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1 - Introdução 
 
Na década de 1950 descobriu-se que o crescimento do stock de capital só poderia representar 
uma pequena fracção do crescimento histórico da produção económica por trabalhador. A 
teoria do crescimento económico foi então formulado na sua forma actual  por  Robert Solow 
e Swan Trevor (1956). Esta teoria pressupõe que a produção de bens e serviços (em termos 
monetários) pode ser expressa como uma função do capital e do trabalho - geralmente a 
equação de Cobb-Douglas (CDE) (proposta em 1927) ou a função “constant elasticity of 
substitution” (CES) (introduzida por Solow em 1956). Porém, a principal contribuição para o 
crescimento ficava por ser atribuída a uma outra influência mais, designada “progresso 
tecnológico”. Na ausência de qualquer fundamento objectivo de “progresso tecnológico” 
este tem sido tratado como um “resíduo” inexplicado, um multiplicador exógena ao trabalho e 
ao capital na função de produção. 
 
A possível contribuição  de recursos naturais como inputs para o crescimento (ou para o 
progresso técnico), não foi considerada seriamente pelos economistas até os anos 1970 (então 
principalmente em resposta ao relatório "Limites ao Crescimento" comissionado pelo Clube 
de Roma à equipa de Sistemas Dinâmicos do MIT).  
Daqui resulta que, em aplicações mais recentes da teoria económica padrão (como formulada 
principalmente por Solow), o consumo de recursos seja tratado como uma consequência do 
crescimento e não como um factor de produção. Esta suposição simplista é repetida 
em praticamente todos os manuais e na maioria dos modelos  macroeconómicos utilizados 
para a orientação política dos governos e organizações intergovernamentais.  
E, todavia, um importante motor  de crescimento, desde a primeira revolução industrial, foi o 
declínio do preço real das matérias-primas, especialmente energéticas, e a disponibilização de 
potências elevadas. A progressiva acessibilidade de combustíveis fósseis e de máquinas 
térmicas potentes teve um papel fundamental no crescimento económico durante quase dois 
séculos. Máquinas accionadas por energia fóssil substituíram os moinhos movidos por energia 
eólica ou hídrica e o trabalho somático de animais e humanos, tornando o trabalho 
humano muito mais produtivo.  
 
Na maioria da literatura e argumentação económica o termo energia é em rigor tecnicamente 
incorrecto, pois a energia conserva-se e, portanto, não pode ser consumida. O termo correcto 
neste contexto é exergia, que é a parte da energia “disponível” (para realizar trabalho) ou 
“energia útil". A explicação mais detalhada destes conceitos encontra-se adiante, no n.º 8.  
Há evidência de que a adição e incorporação de exergia poderia justificar o crescimento 
económico. Consideremos um ciclo económico, fechado por realimentação positiva, operando 
da seguinte forma: energia mais barata (na sequencia de invenções, de economias de escala e 
de experiência acumulada na sua conversão) permite que bens tangíveis e serviços intangíveis 
sejam produzidos e entregues a custo mais baixo. O que equivale a afirmar que os fluxos de 
energia são produtivos. 
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Mas a teoria económica neoclássica optou por outra via: i) Tomando, em regra, o trabalho e o 
capital como os dois únicos factores de produção; ii) Admitindo o estado de equilíbrio 
económico e a sua optimização pelo lucro, iii) Adoptando o teorema segundo o qual, nesse 
estado virtual, as produtividades dos factores se equacionam com as respectivas fracções no 
custo total dos factores. Esta relação entre a produtividade dos factores e a sua remuneração 
confere ás contas nacionais um papel fundamental na teoria de produção, uma hipótese de 
trabalho atractiva, mas com pesadas repercussões nas políticas económicas e sociais.  
O trabalho recolhe a parte maioritária dos pagamentos nas contas nacionais; nos EUA cerca 
de 70 por cento. Capital (definido como juros, dividendos, rendas e royalties) recolhe quase o 
restante (30%). Rendas da terra são insignificantes; e pagamentos de combustíveis fósseis (e 
de energia em outras formas finais) montam a apenas uma pequena percentagem do PIB. 
Aquela desproporção entre trabalho e capital manteve-se relativamente estável durante o 
século passado e é igualmente elevada noutros países. Daqui resulta, de acordo com a teoria 
oficial, que a energia não seja considerada um factor de produção significativo, que pode ser 
simplesmente incluída no capital ou ser praticamente ignorada. 
No entanto, há uma falha grave nesse argumento. Suponha-se que existe um factor não 
remunerado, factor não remunerado que é um serviço ambiental; como se os serviços 
ambientais não fossem escassos ou não produtivos. Essa implicação permeia a teoria 
económica neoclássica mas é claramente irracional. Noutros contextos as externalidades 
ambientais são o foco da atenção. As emissões de resíduos poluentes, as emissões de dióxido 
de carbono, a captação e acesso à água - invocando a “escassez” de solo, da atmosfera ou da 
hidrosfera - são estes apropriados e aqueles monetarizados, gerando fluxos financeiros e 
alimentando um crescimento económico fictício.   
O stock planetário de capital natural está sendo exaurido sem que seja reposto ou remunerado; 
numa economia em equilíbrio, essa reposição teria de estar a processar-se. Em particular, à 
medida que os stocks de combustíveis fósseis vão sendo exauridos, novos recursos, porém 
acessíveis a mais alto custo, terão de ser localizados e extraídos. Capital geológico que era 
relativamente acessível, formado lentamente e acumulado ao longo de dezenas de milhões de 
anos, agora extraído em poucos séculos apenas, terá der ser progressivamente substituído por 
capital produzido – reactores nucleares e parques eólicos ou fotovoltaicos de grandes 
dimensões. O impacto económico dessa mudança merece a nossa séria consideração. 
 
A importância dos serviços ambientais para a produção de bens e serviços económicos é 
muito difícil de quantificar em termos monetários. Mas ainda que tais serviços pudessem ser 
valorizados com precisão, sem que todavia os hipotéticos produtores de bens económicos não 
tivessem que pagar por esses serviços ambientais, mesmo assim eles não apareceriam nas 
contas nacionais. Por outro lado, a destruição de capital ambiental não renovável deveria ser 
reflectido em dedução ao stock desse capital, pelas mesmas razões por que o investimento em 
capital reprodutível é considerado adição ao stock deste capital. O que obviamente não é feito. 
 
Na presente análise, o produto económico Y é, no plano macroeconómico, assimilado ao PIB. 
As variáveis  tradicionais capital K e trabalho vivo L, como usualmente definidas para fins de 
análise económica, são complementadas por uma variável energia E, a que podem ser 
atribuídas diferentes acepções, com diferentes alcances. É importante notar que o PIB cresce 
mais rapidamente do que qualquer um dos três factores de produção (aferidos segundo os 
respectivos critérios usuais). A necessidade de identificar um factor que explique o progresso 
técnológico (resíduo de Solow) é evidente.  
Nesta análise apontamos as relevâncias de (i) uma medida agregada da energia incorporada 
em todas as matérias-primas (incluindo combustíveis, produtos minerais e produtos agrícolas 
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e florestais), tecnicamente “exergia primária”, (ii) bem como o trabalho útil incorporado em 
uso final, e (iii) bem assim a “eficiência técnica” agregada, dada pelo rácio entre essas duas 
quantidades de “energia” (que é uma medida objectivada de progresso técnico).  
Esta definição de exergia primária contabiliza de forma abrangente todas as matérias-primas 
(energéticas ou não) numa unidade de medida comum. Utilizada como proxy para a energia 
consumida, ela conduz a um gráfico E/GDP vs tempo (curva de Kuznets) cuja tendência não 
confirma o andamento convencionalmente presumido ser em ∩, assim também negando uma 
outra conjectura da teoria económica oficial segundo a qual a “desmaterialização” seria um 
resultado natural do progresso tecnológico. 
 
