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18.

O consumo de energia na indústria
paulista: olhando a partir da literatura e
dos dados empíricos1

Evandro Filie Alampi2
Everaldo Santos Melazzo3

1. Problematizando a questão a partir da literatura
São vários os trabalhos já considerados como “clássicos” no campo da
Geografia Econômica que valorizaram o debate a respeito das fontes de energia, suas localizações, diferentes tipos e potencial para as atividades econômicas em geral e para a atividade industrial em particular. Estall e Buchanan
(1976), Manuel Correa de Andrade (1987), Pierre George (1983), Harry
Richardson (1975) e Manners (1976), dentre vários outros, valorizaram as
relações entre fontes de energia e localização industrial.
Estall e Buchanan, por exemplo, afirmam que:
Temos que considerar a importância de suprimentos energéticos reais e imediatamente possíveis para a indústria e seus efeitos sobre a sua localização, e para
esse fim limitar-nos-emos às principais fontes de combustível e energia para a
1 Este capítulo foi produzido a partir do conjunto das reflexões e dos debates levados a cabo no
processo de construção da dissertação de mestrado de Evandro Filie Alampi, vinculada ao
desenvolvimento do Projeto Temático FAPESP “O novo mapa da indústria no início do século
XXI. Diferentes paradigmas para a leitura territorial da dinâmica econômica no Estado de São
Paulo” e realizada no âmbito do GAsPERR (Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais), da FCT/UNESP, câmpus Presidente Prudente, com o apoio financeiro
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
2 Mestre em Geografia – PPGG da FCT/UNESP (e-mail: ealampi@terra.com.br).
3 Docente do PPGG da FCT/UNESP (e-mail: melazzo@fct.unesp.br).
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indústria moderna, isto é, carvões, petróleo, gás natural e, muito aquém de todos
estes, a energia hidráulica. Deve-se ter em mente que essas fontes de energia
podem ser utilizadas, quer diretamente, quer indiretamente, pela indústria. Em
outras palavras, a indústria moderna muitas vezes tem uma opção tanto do tipo da
fonte de energia primária a utilizar como da forma em que utilizá-la. A utilização
direta implica uma localização seja no local da exploração, seja num ponto ao qual
a fonte energética pode ser levada economicamente. Empregada indiretamente, a
fonte de energia primária é transformada em energia sob outra forma, que pode ser
mais conveniente ou barata de usar ou transportar. (Estall; Buchanan, 1976, p.51)

Os autores enfatizam a relação estratégica e de dependência entre a disponibilidade, real ou imediatamente possível, de oferta de energia e a localização
das atividades industriais. A partir das dotações desiguais do meio natural,
as variações de qualidade, acessibilidade e custos de exploração dos recursos
energéticos são produzidas também desiguais distribuições da localização
industrial. Com isso, afirmam a dependência da implantação de sistemas de
transporte/transmissão de energia de um local a outro para que possam suprir
as necessidades daqueles não beneficiados por fontes energéticas. De maneira
mais explícita, afirmam que:
Com tais desigualdades regionais de recursos de energia a economia (e a política) do transporte de energia assume grande significado. A transportabilidade da
energia desempenha papel de relevância quanto à decisão de um recurso conhecido poder ou não ser explorado, e qual das várias possíveis fontes energéticas realmente será utilizada em qualquer local considerado. Torna-se patente, portanto,
que o suprimento e os custos da energia exercem importante efeito sobre decisões
de localização em certas indústrias. (Estall; Buchanan, 1976, p.53)

Assim, as desigualdades na disponibilidade de oferta geram efeitos diretos
na localização industrial:
Os principais efeitos da localização da utilização industrial de eletricidade até
agora discerníveis são: I) na localização das indústrias do processo elétrico; II) no
permitir que maior número de indústrias capitalizem as localizações de mercado
onde os recursos energéticos locais se tenham tornado insuficientes ou dispendiosos ou faltem inteiramente; e III) juntamente com outros progressos que ajudem a
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diminuir a importância relativa das considerações relativas à energia nas decisões
sobre localização. (Estall; Buchanan, 1976, p.70)

Emerge daí que a desigual e, por vezes, escassa distribuição espacial da
fonte ou do suprimento de energia desencadeie como um de seus produtos
mais notáveis não apenas diferenças entre indústrias que se capitalizam – e,
consequentemente, podem crescer e dominar o mercado frente a outras –, mas
também, dados os propósitos de nossa discussão, produzam desigualdades
entre localidades e regiões.
George (1983), nesta mesma linha, explicita a impossibilidade de um sistema de armazenamento de energia para solucionar tal questão, enfatizando
a necessidade de ações que visem facilitar o processo de transmissão e localização tanto das indústrias como das fontes geradoras de energia:
a produção e o consumo da energia elétrica estão determinados pela impossibilidade de seu armazenamento e ao aumento do preço proporcionalmente à distância
entre o produtor e o consumidor. (George, 1983, p.99)

