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PHISICAL ACCOUNTING OF ENERGY AND MATERIALS FLOWS
Application to the economic analysis of resources and residues management

ABSTRACT

The objective of this work is to emphasize the necessity of reviewing the
methodological framework of economic analysis due to its lack of linkage with physical
aspects. Moreover, there are not mechanism paying attention to natural resources
depletion or residues generation. These problems are each day more important due to
changes observed in societies related to materials appropriation, especially energy, and
the way of depositing residues in nature. This paper proposes the recuperation of the
relation between economy and physical aspects taking into account other disciplines as
ecology and thermodynamics. The physical accounting of energy flows is a basic
technique for resources and residues management.
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A CONTABILIZAZÓN FÍSICA DOS FLUXOS DE ENERXIA E MATERIAIS.
Aplicacións à análise económica na xestión de recursos e resíduos.

Xoán Ramón Doldán Garcia*

Universidade de Santiago de Compostela

RESUMO

O obxectivo deste traballo é destacar a necesidade dunha revisión da base
metodolóxica da análise económica, que deriva da desvinculazón que esta fixo do
entorno físico. Isto conlevou a caréncia de mecanismos que atendan a problemática do
esgotamento dos recursos naturais e a xerazón de resíduos. Estes problemas son cada
dia mais importantes, polas modificacións que, historicamente, sofriron as sociedades
humanas nos mecanismos de apropriación de materiais e, sobretodo, de enerxia, nos
fluxos das mesmas através da economia e, finalmente, na forma de depositar os resíduos
na natureza.  Aqui propón-se recuperar esa relazón, o que supón, entre outras cousas,
axudar-se de aspectos contemplados noutras disciplinas como a ecoloxia e a
termodinámica. A contabilizazón física de fluxos de enerxia aparece asi como unha
técnica básica na xestión de recursos e de resíduos.
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1. INTRODUZÓN. DAS RELAZÓNS ENTRE ECONOMIA E BIOSFERA

 As problemáticas relazóns entre a actividade económica e o meio ambiente
teñen constituído, desde hai xa muitos anos, un tema de preocupación nas análises de
diversos autores. De todos os xeitos estas análises teñen pasado bastante desapercibidas
nuns casos, ou foron ignoradas noutros, para as análises económicas convencionais.
Pero cada vez mais, às portas da académia escoitan-se novas voces que falan da
necesidade de mudar esta postura. Asi, pouco a pouco está-se a considerar a necesidade
de reformar ou reformular as técnicas e conceitos cos que se estudan os fenómenos
económicos, tentando-se incorporar aspectos que dean solución (ou cando menos un
paso adiante) ao conflito economia-meio ambiente.

A problemática move-se ao redor de cuestións como o esgotamento de recursos
naturais por mor da actividade económica, ou agresións ao entorno en forma de resíduos
contaminantes, destruición de paraxes naturais ou dos servizos (gratuítos) que o meio
nos oferece ou poderia oferecer no futuro. Estes aspectos non supoñen só un xeito de
minorar aquelo que podemos obter do meio senón que está a pór en perigo as
condicións que permiten a reprodución da vida e, en particular, da vida humana. As
políticas dirixidas a acadar crecimentos continuados1 dos valores que cuantifican a
produción, deixando fora dos cálculos estas cuestións meioambientais, están a
manifestar os males causados polo seu éxito; a non consideración destes aspectos fixo
que eses límites físicos non apareceran nas suas planificazóns, polo que a
intensificación dos fluxos de extraczón de recursos e de deposición de resíduos
aumentaron sen control, polo que as cifras macroeconómicas se inflaron
progresivamente. Pero hoxe, estamos a ver como ese suposto éxito non é senón un
fracaso. O crecimento como fin en si mesmo triunfou pero a forza de se esquencer de
que ese crecimento deixa de ter senso se para isto se impide a reproducion futura do
sistema económico ou, o que é mais grave, se se impide que se reproduza a vida
humana.

Estamos, pois, na conxuntura de resolver unha sorte de ecuazón con dous termos
dependentes un do outro, pero que até o de agora foron considerados en grande medida
como autónomos: cómo garantir a reprodución da economia e da biosfera (como
entorno ou meio ambiente). Para René Passet2 esta cuestión expresa un cámbio
cualitativo a tres niveis: un cámbio de perspectiva, un conflito de racionalidades e unha
superación dos límites.