2 - Fontes e Consumo de Energia. Capitação de Energia. Perspectiva histórica  
 
A disponibilidade de energia está subjacente ao progresso económico e social. Ao nível mais 
básico, o metabolismo humano exige cerca 3 GJ (mil milhões de Joule) ou seja 0,5 barris de 
petróleo por ano, o correspondente a uma potência contínua de quase 100 W. A assimilação 
de energia é feita através da alimentação; a respiração e as excreções correspondem à 
combustão bioquímica dessa energia e à eliminação dos resíduos dessa combustão. O 
metabolismo humano poderá até duplicar esse consumo de energia, se sujeito a trabalho físico 
intenso (num ritmo horário tolerável) ou uma actividade desportiva continuada.  
Em etapas remotas da história da humanidade, como também em comunidades aborígenes e 
índias contemporâneas, o alimento é obtido por recolecção e caça. Posteriormente os grupos 
humanos experimentaram a domesticação de plantas e animais, o que se deu a par e permitiu a 
sedentarização progressiva de pequenas comunidades. A revolução neolítica é um passo 
enorme do progresso da humanidade. Os animais domésticos viriam a ser não só formas de 
alimento (armazenado) mas também agentes de realização de trabalho mecânico somático, 
aliviando, em muito, o trabalho físico exigido aos humanos. Durante este processo 
verificaram-se progressos técnicos em instrumentos e em métodos de trabalho, fabrico e 
construção. E, observando com atenção, verifica-se também um continuado incremento no 
rácio energia obtida/energia consumida pelo labor humano, incremento que suportou o 
crescimento da produtividade do trabalho humano, o crescimento da densidade da população 
sustentada em solos férteis, a geração de excedentes e o inicio de economia de troca e o 
comércio, e ainda a instalação de comunidades urbanas.  
Tudo isto é sabido, mas não é geralmente reconhecido que, subjacente a esse progresso 
populacional e cultural, esteve o persistente influxo de energia solar que, assimilado ao nível 
das plantas verdes (fotossíntese), suportou (e suporta) a continuada produção de alimentos, 
combustíveis (lenha e não só) e materiais (madeira, fibra, osso, peles, óleos, etc.).    
Um novo salto civilizacional viria a acontecer com a revolução industrial.  
A extracção do carvão e de minério de ferro (e metais base) suscitou a necessidade e 
oportunidade de ser incrementada – de forma sinérgica - a produção de uma matéria prima 
energética tecnicamente até então pouco acessível – carvão mineral – e de novos materiais de 
construção e fabrico – ferro, aço e cobre. Estes viabilizaram a invenção e disseminação de 
máquinas com aplicabilidade e potência incomparáveis relativamente às fontes de energia 
somática (animais de tiro e labor humano) e às fontes mecânicas alimentadas por fluxos 
ambientais (moinhos de água e vento) em uso nas sociedades agrárias. As grandes inovações 
foram a máquina a vapor, e já no século XIX, o motor e o gerador eléctrico.  
O alcance da revolução industrial foi enorme. A terra deixou de ser a única ou principal fonte 
de aprovisionamento de combustíveis e de materiais. Os metais e outros produtos minerais 
(para além da pedra, cerâmica e vidro) passaram a ser os principais materiais a ser 
processados, e o carvão mineral adquiriu paulatinamente posição dominante como 
combustível na sociedade industrial. Não só a sociedade industrial requer e inclui acrescidas 
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competências, actividades e produtos; também vastas áreas de terra são libertadas para a 
produção específica de alimentos (e matérias-primas de origem biológica). Esta circunstância 
permitiu e sustentou um acelerado crescimento demográfico que de contrário (lembremos 
Thomas Malthus) teria sido inviável. A “velha” sociedade agrária e o arranque da 
industrialização manufactureira teriam colapsado – os trabalhadores esgotados pelo labor 
físico e a fome, e as florestas da Europa esgotadas também – se o carvão mineral, a nova fonte 
de energia primária, com o ferro e o aço de que as máquinas a vapor eram feitas, não tivessem 
suprido os consumos de energia que a industrialização exigia. Entretanto, os solos 
desflorestados estavam já prontos para acolher culturas agrícolas e prados para o incremento 
da pecuária.   
 

   
A prospecção e exploração de hidrocarbonetos líquidos (petróleos) e gasosos (gás natural) 
veio alargar o leque de recursos de combustíveis fósseis tornados acessíveis, e oferecer a 
possibilidade de inovações tecnológicas que das suas propriedades podem tirar maior 
vantagem. Os motores de combustão interna e as turbinas a vapor, mais tarde as turbinas a gás 
também, viabilizaram as indústrias automóvel e aeronáutica e a produção termoeléctrica, que 
marcaram indelevelmente o século XX. A agricultura foi profundamente revolucionada pela 
mecanização e pela fertilização química, que viabilizaram a exploração extensiva e intensiva 
da terra e prolongaram a sua fertilidade.  
As sociedades mais industrializadas dispõem hoje de capitações de energia que atingem perto 
de 350 GJ/cap ao ano, isto é, em excesso de 100 vezes o consumo alimentar exigido para 
manter o metabolismo de um ser humano; como se um homem “moderno” fosse, recuando no 
tempo, um chefe tribal dispondo de uma centúria de “escravos” para satisfação dos serviços 
de que presentemente goza.  
Numa sociedade actual industrializada os consumos de energia repartem-se, em termos 
médios, em proporções semelhantes entre três grandes sectores: doméstico e edificado, 
indústria e agricultura, e transporte de mercadorias e passageiros. Mas sabemos que 
continentes, nações e classes sociais são altamente assimétricas; de tal modo que, num mesmo 
país, encontramos coexistindo humanos vivendo segundo os diferentes padrões de consumo 
experimentados ao longo de toda a longa história económico-social da humanidade, consoante 
as relações sociais e de produção estabelecidas, a super-estrutura político-ideológica, e o 
acesso a bens materiais e espirituais. A história económica da humanidade ilumina o 
progresso técnico e do acesso ao bem-estar; igualmente documenta o aprofundamento da 
heterogeneidade e da desigualdade; tendo conduzido a um mundo presente em que são 
inúmeras as contradições, possibilidades e soluções de organização das relações de produção, 
e de afirmação ou denegação de direitos, que se nos oferecem e procuramos alcançar. 
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3 - Fluxos na Econosfera Agrária e Agro-industrial 
 
Na economia agrária pré-industrial a sociedade presta capital (equipamentos e estruturas) e 
trabalho vivo (humano) à “terra”, retirando partido dos processos naturais para obter serviços 
económicos: alimentos, materiais (madeira, fibras, peles, etc.) e energia (designadamente 
lenha e óleos iluminantes). Tal acontece porque pré-existem condições favoráveis à vida – um 
ecossistema integrando fluxos materiais de água, dióxido de carbono e oxigénio, e de energia 
(radiação solar), bem como um stock de solo (reservatório de matéria orgânica e de fósforo, 
azoto, potássio e outros nutrientes) e um stock genético de plantas e animais nele suportados. 
O fluxo de energia solar é fundamental por ser ele que via fotossíntese, na base da cadeia 
alimentar, e através dos vários níveis tróficos, acciona todas as sínteses bioquímicas em todos 
os seres do ecossistema, e nos produtos da actividade agrícola e pecuária. 
Podemos invocar aqui o conceito de função de produção que, articulando os vários factores de 
produção (todos os inputs ou insumos essenciais na obtenção do produto) quantifica, como se 
em relação de causa a efeito, as quantidades dos factores com a quantidade do produto que 
lhes corresponde. O que a sociedade humana substancia na Economia é uma reprodução 
análoga àquela que os seres vivos e os ecossistemas realizam na Natureza.   
No quadro da economia agrária e industrial combinadas, há fluxos de capital e trabalho vivo 
que são transferidos da sociedade para a indústria extractiva (mineira e metalúrgica) e a 
actividade agro-pecuária, depois para o fabrico de produtos intermédios e finais (para 
consumo uns, investimento outros). A sociedade obtém e produz assim materiais (madeira, 
fibras, aço, cobre, fosfatos) e energia (lenha, carvão, destilados de petróleo) para 
diversificados fins, incluindo a actividade industrial (manufacturas, construções, produtos 
químicos e máquinas) e agro-pecuária (a base da produção alimentar). Esta cadeia de 
processos, levada suficientemente longe, pode conduzir a que o input de energia fóssil (carvão 
e/ou petróleo) na actividade agrícola se torne superior (ou muito superior) ao input de energia 
solar captada e incorporada nos produtos agro-pecuarios (energia solar que em qualquer caso 
continua sendo aí insubstituível). Este exemplo ilustra como a redução da quantidade (em 
termos relativos) não anula a especificidade da qualidade do factor de produção (neste caso a 
radiação solar na produção biológica).   
Em condições favoráveis, o rácio entre energia obtida (em alimentos e produtos biológicos) e 
energia consumida (em máquinas e incorporada em fertilizantes e consumíveis) é de algumas 
unidades; o que confere algum fundamento à exportação e utilização de agro-combustíveis 
fora da esfera agrícola (em substituição de combustíveis fósseis); mas na produção intensiva 
e/ou extensiva de agro-combustíveis o rácio é frequentemente inferior à unidade; o que ilustra 
a potencial irracionalidade económica de políticas voluntaristas.  
 
