis fósseis. 

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, pode-se afirmar que em 2010, 

dos 157 países geradores de eletricidade renovável, os 27 países com geração de 

eletricidade renovável acima da média geraram  3.560,356 bilhões de KWh,  o que 

representa 85,44% da geração líquida total de eletricidade renovável produzida, que 

foi de 4.167,199 bilhões de KWh, isto é, 85,44% do total gerado em 2010 ou 

ligeiramente acima da geração total de eletricidade renovável produzida em 2007 que 

foi de 3.540 bilhões de KWh. 

Constata-se, também, que o país que menos gerou eletricidade renovável em 

2010 foi a República das Maldivas, com 100.000 KWh, o que representou 0,0332% 

de seu consumo total de energia. Em contrapartida, os 3 maiores produtores de 

eletricidade renovável, em 2010 foram China, EUA e Brasil, respectivamente, 1º, 2º e 

3º. Estes 3 países foram responsáveis por gerar 1.644,079 bilhões de KWh de 

eletricidade renovável, o que representou respectivamente 19,75%, 10,67% e 85,42% 

de seus consumos de eletricidade. A geração destes 3 países é equivalente a 39,45% 
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do total gerado em 2010, ou pouco mais da metade da hidroeletricidade gerada em 

2005.  

O consumo total de energia elétrica é um fator altamente dependente da 

geração de energia, visto que sem energia o crescimento e desenvolvimento industrial 

e populacional ficam inibidos, não há geração de renda, as necessidades básicas da 

população não são atendidas e há limitações no saneamento básico. Os 27 países 

com geração de eletricidade renovável acima da média em 2010 são responsáveis 

pela geração de um PIB de 50.905,96 milhões de US$, enquanto que os 157 países 

produtores de eletricidade renovável geraram um PIB de 62.496,43 milhões de US$, 

ou seja 81,45%. O PIB total para os 189 países analisados em 2010 foi de 64.081,88 

milhões de US$., ou seja os 27 países geraram 79,84% do total do PIB em 2010. 

A Tabela 14 – Top 10 na Geração Líquida Total de Eletricidade Renovável 

– GLTEREN de 2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores geradoras 

de Eletricidade Renovável e a respectiva taxa percentual de crescimento anual no 

período de 2001 a 2010. É visível nessa tabela o decréscimo de geração de 

eletricidade renovável no ano de 2001, provavelmente em consequência dos efeitos 

político sociais decorrentes do 11 de setembro em Nova York, com a propagação aos 

demais países a nível mundial. 

 

Tabela 14 – Top 10 na Geração Líquida Total de Eletricidade Renovável – 
GLTEREN de 2000 a 2010 em 106 KWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GLTEREN 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTEREN 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTEREN  
[106 kWh] 

Cresci-
mento  

[%] 

 2000 2001 2002 

10º França 70.682,00 - Índia 77.033,00 0,36 França 65.381,00 -- 17,12 

9º Índia 76.755,00 - França 78.884,00 11,60 Índia 68.004,00 - 11,72 

8º Suécia 82.598,00 - Suécia 82.774,00 0,21 Suécia 70.745,00 - 14,53 

7º Japão 105.397,00 - Japão 102.780,00 - 2,48 Japão 102.552,00 - 0,22 

6º Noruega 140.727,00 - Noruega 119.627,00 - 14,99 Noruega 128.479,00 7,40 

5º Rússia 165.034,00 - Rússia 175.122,00 6,11 Rússia 163.558,00 - 6,60 

4º China 223.246,00 - Brasil 274.212,10 - 11,32 China 288.437,00 3,80 

3º Brasil 309.205,10 - China 277.869,00 - 23,09 Brasil 293.511,10 7,04 

2º EUA 361.272,49 - EUA 299.636,03 - 17,06 Canadá 356.558,00 5,18 

1º Canadá 363.460,00 - Canadá 338.984,00 - 6,73 EUA 356.964,92 19,13 

 Mundo 2.871.370,43 - Mundo 2.832.164,83 - 1,37 Mundo 2.896.433,48 2,27 

          

 2003 2004 2005 

10º Venezuela 59.927,00 - Suécia 68.373,00 - Venezuela 76.457,00 10,21 
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Classi-
ficação 

Pais 
GLTEREN 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTEREN 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GLTEREN  
[106 kWh] 

Cresci-
mento  

[%] 

9º França 64.375,00 - 1,54 Venezuela 69.374,00 15,76 Suécia 81.370,00 19,01 

8º Índia 80.056,00 17,72 Índia 90.278,00 12,77 Japão 104.274,00 - 11,01 

7º Noruega 105.080,00 - 18,21 Noruega 108.404,00 3,16 Índia 109.258,00 21,02 

6º Japão 116.767,00 13,86 Japão 117.178,00 0,35 Noruega 135.222,00 24,74 

5º Rússia 156.345,00 - 4,41 Rússia 176.283,00 12,75 Rússia 174.005,00 - 1,29 

4º China 284.368,00 - 1,41 Brasil 330.126,10 4,96 Brasil 347.766,20 5,34 

3º Brasil 314.515,10 7,16 Canadá 347.244,00 0,94 EUA 370.471,71 1,30 

2º Canadá 344.009,00 - 3,52 China 353.823,00 24,42 Canadá 370.689,00 6,75 

1º EUA 369.337,62 3,47 EUA 365.717,03 -0,98 China 397.670,00 12,39 

 Mundo 2.928.973,05 1,12 Mundo 3.136.333,23 7,08 Mundo 3.295.266,26 5,07 

          

 2006 2007 2008 

10º Alemanha 73.997,40 - Venezuela 82.228,00 1,79 Venezuela 85.973,00 4,55 

9º Venezuela 80.784,00 5,66 Alemanha 92.556,40 25,08 Alemanha 94.964,00 2,60 

8º Japão 116.049,00 11,29 Japão 103.949,00 - 10,43 Japão 106.065,00 2,04 

7º Noruega 119.280,00 - 11,79 Índia 133.174,00 8,06 Índia 124.867,00 - 6,24 

6º Índia 123.240,00 12,80 Noruega 133.684,00 12,08 Noruega 139.051,00 4,01 

5º Rússia 174.827,00 0,47 Rússia 177.767,00 1,68 Rússia 166.129,00 -6,55 

4º Brasil 360.277,20 3,60 EUA 364.978,62 - 8,47 Canadá 381.464,00 1,60 

3º Canadá 360.592,00 - 2,72 Canadá 375.444,00 4,12 Brasil 386.309,20 - 0,68 

2º EUA 398.746,31 7,63 Brasil 388.945,20 7,96 EUA 392.735,67 7,61 

1º China 437.902,00 10,12 China 488.729,00 11,61 China 596.785,00 22,11 

 Mundo 3.442.087,96 4,46 Mundo 3.540.000,34 2,84 Mundo 3.729.659,75 5,36 

          

 2009 2010    

10º Venezuela 85.102,00 - 1,01 Espanha 97.801,00 -    

9º Alemanha 99.272,00 4,54 Alemanha 109.591,00 10,39    

8º Japão 106.833,00 0,72 Japão 115.237,00 7,87    

7º Índia 123.026,00 - 1,47 Noruega 117.766,00 - 6,02    

6º Noruega 125.309,00 - 9,88 Índia 135.271,00 9,95    

5º Rússia 175.552,00 5,67 Rússia 168.101,00 - 4,24    

4º Canadá 379.474,00 - 0,52 Canadá 366.416,00 - 3,44    

3º Brasil 410.828,20 6,35 Brasil 432.928,20 5,38    

2º EUA 429.652,04 9,40 EUA 440.231,35 2,46    

1º China 639.280,00 7,12 China 770.919,00 20,59    

 Mundo 3.868.264,51 3,72 Mundo 4.167.199,35 7,73    

 

 

4.3.3  Geração de Hidroeletricidade - GHIDRE 
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Da regressão linear efetuada com as variáveis independentes, pode-se inferir 

que a geração de hidroeletricidade – GHIDRE apresenta forte relação com o PIB por 

unidade de energia utilizada, forte relação  negativa com o consumo de carvão e 

fortíssima relação negativa com a emissão total de CO2 proveniente do consumo de 

energia, por outro lado apresenta, também, fortíssima relação  positiva com o 

consumo líquido total de energia elétrica. 