O espaço aqui aparece como distância a ser vencida, sendo diretamente
associado, portanto, a um custo adicional a ser apropriado desigualmente
pelas atividades econômicas, interferindo até mesmo na concorrência entre
empresas e em suas possibilidades de crescimento.
Estall e Buchanan (1976) apontam, ainda, para a necessidade de aprimoramentos na transmissão da energia para o desenvolvimento e a localização das
indústrias, relacionados principalmente à transmissão elétrica, incorporando
o desenvolvimento tecnológico, que aparece como estratégia de superação de
custos adicionais:
A demanda industrial de eletricidade é, portanto, acentuada, achando-se em
rápido crescimento. Também quanto à oferta, os progressos técnicos têm aumentado grandemente a eficiência das usinas geradoras de eletricidade térmica, bem
como a capacidade dos engenheiros de aproveitar a força hidráulica disponível.
Tais empreendimentos, ao afetarem a localização da nova capacidade geradora,
também influenciaram a localização da indústria. Mas o setor do progresso tecnológico com maiores possibilidades para a localização industrial é o que se relaciona
com a transmissão elétrica. (Estall; Buchanan, 1976, p.70)
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Richardson (1975), por sua vez, aponta a relação entre localização e custos de transporte, indicando uma possibilidade de lucro máximo para uma
empresa quando os custos de transporte são mínimos, seguindo os princípios
norteadores do espaço como um custo a ser vencido. Segundo o autor:
Os produtores de bens de consumo nesse caso serão estimulados a localizar-se
perto do mercado consumidor, ao passo que as fases iniciais de produção serão
atraídas pelas fontes de fornecimento de matérias-primas. Se o mercado consumidor e as fontes de matérias-primas estão separados espacialmente, o resultado será uma dispersão vertical das localizações. Quanto maiores os custos de
transporte, tanto maior será o grau de dispersão espacial, especialmente em uma
indústria que elabora um mesmo produto e está em concorrência pura. (Richardson, 1975, p.117)

Andrade (1987), já no final da década de 1980, abre a discussão para outras
questões, principalmente aquelas relacionadas à produção/implantação de
novas fontes de energia. Indica, assim, a viabilidade/necessidade da exploração da energia hidrelétrica, a mobilização da agricultura para a produção
de álcool hidratado para combustíveis (Proálcool) a partir da mandioca e da
cana-de-açúcar, e alternativas como a geração de energia por meio de reatores
nucleares. Essas “novas” fontes são vistas pelo autor como saídas alternativas para aumentar a oferta de energia no mercado, modificando inclusive os
padrões de localização das atividades da indústria da transformação.
A partir das contribuições de Santos (1996), porém, é possível recuperar
outros e distintos condicionamentos e determinações para a relação entre
indústria e energia. Para ele, a etapa mais recente do desenvolvimento capitalista, caracterizada como meio técnico-científico-informacional, revolucionou e revoluciona de maneira permanente não apenas a produção em si, mas
também os processos e as formas de produzir, bem como as condições específicas em que ocorre a produção. O volume, a natureza e a intensidade de “fixos
e fluxos” requeridos permanentemente e de forma crescente para viabilizar a
produção e o consumo permitem buscar novas interpretações para a discussão
da localização industrial, ou seja, este meio técnico-científico-informacional é
caracterizado pelos meios de produção, transmissão e distribuição de energia,
para o qual são fundamentais as normas e regulações no nível de Estado, como
também por investimentos privados. Sendo assim, podemos considerá-lo
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como um meio geográfico, como um produto particular de um conjunto de
determinações seja pelas relações emanadas do Estado, como também a partir
dos investimentos privados ligados à energia.
Várias das transformações aludidas podem ser analisadas a partir das obras
de Benko (1996), Negri (1988; 1994), Lencioni (1994; 2007) e Selingardi
Sampaio (2009), entre outros. A interpretação desses autores aponta para
mudanças de paradigmas, com alterações nos condicionantes e nas estratégias de localização industrial, que tornam-se mais dinâmicas, em que cada
atividade industrial passa cada vez mais a produzir o meio adequado a seu
funcionamento, sendo ela o sujeito que comanda novas estruturas tecnológicas a elas adequadas, implantadas no território, revolucionando-o de acordo
com suas necessidades.
Assim, aquela indústria que outrora dependia exclusivamente da combinação de vários fatores e dotações naturais para se instalar em uma localidade
dá lugar a outra, que se destaca por sua dinâmica e sua capacidade de alterar
e produzir o território, mesmo que ainda seja considerada a advertência de
Haesbaert (2002), quando afirma que:
uma atividade é territorializada quando sua efetivação econômica depende da
localização (dependência do lugar), e quando tal localização é específica de um
lugar, isto é, tem raízes em recursos não existentes em muitos outros espaços ou
que não podem ser fácil e rapidamente criados ou imitados nos locais que não os
têm. (Haesbaert, 2002, p.44)

Sendo, então, concreto o território, as atividades nele desenvolvidas
dependem das dotações da localização, ou seja, relacionam-se com os recursos
nele existentes, o que o diferencia dos outros. Porém, ao mesmo tempo em
que se refere às condições particulares de uma determinada localidade que as
diferencia de outras, o território pode ser tomado também como resultado das
ações de agentes que o diferenciam, dotando-o de atributos ao produzi-lo. E
esta é uma das dimensões relevantes no debate contemporâneo a respeito dos
paradigmas sobre a localização industrial.
Firkowski e Sposito (2008), ao exporem as ideias de André Fischer no livro
Indústria, ordenamento do território e transportes: uma contribuição de André
Fischer, abordam as relações privilegiadas dessas empresas relativas ao território. Os autores afirmam que o território pode e deve ser considerado um
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espaço onde há relações de poder, projetos sociais e estratégias de valorização que ao mesmo tempo se contradizem, ou seja, relações de organização,
controle, desenvolvimento, ordenamento e planificação que se afrontam aos
interesses dos diferentes agentes ali inseridos.
É possível, portanto, afirmar que indústrias que deslocam suas bases produtivas sejam ainda aquelas que surgem a partir de bases locais de acumulação e configuram o território dados seus propósitos, mas alteram também as
bases produtivas anteriores (preocupando-se apenas com as relações impostas
pelo mercado capitalista) e as relações sociais e de poder pretéritas contidas
naquele território.
Brandão (2007), de maneira acurada, aponta o desenvolvimento capitalista como:
[...] intrinsecamente marcado por rupturas, conflitos, desequilíbrios e assimetrias, e apresenta uma peculiar espacialidade de sua riqueza, sob a forma de mercadorias, que requer instrumentos analíticos e conceituais bastante precisos para
seu estudo. (Brandão, 2007, p.70)