4 - Aprovisionamento e Fluxos de Energia Primária 
 
Os fluxos de energia são contabilizados no espaço das nações industrializadas e estimam-se 
no plano mundial. Desde as fontes de energia primária extraída ou captada na natureza; a 
etapa subsequente da sua conversão em “vectores energéticos” (aqui se situam a refinação, a 
produção termoeléctrica, ou a utilização directa); a que se segue a etapa intermédia em que o 
vector energético é “consumido” num dispositivo técnico para produzir efeito térmico, 
mecânico, iluminante, electrónico, ou outro; esses consumos para efeito final podem ser 
agregado por sector de consumo ou de actividade (transportes, industrias, doméstico e 
edificado); finalmente, são obtidos serviços económicos (transporte de passageiros ou de 
mercadorias, provimento de estruturas, alimentação, higiene, conforto, comunicações, 
iluminação).   
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No decurso do século XX, a nível mundial, o crescimento da extracção de energia primária 
para consumo humano deu-se a uma taxa de quase 2,5 % ao ano, um ritmos quase triplo do 
crescimento da população. O peso relativo do carvão mineral teve o seu apogeu na década de 
20, porém em termos absolutos o seu consumo cresceu sempre. O petróleo apresentou 
crescimento absoluto ao longo de todo o século XX, e o seu apogeu relativo ocorreu na 
década de 70. A partir de meados do século XX, o gás natural entrou em cena. E no início 
deste século, os combustíveis fósseis no seu conjunto, representam quase ¾ do 
aprovisionamento mundial (seguidos da biomassa, energia nuclear e hídrica). 
 

 
A energia primária extraída a nível mundial atingiu 475 EJ (milhões de milhões de milhões - 
10+18 - de Joule) em 2005. Nas sucessivas etapas de conversão, incluindo no uso final em que 
se obtém o efeito útil desejado, a energia vai-se perdendo e degradando. O melhoramento da 
eficiência dessa rede de conversões (incluindo a adequação da fonte primária ao efeito final) é 
da maior importância para a possível preservação dos recursos de energia primária e o melhor 
desempenho de toda a economia.  
Os fluxos de energia na Econosfera evocam análogos fluxos planetários de energia. Este 
último fluxograma é dominado por um enorme input de radiação solar, que acciona em 
cascata fluxos de energia radiativa, térmica e mecânica, para além dum fluxo de energia 
bioquímica (de origem fotossintética) na Geosfera. Mas relevam aqui também reservatórios, 
stocks ou fundos de energia sob várias formas; alguns de natureza química (urânio, tório, lítio 
e deutério: combustíveis nucleares) outros de natureza química mas de origem biológica, os 
combustíveis fósseis (carvões, petróleos, gás natural); outros de natureza térmica (calor 
geotérmico). Quer no quadro do Planeta quer no quadro da Economia, é muito relevante 
considerar não só a intensidade dos fluxos e a extensão dos reservatórios de energia, mas 
também a qualidade desta energia; por isso tais fluxogramas devem ser complementados por 
correspondentes fluxogramas em termos de exergia, incluindo o registo da sua acumulação, 
destruição - e utilização económica.  
Finalmente, assinalamos essa relevante similitude e apelamos para a necessária reintegração 
do sistema económico no quadro mais vasto em que se inclui, o sistema planetário de fluxos 
de energia e matéria. A evocação ad hoc de externalidades económicas procura remediar mas 
não antecipa e não resolve; as externalidades são ou não invocadas e multiplicam-se 
sucessivamente sem coerência lógica, facilmente aprisionadas com intuitos espúrios, 
dominados pela apropriação privada de mais e mais bens do domínio público, tornados 
escassos e convertidos em mercadorias transaccionáveis.     
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5 - A Era dos Hidrocarbonetos 
 
O petróleo era conhecido desde séculos remotos no Médio Oriente, no Azerbaijão, na Pérsia, 
na Mesopotâmia. Porém a sua valorização económica dependia de contexto científico-técnico 
favorável que veio a verificar-se nos EUA. Engenhosas inovações na combinação de brocas e 
tubos permitiram ao Coronel Drake e à Seneca Oil extrair, pela primeira vez, petróleo a 
jorros, a 27 de Agosto de 1859 na Pensilvânia. A revista Vanity Fair datada de 20 de Abril de 
1861 publicou uma gravura que ilustra baleias rejubilando por se verem salvas da extinção. O 
petróleo destilado fora introduzido como alternativa abundante e barata ao tradicional óleo de 
baleia como combustível (sobretudo para fins iluminantes). Mas na realidade, investimentos 
anteriores já realizados em modernos navios baleeiros, com casco em ferro e propulsionados 
por máquinas a vapor, determinaram a continuação da pesca à baleia por mais um século, 
quase levando à sua extinção (Ellis, R., Men and Whales, New York: The Lyons Press, 1991).  
A partir de então, os vários destilados de petróleo encontraram e viabilizaram inúmeras 
aplicações técnicas; mormente como combustível para motores de combustão interna e mais 
tarde turbinas e propulsores; e bem assim, como inputs para as industrias químicas e 
petroquímica, incluindo a síntese de inúmeros materiais.  
Daí em diante o globo foi esquadrinhado à procura de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) 
e tem-se hoje uma base razoavelmente segura sobre os recursos disponíveis. Estes recursos 
são muito grandes, porém a sua acessibilidade vai recuando, à medida que as melhores 
reservas vão sendo exauridas, de tal forma que a taxa da sua descoberta e reposição vai 
declinando, e a taxa da extracção economicamente viável deverá estar a entrar em declínio 
também. Num paralelo com o que ficou dito a propósito da Econosfera agrária, na Econosfera 
industrial contemporânea o rácio entre energia obtida e energia consumida na industria 
extractiva, do carvão e dos hidrocarbonetos, declinou desde largas dezenas na primeira 
metade do século passado, para valores de um só dígito no início do século corrente. A 
exploração activa de recursos em areias betuminosas e xistos asfálticos, tal como o recurso a 
gás de xisto e a biocombustíveis, ilustram esse declínio geral da qualidade das reservas ainda 
acessíveis e sinaliza a degradação económica que tal tendência potencia. Já William S. 
Jevons, The Coal Question (1865) questionara a sustentabilidade económica em vista dos 
limites ao aprovisionamento energético de então (carvão) e alertara para o decorrente declínio 
do império britânico; os argumentos repetem-se, mas agora à escala global.  
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Projecções da produção de combustíveis fósseis, no período amplo de 1850-2150, apontam 
para um pico da produção anual de petróleo cerca de 2015, de gás natural cerca de 2025, e de 
carvão cerca 2050, somando um recurso (agregado) recuperável último equivalente a 1300 
Gtoe (mil milhões de toneladas equivalentes de petróleo). Constrangimentos políticos e 
económicos poderão implicar ainda algum impacto negativo nestas projecções. Quanto à 
população mundial, a projecção do crescimento demográfico (cenários ONU 2003 e IIASA 
2007) aponta para um desaceleramento atingindo um máximo cerca de 2050-2075, ao nível de 
8 a 9 Gcap (mil milhões de habitantes) [Jean Laherrere, 2008]. 
Combinemos estas projecções para construir um cenário fundamentado da evolução da 
capitação de combustíveis fósseis no plano mundial. A produção anual de combustíveis 
fósseis per capita, no período 1850-2150, resulta exibir um bem pronunciado máximo 
absoluto cerca do tempo presente, ao nível de 1,5 toe/cap, com uma largura a meia altura de 
cerca de 120 anos apenas. O nível de consumo de energia fóssil em 2080 retornará ao nível do 
registado em 1950. A era da energia fóssil surge como um episódio de pouco mais de dois 
séculos de duração, apenas um número dígito de gerações humanas. A sociedade industrial, 
como a conhecemos, parece estar em vias de se desagregar e/ou transformar radicalmente.  
 
6 - A função da Energia na Economia. Pela reintrodução da Energia como Factor de 
Produção 
 