A situação inversa do consumo de carvão na geração de hidroeletricidade 

mantem, também, uma relação negativa com a emissão de CO2, decorrente de menor 

utilização de energia proveniente da queima de combustíveis fósseis. Outro fator 

preponderante para a geração de hidroeletricidade é a existência de boa malha 

hidrográfica associada a desníveis topográficos que lhe permitam a implantação de 

barragens para transformação de energia potencial ou cinética de grande caudal em 

energia elétrica. 

O PIB por unidade de energia mantem relação direta com a energia 

hidroelétrica visto esta ser uma energia de baixo custo, e, portanto, da alta utilização 

quando e onde viável, principalmente pela alta eficiência de suas unidades geradoras 

e facilidade de transferência visto a quantidade de energia a ser transferida ser alta e 

poder ser efetuada com baixo custo por KW transferido comparativamente a outras 

formas de geração de energia que agregam custo unitário maior face à baixa potência 

transferida. 

Em análise comparativa mais detalhada dos dados tabulados, constatou-se 

que, em 2010, dos 27 países geradores de eletricidade renovável acima da média, 

quatro países – Grã Britânia, Portugal, Indonésia e Alemanha estão situados na faixa 

abaixo da média dentre os geradores de hidroeletricidade.  

Pode-se afirmar que em 2010, dos 145 países geradores de hidroeletricidade, 

os 23 países com geração de hidroeletricidade acima da média geraram 2.864,257 

bilhões de KWh, o que representa 84,19% da geração total de hidroeletricidade 

produzida  que foi de 3.402,30 bilhões de KWh, ou seja uma geração alcançada entre 

2004 e 2005 que foram respectivamente de 2.781,98 e 2.903,89 bilhões de KWh. 

Constata-se também, que o país que menos gerou hidroeletricidade em 2010 

foi o Benin, com 1.000.000 KWh, o que representou 0,70% de seu consumo total de 

energia. Em contrapartida, os 3 maiores produtores de hidroeletricidade, em 2010 

foram China, Brasil e Canadá, respectivamente, 1º, 2º e 3º. Estes 3 países foram 

responsáveis por gerar 1.461,01 bilhões de KWh de eletricidade renovável, o que 
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representou respectivamente 18,28%, 78,77% e 58,89% de seus consumos de 

eletricidade. A geração destes 3 países é equivalente 42,94% da gerada em 2010 à 

metade da eletricidade renovável gerada em 2005 que foi de 2.903,893 bilhões de 

KWh.  

Os 23 países com geração de hidroeletricidade acima da média em 2010 são 

responsáveis pela geração de um PIB de 44.400,86 milhões de US$, enquanto que 

os 145 países produtores de hidroeletricidade geraram um PIB de 61.670,85 milhões 

de US$, ou seja 72,00%. O PIB total para os 189 países analisados em 2010 foi de 

64.081,88 milhões de US$, ou seja os 23 países geraram 69,26% do total do PIB em 

2010. 

A Tabela 15 – Top 10 na Geração de Hidroeletricidade – GHIDRE de 2000 

a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores geradoras de hidroeletricidade e 

a respectiva taxa percentual de crescimento anual no período de 2001 a 2010. 

Também é visível nessa tabela o decréscimo de geração de hidroeletricidade no ano 

de 2001, provavelmente em consequência dos efeitos político sociais decorrentes do 

11 de setembro em Nova York, com a propagação aos demais países a nível mundial. 

 

Tabela 15 – Top 10 na Geração de Hidroeletricidade – GHIDRE de 2000 a 2010 
em 106 kWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 
[%] 

Pais 
GHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 
[%] 

Pais 
GHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento  
[%] 

 2000 2001 2002 

10º França 66.466,00 - Índia 72.960,00 - 1,03 França 59.992,00 - 18,81 

9º Índia 73.717,00 - França 73.888,00 11,17 Índia 63.463,00 - 13,02 

8º Suécia 77.798,00 - Suécia 78.269,00 0,61 Suécia 65.696,00 - 16,06 

7º Japão 86.380,00 - Japão 83.324,00 - 3,54 Japão 81.554,00 - 2,12 

6º Noruega 140.400,00 - Noruega 119.258,00 - 15,06 Noruega 128.078,00 7,40 

5º Rússia 162.436,00 - Rússia 172.160,00 5,99 Rússia 160.595,00 - 6,72 

4º China 220.190,00 - EUA 216.961,04 - 21,27 EUA 264.328,83 21,83 

3º EUA 275.572,60 - Brasil 265.197,00 - 12,00 Brasil 283.231,00 6,80 

2º Brasil 301.359,00 - China 274.658,00 24,74 China 285.094,00 3,80 

1º Canadá 354.924,00 - Canadá 329.986,00 - 7,03 Canadá 347.048,00 5,17 

 Mundo 2.622.561,04 - Mundo 2.567.730,61 - 2,09 Mundo 2.601.448,11 1,31 

          

 2003 2004 2005 

10º França 58.567,00 - 2,38 Suécia 59.522,00 - Suécia 72.075,00 21,09 

9º Venezuela 59.927,00 - Venezuela 69.374,00 15,76 Japão 75.705,00 - 18,70 

8º Índia 74.586,00 17,53 Índia 83.876,00 12,46 Venezuela 76.457,00 10,21 

7º Japão 93.661,00 14,85 Japão 93.122,00 - 0,58 Índia 100.713,00 20,07 
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Classi-
ficação 

Pais 
GHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 
[%] 

Pais 
GHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 
[%] 

Pais 
GHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento  
[%] 

6º Noruega 104.425,00 - 18,47 Noruega 107.693,00 3,13 Noruega 134.331,00 24,74 

5º Rússia 154.204,00 - 3,98 Rússia 174.065,00 12,88 Rússia 170.950,00 - 1,79 

4º EUA 275.806,33 4,34 EUA 268.417,31 - 2,68 EUA 270.321,26 0,71 

3º China 280.844,00 -1,49 Brasil 317.589,00 4,97 Brasil 334.082,00 5,19 

2º Brasil 302.560,00 6,82 Canadá 337.427,00 1,00 Canadá 359.989,00 6,69 

1º Canadá 334.071,00 -3,74 China 350.009,00 24,63 China 393.047,00 12,30 

 Mundo 2.610.433,62 0,35 Mundo 2.781.975,85 6,57 Mundo 2.903.892,77 4,38 

          

 2006 2007  2008  

10º Suécia 61.106,00 - 15,22 Suécia 65.497,00 7,19 Suécia 68.378,00 4,40 

9º Venezuela 80.784,00 5,66 Japão 73.269,00 - 15,44 Japão 75.684,00 3,30 

8º Japão 86.649,00 14,46 Venezuela 82.228,00 1,79 Venezuela 85.973,00 4,55 

7º Índia 112.582,00 11,78 Índia 119.383,00 6,04 Índia 109.143,00 - 8,58 

6º Noruega 118.175,00 - 12,03 Noruega 132.319,00 11,97 Noruega 137.654,00 4,03 

5º Rússia 171.619,00 0,39 Rússia 175.278,00 2,13 Rússia 163.115,00 - 6,94 

4º EUA 289.246,42 7,00 EUA 247.509,97 - 14,43 EUA 254.831,00 2,96 

3º Brasil 345.317,00 3,36 Canadá 363.909,00 4,18 Brasil 365.861,00 - 1,19 

2º Canadá 349.323,00 - 2,96 Brasil 370.275,00 7,23 Canadá 370.553,00 1,83 

1º China 431.428,00 9,76 China 480.411,00 11,35 China 579.335,00 20,59 

 Mundo 3.005.885,61 3,51 Mundo 3.044.759,22 1,29 Mundo 3.169.245,21 4,09 

          