Aponta, ainda, que para tratar o desenvolvimento capitalista faz-se necessário trabalhar os conceitos de homogeneização, integração, polarização e
hegemonia (Brandão, 2007).
A homogeneização caracteriza-se pela uniformização das condições para
a reprodução do capital, resultando em espaços unificados para sua valorização. A integração é caracterizada pelo enlace de espaços e estruturas produtivas, resultando em um combate entre as diversas frações do capital no
contexto de uma dada divisão social do trabalho. A polarização, por sua vez,
é caracterizada pela dominação e irreversibilidade, resultando em sistemas de
relações centro-periferia. Por fim, a hegemonia remete ao sistema de influências, baseado no consentimento ativo, resultando em um poder desigual de
decisões (Brandão, 2007).
A partir dos conceitos de homogeneização, integração, polarização e hegemonia é possível verificar a influência das atividades industriais na produção
do território, pois ela o homogeneíza no sentido de criar condições para sua
instalação, ela promove um integração, fazendo com que sejam mantidos contatos diretos seja com sua sede (quando for o caso), seja com outras atividades
complementares, ou ainda com seus fornecedores e/ou clientes. As indústrias
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polarizam os territórios que ocupam no sentido de os fazerem dependentes
dos centros (sejam os centros de comando e gestão, sejam os centros comerciais e de distribuição). O mesmo acontece em relação à hegemonia, pois da
mesma maneira em que há um poder desigual de decisões, ou seja, o mercado
influencia a produção e é por ela influenciado, emergem capacidades distintas
de comandar, articular e conduzir processos.
Segundo Estall e Buchanan (1976, apud Firkowski; Sposito, 2008, p.115),
um dos fatores mais decisivos é o custo do transporte, ou seja, a necessidade de
se localizar o mais próximo possível do mercado e das fontes de matéria prima,
dentre elas a energia. Portanto, o transporte é extremamente importante para
a maximização dos lucros das indústrias, sendo até “considerado como uma
parte integrante do processo de produção porque uma mercadoria pode ser
considerada sem utilidade quando ela não atinge seu lugar de consumo”.
Com isso, o território torna-se mais atrativo graças:
aos recursos, aos potenciais, às oportunidades que ele propõe e graças também a sua capacidade de adaptação às flutuações das necessidades da atividade
econômica.
Pode-se então considerar, sobre as bases das redes relacionais que ele autoriza
(sub e contratados, sinergias, parcerias...) e das capacidades de inovação que ele
propõe ou gera (em curto ou longo prazo), que esse “território” é suscetível de
se transformar em fator estratégico do desenvolvimento e da competitividade da
empresa. (Firkowski; Sposito, 2008, p.61-62)

A partir destas condições do território e suas alterações causadas pelos
impactos das empresas, Benko (1996) aponta a competitividade existente
entre elas em diferentes territórios, ou seja, há uma:
tendência atual das grandes empresas a delegar uma parcela do seu poder às filiais
dispersas nos quatro cantos do mundo. Para melhorar sua competitividade, as multinacionais confiam suas filiais a administradores autóctones, mais aptos a perceber
as especificidades locais nos métodos de gestão e produção. (Benko, 1996, p.67)

Evidencia-se, assim, a possibilidade de análise de alguns dos motivos da
(re)distribuição das indústrias no território, em que devem ser articulados
elementos relacionados à busca por novos mercados, acesso e disponibilidade
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a mão de obra barata, ofertas de matérias-primas, facilidades de instalações/
implantação, facilidades de acesso e escoamento de mercadorias a amplos
mercados consumidores, melhorando sua competitividade pelos menores
preços finais dos produtos e alcance de seus mercados.
Em Sposito (2004, apud Furini 2010), observa-se esta linha de raciocínio
quando afirma que:
Os grandes grupos econômicos, ao estabelecerem suas escolhas locacionais
para as atividades de produção, ou seja, para a instalação de novas fábricas, têm
preferido áreas urbanas ou áreas com localização estratégica, mesmo que estejam
localizadas fora das cidades onde são menores os custos da produção (por exemplo, preço da terra e preço da força de trabalho). Esse processo de desconcentração espacial das unidades de produção industrial altera o jogo de forças políticas
e sociais que incidem sobre o uso do espaço urbano, sobre a rede de relações em
que se ensejam as cidades locais e médias e sobre a dinâmica do trabalho e do
emprego. Por outro lado, o processo acompanha-se de centralização do capital,
das decisões e da gestão econômica, redefinindo as lógicas territoriais, que se tornam mais e mais associadas aos avanços tecnológicas que articulam sistemas de
telecomunicações por satélite a sistemas computacionais em rede. (Sposito, 2004
apud Furini, 2010, p.1-2)

São estas as motivações concretas que permitem que a literatura atual sobre
tais questões possa se debruçar com cuidado sobre fatores dinâmicos da localização, em que são reequacionadas as complexas relações entre fixos (infraestruturas instaladas, por exemplo) e fluxos (relacionados à possibilidade real
ou potencial de acesso, interações e contatos múltiplos e em variadas escalas).
E é neste sentido que deve ser conduzida a investigação a respeito da relação entre localização e energia, englobando não apenas sua geração, mas a
capacidade instalada de sua transmissão e não apenas suas fontes, mas também, e sobretudo, seu consumo.