O discurso económico está sobrecarregado dos termos valor, custo e preço, capital e trabalho, 
mercado, equilíbrio e crescimento. É ou não a Energia um factor de produção e que 
importância tem ela na Economia? 
Devemos reconhecer que a ciência económica tem uma origem mais remota que a da 
Termodinâmica, e que portanto a Economia Clássica não pôde incorporar ab initio os 
princípios daquela. Sadi Carnot desvendou o segundo princípio da Termodinâmica e lançou 
os fundamentos desta disciplina (1824); Julius Rudolf von Mayer enunciou o princípio da 
conservação da Energia (1841), expôs as conexões entre trabalho, calor e metabolismo, e 
estimou o equivalente mecânico do calor (1842); James Joule estabeleceu a equivalência entre 
trabalho mecânico e calor (1843); Hermann van Helmholtz enunciou definitivamente o 
primeiro princípio da Termodinâmica (1847); Rudolf Clausius enunciou o primeiro e o 
segundo princípios da Termodinâmica (1850), propôs a grandeza que mais tarde seria 
designada Entropia (1854) e introduziu o conceito moderno de Entropia (1865). 
Em Economia Clássica os factores de produção primordiais são o Capital, o Trabalho vivo 
(humano) e a Terra. Em Economia Neoclássica a categoria Terra aparece incorporada no 
Capital. Essa simplificação (que parte de ou chega ao plano ideológico) tem implicações 
potenciais e mesmo reais sobre o alcance da teoria económica. Como vimos, a Terra é suporte 
de solo fértil onde se opera a síntese de matéria viva, accionada pelo influxo de energia solar 
conjugado com diversos fluxos materiais. Esse fluxo de energia era o único ao dispor das 
sociedades primitivas e das sociedades agrárias, pelo menos até à chegada do impacto da 
revolução industrial. Em sociedades industrializadas, o consumo de energia de origem fóssil 
multiplicou e multiplica dezenas de vezes o consumo de energia ao dispor de uma sociedade 
puramente agrária. A omissão da energia como factor de produção na Economia Neoclássica 
assume o alcance de transgressão epistemológica.     
As leis da Economia não negam nem se excluem às leis naturais da esfera material. Essas leis 
deverão emergir da síntese entre as leis da esfera social e da esfera natural, posto que o 
homem (indissoluvelmente integrado na sociedade) é material e actua sobre a matéria, para a 
transformar e assimilar à medida das suas necessidades e capacidades.  
A referida transgressão é patente à luz das correntes materialistas e positivistas que 
frutificaram no século XIX, mas prevaleceu. 
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Em Economia Neoclássica, mesmo a teoria do crescimento económico endógeno pressupõe 
ser a energia um bem/serviço intermédio, como outros, produzido pelo capital e pelo trabalho 
vivo (humano), mais “conhecimento” este incorporado em “capital humano” (Solow).  
Por outro lado, tem prevalecido o teorema da alocação de output que sustenta que a 
elasticidade de output ou produtividade dos factores é dada pela fracção dos respectivos 
custos nas contas nacionais; não obstante a crítica de que tal teorema não é aplicável a uma 
economia multi-sectorial, com três ou mais factores de produção, sujeitos a constrangimentos 
técnicos quanto às proporções em que os factores podem ser combinados. O sector energético, 
representando uma percentagem modesta do PIB, não poderia então explicar o acelerado 
crescimento do produto, como observado ao longo do último século. 
A energia tem sido assim subestimada ou até omitida como factor de produção actuante, e 
potencialmente preponderante. Todavia diversos autores têm questionado essa visão redutora, 
mesmo idealista, enquanto numerosas análises efectuadas no curso dos últimos trinta anos 
têm vindo a evidenciar o real poder produtivo da Energia. 
Porque o progresso técnico tem continuadamente permitido amplificar o alcance do trabalho 
vivo, em termos quantitativos e qualitativos, conferindo-lhe a capacidade de comandar fluxos 
de energia muito mais intensos (do que o trabalho somático) e processar fluxos de informação 
muito mais abundantes, através do stock de capital fixo. A evolução da proporção entre custo 
do trabalho útil (realizado por máquinas) e salário ilustra a magnitude dessa transformação. 
 

  
Ao longo do século XX, diversos cientistas trabalharam pela reintegração da energia na teoria 
económica, a par do lugar central que a energia já tomava ou foi tomando em diversas 
disciplinas científicas. Alguns deles procuraram mesmo justificar e elaborar uma teoria da 
energia-valor. Wilhelm Ostwald (Energetic Bases of Cultural Studies/ Energetische 
Grundlagen der Kulturwissenschaften, 1909) e Frederick Soddy (Wealth, Virtual Wealth and 
Debt: The Solution to the Economic Paradox, 1926) contribuíram para esse combate com o 
prestígio de terem sido ambos prémios Nobel da Química. Destacados cientistas sociais 
contribuíram para o mesmo propósito: Alfred Lotka, (Contribution to the energetics of 
evolution, Proc Natl Acad Sci, 8: 147–151, 1922); Leslie White (Energy and the Evolution of 
Culture, in The Science of Culture. New York: Grove Press, 1949) e William Frederick 
Cottrell (Energy and Society: The Relation Between Energy, Social Change and Economic 
Development, New York: McGraw-Hill Book Company, 1955). Ainda o geofísico norte-
americano que antecipou o declínio da era dos hidrocarbonetos, M. King Hubbert (Man-
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Hours and Distribution/Man-Hours A Declining Quantity, New York: Technocracy, Series A, 
No. 8, 1936. On the Nature of Growth, Testimony to Hearing on the National Energy 
Conservation Policy Act of 1974, June 6, 1974). Ainda o ecologista norte-americano Howard 
T. Odum (Energy, Ecology and Economics, Royal Swedish Academy of Science. in: AMBIO, 
2 (6), 220-227, 1973). E naturalmente notáveis economistas: Nicholas Georgescu-Roegen, 
(The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1971); e Herman E. Daly (Toward a Steady State Economy, San Francisco: W.H. Freeman, 
1973, pp. 149–174). 
 
7 - Capital, Trabalho Vivo e Trabalho Útil. Função de Produção 
 
O Capital é uma categoria abrangente. Compreende capital constante, fixo e circulante, e 
capital variável; capital fixo compreende os instrumentos de trabalho e as máquinas, e ainda 
os edifícios e infra-estruturas necessários para os abrigar e manter em condições de operar 
(são bens duradouros, mas passíveis de desgaste, desvalorização e obsolescência); capital 
circulante compreende matérias-primas, produtos intermédios e consumíveis (que são 
incorporados no novo produto ou serviço, ou degradados e eliminados no acto produtivo, e se 
extinguem neste).   
Questionemo-nos quanto à Energia. Enquanto grandeza que se conserva a energia seria capital 
fixo; mas enquanto grandeza que se incorpora e degrada será capital circulante. Ora a parte 
actuante, capaz de realizar trabalho útil, é a exergia, que se consome no processo produtivo 
(incorporada no produto dissipada). Este conceito será desenvolvido a seguir no nº 8. 
O capital fixo é sempre inerte. Carece de ser activado. O trabalho vivo (humano) é sempre 
agente de activação do capital. Mas é a energia (mais exactamente exergia) que (incorporada 
no alimento do trabalhador) sustenta o trabalho vivo e (fornecida à máquina) transforma a 
matéria e faz prestar o serviço económico.  
O trabalho somático (humano e/ou animal) foi, na sociedade agrária, a principal fonte de 
trabalho útil para a transformação da natureza e a produção económica. Porém, na sociedade 
industrial as máquinas, para serem activadas e conduzidas, requerem quer trabalho vivo quer 
trabalho físico (mais exactamente exergia).  
Na sociedade contemporânea desenvolvida, o trabalho útil é sobretudo derivado da conversão 
de combustíveis fósseis, para além de algumas outras fontes primárias de energia. As 
máquinas (incluindo computadores e robots) realizam trabalho físico e processam informação 
que são incorporados, um e outra, nos produtos e serviços.  
Em modelos de crescimento económico, o trabalho útil pode ser considerado como proxy do 
factor de produção Energia. E verifica-se que o é com a mais elevada capacidade explicativa 
do crescimento económico.  
 
8 - Princípios da Termodinâmica. Eficiências Energética, Exergética e Técnica 
 
Precisamos recordar e reflectir sobre o conceito Energia. Em todo e qualquer fenómeno ou 
processo natural, a Energia conserva-se, não obstante se transformar e assumir diversificadas 
formas. O input de energia para um processo ou numa transformação é sempre igual ao 
respectivo output. O primeiro princípio da Termodinâmica é um enunciado particular deste 
princípio de conservação da energia, adequado ao âmbito desta disciplina. 
Todavia, o sentido da transformação da energia é irreversível, confere um só sentido ao devir. 
Esse sentido é o da “degradação”. Com efeito, dado um qualquer processo, no output o fluxo 
de energia tem sempre menor “disponibilidade” ou capacidade para realizar “trabalho útil” do 
que no input. Este é o segundo princípio da Termodinâmica.  
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A parte da Energia disponível, isto é, capaz de realizar trabalho útil, designa-se Exergia. A 
parte complementar designa-se Anergia. A Energia conserva-se, não se cria nem perde, mas 
degrada-se, como ficou dito. Enquanto a Exergia não se conserva, mas consome-se e 
extingue-se ou dissipa-se; em sentido contrário, a Anergia não se conserva, acumula-se e 
cresce. Estes conceitos relacionam-se com o de Entropia. Num dado sistema Exergia e 
Entropia variam proporcionalmente mas em sentidos inversos: o decréscimo de Exergia é 
proporcional ao acréscimo de Entropia (teorema de Gouy-Stodola); enquanto Anergia e 
Entropia variam proporcionalmente no mesmo sentido.   
Eficiência energética (“primeiro princípio”) é o output útil dividido pelo input total de energia 
(radiação solar, electricidade, combustível, matéria-prima, etc.). Eficiência exergética 
(“segundo princípio”) é o trabalho útil realizado dividido pelo trabalho potencial que teria 
sido realizado num processo completo e ideal. Ambos os conceitos são tecnicamente 
pertinentes, mas só o segundo é actuante em Economia.  
Concluindo: a Exergia - não a Energia - é o verdadeiro factor de transformação na Natureza e 
de produção na Economia. Em Economia, a Exergia é um factor que se consome no acto 
produtivo, incorporado num produto ou realizado num serviço.  
 