 2009 2010    

10º Suécia 65.193,00 - 4,66 Espanha 41.855,00 -    

9º Japão 76.127,00 0,59 Alemanha 20.223,00 -    

8º Venezuela 85.102,00 - 1,01 Japão 81.390,00 6,91    

7º Índia 103.169,00 - 5,47 Noruega 116.361,00 - 6,18    

6º Noruega 124.030,00 - 9,90 Índia 113.280,00 9,80    

5º Rússia 172.441,00 5,72 Rússia 164.818,00 - 4,42    

4º EUA 273.445,00 7,30 Canadá 347.965,00 - 4,66    

3º Canadá 364.962,00 - 1,51 Brasil 399.256,00 3,15    

2º Brasil 387.078,00 5,80 EUA 260.203,00 - 4,84    

1º China 609.484,00 5,20 China 713.790,00 17,11    

 Mundo 3.221.652,08 1,65 Mundo 3.402.300,76 5,61    

 

 

 

4.3.4  Geração de Energia Renovável que não é Hidroelétrica - GNHIDRE 
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Os resultados dos testes efetuados sobre os dados coletados no processo de 

regressão linear com as variáveis independentes evidenciaram indícios de que o 

aumento da geração de energia renovável que não é hidroeletricidade – GNHIDRE 

apresenta forte relação  negativa com o crescimento do PIB, bem como forte relação 

negativa com o consumo total de petróleo. 

Países com maiores crescimentos nominais do PIB são, em geral, países em 

estágio de desenvolvimento. Como a relação entre crescimento do PIB e geração de 

energia renovável é negativa, apreende-se que quanto maior o crescimento menor a 

geração. Logo o maior crescimento de geração de energia renovável que não é 

hidroeletricidade está associado a países mais desenvolvidos, que foram os que 

menos cresceram ao longo desses últimos anos.  

O investimento em fontes de energia renovável que não seja hidroeletricidade 

é de alto custo por KW gerado e, por isso, inviável a países subdesenvolvidos ou em 

crescimento; contudo, para o desenvolvimento, é-lhes necessária a obtenção de 

energia a baixo custo operacional, daí a razão do baixo investimento neste tipo de 

energia. 

Como visto acima, o consumo de petróleo, por ser de baixo custo por KW, 

torna-se uma das maiores fontes de energia, desestimulando o desenvolvimento de 

energias renováveis que não seja hidroeletricidade. Este desenvolvimento está mais 

engajado em países com maior nível de crescimento e desenvolvimento. 

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, constata-se que os países 

que menos geraram energia renovável que não seja hidroeletricidade, em 2010, foram 

o Afeganistão e a República das Maldivas com 100.000 KWh cada um, o que 

representou respectivamente 0,01% e 0,03% de seus consumos totais de energia. Em 

contrapartida, os 3 maiores produtores de energia renovável que não seja 

hidroeletricidade, em 2010, foram EUA, Alemanha e China, respectivamente, 1º, 2º e 

3º. Estes 3 países foram responsáveis por gerar 326,525 bilhões de KWh de 

eletricidade renovável que não seja hidroeletricidade, o que representou 

respectivamente 4,36%, 15,2% e 1,46% de seus consumos de eletricidade. . A 

geração destes 3 países representou 42,69% da gerada em 2010, ou seja pouco 

acima da eletricidade renovável que não é hidroeletricidade gerada em 2003 que foi 

de 318,539 bilhões de KWh. Em 2010 constata-se que Dinamarca, Guatemala e 

Belize geram energia renovável que não seja hidroeletricidade mais que 30% de seu 

consumo de eletricidade, e 9 geram mais que 20% de seu consumo. Somente os EUA 
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geraram, em 2010, 180,023 bilhões de KWh, equivalente a 23,54% da energia 

renovável que não seja hidroeletricidade gerada a nível mundial. 

Os 24 países com geração de energia renovável que não seja hidroeletricidade 

acima da média em 2010 são responsáveis pela geração de um PIB de 49.914.927 

milhões de US$, enquanto que os 108 países produtores de hidroeletricidade geraram 

um PIB de 60.831,73 milhões de US$, ou seja 82.05%. O PIB total para os 189 países 

analisados em 2010 foi de 64.081,88 milhões de US$., ou seja os 24 países geraram 

77,89% do PIB. 

A Tabela 16 – Top 10 na Geração de Energia Renovável que não é 

Hidroeletricidade – GNHIDRE de 2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações 

maiores geradoras energia renovável que não é proveniente de hidroeletricidade e a 

respectiva taxa percentual de crescimento anual no período de 2001 a 2010. Também 

é visível nessa tabela o decréscimo de geração desse tipo de eletricidade no EUA no 

ano de 2001, provavelmente em consequência dos efeitos político sociais decorrentes 

do 11 de setembro em Nova York, não se refletindo, neste caso, a nível mundial em 

função principalmente do alto incremento dessa geração na Alemanha, Brasil, 

Espanha e Itália. Nota-se a entrada da China, nesse tipo de geração, no ano de 2008, 

com crescimento acima de 70% em 2009 e 91,73% em 2010. 

 

Tabela 16 – Top 10 na Geração de Energia Renovável que não é 
Hidroeletricidade – GNHIDRE de 2000 a 2010 em106 kWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GNHIDREa 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GNHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GNHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

 2000 2001 2002 

10º Espanha 6.845,00 - México 8.102,00 6,62 Finlândia 9.168,00 8,46 

9º Itália 7.194,00 - Itália 8.291,00 15,25 Inglaterra 9.205,00 - 

8º México 7.599,00 - Finlândia 8.453,00 - 3,76 Canadá 9.510,00 5,69 

7º Brasil 7.846,00 - Espanha 8.747,00 27,79 Itália 9.599,00 15,78 

6º Canadá 8.536,00 - Canadá 8.998,00 5,41 Filipinas 10.242,00 - 1,92 

5º Finlândia 8.783,00 - Brasil 9.015,10 14,90 Brasil 10.280,10 14,03 

4º Filipinas 11.626,00 - Filipinas 10.442,00 - 10,18 Espanha 12.241,00 39,95 

3º Japão 19.017,00 - Japão 19.456,00 2,31 Japão 20.998,00 7,93 

2º Alemanha 19.533,00 - Alemanha 23.013,00 17,82 Alemanha 28.562,00 24,11 

1º EUA 85.699,89 - EUA 82.674,99 - 3,53 EUA 92.636,08 12,05 

 Mundo 248.809,39 - Mundo 264.434,22 6,28 Mundo 294.985,37 11,55 

          

 2003   2004   2005   

10º Finlândia 9.639,00 5,14 Dinamarca 10.146,00 - México 10.401,00 - 
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Classi-
ficação 

Pais 
GNHIDREa 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GNHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GNHIDRE 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