2. Mudanças na geografia das indústrias paulistas
O padrão de acumulação capitalista que se instalou em meados dos anos
1950 no Brasil exigiu uma concentração setorial e espacial de investimentos
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em um curto prazo, sendo o Estado o principal agente atuante, investindo fundos públicos para concentrar estruturas fundamentais em locais estratégicos,
estimulando a concentração das atividades (Piquet, 2007).
Mesmo para sua continuidade, Piquet (2007) afirma que:
dada a natureza do padrão locacional das indústrias básicas, a continuidade do
processo de acumulação passa a exigir não só a incorporação de crescentes parcelas de território e população como uma redefinição da infraestrutura de apoio.
(Piquet, 2007, p.76)

Não por acaso, a intervenção do Estado aprofunda-se implantando grandes projetos de integração nacional e desenvolvendo, por exemplo, políticas
para centros urbanos de médio porte, a fim de garantir a rentabilidade dos
capitais já instalados, abrir novas frentes de expansão e fortalecer mercados
locais, a fim de resolver os “problemas do atraso industrial” (Piquet, 2007).
A dinâmica industrial no estado de São Paulo pode, assim, ser compreendida neste contexto nacional. Vale ressaltar que até meados da década de 1970
a Região Metropolitana de São Paulo atinge um ponto máximo de concentração das atividades econômicas, seja em relação ao estado, seja em relação ao
país (Lencioni, 1994). A partir daquele momento, e por conta de uma série
de medidas estatais (de governos federal, estadual e municipais), o avanço do
processo de urbanização e a difusão espacial de investimentos em telecomunicações e transportes (por exemplo), mas também como resultado de transformações macroeconômicas mais gerais, muitas indústrias remanejaram suas
bases produtivas para diversas regiões do Brasil, sobretudo no próprio estado
de São Paulo (Negri, 1994).
É neste contexto que diferentes regiões administrativas do estado de São
Paulo se tornaram atrativas para certos tipos de indústrias, como é o caso das
regiões de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista.
No mesmo sentido, outras regiões também ganham destaque, tanto a partir
da instalação de unidades industriais que se deslocam da metrópole, como
também a partir do adensamento de suas bases produtivas locais/regionais
preexistentes.
A bibliografia que busca compreender os determinantes da industrialização do estado de São Paulo indica que esse processo foi intensificado no início do século XX, a partir da acumulação de capitais provindos da economia
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cafeeira e aplicados na construção de estruturas tanto para o funcionamento
de unidades produtivas quanto para o transporte de mercadorias e matérias-primas para a indústria (ferrovias, construção de fábricas, usinas de energia
etc.) em grande escala no município de São Paulo (Matushima, 2001) e na
área que viria a constituir-se como sua região metropolitana.
Porém, é possível identificar que diferentes fatores, articulados, possibilitaram uma queda relativa nos números de emprego industrial, produto
interno bruto, consumo de energia, fluxo de capitais etc. na região metropolitana. Lencioni (1994) aponta, para o aumento do valor da produção industrial
nas diferentes regiões administrativas, exceto a Região Metropolitana de São
Paulo, aumentando cerca de 20% entre 1960 e 1985, mostrando nitidamente
o “incremento” de sua participação no valor da transformação industrial.
Assim, a partir dos anos 1970 fica cada vez mais evidente esta busca de
novas localizações pelas indústrias no estado de São Paulo, decorrente de
diversos fatores: seja pelas facilidades de instalação conferidas por tais novas
localizações, seja por processos decorrentes de reestruturações internas às
próprias empresas, ou ainda por fatores decorrentes de deseconomias da localização metropolitana.
Remetendo a Negri (1994), os dados dos diferentes ramos industriais
apontam esta mudança na localização, principalmente a partir de 1980:
Em 1980, vamos encontrar diversos ramos industriais fortemente concentrados no Interior de São Paulo; os de maiores participações no valor da transformação industrial estadual eram: madeira (71,5%); alimentos, bebidas, química
e couros e peles em torno de 60%; minerais não metálicos com quase a metade;
têxtil e papel e celulose com mais de 40%; vestuário, calçados e artefatos de
tecidos, mobiliários e a mecânica com pouco mais de um terço do total. (Negri,
1994, p.224)

Nos anos de 1980, ainda, o assim denominado interior continua recebendo
investimentos governamentais para suas infraestruturas viárias, como duplicação e ampliação de importantes vias de ligação que partem da metrópole
paulista, inclusive para outros estados, como Mato Grosso, Minas Gerais e
Paraná (Negri, 1994).
Segundo esse autor,
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A interiorização do desenvolvimento em São Paulo, expressa pela modernização e desenvolvimento da vida urbana do interior do estado e pelas profundas
transformações das relações econômicas e sociais que estruturam suas cidades,
não é apenas o resultado do avanço das instalações de estabelecimentos industriais pelas diversas Regiões Administrativas do Interior. É também resultado
das profundas modificações da própria indústria e de modernização da agropecuária, entendidas enquanto processo de transformação da vida econômica e
social. Esses movimentos se desenvolveram articuladamente no espaço, dando
forma e dinamismo a um sistema urbano marcado por desequilíbrios e desigualdades sócio-econômicos consideravelmente menores, em relação à média do País.
(Negri, 1994, p.245)

