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Introdução 

A queima de carvão é o método mais comum de 
geração de eletricidade. É responsável por cerca de 
40% da geração mundial de eletricidade. [1] Por outro 
lado, as energias renováveis (incluindo hidrelétricas, 
eólicas, solares, geotérmicas, etc.) cobrem menos de 
20%. Isso não é sustentável. O carvão é um recurso 
finito e eventualmente acabará. Isso pode levar 
centenas de anos para o futuro, mas é importante 
considerar esse cenário antes que ele se torne um perigo 
iminente. O quadro mundial de geração de eletricidade 
parecerá necessariamente diferente, à medida que o 
carvão se tornar cada vez mais escasso. 

Uma análise numérica 

É difícil começar a lidar com o problema do esgotamento do carvão quando pensamos que essa 
ocorrência será de cem anos ou mais no futuro. Felizmente, é fácil determinar a rapidez com que 
precisamos aumentar outras fontes de energia para estarmos prontos para esse cenário usando um 
modelo de crescimento simples. Ao determinar uma taxa de crescimento necessária, podemos definir 
metas anuais para tornar o problema muito mais gerenciável. Digamos que em n anos de carvão não 
será mais viável como uma forma de gerar eletricidade. Assumindo que o consumo continua 
crescendo a uma taxa r no tempo de intervenção, o mundo vai precisar de energia 

G = (C / E) (1 + r) n (1) 

onde C é o consumo de energia atual e E é a eficiência de distribuição. Algo terá que cobrir a parte 
da eletricidade que seria gerada pelo carvão se ainda estivesse disponível. Para esta análise, vamos 
supor que isso é renovável. Se j é a fração da geração de energia futura coberta por renováveis, então 
nós temos similarmente 

jG = R (1 + k) n (2) 

onde R é a atual geração de energia a partir de renováveis ek é a taxa de crescimento desse 
poder. Resolvendo estas equações simultaneamente, obtemos para o k necessário 

 

Fig. 1: Geração total mundial de eletricidade 
por combustível em 2007 (Nota: a categoria 
"Outros" inclui energia solar, eólica, 
geotérmica e outras renováveis) [1] 

http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/
http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/glover1/images/f1big.gif


2 

Geração de eletricidade em um mundo pós-carvão 

 

k = (jC / ER) 1 / n (1 + r) - 1 (3) 

Assumindo os valores do protótipo na Tabela 1, isso dá G = 1,5 × 10 6 TWh / y e k = 0,037. Isso 
significa que poderíamos atender a demanda de eletricidade em 150 anos, aumentando a taxa de uso 
renovável em 3,7% ao ano. 

 

Quantidade Símbolo Valor 

Consumo atual C 17110 TWh / y 

Eficiência de distribuição futura E 0,95 

Taxa de consumo Crescimento r 0,03 
 

Uso atual de renováveis R 3472 TWh / y 

Fração do Poder Futuro Renovável j 0,6 
 

Número de anos n 150 
 

Tabela 1: Parâmetros usados em Eqns. (1) - (3). Note-se que E assume grandes ganhos 
futuros de eficiência, e que a contribuição não-hidrelétrica para R em 2007 foi de apenas 
474 TWh / ano. C e R são os valores de 2007. [1] 

O leitor é encorajado a tentar ajustar os valores de r, j, E e n para modelar outros cenários. 

Conclusão 

Em algum momento no futuro, o carvão não poderá mais ser usado para gerar eletricidade. Este é 
um problema sério, mas podemos desenvolver um plano para substituir o carvão, aumentando a 
adoção de outras formas de energia. Ao modelar cenários futuros, podemos calcular a taxa de 
crescimento necessária em uso renovável, a fim de tornar a transição para um mundo pós-carvão o 
mais suave possível. 

© Eric Glover. O autor concede permissão para copiar, distribuir e exibir este trabalho de forma 
inalterada, com atribuição ao autor, apenas para fins não comerciais. Todos os outros direitos, 
incluindo direitos comerciais, são reservados ao autor. 
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