9º Filipinas 9.822,00 - 4,10 Filipinas 10.282,00 4,68 Dinamarca 10.605,00 4,52 

8º Canadá 9.938,00 4,50 Finlândia 10.747,00 11,49 Canadá 10.700,00 - 

7º Inglaterra 10.243,00 11,28 Inglaterra 11.468,00 11,96 Brasil 13.684,20 9,15 

6º Itália 11.316,00 17,89 Brasil 12.537,10 4,87 Itália 13.851,00 6,97 

5º Brasil 11.955,10 16,29 Itália 12.949,00 14,43 Inglaterra 14.570,00 27,05 

4º Espanha 15.630,00 27,69 Espanha 19.377,00 23,97 Espanha 24.321,00 25,51 

3º Japão 23.106,00 10,04 Japão 24.056,00 4,11 Japão 28.569,00 18,76 

2º Alemanha 33.896,00 18,68 Alemanha 42.099,20 24,20 Alemanha 45.100,20 7,13 

1º EUA 93.531,30 0,97 EUA 97.299,73 4,03 EUA 100.150,46 2,93 

 Mundo 318.539,43,00 7,98 Mundo 354.357,38 11,24 Mundo 391.373,49 10,45 

          

 2006 2007 2008 

10º Índia 10.658,00 - Canadá 11.535,00 2,36 Suécia 13.225,00 9,40 

9º Finlândia 11.093,00 - Suécia 12.089,00 - Índia 15.724,00 9,40 

8º Canadá 11.269,00 5,32 Índia 13.791,00 29,40 China 17.450,00 - 

7º Brasil 14.960,20 9,32 Inglaterra 16.425,00 3,28 Inglaterra 18.189,00 10,74 

6º Itália 15.277,00 10,30 Itália 16.595,00 8,63 Itália 18.238,00 9,90 

5º Inglaterra 15.903,00 9,15 Brasil 18.670,20 24,80 Brasil 20.448,20 9,52 

4º Espanha 26.791,00 10,16 Japão 30.680,00 4,35 Japão 30.381,00 - 0,97 

3º Japão 29.400,00 2,91 Espanha 31.711,00 18,36 Espanha 39.561,00 24,75 

2º Alemanha 54.265,40 20,32 Alemanha 71.862,40 32,43 Alemanha 74.231,00 3,30 

1º EUA 109.499,89 9,34 EUA 117.468,64 7,28 EUA 137.904,67 17,40 

 Mundo 436.202,35 11,45 Mundo 495.241,12 13,53 Mundo 560.414,54 13,16 

          

 2009 2010    

10º Suécia 14.701,00 11,16 Canadá 18.451,00 -    

9º Índia 19.857,00 26,28 Índia 21.991,00 10,75    

8º Inglaterra 21.713,00 19,37 Inglaterra 23.578,00 8,59    

7º Itália 21.890,00 20,02 Itália 27.995,00 27,89    

6º Brasil 23.750,20 16,15 Brasil 33.672,20 41,78    

5º China 29.796,00 70,75 Japão 33.847,00 10,23    

4º Japão 30.706,00 1,07 Espanha 55.946,00 15,52    

3º Espanha 48.430,00 22,42 China 57.129,00 91,73    

2º Alemanha 80.799,00 8,85 Alemanha 89.368,00 10,61    

1º EUA 156.207,04 13,27 EUA 180.028,35 15,25    

 Mundo 646.612,43 15,38 Mundo 764.898,59 18,29    

 

4.3.5  Geração de eletricidade geotérmica - GGEOT 
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Da regressão linear efetuada com as variáveis independentes, não foi possível 

obter uma equação final para a geração de eletricidade geotérmica – GGEOT. No 

modelo geral, não se observou uma correlação sensível com as variáveis 

independentes analisadas. 

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, pode-se afirmar que em 2010, 

dos 23 países geradores de energia geotérmica, 7 países tem geração acima da 

média e geraram 56,847 bilhões de KWh o que representa 85,75% da geração de 

energia geotérmica produzida que foi de 66,297 milhões de KWh. Constata-se, que o 

país que menos gerou eletricidade geotérmica, em 2010, foi a Áustria com 1.000.000 

KWh, o que representou 0,0015% de seu consumo total de energia. Em contrapartida, 

os 3 maiores produtores de eletricidade geotérmica, em 2010, foram EUA, Filipinas e 

Indonésia, respectivamente, 1º, 2º e 3º. Estes 3 países foram responsáveis por gerar 

34,505 bilhões de KWh de eletricidade geotérmica, o que representou 

respectivamente 0,37%, 15,36% e 5,81% de seus consumos de eletricidade. Essa 

geração representa 52,05% do total gerado em 2010.  

Os 7 países com geração de eletricidade geotérmica acima da média em 2010 

são responsáveis pela geração de um PIB de 19.112,22 milhões de US$, enquanto 

que os 23 países produtores de eletricidade geotérmica geraram um PIB de 39.722,60 

milhões de US$, ou seja 48,11%. O PIB total para os 189 países analisados em 2010 

foi de 64.081,88 milhões de US$, ou seja, os 23 países geraram 61,99% do PIB. 

A Tabela 17 – Top 10 na Geração de Eletricidade Geotérmica – GGEOT de 

2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores geradoras energia  

geotérmica e a respectiva taxa percentual de crescimento anual no período de 2001 

a 2010. Também é visível nessa tabela o decréscimo de geração desse tipo de 

eletricidade no EUA no ano de 2001, provavelmente em consequência dos efeitos 

político sociais decorrentes do 11 de setembro em Nova York, com a propagação aos 

demais países a nível mundial, como, por exemplo, afetando a Filipinas, atenuada 

pelo do alto incremento dessa geração na Indonésia. 

O Brasil não é produtor de eletricidade geotérmica. 
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Tabela 17 – Top 10 na Geração de Eletricidade Geotérmica – GGEOT de 2000 
a 2010 em 106 kWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GGEOT 

 [106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GGEOT 
 [106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GGEOT 
 [106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

 2000´ 2001 2002 

10º El Salvador 786,00 - El Salvador 966,00 22,90 El Salvador 993,00 2,80 

9º Costa Rica 976,00 - Costa Rica 986,00 1,02 Costa Rica 1.121,00 13,69 

8º Islândia 1.323,00 - Islândia 1.451,00 9,67 Islândia 1.433,00 - 1,24 

7º N. Zelândia 2.922,00 - N. Zelândia 2.838,00 -2,87 N. Zelândia 2.814,00 -0,85 

6º Japão 3.348,00 - Japão 3.432,00 2,51 Japão 3.374,00 - 1,69 

5º Itália 4.705,00 - Itália 4.507,00 - 4,21 Itália 4.662,00 3,44 

4º Indonésia 4.869,00 - México 5.567,00 - 5,66 México 5.398,00 - 3,04 

3º México 5.901,00 - Indonésia 6.031,00 24,09 Indonésia 6.238,00 3,43 

2º Filipinas 11.626,00 - Filipinas 10.442,00 - 10,18 Filipinas 10.242,00 - 1,92 

1º EUA 14.093,16 - EUA 13.740,50 - 2,50 EUA 14.491,31 5,46 

 Mundo 51.563,16 - Mundo 51.164,60 - 0,77 Mundo 51.954,31 1,54 

          

 2003   2004   2005   

10º Costa Rica 920,00 - 17,93 Quênia 1.035,00 - El Salvador 1.051,00 - 

9º El Salvador 1.026,00 3,32 Costa Rica 1.205,00 30,98 Costa Rica 1.148,00 - 4,73 

8º Islândia 1.406,00 - 1,88 Islândia 1.483,00 5,48 Islândia 1.658,00 11,80 

7º N. Zelândia 2.750,00 - 2,27 N. Zelândia 2.789,00 1,42 N. Zelândia 3.159,00 13,27 