Numa abordagem mais detalhada e completa, a economia ou um sector económico comporta 
ou é decomponível em sucessivos etapas (e sucessivas conversões), desde inputs de recursos 
primários, através de processos ou produtos intermédios, até processos e produtos finais, 
sendo que num encadeado de etapas cada conversão decorre com a respectiva eficiência 
intermédia, e para o encadeado resulta uma eficiência agregada dada pela multiplicação das 
eficiências intermédias: f = f1. f2. f3. …  
Numa abordagem integrada, podemos conceber um sector energético que converte a exergia 
primária extraída da natureza (recursos fósseis, recursos nucleares, biomassa, fluxos de 
energia renovável) em “vectores” energéticos (combustíveis, electricidade, etc.), estes sendo 
depois utilizados a jusante, nos vários sectores económicos e unidades produtivas, para 
realizar “trabalho útil” em serviços económicos finais. Sem prejuízo de parte destes produtos 
finais serem capital remetidos a montante, em reposição de capital desvalorizado ou em 
adição ao stock de capital na cadeia produtiva. “Eficiência técnica”  f é o nome dado à razão 
entre o trabalho útil incorporado ou realizado em produtos e serviços económicos e o input 
exergético que lhe está a montante.  
 
9 – Crescimento de Consumo de Exergia Primária e de Trabalho Útil, e da Eficiência 
Técnica, verificados ao longo do Século XX 
 
Com a revolução industrial, trabalho somático (humano e animal) foi progressivamente 
substituído por máquinas e combustíveis. Ao longo das revoluções industriais dos séculos 
XIX e XX, quer a qualidade de fontes de energia primária quer a eficiência da sua conversão 
em “vectores” para uso final, quer os processos da conversão destes em trabalho útil, 
incorporado em produtos e serviços económicos, foram aperfeiçoados e cresceram 
enormemente. Todavia, essas qualidades e eficiências têm limites físicos que vão sendo 
aproximados.  
Então, na medida em que o crescimento económico se suportar em inputs de energia, essas 
limitações ao crescimento físico da disponibilidade de trabalho útil terão consequências sobre 
a viabilidade do crescimento futuro do produto económico – circunstância ignorada pela 
Economia Neoclássica, desenraizada da realidade natural – que merece a nossa melhor 
atenção.  
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Foi possível colher séries estatísticas longas quanto à energia (extraída ou importada) 
consumida em diversos países industrializados. Dados relativos a Áustria, Japão, Reino Unido 
e EUA, quer para a exergia nas fontes primárias quer para o trabalho útil no consumo final 
exibiram um rápido crescimento ao longo de todo o século XX. Notar a aceleração registada 
no Japão entre 1950 e 1970 (período de acelerada industrialização).   
De assinalar que, no geral, o ritmo de crescimento do trabalho útil foi francamente mais 
rápido (2 a 6 vezes) do que o ritmo de crescimento de consumo de exergia primária. Este 
confronto reflecte o crescimento persistente da eficiência técnica (agregada) de conversão de 
exergia primária em trabalho útil, desde um nível 2,5-7% no início desse século até um nível 
13-19% no seu final (cerca de 4 vezes no século). À parte o crescimento mais acelerado no 
Japão no período 1950-1970, em termos médios, no conjunto desses países, o crescimento da 
eficiência técnica apresentou uma tendência estável. 
 

 
Examinando como evoluiu a eficiência de conversão para diferentes formas de energia final, a 
geração e distribuição de energia eléctrica exibiu um crescimento particularmente rápido no 
período 1900-1960, o mesmo se verificando com a energia térmica industrial (média e alta 
temperatura) no período 1970-2000 (dados relativos aos EUA). Por outro lado, registou-se 
acentuado decréscimo de consumo final na forma de energia térmica, a par de acentuado 
acréscimo de consumo de energia eléctrica, tal que em fim de século energia térmica, 
electricidade e trabalho mecânico (força motriz) pesavam, cada uma, perto de 30% da energia 
final, a energia luminosa contribuindo com quase 10% (dados relativos aos EUA). 
Naturalmente que inovações e melhoramentos incrementais nas técnicas de conversão entre 
diferentes formas de energia, tal como alterações nas proporções entre formas de energia 
final, e bem assim, a adequação de conjugação de fonte primária a utilização final, se 
repercutem positivamente na eficiência técnica agregada de conversão da exergia primária em 
trabalho útil (ou serviço económico) na economia nacional – como se observa.   
 
10 –Factores de Produção e Função de Produção. Suas Propriedades. Variantes, 
Virtudes e Limitações 
  
Em micro e macro economia são utilizadas funções de produção que traduzem uma relação 
quantitativa entre os inputs ou factores de produção (Xi) que intervêm no acto produtivo e o 
output ou produto económico (Y). Para ilustração deste conceito, invoquemos os algoritmos 
que permitem antecipar a produção de culturas agrícolas, na base de dados sobre os factores 
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que determinam ou condicionam a taxa de crescimento das plantas e seus frutos - irradiação, 
temperatura e teor de dióxido de carbono no ar, irrigação e teor de nutrientes na água, etc. – 
algoritmos que são de facto utilizados para programar o crescimento e a data de maturação de 
produtos na agricultura industrializada.   
Ora uma função de produção, operando sobre factores de produção de naturezas diversas e 
aferidos em diversas unidades de medida, requer a comensurabilidade dos factores; a solução 
mais comum é normalizar os valores de cada grandeza dividindo-os pelo respectivo valor 
assumido num dado ano de referência. Dispondo de séries temporais, toma-se o primeiro ano 
como referência, na sequência do que todas as séries temporais (uma vez normalizadas) 
começarão por 1.  
A função de produção assume genericamente a forma: 
  Y(t) = Y(X1, X2,…, t)  Xi = Xi (t)  
A interdependência estrita entre a função de produção e cada um dos factores exprime-se pelo 
rácio entre a variação relativa do produto e a variação relativa do factor, e define a 
“elasticidades do output” relativamente a esse factor, a “produtividade” deste, ou o seu “poder 
produtivo”:   

εi = (dY/Y) / (dXi/Xi) = d(log Y) / d(log Xi) 
A variação directa ou explícita com o tempo t representa a contribuição da “criatividade” para 
crescimento e corresponde-lhe analogamente uma elasticidade δ:     

 δ = (t-t0)(∂Y/∂t)/Y  
Essa função Y deverá satisfazer a critérios elementares de racionalidade económica.  
Um desses critérios é dever Y (i) ser função contínua diferenciável e integrável; deverão então 
as segundas derivadas cruzadas ser indiferentes à ordem de diferenciação, o que se traduz em 
relações de tipo Maxwell, à semelhança do que acontece com os potenciais termodinâmicos, 
que asseguram ser a função Y uma função de estado cujo valor é determinado apenas pelos 
valores presentes dos factores, e não pela trajectória precedente. Outros critérios têm a ver 
com variações de escala do sistema produtivo: (ii) O produto varia na proporção em que 
variam os factores, i.e. duplicando estes duplicará aquele, (“constant returns to scale”). (iii) E 
as produtividades são invariáveis com os factores enquanto os rácios entre estes 
permanecerem inalterados (isto é enquanto se conservar a composição orgânica dos factores). 
Por outras palavras, Y é homogénea de grau 1 e εi são homogéneas de grau 0. 
A função de produção existe num determinado domínio do espaço dos factores, isto é, não são 
totalmente arbitrários os valores que podem ser assumidos pelos factores ou por certas 
combinações destes, reflectindo constrangimentos tecnológicos intrínsecos ao sistema 
produtivo. A variação de um dado factor poderá induzir variações em outros ou efeitos 
retroactivos (reflectindo realimentações no seio do sistema), que são manifestações de não 
linearidade (o rebound effect por exemplo). 
Devemos pois corrigir a usual formulação determinista, simplificadora, em que o output da 
função de produção seria uma variável dependente, enquanto os factores seriam variáveis 
independentes. O crescimento económico é co-integrado a longo prazo, resultando todas as 
variáveis, incluindo o output, mutuamente dependentes. O que não anula a possibilidade de, 
no curto prazo, os sentidos de influencia mútua estarem demarcados: produto e energia 
fortemente interdependentes, o produto determinando o capital, capital e trabalho 
influenciando-se mutuamente. A longo prazo, para além dessas mesmas influências, energia 
determina capital e trabalho, e produto determina trabalho, numa mais densa teia de 
interdependências.   
Tradicionalmente são utilizados modelos com apenas dois factores: Capital K e Trabalho vivo 
ou rotineiro (humano) L. Mas tal significa uma simplificação não realista que anula a 
especificidade de distintas categorias de capital. Ultimamente têm sido mais explorados 
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modelos multi-factoriais explicitando a incorporação de Energia E, Materiais M e 
Criatividade C.  
As funções de produção mais utilizadas são a equação de Cobb-Douglas (CDE), “constant 
elasticiy of substitution” (CES) e TransLog. A equação LINEX (R Kümmel, The impact of 
energy on industrial growth, Energy, vol. 7 (2)189-203, 1982) traduz um modelo KLEC – 
capital K, trabalho L, energia E, criatividade C - que vem merecendo crescente atenção e tem 
produzido resultados relevantes e cujo mérito aqui é reportado.  
 