Nota-se, portanto, que a desconcentração industrial (enquanto um duplo
movimento de deslocamento de unidades da metrópole e de fortalecimento
de segmentos industriais já presentes em diferentes regiões/localidades) que
ocorre no estado de São Paulo, além de mudar sua dinâmica territorial, altera
também as características socioeconômicas das regiões onde estão sendo
instalados esses polos geradores de mercado de trabalho e também consumidores de produtos e serviços, o que atrai outras indústrias para sua proximidade. Redefine-se assim, paulatinamente, a divisão territorial do trabalho
no estado: enquanto na metrópole paulista ocorre a concentração cada vez
maior de atividades ligadas ao terciário superior, particularmente as de gestão, outras regiões absorvem a produção do valor.
Ao mesmo tempo, tal movimento de desconcentração da produção produz vantagens para as áreas do interior recebedoras desses investimentos
ou que ampliam suas capacidades produtivas, vindo a tornar-se o segundo
maior aglomerado industrial do país, “concentrando em 1990 o equivalente
a 23% do VTI da indústria de transformação brasileira” (Negri, 1994, p.248).
Mesmo com a desconcentração industrial, a Grande São Paulo continua
sendo a Grande Metrópole brasileira, pois, além de grande concentração de
indústrias e serviços, possui o maior centro financeiro do Brasil e se especializa cada vez mais no setor terciário, que passa por uma reestruturação nestas
últimas décadas.
Uma informação relevante para compreender este conjunto de processos
articulados é o peso relativo da participação das regiões administrativas no
valor adicionado e o total de unidades produtivas a partir da Tabela 1.
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Total de unidades
Nº
%
674
1,38
316
0,64
1.016
2,07
7.276
14,84
1.190
2,43
1.011
2,06
987
2,01
674
1,38
180
0,38
1.046
2,13
636
1,3
1.576
3,22
1.592
3,25
2.864
5,85
27.868
56,85
49.017

Valor adicionado
R$ milhões
%
288
0,39(b)
572
0,77(a)
1.043
1,41(b)
11.938
16,1(a)
1.398
1,88(b)
479
0,65(b)
409
0,55(b)
288
0,04(b)
185
0,25(b)
1.606
2,17(a)
1.566
2,11(a)
749
1,01(b)
4.810
6,49(a)
3.849
5,19(b)
44.794
60,4(a)
74.165

1996
Total de unidades
Nº
%
892
1,76
298
0,59
1.260
2,49
9.053
17,86
1.457
2,87
991
1,95
1.065
2,1
696
1,37
134
0,26
1.288
2,54
699
1,38
1.738
3,43
1.513
2,98
3.050
6,02
26.563
52,4
50.697

Valor adicionado
R$ milhões
%
751
0,59(b)
906
0,71(a)
2.151
1,69(b)
24.979
19,62(a)
2.096
1,65(b)
1.060
0,83(b)
1.165
0,91(b)
532
0,42(b)
68
0,05(b)
2.594
2,04(b)
3.633
2,85(a)
1.306
1,03(b)
13.727
10,78(a)
5.272
4,14(b)
67.097
52,69(a)
127.337

2001

(*) Regiões que tiveram aumento da participação do valor adicionado da produção industrial no período entre 1996 e 2001.
(a) Participação percentual do valor adicionado superior à participação do número de unidades, no total do estado.
(b) Participação percentual do valor adicionado inferior à participação do número de unidades, no total do estado.
Nota: Os dados desta tabela são correspondentes às atividades desenvolvidas pelas empresas, nos limites do estado de São Paulo, desconsiderando-se aquelas realizadas fora do estado.
Fonte dos dados: Fundação SEADE, Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – PAEP – 2001.
Extraído de: Sposito, 2011.

Araçatuba(*)
Barretos
Bauru(*)
Campinas(*)
Central
Franca(*)
Marília(*)
Presidente Prudente(*)
Registro
Ribeirão Preto
Santos(*)
São José do Rio Preto(*)
São José dos Campos(*)
Sorocaba
Metropolitana de S. Paulo
TOTAL

Região administrativa

Tabela 1 – Participação das regiões administrativas na atividade industrial paulista, segundo total de unidades locais e valor
adicionado. 1996 e 2001
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Os dados indicam, principalmente, a diminuição da participação da
Região Metropolitana de São Paulo tanto no valor adicionado como também
no que se refere ao total de unidades, ao passo em que outras regiões administrativas apresentam alguns ganhos, tanto na participação do valor adicionado
como no número total de unidades, em especial as regiões como Araçatuba,
Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Santos, São José do
Rio Preto e São José dos Campos.
Esses processos de adensamento relativo das atividades industriais das
outras regiões administrativas e de diminuição do peso do setor industrial na
Capital e sua Região Metropolitana são evidentes e Lencioni (1994) constata
que muitas destas indústrias do interior mantêm suas sedes ou mesmo serviços especializados na Metrópole, controlando e gerindo dali seus negócios
operacionais. Este processo é entendido por “desconcentração concentrada”,
sendo que, com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e distribuição de dados e comandos, não é necessário estar próximo ao(s) polo(s)
produtor(es). As indústrias se dispersam tanto para outras regiões do estado
quanto para outros estados da federação, mas continuam sendo controladas
pelas matrizes, geralmente instaladas na cidade de São Paulo.
São observadas, assim, mudanças não apenas na localização de parte do
parque industrial da indústria de transformação no estado de São Paulo.
Trata-se de processo mais abrangente que inclui uma nova divisão territorial
do trabalho entre a região metropolitana e as demais, com alterações no que
se refere às condições gerais de produção e aos impactos que tais mudanças
têm produzido nas novas regiões de expansão da indústria.
De um lado, sugere-se, em decorrência da discussão anterior, que as indústrias produzem o território tanto para se instalarem, como também necessitam
de uma localização estratégica que tenha no mínimo algumas condições básicas para sua instalação, deslocando-se da região metropolitana. Para algumas,
a mão de obra especializada ou até mesmo barata; para outras, a capacidade
de comunicação ou a logística do transporte de mercadorias, ou ainda a capacidade de inserirem-se e conquistarem certos mercados consumidores.
De outro, porém, ocorre um processo concomitante e não menos importante que deve ser analisado: crescimento, consolidação e ascensão das bases
produtivas locais, ou seja, indústrias já instaladas nos municípios distantes da metrópole que, com a nova divisão regional do trabalho, bem como
com a intensificação do consumo das últimas décadas, ganham destaque na
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produção industrial. Exemplos como a indústria biomédica em São José do
Rio Preto, a indústria alimentícia de Marília, como também a ascensão das
usinas de processamento de cana-de-açúcar, com a produção de açúcar, álcool
e energia, sustentam a ideia de movimentos mais complexos.

