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ENERGIA E AS NECESSIDADES HUMANAS 
 

O homem é uma máquina maravilhosa movida a água, oxigênio e alimentos. Extremamente eficiente, o 

corpo humano tem a potência de uma lâmpada (100W). Sua inteligência criou grandes obras e se 

engajou em guerras. Ao longo dos séculos, foi capaz de passar da pedra lascada às viagens para fora do 

Sistema Solar. O homem se multiplicou e dominou o planeta, tirando dele os recursos necessários à sua 

sobrevivência e à satisfação de suas necessidades e desejos. 

Um milhão de anos atrás, as necessidades do homem primitivo eram relativamente poucas e 

relacionavam-se intrinsecamente à sua sobrevivência. Energeticamente, dependia das cerca de 2 mil 

quilocalorias (kcal) extraídas dos alimentos que conseguia obter a duras penas. Há 7 mil anos o homem 

dominava a energia de animais de tração: um cavalo substituía a força de oito homens. Para o homem 

nômade primitivo, os recursos naturais eram aqueles que estavam diretamente ao seu alcance. Como 

tempo, dominou o fogo e passou a cortar lenha para se aquecer e cozinhar. Como aumento da 

população há pouco mais de 7 mil anos, foi necessário aumentar a produtividade na obtenção dos 

recursos através da agricultura.  

Os nobres do Império Romano quantificavam suas riquezas em número de escravos, o que correspondia 

em termos energéticos a múltiplos de 2 mil kcal por dia. Nos dias de hoje, o consumo energético por 

habitante no mundo equivaleria a cerca de 20 "escravos". 

No começo da Idade Moderna (1400 d.C), o homem passou a utilizar as queda d'água e os ventos para 

moer trigo e realizar outras tarefas. A energia de origem fóssil também era utilizada, mas com baixa 

intensidade: carvão mineral que aflorava da terra aquecia ambientes e fornecia calor para pequenas 

manufaturas, como a siderurgia. O petróleo também aflorava mas era praticamente desconhecido: era 

utilizado na iluminação quando o óleo de baleia se tomava escasso. 

Com a Revolução Industrial de 1875 o homem desenvolveu a máquina a vapor e multiplicou ainda mais 

suas capacidades na indústria e no transporte. A população cresceu e, junto, o consumo de energia. No 

século XX, o homem tecnológico aprimorou a máquina a vapor e desenvolveu motores de combustão 



interna movidos a gasolina e diesel, que são derivados do petróleo. Alguns experimentos também foram 

realizados com óleos vegetais, mas os derivados de petróleo eram bastante confiáveis, abundantes, 

baratos, fáceis de estocar e transportar. 

Vieram mais tarde os motores elétricos e a energia nuclear, mas o mundo nunca mais rompeu sua 

relação de dependência com o petróleo. A energia de 2 kcal que mantinha o homem primitivo por um dia 

corresponde àquela contida num copo de petróleo. 

Ficou mais fácil o acesso à energia. As 2 kcal estão contidas num único lanche "combinado tamanho 

grande" que pode ser comprado em cadeias de lanchonetes. Uma Ferrari que transporta uma ou duas 

pessoas tem a força de 600 cavalos. No ano 2003, cada um dos 6 bilhões de habitantes do consumiu em 

média 1,69.107kcal (ou 1,69 tonelada equivalente de petróleo per capita no ano), cerca de um milhão de 

vezes o que consumia o homem primitivo. 

 