Os registos estatísticos revelam que o PIB tem, como regra, crescido muito mais rapidamente 
do que qualquer uma das séries temporais dos factores capital K, trabalho L e energia E, como 
usualmente definidos para fins de análise económica. A estimativa do PIB, fornecida pela 
função de produção Cobb-Douglas, na base desses três factores, revela igualmente um 
andamento muito aquém da série temporal do PIB observado. O ajustamento do output 
estimado ao observado aponta para a necessidade de um outro factor, dependente do tempo, 
que se presume represente o “progresso técnico”, e tem sido designado por “resíduo de 
Solow” ou “total factor productivity” (TFP).  
 

 
O confronto dos dados observados com a estimativa dada pela função de Cobb-Douglas a três 
factores KLE, para a evolução do PIB (deflacionado) dos EUA ao longo do século XX, 
mediante o ajustamento estatístico e recorrendo ao teorema que equaciona as elasticidades do 
output com as respectivas fracções no custo total dos factores, fornece as seguintes 
estimativas para as produtividades de capital, trabalho vivo e energia: α = 0.26 β = 0.70, γ = 
0.04. O coeficiente multiplicativo, “residuo de Solow” ou TFP, necessário ao ajustamento, 
cresce em sucessão geométrica, é uma função exponencial cuja taxa de crescimento é neste 
caso 1,6 % ao ano. Conclusões análogas se retiram relativamente a outros países para os quais 
existem séries longas.  
A elevadíssima elasticidade do output face ao trabalho vivo β confere a este factor um peso 
não compreensível, mas que os autores neoclássicos têm tomado como bom e persistem em 
transmitir. Por outro lado, a atribuição de um também elevadíssimo peso ao “progresso 
tecnológico”, em consonância com a magnitude do “resíduo de Solow”, não é convincente tão 
pouco. A conjugação destes dois resultados surpreendentes, que servem o establishment, deve 
e pode ser desmontada. Consideramos que as interpretações comuns destes dois resultados 
não são plausíveis e que têm subjacentes a mesma explicação, relacionada com o efectivo 
poder produtivo do factor energia. Já existe evidência para o afirmar, como veremos. 
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11 - Função de Produção e Produtividade dos Factores. Solução Geral do Crescimento. 
Soluções CDE e LINEX  
 
As funções de produção traduzem uma relação de aparente causa-efeito entre insumos ou 
inputs - factores de produção - e outputs - produtos e serviços económicos. Na realidade a 
Econosfera é um sistema complexo, as interdependências entre vários níveis de input e 
output, com suas realimentações, implicam que resulte uma co-evolução entre factores e 
produto. Sobretudo à escala macro-económica. 
Remontando aos fundamentos, teremos de contar com três factores de produção essenciais, 
correspondentes ao conjunto de três categorias distintas que intervêm no acto produtivo: 
capital fixo (que permanece, porém transferindo valor por desgaste), trabalho vivo (que activa 
o capital e processa a informação) e exergia (consumida no acto produtivo). Quanto a esta 
última, a parte incorporada no acto produtivo final é o trabalho útil; mas para fins descritivos 
utilizaremos, como é corrente, o termo energia para referir seja a exergia primária seja o 
trabalho útil, só explicitando quando seja mais conveniente ao melhor entendimento. 
No presente trabalho recorremos a um modelo KLEC. Dadas séries temporais (tempo t) já 
normalizadas (por essa via tornadas adimensionais) de produto y = Y(t)/Y(t=0) e de factores 
de produção xi = Xi(t)/Xi(t=0), sendo x1 = k (capital fixo), x2 = l (trabalho vivo), e x3 = e, um 
proxy adequado para o factor energia. Em capital fixo incluímos as máquinas mais os 
edifícios e as infra-estruturas necessários à respectiva instalação e condições de operação.   
Geralmente a função de produção terá a forma:  
  y(t) = y(k, l, e, t) 
As elasticidades do output ou produtividades dos factores de produção são dadas por: 
  εi = (∂y/y)/(∂xi/xi) 
e a criatividade (resíduo não explicado pelos factores) por:       δ = (t-t0)(∂y/∂t)/y   
No geral e em concreto as três elasticidades são comummente designadas por: 
             α = (∂y/y)/(∂k/k)     β = (∂y/y)/(∂l/l)  γ = (∂y/y)/(∂e/e) 
Como já observámos no número anterior (nº 10), a função de produção deverá satisfazer a 
alguns critérios matemáticos que assegurem a racionalidade económica: (i) Critério de 
continuidade, diferenciabilidade e inegrabilidade, que é traduzido por relações de Maxwell. 
(ii) Critério de homogeneidade de grau 1: o output varia na proporção da variação dos inputs 
Y(λX) = λY(X), de que resulta a relação:  

 α + β + γ = 1 
Destes critérios se deduz serem α, β, γ funções de k, l, e. As soluções gerais para estas funções 
elasticidade deverão então conformar-se às formas: 
   α = A(l/k,e/k)  β = B(l/k,e/k)   
Finalmente: (iii) As elasticidades são homogéneas de grau zero: isto é, são insensíveis à 
variação de escala da unidade ou do volume de produção εi (λX) = εi (X) ().  
Deduz-se então que a função de produção deverá assumir a forma geral: 
  y = e. F(l/k,e/k) 
O formalismo prosseguido subjacente a esta equação é análogo ao da Termodinâmica no 
equilíbrio (potenciais termodinâmicos e variáveis de estado em vez de produto e de factores 
de produção). 
A solução trivial, a mais simples função que satisfaz esta solução geral, é a bem conhecida 
equação Cobb-Douglas (CDE): 
  y = A(t). kα. lβ. eγ 
em que os expoentes α, β, γ são constantes, positivos e somam α + β + γ = 1. A(t) é o 
designado Total Factor Productivity (Solow’s residual). Todavia, os factores de produção 
poderão (teoricamente) substituir-se sem restrição, isto é, dada quantidade do produto y 
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poderá (só no plano matemático) ser obtida mediante infinitas combinações de valores dos 
factores k, l, e (impossibilidade física). Esta indefinição é eliminada se forem tomados em 
consideração os constrangimentos técnicos a que os factores estão sujeitos, os quais têm 
tradução em condições fronteira a que as variações dos factores devem obedecer. No presente 
tratamento tomamos duas condições fronteira: (i) O incremento de output gerado por 
incremento de capital fixo decresce com o crescimento da composição orgânica do capital 
fixo k/(l+e) (ii) Quando capital e energia incorporados forem suficientemente elevados 
(automação), a adição de trabalho vivo já não contribui para o incremento de output.  
Destes pressupostos tecnológicos (baseados na experiencia económica) decorrem 
elasticidades de output da forma: 
    α = a(l + e)/k  β = a(cl/e - l/k)   
 O parâmetro a é a efectividade com que a energia activa e o trabalho vivo conduz o stock de 
capital fixo; e o parâmetro c significa o ratio energia/capital no limite de máxima automação e 
de plena utilização do stock de capital.  
A consequente função de produção (obtida integrando o diferencial de crescimento dy/y) é 
uma função linear-exponencial: 
  y = y0 . exp {a[2 - (l+e)/k] + ac[(l/e) - 1]}  
designada por LINEX. De notar que o output será proporcional ao factor energia, enquanto se 
mantiverem invariáveis os rácios entre os três factores.  
Quer os parâmetros tecnológicos a e c , quer as elasticidades do output relativamente aos 
factores ou produtividades dos factores α, β, γ variarão e serão funções do tempo, ainda que 
lentamente (décadas), na medida em que as transformações técnicas e as substituições de 
processos e produtos são graduais e progressivas sobre o todo do aparelho económico.  
 