3. As fontes de energia na indústria do estado de
São Paulo
Esta dinâmica industrial no território paulista indica a permanente busca
por menores custos, tanto para o funcionamento das unidades industriais
(energia, matéria-prima, mão de obra etc.) como também para o escoamento
de suas mercadorias, condicionando/determinando incrementos estruturais
para seu benefício, nos locais a serem instaladas.
Ponto particularmente relevante neste processo de desconcentração industrial observado até o momento são as alterações ocorridas em relação à oferta
de energia capaz de suportar estes novos investimentos e em relação à própria
demanda deste insumo fundamental à indústria, ambos articulados e com claros impactos e mudanças também na localização, seja regional, seja municipal.
Vale ressaltar que o estado de São Paulo produziu, no ano de 2009, cerca
de 70.000 GWh de energia, mas sua matriz necessitou de um total de aproximadamente 135.000 GWh, tendo assim que importar de outros estados
quase 50% do total necessário para suprir sua demanda interna de energia (São
Paulo, 2010). O estado consome, ainda, mais de 30% do total da energia brasileira, sendo cerca de 46% consumidos especificamente pelo setor industrial.
A Tabela 2 apresenta o percentual de participação das fontes de energia
consumidas pela indústria paulista, entre 1980 e 2009.
Tabela 2 – Estado de São Paulo: percentual da participação do setor industrial
no consumo de energia, 1980, 1990, 2000, 2005, 2008 e 2009.
Fontes
Gás Natural
Carvão Vapor
Lenha
Outras Primárias
Óleo Diesel
Óleo Combustível
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1980
0,0
0,7
3,4
1,6
1,2
43,5

1990
1,6
1,3
6,6
3,0
0,6
23,2

2000
6,4
0,2
3,6
4,1
2,0
12,9

2005
13,3
0,1
2,8
3,7
2,4
3,7

2008
13,5
0,1
2,4
3,5
2,6
1,9

2009
11,8
0,1
2,3
3,5
2,6
2,1
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Fontes
GLP

1980
0,9

1990
0,8

2000
2,7

2005
1,2

2008
1,2

2009
1,1

Nafta

1,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Querosene

0,6

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Gás Canalizado

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Gás de Refinaria

0,0

0,2

0,4

0,3

0,5

0,5

Gás de Coqueria

1,4

1,9

1,4

1,1

1,0

0,9

Coque Carvão Mineral

7,1

9,9

6,2

4,9

3,8

3,1

Eletricidade

18,7

28,6

24,6

21,9

20,9

20

Carvão Vegetal

1,0

1,4

0,7

0,5

0,4

0,4

Bagaço de Cana

15,7

15

28,5

38,9

42,6

45,5

Outras Secundárias

2,4

3,3

6,2

5,1

5,6

6,1

Total

100

100

100

100

100

100

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo, 2005 e 2010.
Organização: Evandro Filie Alampi/Everaldo S. Melazzo

Analisando a Tabela 2 são observadas algumas alterações significativas na
matriz energética da indústria paulista durante as últimas quatro décadas que
permitem, por sua vez, outras observações. Após a década de 1980 há uma
alteração acentuada, sobretudo com a queda da participação do óleo combustível de 43,5% em 1980 para 2,1% em 2009, sendo já notada entre 1980 e
1990, década em que caiu mais de 20%.
O óleo combustível vem sendo substituído, assim, por outras fontes: parte
ruma ao gás natural, que de 0% em 1980 sobe para 11,8% em 2009 e, principalmente, para o bagaço de cana-de-açúcar, que sai da casa dos 15% e chega
a 45,5% do total consumido pela indústria paulista em 2009.
O Mapa 1 apresenta a localização das unidades geradoras de energia do
estado de São Paulo. Estão representadas nove fontes de energia, acrescidas
de uma classe denominada “outras”, que se refere às pequenas unidades de
enxofre, gases de alto forno e gases de processos diversos.
Analisando-o, constata-se aquilo que a Tabela 2 já indicava: a significativa quantidade de usinas geradoras de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar, distribuídas pelas diversas regiões administrativas, exceto as regiões
de Santos, São José dos Campos, Registro e a Região Metropolitana de São
Paulo; algumas unidades produtoras de energia a partir do gás natural, que se
concentram principalmente próximas à Região Metropolitana de São Paulo e,
também, algumas produtoras de energia a partir de óleo diesel e óleo combustível, mas atualmente com pouca participação na matriz energética paulista.
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Mapa 1 – Estado de São Paulo: localização das fontes energéticas, 2010.
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Continuando a comparação entre o Mapa 1 e a Tabela 2, verifica-se a relação com a discussão espacial feita anteriormente sobre a dinâmica da indústria paulista, ou seja, esta nova matriz energética do estado de São Paulo se
faz concomitante com os processos de instalação e consolidação das indústrias do setor sucroalcooleiro a partir da cana-de-açúcar. Tais indústrias vêm
aprimorando seus processos produtivos ao longo das décadas e atualmente
produzem, além do açúcar, o etanol e seus derivados, além da energia a partir
da biomassa do bagaço da cana. Com isso, contribuem para essas alterações,
tanto na matriz energética como no “mapa industrial” paulista.
Detalhando um pouco mais as informações sobre o consumo de energia
industrial no estado de São Paulo, a Tabela 3 apresenta a participação de diferentes gêneros industriais de acordo com sua participação relativa no consumo
nos anos de 1980, 1990, 2000, 2005 e 2009.
Tabela 3 – Estado de São Paulo: participação do consumo de energia industrial
por gênero, 1980, 1990, 2000, 2005 e 2009.
Gêneros da Indústria