                                                          
1 Na nova nomenclatura que se está a asentar na linguaxe cotián coa que os responsábeis económicos se
expresan nos meios de comunicación de masas, é xa case habitual escoitar como para falar dese
crecimento continuado se utiliza a expresión crecimento sostido. Esta expresión, se ben non é nova, para
ser referir a un crecimento económico que se mantén a ritmos notabeis para períodos longos de tempo,
fala-nos de algo que se ten manifestado como claramente agresivo co meio, causante da crise ecolóxica a
que asistimos. Quizais non sexa casual a confusión provocada na xente por un termos que se asemella,
sospeitosamente, a outro conceito, dun uso tamén abusivo: o crecimento sostíbel, que, en princípio,
pretende (sen consegui-lo) que a economia teña un comportamento ben diferente co meio.
2 Passet, René (1996), pp.28-30
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Deste xeito a  biosfera3como un amplo sistema complexo, que se auto-regula,
enfronta duas lóxicas, que é necesário conciliar, nunha nova perspectiva:

- a própria dos desenvolvimentos dos sistemas económicos;

- a que garante a reprodución dinámica do meio natural .

Por outra banda, aparece un conflito de racionalidades en tanto que:

- a natureza maximiza os seus stocks (a biomasa) a partir dun fluxo dado (a
enerxia solar), mentres que a economia maximiza os fluxos comerciais esgotando os
fluxos naturais (sen valor mercantil) non dando lugar a unha aczón correctora por non
seren contabilizados;

- mentres a natureza xira na lóxica da interdependéncia e a circularidade (os
ciclos da vida), en economia as decisións apoian-se nunha relazón causal simples ao
comparar un gasto con un resultado (à marxe que ese resultado signifique que
finalmente os elementos sobre os que se actúa se depositen na biosfera);

- nos ritmos naturais a xestión económica racha coas maximizacións a curto
prazo, facendo que os seus impactos se deixen notar por várias xeracións;

- a xestión humana prioriza as opcións económicamente rendíbeis, con procesos
uniformizadores e que introducen inestabilidade nos ecosistemas que, de seren
respeitados, se diversificarian e afianzarian a sua estabilidade no tempo.

Os límites a superar son aqueles aos que o funcionamento do sistema pode
levar:

- límite de saturazón das necesidades, no ponto en que nengun incremento no
consumo dun ben excedentário pode compensar a perda dunha unidade doutro ben;

- límite da capacidade de reproducir-se para un recurso natural: a partir dun
ponto, nengunha reduczón do fluxo de extraczón se compensará mediante a
intensificación  do esforzo no capital técnico, a non ser que se esgote o recurso;

- límite dos ritmos de autodepuración dos meios: superada esta liña, a
interiorización dos custes manifesta a inoperáncia para absorver os desaxustes dos
mecanismos naturais que condicionan a reprodución dos sistemas humanos.

Se estabelecemos que a economia trata de relazóns que teñen que ver con

obxectos materiais e persoas, neste senso é unha rama dun conxunto onde se estudan

aspectos que teñen que ver coa natureza humana. E ademais “o humano, a sua vez,

abre-se ao universo mais amplo da matéria viva e inanimada- a biosfera-, que o

                                                          
3 No senso de Vernadsky, V. e de Lovelock, J.
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envolve e o trascende.”4. Asi, poderiamos esquematizar estas relazóns e

condicionamentos, nunha imaxe de círculos concéntricos:

Gráfico 1. Esquema de relazóns entre economia e biosfera

Fonte: Passet, René (1996), p.45

De aqui podemos derivar várias evidéncias:

- Se o significado das actividades económicas só ten senso en relazón coas
persoas, a finalidade de aquelas non estará  en si mesmas senón na esfera humana;

- a reprodución de cada unha das esferas está en función da reprodución das
restantes;

- se, por definición, todos os elementos dun conxunto se inscriben nun conxunto
maior que os abarca, non todos os componentes deste segundo conxunto pertencen ao
primeiro, é dicer todo o económico está supeditado à biosfera pero non todo o da
biosfera está submetido às regulacións económicas.

Mentres a importáncia dos fluxos que interviñan nas actividades económicas foi
o bastante limitada como para non comprometer este conxunto de mecanismos, a esfera
económica desenvolveu-se e a biosfera, por si mesma, restabelecia os seus peculiares
equilíbrios. Pero a situación cámbia desde o momento en que o número de axentes,
xunto co impacto crecente das técnicas às que eles recorren dificulta a reprodución do
entorno onde actuan5.