12 - A Capacidade Explicativa da Função de Produção para o Crescimento Económico 
Observado ao Longo do Século XX. A Real Produtividade dos Factores  
 
As funções de produção são modelos quantitativos de realidades muito complexas mas 
comportam, em teoria, capacidade explicativa e, dentro de limites, de previsão. Importa testá-
las nessa eventual capacidade explicativa. Para o efeito partimos de séries temporais 
disponíveis, o mais longas possível sobre um mesmo lapso de tempo, do output Y e dos 
factores de produção X. As séries (não sendo descritas em unidades congruentes) são 
normalizadas (dividindo todos os elementos pelo correspondente valor no ano inicial, o ano 
de referencia) para serem comparáveis (todas elas se iniciando pelo valor 1).   
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A Figura regista a evolução das séries do PIB (proxy para o produto nacional), do capital 
(fixo), do trabalho (vivo) e da energia (seja exergia primária seja trabalho útil) ao longo do 
século XX, nos EUA. Dos factores, o trabalho vivo exibe o mais lento crescimento, seguindo-
se a exergia, o capital e o trabalho útil, com crescimentos cada vez mais rápidos. 
Confrontando com a evolução do PIB, somos levados a concluir que o crescimento observado 
deste só é possível por força do único factor que tem crescimento mais rápido – o trabalho 
útil. Por aqui se confirma que não é a exergia primária (a montante, no aprovisionamento 
primário) mas o trabalho útil (a jusante, no uso final) que deve ser tomado como proxy da 
energia para procurar explicar o crescimento do produto económico.  
A Figura seguinte mostra o crescimento observado (série empírica do PIB) e, partindo das 
series empíricas dos factores de produção capital fixo, trabalho vivo e trabalho útil, as 
correspondentes estimativas fornecidas quer pela equação de Cobb-Douglas quer pela 
equação LINEX; no modelo CDE optimizando o ajustamento dos parâmetros α e β (notar 
γ=1-α-β); no caso do modelo LINEX optimizando o ajustamento dos parâmetros a e c. De 
registar que ambos os modelos conduzem a estimativas próximas da realidade alvo, sendo a 
do modelo LINEX sensivelmente melhor.   
 

 
As elasticidades do output ou produtividades dos factores encontradas nos EUA no pós-guerra 
(1947-2000) são (modelo CDE): α = 0,51   β = 0,34   γ = 0,15   
e os parâmetros tecnológicos (modelo LINEX):  a = 0,12 c = 3,4 
De realçar que o poder produtivo do trabalho (vivo) cai e o do capital (fixo) sobe, trocando de 
posição relativa, enquanto o da energia (aferida em trabalho útil) cresce substancialmente 
(triplica) – em comparação e em contraste com os resultados de análises econométricas 
anteriores (reportadas acima no nº 10) e aceites como boas no quadro da Economia 
Neoclássica.   
Testes semelhantes feitos para o mesmo período sobre as séries oriundas do Japão e do Reino 
Unido confirmam as mesmas tendências gerais; em todos os três casos a maior produtividade 
cabe ao capital fixo.  
 
O modelo LINEX permite revelar também, para as mesmas séries, como é que as 
produtividades vão variando ao longo do tempo. As produtividades variam com as proporções 
em que os factores de produção (k, l, e) se combinam e, bem assim, com os parâmetros 
tecnológicos (a, c) que reflectem os constrangimentos tecnológicos e os limites à combinação 
entre os factores. Mas só variações a médio termo, décadas, parecem ser relevantes, por 
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reflectirem lentas transformações tecnológicas e lentas substituições de capital fixo; variações 
rápidas serão flutuações estatísticas.   
No período de 1960 a 2000, análises econométricas relativas a RFA, Japão e EUA fornecem 
valores médio-temporais das elasticidades dentro dos intervalos:  
  α = 0,18 – 0,51     β = 0,09 – 0,15     γ = 0,35 – 0,73     δ = 0,10 – 0,19 
Concluímos que as elasticidades, que medem o poder produtivo dos factores, deixam de 
significar os respectivos custos marginais. Continuando a raciocinar em termos de custos, os 
custos dos factores resultam acrescidos de “custos sombra” que reflectem as elasticidades de 
substituição σnm entre eles: 

 
Por outro lado, a Natureza não é remunerada pelos serviços prestados (externalidades), pelo 
que existem custos invisíveis não contabilizados – dentro do quadro conceptual tradicional. 
Passando a contabilizar mais completa e rigorosamente os inputs para a produção económica, 
constata-se então que energia “barata” adquire poder produtivo substancialmente mais 
elevado enquanto o poder produtivo do trabalho vivo “caro” resulta drasticamente depreciado.  
 
13 - O Impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação 
 
A corrente vaga de transformações tecnológicas parece aglomerar-se em torno de tecnologias 
de informação e comunicação, viabilizadas por descobertas e invenções que remontam a 
largas décadas, mas potencializadas pela sua combinação e integração em muito diversos 
sectores de actividade, que recentemente se multiplicaram em numerosas inovações e muito 
ampla difusão.  
Os equipamentos suportados nestas tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm 
capacidades que os distinguem dos equipamentos tradicionais da era industrial, na medida em 
que incorporam grande capacidade de memoria, processamento de dados e informação, 
realização de operações e algoritmos lógicos e numéricos complexos, e transmissão de 
informação à escala global – tendo em muito mais extensa medida o potencial de substituir 
trabalho vivo (humano). A base material dessas capacidades técnicas reside no “micro-
circuito integrado” (micro-chip), conceito inventado e primeiro demonstrado por Jack 
Kilby em 1958 (prémio Nobel da Física 2000). 
As séries temporais extraídas para os EUA revelam que o capital em equipamentos TIC 
emergiu com muito rápido crescimento em 1970, multiplicando-se cerca de 30 vezes até 
2000. Faz sentido individualizar esse capital em equipamentos TIC de entre o stock de capital 
fixo; ao faze-lo, esse stock é diminuído de certa quantidade δ , ao passo que um novo rácio l/δ 
e um novo parâmetro tecnológico são introduzidos no modelo LINEX. A simulação LINEX 
para os EUA no período 1946-2000, individualizando o stock δ de capital em TIC, aproxima-
se ainda mais à série empírica do PIB, reproduzindo-a, mesmo ao detalhe de poucos anos com 
desvios não significativos.  
O conceito de Informação está intimamente correlacionado com o de Entropia – e este com o 
de Exergia (recordemos o teorema de Gouy-Stodola). Ambos se suportam no grau e perfil de 
ordenamento de um conjunto de elementos materiais, que ou registam (o que pode ser 
entendido como) uma mensagem ou comportam a capacidade de realizar trabalho útil. A 
informação não existe exterior a um suporte físico; e o seu registo, processamento e 
transmissão consomem energia.  
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Da correlação entre essas identidades se deduz que Informação I (bit) e Exergia E (Joule) se 
equivalem, na proporção (limite teórico): E ≈ 3. 10-21 I (à temperatura ambiente). Mas 
dispositivos e operações reais exibem eficiências muito mais baixas. Comparando magnitudes 
de exergia requerida de facto em alguns dispositivos ou organismos encontramos: escrita em 
máquina eléctrica 1 J/bit, emissão/recepção via rádio 10-3, gravação/leitura em memória de 
computador 10-12, audição e visão humana 10-17, biosíntese de uma proteína a nível celular 10-

21 J/bit. Existe (ainda) um abismo entre a eficiência de processos biológicos, longamente 
aperfeiçoados por via da evolução e selecção natural, e processos tecnológicos, fruto do 
engenho cultural humano. A nanociência e as nanotecnologias procuram tirar partido e reduzir 
esse abismo.        
 
14 – Contribuição do Factor Energia e da Eficiência Técnica para o Crescimento. 
Explicação do Crescimento Económico. Ciclo de Salter e Ciclos Económicos Longos. 
 
No presente modelo KLEC, o input relativo à contribuição da energia na função de produção 
foi testado segundo diferentes definições. Ficou demonstrado que a definição mais inclusiva 
de exergia e reportada à utilização final na realização de trabalho útil, fornece séries estimadas 
consistentemente melhor ajustadas às séries empíricas do PIB, quer no modelo CDE quer no 
LINEX. Por essa via também resultou substancialmente atenuado o “resíduo de Solow” ou 
“total factors productivity” A(t), anteriormente atribuído a “progresso técnico” (em abstracto),  
que no modelo KLEC é entendido como contribuição de “criatividade” para o crescimento 
(porquanto o “progresso técnico” é agora entendido como incremento na “eficiência técnica” 
como veremos adiante).  
Conclui-se, pois, que a contabilização adequada dos inputs energéticos oferece importante 
poder explicativo para o crescimento do produto económico observado. E que o “progresso 
técnico” deve ser atribuído e interpretado como consistindo essencialmente na crescente 
“eficiência técnica” introduzida na conversão da exergia contida nas matérias-primas 
(incluindo combustíveis fósseis) em serviços exergéticos para a economia. Fica identificada 
uma “medida física”, a “eficiência técnica” agregada f = f1. f2. f3. … , que sumariza num só 
parâmetro a eficiência de conversão de energia numa extensa rede de processos, e cuja 
dinâmica reflecte o resultado final de inúmeras inovações e aperfeiçoamentos incrementais ao 
longo das cadeias de produção.  
A combinação dos dois ratios l/e (trabalho vivo/energia), l/k (trabalho vivo/capital fixo) com o 
factor energia e, tomando como proxy o trabalho útil (este calculado recorrendo à exergia 
primária e à “eficiência técnica” f ) como inputs no cálculo da função de produção LINEX, 
permite alcançar uma explicação do crescimento económico (nos EUA e noutros países ao 
longo do século XX), ainda melhor do que é conseguido mediante a equação de Cobb-
Douglas. 
O modelo LINEX toma e, l/e, (l + e)/k como as três variáveis explicativas do crescimento do 
PIB, ultrapassando algumas dificuldades teóricas e práticas encontradas no ajustamento 
estatístico da simulação obtida com a equação de Cobb-Douglas. No plano prático, o modelo 
LINEX restringe os intervalos de arbitragem dos valores dos factores de produção. No plano 
teórico, explicita como as proporções entre as três categorias de factor de produção se 
repercutem nas produtividades de cada um deles.  
 