6º Japão 3.484,00 3,26 Japão 3.374,00 - 3,16 Japão 3.226,00 - 4,39 

5º Itália 5.341,00 14,56 Itália 5.437,00 1,80 Itália 5.324,00 - 2,08 

4º México 6.282,00 16,38 México 6.577,00 4,70 Indonésia 6.604,00 0,41 

3º Indonésia 6.294,00 0,90 Indonésia 6.656,00 5,75 México 7.299,00 9,66 

2º Filipinas 9.822,00 - 4,10 Filipinas 10.282,00 4,68 Filipinas 9.902,00 - 3,70 

1º EUA 14.424,23 - 0,46 EUA 14.810,98 2,68 EUA 14.691,75 - 0,81 

 Mundo 53.665,23 3,29 Mundo 55.849,18 4,07 Mundo 56.590,95 1,33 

          

 2006 2007 2008 

10º El Salvador 1.140,00 8,47 Costa Rica 1.239,00 1,98 Quênia 1.179,00 - 

9º Costa Rica 1.215,00 5,84 El Salvador 1.382,00 21,23 El Salvador 1.519,00 9,91 

8º Islândia 2.631,00 58,69 Japão 3.043,00 - 1,23 Japão 2.750,00 - 9,63 

7º Japão 3.081,00 - 4,49 N. Zelândia 3.555,00 5,55 Islândia 4.038,00 12,82 

6º N. Zelândia 3.368,00 6,62 Islândia 3.579,00 36,03 N. Zelândia 4.204,00 18,26 

5º Itália 5.527,00 3,81 Itália 5.569,00 0,76 Itália 5.520,00 - 0,88 

4º Indonésia 6.658,00 0,82 Indonésia 7.021,00 5,45 México 7.056,00 - 4,70 

3º México 6.685,00 - 8,41 México 7.404,00 10,76 Indonésia 8.309,00 18,34 

2º Filipinas 10.465,00 5,69 Filipinas 10.215,00 - 2,39 Filipinas 10.723,00 4,97 

1º EUA 14.568,03 - 0,84 EUA 14.637,21 0,47 EUA 14.839,98 1,39 

 Mundo 57.997,43 2,49 Mundo 60.632,61 4,54 Mundo 63.387,98 4,54 

          

 2009 2010    
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Classi-
ficação 

Pais 
GGEOT 

 [106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GGEOT 
 [106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GGEOT 
 [106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

10º Quênia 1.339,00 13,57 Quênia 1.453,00 8,51    

9º El Salvador 1.524,00 0,33 El Salvador 1.525,00 0,07    

8º Japão 2.886,00 4,95 Japão 2.632,00 -8,80    

7º Islândia 4.553,00 12,75 Islândia 4.465,00 - 1,93    

6º N. Zelândia 4.865,00 15,72 Itália 5.376,00 0,64    

5º Itália 5.342,00 - 3,22 N. Zelândia 5.883,00 20,92    

4º México 6.740,00 - 4,48 México 6.618,00 - 1,81    

3º Indonésia 9.295,00 11,87 Indonésia 9.357,00 0,67    

2º Filipinas 10.324,00 - 3,72 Filipinas 9.929,00 - 3,83    

1º EUA 15.008,66 1,14 EUA 15.219,21 1,40    

 Mundo 65.539,66 3,39 Mundo 66.297,.21 1,16    

 

4.3.6  Geração de energia eólica - GEOLICA 

Os resultados dos testes efetuados sobre os dados coletados no processo de 

regressão linear com as variáveis independentes evidenciaram indícios de que o 

aumento da geração de energia eólica – GEOLICA apresenta forte relação negativa 

com o crescimento do PIB. 

Isto leva a crer que países com maior crescimento do PIB possuem menor 

geração de energia eólica, o que se confirma ao analisar os dados, que em 2010 

mostra que os 12 países acima da média em produção desse tipo de energia possuem 

crescimento do PIB abaixo da média de crescimento do PIB, inclusive com a Espanha 

apresentando crescimento negativo de PIB, exceto Índia e China. 

Países com maiores crescimentos nominais do PIB são, em geral, países em 

estágio de desenvolvimento de intermediário a baixo. Como a relação entre 

crescimento do PIB e geração de energia eólica é negativa, apreende-se que quanto 

maior o crescimento menor a geração. Logo o maior crescimento de geração de 

energia eólica está associado a países mais desenvolvidos, que foram os que menos 

cresceram ao longo desses últimos anos.  

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, pode-se afirmar que em 2010, 

dos 81 países geradores de energia eólica, os 12 países com geração acima da média 

geraram 301,767 bilhões de KWh, o que representa 88,36% da geração de energia 

eólica produzida, que foi de 341,532 milhões de KWh. Constata-se também, que o 

país que menos gerou eletricidade eólica, em 2010, foi Belize com 30.000 KWh, o que 
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representou 0,0057% de seu consumo total de energia. Em contrapartida, os 3 

maiores produtores de energia eólica, em 2010, foram EUA, China e Espanha, 

respectivamente, 1º, 2º e 3º. Estes 3 países foram responsáveis por gerar 183,429 

milhões de KWh de eletricidade eólica, o que representou respectivamente 2,29%, 

1,14% e 15,41%, de seus consumos de eletricidade. Essa geração é equivalente a 

53,71% da produzida em 2010 e é pouco superior à eletricidade eólica gerada em 

2007 que foi de 170,563 KWh.  

Os 12 países com geração de energia eólica acima da média em 2010, são 

responsáveis pela geração de um PIB de 37.393,93 milhões de US$, enquanto que 

os 81 países produtores de energia eólica geraram um PIB de 59.644,43 milhões de 

US$, ou seja 62.69%. O PIB total para os 189 países analisados em 2010 foi de 

64.081,88 milhões de US$., ou seja os 12 países geraram 58,35% do PIB mundial em 

2010. 

A Tabela 18 – Top 10 e Brasil na Geração de Energia Eólica – GEOLICA de 

2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores geradoras energia  eólica e 

a respectiva taxa percentual de crescimento anual no período de 2001 a 2010. Nota-

se, a partir de 2007 o forte crescimento na geração dessa energia na China e a partir 

de 2005 na Índia. 

 

Tabela 18 – Top 10 e Brasil na Geração de Energia Eólica – GEOLICA de 2000 
a 2010 em 106 kWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GEOLICA 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GEOLICA 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GEOLICA 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

 2000 2001 2002 

10º Suécia 457,00 - China 749,00 21,79 Grécia 651,00 -13,89 

9º Itália 563,00 - Grécia 756,00 - China 873,00 5,82 

8º China 615,00 - Holanda 825,00 - 0,48 Holanda 946,00 14,67 

7º Holanda 829,00 - Inglaterra 965,00 1,90 Inglaterra 1.256,00 30,16 

6º Inglaterra 947,00 - Itália 1.179,00 109,41 Itália 1.404,00 19,08 

5º Índia 1.684,00 - Índia 2.241,00 - 47,16 Índia 2.687,00 19,90 

4º Dinamarca 4.241,00 - Dinamarca 4.306,00 1,53 Dinamarca 4.877,00 13,26 

3º Espanha 4.727,00 - EUA 6.737,33 20,45 Espanha 9.342,00 38,22 

2º EUA 5.593,26 - Espanha 6.759,00 42,99 EUA 10.354,28 53,69 

1º Alemanha 9.352,00 - Alemanha 10.456,00 11,80 Alemanha 15.856,00 51,64 

 Mundo 31.364,31 - Mundo 38.367,37 22,33 Mundo 52.766,36 37,53 

 Brasil (40º) 2,00 - Brasil (27º) 35,00 1.650,00 Brasil (26º) 61,00 74,29 

          

 2003 2004 2005 
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Classi-
ficação 

Pais 
GEOLICA 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GEOLICA 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GEOLICA 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

