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ESTUDO ECONÔMICO DE ENERGIAS LIMPAS E IMPACTOS AMBIENTAIS: 

EXTERNALIDADES POSITIVAS E NEGATIVAS  

1. RESUMO 

Toda forma de exploração dos recursos naturais para produção energética, gera ao 

meio ambiente algum tipo de externalidade, que pode ser tanto positiva quanto negativa. A 

escolha destes recursos naturais de forma eficiente, pode impactar de forma positiva à 

sociedade no longo prazo.  

2. INTRODUÇÃO 

O setor energético é tão abrangente que envolve, não só, atividades na área de 

transformação, distribuição e comercialização, é um setor que gera competitividade 

industrial, comercial e social de outros setores e de outras atividades, nacionais e 

internacionais, além de gerar externalidades positivas e negativas simultaneamente. 

Positivas estas, quando é fator decisório no desenvolvimento, na produtividade, na 

inovação, porém, também é um setor que impacta negativamente no meio ambiente, como é 

o caso do efeito estufa causado pelas emissões de dióxido de carbono. A extração dos 

recursos, estes escassos, nem sempre são utilizados de modo eficiente, também sendo 

considerada uma externalidade negativa. (Pinto Junior, 2007, p.05) 

 Conforme Pinto Junior (2007): 

Entretanto, não existe nenhuma fonte de energia que não cause 
algum tipo de impacto ambiental. Os impactos ambientais de 
decorrentes da exploração e do uso de energia nas escalas local, 
nacional e global constituem um grande desafio intergeracional. Os 
danos ambientais provocados pelas emissões de CO², pela 
inundação de áreas para a construção de barragens para a produção 
hidrelétrica ou, potencialmente, os problemas gerados pelo controle 
do lixo atômico, constituem exemplos dos diferentes problemas com 
os quais se defrontam empresas e governos (PINTO JUNIOR, 2007, 
p. 23).  

Os impactos, denominados externalidades, podem ocorrer de diversas formas. 

Oliveira e Shayani (2008) citam:  

As externalidades podem ser consideradas como os impactos, 
positivos ou negativos, associados a determinado produto ou serviço, 
mas que não são contabilizados no momento da venda. Pode-se 
citar, como exemplo de externalidade negativa, o aumento da 
poluição gerado pelos carros, que necessita de maiores 
investimentos na saúde pública por parte do governo devido às 
pessoas em geral, condutoras ou não, apresentarem problemas 
respiratórios. Um investimento em infra-estrutura, importante para o 
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país, mas que também gerabenefícios para a população local, é um 
caso de externalidade positiva (OLIVEIRA e SHAYANI, 2008, p. 02). 

A avaliação do impacto ambiental envolve dois aspectos: as externalidades e o 

impacto. Conforme May (2010): 

Pela ótica da economia neoclássica, mudanças nos ativos da 
natureza ou nos seus serviços geram efeitos que não fazem parte 
dos seus custos pelos indivíduos ou firmas que os produzem. Por 
outro lado, os ativos da natureza geram externalidades para os seres 
humanos (as externalidades proporcionam mudanças positivas ou 
negativas nos níveis de bem-estar dos seres humanos), já os 
impactos geram efeitos sobre o ambiente físico, sobre a natureza em 
si. Portanto, uma avaliação de impacto ambiental envolve esses dois 
aspectos. A avaliação de impacto ambiental é um processo 
sistemático e integrativo e refere-se aos prováveis efeitos produzidos 
por projetos de investimentos, os quais causam benefícios ou custos 
a sociedade – externalidades – ou efeitos ao patrimônio natural, 
impacto (MAY, 2010, p. 271). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é esclarecer através do entendimento da Economia da 

Energia, o funcionamento do setor energético brasileiro e as externalidades causadas pela 

extração dos recursos naturais para fins de produção energética, para que se tenha uma 

visão mais clara dos impactos negativos agressivos causados ao Meio Ambiente, e por via 

de dados e pesquisas, comprovar a importância da extração por meio de recursos 

renováveis e limpos, proporcionando uma produção mais eficiente de energia, com menores 

custos, menores impactos negativos e mais eficiência, transformando a energia limpa como 

fonte principal e não mais alternativa, provando a correlação das Economias da Energia e 

Ambiental.  

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho utiliza-se de pesquisas exploratória, social e teórica através de 

levantamento bibliográfico. Posteriormente, será estudado como elaborar o custo do risco 

ambiental através de método de valoração contingente (MVC), de modo a permitir uma 

melhor performance de acordo com cada dano provocado advindo deste tipo de produção 

energética. Por fim, esta forma de pesquisa permite a correlação da economia da energia 

com a energia do meio ambiental, afim de mensurar e esclarecer os custos da produção 

enérgica renovável e menores impactos ao meio ambiente e suas conexões a outros 

fenômenos. 

5. DESENVOLVIMENTO 
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É necessário limitar o crescimento baseados na escassez dos recursos naturais, 

considerando uma abordagem preventiva sobre as catástrofes ambientais, sabendo-se que 

não é necessariamente superável apenas por meio de processos tecnológicos. Pois, toda 

intervenção realizada pelo homem no meio ambiente, acarretará em retornos a ele próprio 

positivos ou negativos. Para tanto, é necessário aferir preços às externalidades e impactos 

causados ao meio ambiente faz-se necessário executar técnicas ou métodos de valoração 

ambiental. O objetivo da valoração ambiental é determinar um indicador de preços para um 

dano ou passivo ambiental, sendo que, a utilização de uma ferramenta econômica, visa ter 

uma ideia de equilíbrio da demanda de serviços ambientais e dos ecossistemas, a fim de 

conservar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações (May 2010, p. 264 - 267). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o aumento do consumo de energia e consequentemente maior exploração dos 

recursos naturais, o impacto positivo e negativo na sociedade é inevitável. Seja através de 

maiores níveis de desenvolvimento social, quanto na deterioração do meio ambiente em que 

vivem. Sabendo que os recursos naturais em equilíbrio são fundamentais para a vida na 

Terra, é necessário explorá-los de maneira mais eficiente, de modo a garantir tanto as 

necessidades de consumo atuais como de vida futura. Portanto, a realização de pesquisas 

para novas formas de obtenção desses recursos de modo eficiente, seja através de novos 

comportamentos sociais ou estudos tecnológicos, pode-se diminuir as externalidades 

negativas, fazendo com que essa diferença alcançada se transforme em externalidade 

positiva e passe a ter vantagem comparativa em relação ao resto do mundo. A energia limpa 

é um caminho. 
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