Ainda que a Economia assuma o equilíbrio ou a tendência para o equilíbrio, a economia real é 
um sistema dinâmico fora do equilíbrio. Essa aproximação ao equilíbrio, útil mas puramente 
teórica, está subjacente às formulações de optimização de funções objectivo - lucro ou 
utilidade acumulados. Mas o que nos parece mais relevante é o crescimento económico nos 
passados dois séculos ter dependido largamente - a par de transformações de organização e 
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relações sociais - de extensas inovações técnicas e organizacionais, como a mecanização, 
automação e informatização, suportadas na acessibilidade de abundantes fluxos de energia.  
O motor do crescimento não terá sido a poupança e o investimento de capital variável, mas 
sim um ciclo de realimentação positiva entre custos, preços e procura, meros sinais que 
activaram a acumulação de experiência (aprendizagem), economias de escala no aparelho 
produtivo (factor quantitativo), e a adição e difusão de inovação técnica (factor qualitativo). O 
ciclo (virtuosos) de Salter é uma mera esquematização desse ciclo de realimentação positiva 
para o crescimento.  
 

 
Essa evolução deu-se em ciclos longos, que foram identificados e interpretados por N. 
Kondratiev e J.A. Schumpeter (Schumpeter, J.A., 1939, Business Cycles, New York: 
McGraw-Hill). A sincronização das eras de fontes de energia e de tecnologias energéticas 
bem como de clusters de inovação técnica, com os ciclos económicos longos, descreve uma 
espiral de quatro ciclos de crescimento económico, desde 1775 a 1995, em que está patente a 
correlação entre suas manifestações e suas realimentações.  
Todavia, o crescimento dá-se num contexto material finito, e os constrangimentos quer a 
montante (declínio da disponibilidade de materiais e energia) quer a jusante (impactos dos 
fluxos de resíduos e degradação ambiental) questionam o futuro do “crescimento 
exponencial” em que o capitalismo se revê e sem o qual a sua viabilidade futura se questiona 
a si mesma.  
 
15 – Alguma Prospectiva Histórica 
 
Ao contrário da visão fornecida pelos modelos neoclássicos, a economia real depende 
essencialmente de inputs de matéria e energia (tendo como propriedade comum a exergia), 
assim como de capital fixo e trabalho vivo. A economia real converte matérias-primas 
(incluindo energéticas) em produtos úteis e serviços finais. Numa primeira etapa, convertendo 
matérias-primas em materiais acabados, e energia primária em vectores energéticos, que 
podem ser agregados numa única categoria, “trabalho útil”. Em etapas ulteriores, convertendo 
trabalho útil em produtos e serviços económicos. Em todas as etapas e passos, o trabalho vivo 
é o factor que activa o capital fixo e que incorpora trabalho útil e informação no produto ou 
serviço final. Parece seguro que, ao longo dos dois séculos passados, crescimento quantitativo 
e qualitativo dos fluxos de energia acessíveis, assim como aperfeiçoamentos sucessivos nas 
eficiências das várias etapas de conversão de exergia primária em trabalho útil, explicam o 
essencial do crescimento económico observado nos países industrializados. 
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A capacidade explicativa do modelo LINEX confere-lhe plausível capacidade prospectiva 
também, tendo por tal sido aproveitada para explorar projecções. Ele foi explorado nesse 
sentido, por Robert U. Ayres and Benjamin Warr (2006) recorrendo à teoria e instrumentos de 
Dinâmica de Sistemas (originalmente transferidos do âmbito das Ciências da Engenharia para 
as Ciências Sociais e aplicado ao modelo World2 por Jay Wright Forrester, antecedendo o 
estudo da equipa do MIT Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers, and William 
Behrens, Limits to Growth, 1972, comissionado pelo Clube de Roma). 
A eficiência técnica de conversão de energia nos EUA, o histórico (1950-2000) projectado 
para 2000-2050, foi simulado tomando cenários alternativos de taxas de crescimento futuro. A 
Figura seguinte ilustra a correspondente evolução do PIB, o histórico e a previsão, tomando 
os referidos cenários de taxas de crescimento da eficiência técnica. Verifica-se a possibilidade 
(ou probabilidade) de o crescimento económico atravessar um máximo e entrar em declínio, a 
menos que se verifique aceleração da taxa de crescimento da eficiência técnica de conversão 
de energia, o que não é previsível.   
 

 
Uma importante implicação deste cenário prospectivo é que o crescimento, activado pela 
máquina do crescimento histórico, está a entrar em desaceleração e poderá paralisar em 
apenas algumas décadas. Subjacente a esta evolução temos a aproximação a estágios de 
saturação, incluindo: (i) oportunidades de substituição de trabalho vivo por capital fixo vão 
escasseando, em resultado da automação e à medida que a economia evolui para a 
terciarização; (ii) ganhos de eficiência na conversão de exergia primária em trabalho útil são 
tendencialmente menores; (iii) a taxa de reposição de reservas de matérias-primas (energéticas 
incluídas) declina tendencialmente.  
 
16 - Comentário final 
 
O modelo LINEX incluindo “trabalho útil” como terceiro factor de produção, explica bem o 
crescimento a longo termo, ainda que não consiga reproduzir todas as flutuações de curto 
termo, posto que os dados de eficiências técnica são médias temporais. Autonomizando e 
explicitando as Tecnologias da Informação e Comunicação no capital tradicional, o modelo 
permite alcançar uma descrição ainda mais rigorosa e detalhada do crescimento económico 
verificado nas últimas décadas 
No pressuposto da não ocorrência de processos de ruptura na estrutura, aprovisionamento e 
operação do sistema económico, o modelo mostra-se útil para a previsão credível do 
crescimento a médio termo (próximas décadas). 
Não obstante a co-evolução entre factores de produção e produto económico, uma recente 
análise de causalidade estatística aponta para a conclusão que não é o crescimento do PIB que 
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comanda o consumo do trabalho útil, pelo contrário, é o trabalho útil que comanda o 
crescimento do PIB.  
A Economia Neoclássica tem suportado as repetidas e largamente ineficazes políticas 
económico-sociais por que temos sido governados, e a super-estrutura ideológica neoliberal 
que tem procurado justificar e tem imposto a presente etapa neoliberal do capitalismo 
mundial. As grandes decisões político-económicas que afectam milhares de milhões de 
pessoas, a disponibilidade dos recursos naturais e a sobrevivência dos ecossistemas ao dispor 
da humanidade, vitais à sua sobrevivência e bem estar, baseiam-se em premissas e modelos 
neo-clássicos que, ainda que matematicamente sofisticados e internamente consistentes, não 
são consistentes com as leis da Natureza. Esta circunstancia conduz ao falhanço das 
políticas económicas neles baseados, porque violam estas leis e colocam em risco a 
viabilidade do desenvolvimento a prazo, o “desenvolvimento sustentável”, de países e 
continentes inteiros, se não mesmo da própria humanidade. 
Examinamos criticamente alguns dos pressupostos e opções políticas do pensamento 
económico padrão e avançamos uma abordagem consentânea com os conhecimento das 
ciências físicas e naturais sobre as leis e constrangimentos que prevalecem no mundo natural, 
em que a actividade económica e a existência da sociedade humana se inserem. Esta crítica, 
tendo sido recorrente ao longo do século passado, tem todavia sido amplamente ignorada pela 
Economia Neoclássica tornada doutrina oficial de regime.  
Mas novas correntes de pensamento económico – Ecologia Industrial, Economia Biofísica, 
Termoeconomia, etc. – têm produzido resultados e vão-se afirmando nesse confronto. Os 
progressos das análises e modelações realizados ao longo das três últimas décadas e a 
fundamentação, não só teórica mas igualmente empírica, testada na sua capacidade 
explicativa da dinâmica do crescimento económico, sugerem que estaremos a atingir um 
ponto de viragem epistemológica. A que a crise geral do sistema capitalista confere premente 
actualidade e urgência.  
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