10º Grécia 1.021,00 56,84 Japão 1.310,00 - Portugal 1.773,00  -  

9º China 1.039,00 19,01 China 1.332,00 28,20 China 2.028,00 52,25 

8º Inglaterra 1.285,00 2,31 Itália 1.847,00 26,68 Holanda 2.067,00 10,71 

7º Holanda 1.318,00 39,32 Holanda 1.867,00 41,65 Itália 2.344,00 26,91 

6º Itália 1.458,00 3,85 Inglaterra 1.935,00 50,58 Inglaterra 2.904,00 50,08 

5º Índia 3.590,00 33,61 Índia 4.490,00 25,07 Índia 6.603,00 47,06 

4º Dinamarca 5.561,00 14,03 Dinamarca 6.583,00 18,38 Dinamarca 6.614,00 0,47 

3º EUA 11.187,47 8,05 EUA 14.143,74 26,42 EUA 17.810,55 25,93 

2º Espanha 12.075,00 29,25 Espanha 15.700,00 30,02 Espanha 21.176,00 34,88 

1º Alemanha 18.859,00 18,94 Alemanha 25.509,00 35,26 Alemanha 27.229,00 6,74 

 Mundo 64.306,05 21,87 Mundo 84.136,27 30,84 Mundo 104.020,90 23,63 

 Brasil (28º) 61,00 0,00 Brasil (28º) 61,00 0,00 Brasil (28º) 93,00 52,46 

          

 2006 2007 2008 

10º Holanda 2.733,00 32,22 Itália 4.034,00 4,29 Itália 4.861,00 20,50 

9º Portugal 2.925,00 64,97 Portugal 4.037,00 38,02 França 5.689,00 40,12 

8º Itália 2.971,00 26,75 França 4.060,00 - Portugal 5.757,00 42,61 

7º China 3.868,00 90,73 Inglaterra 5.274,00 24,83 Dinamarca 6.928,00 -3,39 

6º Inglaterra 4.225,00 45,49 China 5.710,00 47,62 Inglaterra 7.097,00 34,57 

5º Dinamarca 6.108,00 -7,65 Dinamarca 7.171,00 17,40 Índia 13.701,00 16,15 

4º Índia 8.690,00 31,61 Índia 11.796,00 35,74 China 14.800,00 159,19 

3º Espanha 23.297,00 10,02 Espanha 27.568,00 18,33 Espanha 32.946,00 19,51 

2º EUA 26.589,14 49,29 EUA 34.449,93 29,56 Alemanha 40.574,00 2,17 

1º Alemanha 30.710,00 12,78 Alemanha 39.713,00 29,32 EUA 55.363,10 60,71 

 Mundo 131.829,79 26,73 Mundo 170.563,48 29,38 Mundo 220.297,54 29,16 

 Brasil (26º) 237,00 154,84 Brasil (22º) 645,00 172,15 Brasil (23º) 837,00 29,77 

          

 2009 2010    

10º Canadá 6.641,00 - Itália 9.126,00 -    

9º Dinamarca 6.721,00 - 2,99 Portugal 9.182,00 21,18    

8º Portugal 7.577,00 31,61 Canadá 9.557,00 43,91    

7º França 7.911,00 39,06 França 9.969,00 26,01    

6º Inglaterra 9.304,00 31,10 Inglaterra 10.183,00 9,45    

5º Índia 17.804,00 29,95 Índia 19.911,00 11,83    

4º China 26.900,00 81,76 Alemanha 37.793,00 - 2,19    

3º Espanha 38.117,00 15,70 Espanha 44.165,00 15,87    

2º Alemanha 38.639,00 - 4,77 China 44.622,00 65,88    

1º EUA 73.886,13 33,46 EUA 94.652,25 28,11    

 Mundo 276.045,30 25,31 Mundo 341.531,99 23,72    

 Brasil (21º) 1.238,00 47,91 Brasil (19º) 2.177,00 75,85    
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4.3.7  Geração de Eletricidade Solar, Maré e Ondas - GSMAON 

Da regressão linear efetuada com as variáveis independentes, não foi possível 

obter uma equação final para a geração de eletricidade solar, marés e ondas – 

GSMAON. No modelo geral, não se observou uma correlação sensível com as 

variáveis independentes analisadas. 

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, pode-se afirmar que em 2010, 

dos 61 países geradores de eletricidade solar, maré e ondas, os 10 países com 

geração de acima da média geraram 29,962 bilhões de KWh, o que representa 

95,97% da geração dessa energia produzida, que foi de 31,221 bilhões de KWh. 

Constata-se, também, que os países que menos gerou eletricidade solar, maré e 

ondas, em 2010, foi a Malásia com 10.000 KWh, o que representou menos de um 

milionésimo de seu consumo total de energia. Em contrapartida, os 3 maiores 

produtores de eletricidade solar, marés e ondas, em 2010, foram Alemanha, Espanha 

e Japão, respectivamente, 1º, 2º e 3º. Estes 3 países foram responsáveis por gerar 

22,586 bilhões de KWh de eletricidade solar, marés e ondas, o que representou 

respectivamente 1,99%, 2,48% e 0,36% de seus consumos de eletricidade. Essa 

geração representa 72,34%,  o equivalente ao crescimento da geração dessa energia 

na década analisada  e é maior que a energia solar, marés e ondas gerada no ano de 

2009.  

Os 10 países com geração de eletricidade solar, maré e ondas acima da média 

em 2010 são responsáveis pela geração de um PIB de 38.456,43 bilhões de US$, 

enquanto que os 61 países produtores desse tipo de eletricidade geraram um PIB de 

55.671,87 bilhões de US$, ou seja 69,08%. O PIB total para os 189 países analisados 

em 2010 foi de 64.081,88 milhões de US$, ou seja os 10 países geraram 60,01% do 

PIB mundial em 2010. 

A Tabela 19 – Top 10 e Brasil na Geração de Eletricidade Solar, Maré e 

Ondas – GSMAON de 2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores 

geradoras de eletricidade solar, marés e ondas e a respectiva taxa percentual de 

crescimento anual no período de 2001 a 2010. Nota-se. a partir de 2007 o forte 

crescimento na geração dessa energia na China e a partir de 2005 na Índia. Nota-se 

a nível mundial a geração de 16,16 vezes superior da de 2001, Alemanha e Espanha 

foram as maiores implementadoras dessa energia. 
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Tabela 19 – Top 10 e Brasil na Geração de Eletricidade Solar, Maré e Ondas – 
GSMAON de 2000 a 2010 em 106 kWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GSMAON 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GSMAON 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GSMAON 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

 2000 2001 2002 

10º Suíça 11,00 - Holanda 13,00 - África Sul 21,00 - 

9º Itália 18,00 - Itália 19,00 5,56 Itália 21,00 10,53 

8º Espanha 18,00 - China 24,00 20,00 Espanha 30,00 25,00 

7º China 20,00 - Espanha 24,00 33,33 China 40,00 66,67 

6º Austrália 38,00 - Austrália 44,00 15,79 Austrália 50,00 13,64 

5º Canadá 46,00 - Canadá 49,00 6,52 Canadá 52,00 6,12 

4º Alemanha 60,00 - Alemanha 116,00 93,33 Alemanha 188,00 62,07 

3º Japão 347,00 - Japão 475,00 36,89 França 543,00 - 1,09 

2º EUA 493,38 - EUA 542,76 10,01 EUA 554,83 2,22 

1º França 578,00 - França 549,00 - 5,02 Japão 669,00 40,84 

 Mundo 1.688,83 - Mundo 1.931,86 14,39 Mundo 2.276,03 17,82 

 Brasil (29º) 0,10 - Brasil (30º) 0,10 0,00 Brasil (31º) 0,10 0,00 

          