1980

1990

2000

2005

2009

Cimento

5,4

2,9

1,7

3,5

3,3

Ferro Gusa e Aço

14,4

17

12,7

10,3

7,9

Ferro Ligas

0,2

0,4

0,3

0,3

0,3

Mineração e Pelotização

2,9

0,5

0,8

0,7

0,5

Não Ferr. / Out. Metal.

7,5

8,4

9,6

4,6

4,4

Química

12,2

13,5

10,3

8,1

7

Alimentos e Bebidas

24,6

24,5

35,1

44,3

50,7

Têxtil

4,8

4,3

2,8

2,2

1,8

Papel e Celulose

8,2

9,3

10,7

10,1

8,3

Cerâmica

4,5

3,8

3,8

4,1

3,4

Outros

15,3

15,4

12,2

11,8

12,4

Total

100

100

100

100

100

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo, 2010.
Organização: Evandro Filie Alampi/Everaldo Santos Melazzo

Verifica-se a importância do gênero de Alimentos e Bebidas, principalmente entre os anos de 1990 e 2000, que cresce em 2005 e 2009, atingindo mais
da metade do consumo de energia industrial no estado de São Paulo. Outros
gêneros que se destacam são o da indústria de Papel e Celulose, a indústria
Química e a de Ferro Gusa e Aço.
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Quadro 1 – Estado de São Paulo: percentual da participação do consumo de
energia dos gêneros industriais, por fonte, 1980, 1990, 2000, 2005 e 2009.
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É possível, ainda, observar o cruzamento dessas informações, de maneira
a apontar em que medida cada fonte de energia tem relevância nas diferentes
cadeias produtivas dos gêneros industriais. O Quadro 1 apresenta o percentual da participação do consumo de energia dos gêneros industriais, por cada
uma das fontes, em 1980, 1990, 2000, 2005 e 2009.
Os dados organizados desta maneira permitem várias explorações. De
modo geral, a maior parte dos gêneros industriais possui uma matriz energética diversificada e, em sua maioria, apresentam tendências de mudanças tal
como já expostas nos dados agregados da Tabela 2.
No que se refere ao gênero Ferro Gusa e Aço, verifica-se como principal
fonte, ao longo dos anos, o Coque de Carvão Mineral que correspondia em
1980 a quase metade do consumo total, alcançando em 2009, o percentual
de 39%. Nesse ano observa-se que o Gás Natural corresponde a mais de 22%
do total. Na indústria de Alimentos e Bebidas, verifica-se que o Bagaço de
Cana veio sendo intensivamente utilizado com uma notável ascensão: de
63,5% em 1980, chega a quase 90% do total em 2009, reforçando a produção
das usinas de açúcar e álcool, com o aumento da participação do Bagaço de
Cana no total consumido pela indústria: 15,7% no ano de 1980, alcançando
45,5% no ano de 2009.
No gênero das indústrias de Cerâmica, a implantação dos gasodutos
influenciou muito a alteração energética de suas bases industriais. As indústrias que antes consumiam Lenha e Óleo Combustível (respectivamente,
29,96% e 51,6%, no ano de 1980), passam a consumir Gás Natural e Eletricidade. Porém, chama a atenção o Gás Natural passar de 0% em 1980 para
52,51% no ano de 2009. As indústrias de Papel e Celulose sofreram alterações
mais significativas em relação à composição de suas fontes de suprimentos,
pois em 1980 o Óleo Combustível era a principal fonte de energia, contando
com 61,2% do total e, a partir dos anos 1990, sua matriz foi alterada e a Eletricidade e Lixívia, com 22,02% e 36,86%, respectivamente, respondem pela
maior parte das fontes utilizadas. As indústrias do gênero do Cimento utilizam de combustíveis altamente poluentes em seus processos produtivos:
Óleo Diesel, Carvão Vapor e Outras Energias do Petróleo fazem parte de suas
fontes entre 1980 e 2009.
Na indústria Química ocorre movimento contrário em relação à de
Cimento, pois sua principal fonte de energia no ano de 1980, o Óleo Combustível, participava com quase 75% do total e, no ano de 2009, passa a menos
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de 5%. Por sua vez, o Gás Natural passa de 0% (1980) para pouco mais de
36% (2009), junto com a Eletricidade, que passa de 20% em 1980 para mais
de 37% em 2009.
Destacam-se, ainda, neste conjunto de indústrias, a Têxtil e a de Ferro
Ligas, que também substituíram seus combustíveis altamente poluentes por
“fontes limpas”: Gás Natural e Eletricidade. As industriais têxteis, que consumiam quase 60% de seu total em Óleo Combustível no ano de 1980, passam
a consumir mais de 61% de Eletricidade e 26,17% de Gás Natural, em 2009. O
mesmo acontece com as indústrias de Ferro Ligas, que consumiam 46,67% de
Carvão Vegetal e, em 2009, a Eletricidade corresponde a quase 99% do total.
No que se refere às indústrias de Mineração e Pelotização, verifica-se que
ao longo dos anos o Óleo Combustível vem perdendo espaço tanto para a
Eletricidade quanto para o Óleo Diesel e ambos, ao longo do tempo, estão se
revezando entre as maiores fontes de energia. Em 2005 a Eletricidade contava com mais de 63% do total e, em 2009, caiu para 37,6%; o Óleo Diesel
de 29,33% em 2005 passou a quase 53% do total. As indústrias de materiais
Não Ferrosos/Outros Materiais também não mantiveram as mesmas fontes
desde a década de 1980. A eletricidade variou de 39% em 1980 para mais de
60% em 2009 e Outras Energias do Petróleo que passaram de 30,4% em 1980
para 35,77% em 2009.
Das informações relacionadas aos Outros Tipos de Indústria constata-se
que a Eletricidade tem certa ascensão no período, iniciando com pouco mais
de 38% em 1980, chegando em 2009 a quase 53% do total. O Gás Natural
ganha espaço a partir dos anos 2000, iniciando em 12,05%, terminando em
2009 com mais de 25% do total. Houve queda acentuada do consumo de Óleo
Combustível, que em 1980 participava com mais de 51% do total e em 2009
chegou a pouco mais de 1% do total. Analisando sua participação em relação
ao total por gêneros, ela diminui da faixa dos 15%, nos anos de 1980 e 1990,
para a faixa dos 12% na sequência dos anos analisados.