 2003 2004 2005 

10º Itália 24,00 14,29 Itália 29,00 20,83 Itália 31,00 6,90 

9º Holanda 31,00 - Holanda 33,00 6,45 Holanda 34,00 3,03 

8º Espanha 41,00 36,67 Canadá 43,00 - 18,87 Espanha 41,00 - 26,79 

7º Canadá 53,00 1,92 Espanha 56,00 36,59 Canadá 47,00 9,30 

6º Austrália 59,00 18,00 China 68,00 7,94 China 74,00 8,82 

5º China 63,00 57,50 Austrália 69,00 16,95 Austrália 79,00 14,49 

4º Alemanha 333,00 77,13 França 527,00 - 3,48 França 544,00 3,23 

3º EUA 534,00 - 3,75 Alemanha 557,00 67,27 EUA 550,29 - 4,32 

2º França 546,00 0,55 EUA 575,16 7,71 Alemanha 1.282,00 130,16 

1º Japão 903,00 34,98 Japão 1.189,00 31,67 Japão 1.493,00 25,57 

 Mundo 2.715,55 19,31 Mundo 3.297,18 21,42 Mundo 4.357,87 32,17 

 Brasil (31º) 0,10 0,00 Brasil (34º) 0,10 0,00 Brasil (34º) 0,20 100,00 

          

 2006 2007 2008 

9º Holanda 35,00 2,94 Itália 38,00 8,57 Canadá 65,00 16,07 

9º Itália 35,00 12,90 Canadá 56,00 9,80 Austrália 127,00 16,51 

8º Canadá 51,00 8,51 Coréia Sul 70,00 - China 152,00 44,76 

7º China 84,00 13,51 China 105,00 25,00 Itália 193,00 407,89 

6º Austrália 91,00 15,19 Austrália 109,00 19,78 Coréia Sul 285,00 307,14 

5º Espanha 119,00 190,24 Espanha 508,00 326,89 França 555,00 3,35 

4º EUA 507,71 - 7,74 França 537,00 0,94 EUA 864,32 41,28 

3º França 532,00 - 2,21 EUA 611,79 20,50 Japão 2.251,00 11,71 

2º Japão 1.794,00 20,16 Japão 2.015,00 12,32 Espanha 2.578,00 407,48 

1º Alemanha 2.220,00 73,17 Alemanha 3.075,00 38,51 Alemanha 4.420,00 43,74 

 Mundo 5.702,32 30,85 Mundo 7.411,82 29,98 Mundo 11.876,85 60,24 

 Brasil (36º) 0,20 0,00 Brasil (36º) 0,20 0,00 Brasil (40º) 0,20 0,00 
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Classi-
ficação 

Pais 
GSMAON 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GSMAON 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GSMAON 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

 2009 2010    

10º Portugal 160,00 - Bélgica 560,00 237,35    

9º Bélgica 166,00 - R. Tcheca 616,00 -    

8º China 392,00 157,89 Coréia Sul 772,00 36,40    

7º Coréia Sul 566,00 98,60 China 939,00 139,54    

6º França 668,00 20,36 França 1.094,00 63,77    

5º Itália 676,00 250,26 EUA 1.212,18 36,02    

4º EUA 891,18 3,11 Itália 1.906,00 181,95    

3º Japão 2.758,00 22,52 Japão 3.799,00 37,74    

2º Espanha 6.064,00 135,22 Espanha 7.105,00 17,17    

1º Alemanha 6.579,00 48,85 Alemanha 11.682,00 77,56    

 Mundo 19.764,21 66,41 Mundo 31.220,68 57,97    

 Brasil (47º) 0,20 0,00 Brasil (48º) 0,20 0,00    

 

4.3.8  Geração líquida de eletricidade de biomassas e resíduos - GBIORES 

Da regressão linear efetuada com as variáveis independentes, não foi possível 

obter uma equação final para a geração de eletricidade de biomassas e resíduos – 

GBIORES. No modelo geral observou-se, dentre as variáveis independentes 

analisada, uma relação negativa (coeficiente de – 0,0019) ao nível de significância de 

0,0649%, entre a geração de energia de biomassa e resíduos com o crescimento do 

PIB.  

Em análise mais detalhada dos dados tabulados, pode-se afirmar que em 2010, 

dos 82 países geradores de eletricidade de biomassas e resíduos, os 17 países com 

geração acima da média geraram 275,994 bilhões de KWh, o que representa 84,70% 

da geração dessa energia produzida que foi de 325,849 bilhões de KWh. Constata-

se, também, que os países que menos geraram eletricidade de biomassas e resíduos, 

em 2010, foram Benin e Sri Lanka com 1.000.000 KWh, o que representou 

respectivamente 0,70% e 0,0096% de seus consumos totais de energia. Em 

contrapartida, os 3 maiores produtores de eletricidade de biomassa e resíduos, em 

2010, foram EUA, Alemanha e Brasil, respectivamente, 1º, 2º e 3º. Estes 3 países 

foram responsáveis por gerar 140,305 bilhões de KWh dessa eletricidade, o que 

representou respectivamente 1,67%, 6,78% e 6,21% de seus consumos de 

eletricidade. Essa geração representou 43,06% dessa energia gerada em 2010.  
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Os 17 países com geração de eletricidade de biomassas e resíduos acima da 

média em 2010 são responsáveis pela geração de um PIB de 44.735,38 milhões de 

US$, enquanto que os 82 países produtores dessa eletricidade geraram um PIB de 

58.748,86 milhões de US$, ou seja, 69,81%. O PIB total para os 189 países analisados 

em 2010 foi de 64.081,88 milhões de US$, ou seja, os 27 países geraram 91,68% do 

PIB mundial em 2010. 

A Tabela 20 – Top 10 na Geração de Eletricidade de Biomassas e Resíduos 

– GBIORES de 2000 a 2010 apresenta a relação das 10 nações maiores geradoras 

eletricidade de biomassas e resíduos e a respectiva taxa percentual de crescimento 

anual no período de 2001 a 2010. Também é visível nessa tabela o decréscimo de 

geração desse tipo de eletricidade no EUA no ano de 2001, provavelmente em 

consequência dos efeitos político sociais decorrentes do 11 de setembro em Nova 

York.  

 

Tabela 20 – Top 10 na Geração de Eletricidade de Biomassas e Resíduos – 
GBIORES de 2000 a 2010 em 106 kWh. 

 

Classi-
ficação 

Pais 
GBIORES 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GBIORES 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GBIORES 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

 2000 2001 2002 

10º Holanda 3.203,00 - Holanda 3.553,00 10,93 Holanda 4.134,00 16,35 

9º França 3.561,00 - Suécia 4.021,00 - 7,39 Suécia 4.439,00 10,40 

8º Suécia 4.342,00 - França 4.316,00 21,20 França 4.580,00 6,12 

7º Inglaterra 4.455,00 - Inglaterra 7.046,00 58,16 Inglaterra 7.946,00 12,77 

6º Brasil 7.844,00 - Finlândia 8.381,00 - 3,70 Canadá 9.050,00 5,09 

5º Canadá 8.226,00 - Canadá 8.612,00 4,69 Finlândia 9.102,00 8,60 

4º Finlândia 8.703,00 - Brasil 8.980,00 14,48 Brasil 10.219,00 13,80 

3º Alemanha 10.121,00 - Alemanha 12.441,00 22,92 Alemanha 12.518,00 0,62 

2º Japão 15.213,00 - Japão 15.297,00 0,55 Japão 16.540,00 8,13 

1º EUA 65.520,09 - EUA 61.654,40 - 5,90 EUA 67.235,66 9,05 

 Mundo 164.193,09 - Mundo 172.970,40 5,35 Mundo 187.988,66 8,68 

          

 2003 2004 2005 

10º Itália 4.493,00 - França 5.029,00 3,18 Itália 6.152,00 9,16 

9º Suécia 4.836,00 8,94 Itália 5.636,00 25,44 Holanda 6.683,00 - 

8º França 4.874,00 6,42 Suécia 7.999,00 65,41 Suécia 8.357,00 4,48 

7º Inglaterra 8.955,00 12,70 Canadá 8.820,00 - 2,64 Canadá 9.182,00 4,10 

6º Canadá 9.059,00 0,10 Inglaterra 9.529,00 6,41 Finlândia 9.676,00 - 8,93 

5º Finlândia 9.544,00 4,86 Finlândia 10.625,00 11,33 Inglaterra 11.658,00 22,34 

4º Brasil 11.894,00 16,39 Brasil 12.476,00 4,89 Brasil 13.591,00 8,94 

3º Alemanha 14.704,00 17,46 Alemanha 16.033,00 9,04 Alemanha 16.589,00 3,47 
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Classi-
ficação 

Pais 
GBIORES 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GBIORES 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 
Pais 

GBIORES 
[106 kWh] 

Cresci-
mento 

[%] 

2º Japão 17.886,00 8,14 Japão 18.183,00 1,66 Japão 22.096,00 21,52 

1º EUA 67.385,60 0,22 EUA 67.769,85 0,57 EUA 67.097,87 - 0,99 

 Mundo 197.852,60 5,25 Mundo 211.074,75 6,68 Mundo 226.403,77 7,26 

          

 2006 2007 2008 

10º Holanda 6.595,00 - 1,32 França 5.535,00 - Holanda 6.596,00 - 

9º Itália 6.744,00 9,62 Itália 6.954,00 3,11 Canadá 7.140,00 - 15,55 

8º Canadá 8.718,00 - 5,05 Canadá 8.455,00 - 3,02 Itália 7.664,00 10,21 

7º Suécia 9.355,00 11,94 Finlândia 10.110,00 - 7,54 Finlândia 10.558,00 4,43 

6º Finlândia 10.934,00 13,00 Suécia 10.656,00 13,91 Inglaterra 11.075,00 - 0,56 

5º Inglaterra 11.667,00 0,08 Inglaterra 11.137,00 - 4,54 Suécia 11.225,00 5,34 

4º Brasil 14.723,00 8,33 Brasil 18.025,00 22,43 Brasil 19.611,00 8,80 

3º Alemanha 21.335,00 28,61 Japão 22.998,00 7,79 Japão 22.434,00 - 2,45 

2º Japão 22.315,00 0,99 Alemanha 29.074,00 30,29 Alemanha 29.219,00 0,50 

1º EUA 67.835,02 1,10 EUA 67.769,71 - 0,10 EUA 66.837,28 - 1,38 

 Mundo 240.672,82 6,30 Mundo 256.633,21 6,63 Mundo 264.852,18 3,20 

          

 2009 2010    

10º Holanda 7.622,00 15,55 Canadá 8.706,00 12,51    

9º Canadá 7.738,00 8,38 Finlândia 11.171,00 24,96    

8º Finlândia 8.940,00 - 15,32 China 11.406,00 -    

7º Itália 9.329,00 21,72 Itália 11.587,00 24,20    

6º Suécia 12.209,00 8,77 Inglaterra 13.362,00 7,85    

5º Inglaterra 12.389,00 11,86 Suécia 13.397,00 9,73    

4º Japão 21.446,00 - 4,40 Japão 23.454,00 9,36    

3º Brasil 22.512,00 14,79 Brasil 31.495,00 39,90    

2º Alemanha 35.562,00 21,71 Alemanha 39.865,00 12,10    

1º EUA 66.421,07 - 0,62 EUA 68.944,71 3,80    

 Mundo 285.263,27 7,71 Mundo 325.848,71 14,23    

 

4.4  DESENVOLVIMENTO NA DÉCADA ANALISADA 

Observou-se na década analisada, um crescimento populacional de 11,27%. 

Nesse período o crescimento do PIB foi de 96,10%, representando um crescimento 

de 76,02% do PIB per capita.  

O crescimento do consumo bruto de petróleo foi de 12,87%, representando 

aumento de 10,41% na emissão de CO2 decorrente do consumo de petróleo, no 

entanto, houve uma redução de 11,07% do petróleo bruto na matriz de consumo 

energético.  



120 

O crescimento do consumo de carvão foi de 51,08%, representando aumento 

de 51,50% na emissão de CO2 decorrente do consumo de carvão. O carvão 

apresentou crescimento de 19,03% na matriz de consumo energético.  

O crescimento do consumo de gás natural foi de 30,12%, representando 

30,68% na emissão de CO2 decorrente do consumo e queima de gás natural, 

apresentando crescimento de 2,52% na matriz de consumo energético. 

Desta forma, houve, na década, um crescimento de 27,8% no consumo de 

energia fóssil, representando 29,94% na emissão de CO2 decorrente do consumo de 

energia fóssil contra um aumento de 26,28% na produção de energia primária. 

Observou-se que a produção de biocombustíveis teve crescimento de 

491,61%, sendo que o biodiesel teve crescimento de 2.122,10% e o etanol apresentou 

crescimento de 410,28%. 

A geração de energia nuclear no período apresentou crescimento de 4,11%, e 

a geração líquida de energia renovável foi de 47,14%. Nesta, a geração de 

hidroeletricidade teve crescimento de 32,5% enquanto que as energias renováveis 

que não são provenientes da hidroeletricidade teve crescimento de 189,26%, dos 

quais, a geotérmica teve crescimento de 29,58%, a eólica de 790,16%, a solar, maré 

e ondas de 1.516,09% e biomassa e resíduos teve crescimento de 88,38%. 
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5.  CONCLUSÃO 

A cada minuto torna-se mais e mais imprescindível a união indistinta de toda a 

humanidade para recuperar o planeta Terra enquanto é tempo, e o maior vilão dessa 

desvitalização da Terra é o desenfreado consumo de energia fóssil, agregada ao 

depredante desmatamento com a erradicação da espessa camada verde composta 

pelas florestas, que constitui um potente filtro de CO2, por meio da fotossíntese; ato 

este já em fase quase que irreversivelmente falimentar. 

Faz-se necessária a mudança das matrizes energéticas dos países de forma a 

diminuir a emissão de gases de efeito estufa, chuva ácida e a emissão de CO2, por 

outras formas de energia que venham a diminuir ou até mesmo eliminar a geração de 

resíduos decorrentes de sua geração. 

Existe, ainda, a oportunidade de países em desenvolvimento se beneficiarem 

dos créditos de carbono através do uso de energias renováveis para alavancar o seu 

crescimento. 

Além disso, a constante incerteza relativa ao preço internacional do petróleo e 

os problemas ambientais derivados da utilização em larga escala de combustíveis 

fósseis é um fator a mais para a utilização em grande escala das energias renováveis. 

As altas taxas de crescimento da poluição atmosférica, o ataque de agentes 

químicos nas camadas de ozônio provocando o aquecimento de nosso planeta, com 

o consequente degelo dos polos e cordilheiras, gerando o aumento do nível oceânico 

devem ser freadas de forma tal a não interferir no desenvolvimento da humanidade, 

mas permitir que gerações futuras possam viver neste planeta, em melhores 

condições ambientais do que as que hoje vivemos. É fato que esse torpor é decorrente 

do descaso com o meio ambiente fruído pelas três últimas gerações. 

Torna-se, portanto, urgente uma ação, a nível global, para aumentar-se, de 

forma exponencial, a geração de energia renovável e limpa com a consequente 

redução no consumo das energias fósseis. Este ato teve, na década, diminuto efeito, 

porém, é necessário exponencializar a geração das energias renováveis e erradicar 

as energias fósseis sempre, onde e quando viável. 
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