4. As indústrias de alto consumo de energia
Destacam-se no contexto das indústrias paulistas aquelas consideradas
como energointensivas, ou seja, indústrias que consomem energia acima
da média em suas cadeias produtivas, como é o caso daquelas relacionadas
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à produção de alumínio, cloro/soda, cimento, na siderurgia, petroquímica,
papel e celulose, vidros, fertilizantes, ferro-ligas, mineração, têxtil e gases.4
Segundo a ABRACE (Associação Brasileira de Grandes Consumidores
Industriais de Energia e de Consumidores Livres), entidade que congrega
grandes grupos industriais de energointensivos e consumidores livres, seus
associados respondem por 20% de toda a energia consumida no Brasil, ou
seja, 45% do consumo de energia elétrica, e 40% da energia térmica da indústria brasileira.
Por serem grandes consumidores de energia, muitos destes buscam suprir
sua demanda produzindo sua própria energia, seja de forma associada, seja de
forma isolada. A partir dos dados do BIG (Banco de Informações de Geração)
da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), foram selecionados na
Tabela 4 e localizados através do Mapa 2 os principais empreendimentos de
geração de energia instalados no estado de São Paulo (em potência instalada)
pertencentes a membros associados a ABRACE.
A produção de energia pelas indústrias energointensivas está aliada tanto
à localização de suas unidades de produção como à associação com outras
indústrias para a geração de energia, seja de origem térmica ou hídrica. Tais
informações complementam o entendimento dos dados anteriores, na medida
em que os gêneros industriais que mais participam do consumo industrial
paulista guardam relação com os energointensivos. No mesmo sentido, é possível verificar a inserção do gás natural na matriz industrial, principalmente a
partir dos anos 2000, na medida em que sete dos quatorze (ou seja, a metade)
dos considerados energointensivos, associados à ABRACE, utilizam-se do
gás natural como fonte de energia.

4 Informações disponíveis em: <www.abrace.org.br>.
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Nestlé do Brasil Ltda

Nestlé do Brasil Ltda

Nestlé do Brasil Ltda

Nestlé do Brasil Ltda

Rhodia – Poliamida e Especialidades Ltda

Rhodia – Poliamida e Especialidades Ltda

Rhodia Brasil Ltda

Solvay Indupa do Brasil S/A

Suzano Papel e Celulose S.A.

Companhia Brasileira de Alumínio

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

PCH

Fonte: ABRACE, 2012 e BIG, 2012.
Organização: Evandro Filie Alampi/Everaldo Santos Melazzo

Fibria Celulose S.A

UTE

-Votorantim Metais Zinco S/A (23,93%)

-Companhia Vale do Rio Doce (38,15%)

-Companhia Siderúrgica Nacional (17,92%)

-CEMIG Geração e Transmissão S/A (14,5%)

UTE

UHE

Bayer S/A

-Anglogold Ashanti Córrego do S. Mineração (5,5%)

UTE

Proprietários

Air Liquide Brasil Ltda

UTE

Tipo

3.000

39.900

12.600

3.898

11.000

12.098

725

725

1.440

600

138.680

210.000

3.840

7.700

Potência (kW)

Votorantim – SP

Suzano – SP

Santo André – SP

Paulínia – SP

Santo André – SP

Paulínia – SP

Araçatuba – SP

São José do R. Pardo – SP

Cordeirópolis – SP

Araraquara – SP

Jacareí – SP

Igarapava – SP

São Paulo – SP

Jundiaí – SP

Município

Água

Gás Natural

Gás Natural

Óleo Combustível

Gás Natural

Gás Natural

Óleo Diesel

Óleo Diesel

Óleo Diesel

Óleo Diesel

Gás Natural

Água

Gás Natural

Gás Natural

Combustível

Tabela 4 – Estado de São Paulo: relação dos proprietários, potência, localização e tipo de energia produzida por parte dos
membros da ABRACE, 2012.
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Mapa 2 – Estado de São Paulo: localização das unidades de produção de energia
dos membros da ABRACE, 2012.
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