Da-se aqui un efecto boomerang . Primeiro a economia actua agredindo ao entorno e
levando à biosfera a alguns dos límites antes expresados, posteriormente o entorno
degradado vai dificultar a reprodución das actividades humanas e, polo tanto, das

                                                          
4Passet, René (1996), p.44.
5 Passet, René (1996), p.46.
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económicas. As persoas suxeitas a unha visión antropocéntrica pensaron ver-se liberados
dos condicionantes físicos e biolóxicos, pero isto non é mais que unha ficción xa que:

- O ser humano é unha espécie entre as demais (está na natureza), submetido
como os demais seres vivos a unhas leis que regulan as relazóns entre as espécies.

- A Natureza é inerente ao ser humano, conformado da mesma matéria que a do
mundo. Somos só uns exponentes das leis universais.

- Somos o resultado dunha evolución pola que o Universo enteiro ten pasado
(somos natureza).

A vinculacións dos seres humanos, nas suas actividades económicas, coa
natureza, poden expresar-se através da dimensión enerxética das mesmas. E isto no
senso de que a enerxia é un denominador común a todos os bens (mercantilizados ou
non), e de todas as actividades económicas. Deste xeito podemos integrar tamén a
dimensión material, xa que calquer ben material pode expresar-se pola cantidade de
enerxia que retén. Polo tanto, a dimensión enerxética relaciona desde a extraczón
primeira dos recursos naturais, à sua transformazón e uso e o seu depósito final como
resíduos na biosfera. Isto último porque se sabemos que, desde a perspectiva da
actividade económica, todos os inputs acabarán por se converter en outpus, tamén
podemos sinalar que, en termos físicos, non todo output e unha produción no senso
económico, senón que parte dos inputs acaban como resíduos (polo segundo princípio
da termodinámica, ou lei da entropia). Realmente ainda que a duración da vida de certos
bens pode inducir a supor o contrário, todo ben obtido no proceso produtivo rematará
por se converter nun resíduo mais.

2.  FASES DOS FLUXOS ENERXÉTICOS NA HISTÓRIA.

Tomando como base a clasificación de René Passet expresamos
esquematicamente, catro grandes fases polas que teria pasado a história das sociedades
humanas:

2.1. Sociedade Paleolítica.

Hai uns 300 mil anos os seres humanos comportan-se como unha espécie mais,
que acadará os requerimentos enerxéticos do seu corpo meiante a forraxe, a procura de
despoxos e dando morte a certas criaturas; as limitacións de tamaño, velocidade, forza e
axilidade facian dos humanos uns seres cun papel menor na biosfera6. Posteriormente os
seres humanos rachan cos límites que as suas características físicas lle impoñian, ao
construiren armas e ferramentas, que lle permiten concentrar a enerxia nun ponto co que
poden cortar ou furar, podendo aumentar as suas posibilidades de supervivéncia e de
incrementar a espécie7. Son ainda sociedades que viven da caza, da pesca e da
recoleczón e viven estritamente daquelo que o sol lle oferece. Os vexetais, através da

                                                          
 6 Foley, Gerald (1981) p.44
 7 Foley, Gerald (1981), p.46.
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fotosíntese, captan a enerxia solar e pola cadea trófica esta é transferida aos animais e às
persoas. Esa enerxia contida nos alimentos vai degradar-se co uso, submetida à lei da
entropia, convertindo-se en recursos. De todos os xeitos estamos ante sociedades que
actuan a nível local e, polo tanto, a dispersión dos resíduos é cativa8. Por iso acabarán
por se incorporar aos ciclos da vida, pois entran dentro dos límites de asimilación da
biosfera. Nestas sociedades as cantidades de enerxia que os seres humanos poden
utilizar para dirixiren ao seu sistema é baixa, polo que teñen poucas posibilidades de
intensificaren o seu papel, facendo-se necesário uns amplos coñecimentos das
propriedades das espécies, dos ciclos estacionais e da rede na que están imersos9. O
descubrimento do lume é outro aspecto importantisimo na história dos sistemas
enerxéticos, xa que supón o aproveitamento da enerxia en repouso e fixada
quimicamente nos bosques, polo que co uso e queima da leña poden emprega-se
cantidades maiores de enerxia10. Este é o modelo de aproveitamento enerxético que
proporcionou o meio de vida da humanidade durante mais do 99 por cento da sua
história.11

No gráfico 2 podemos observar un esquema de como flue a enerxia nunha
sociedade deste tipo.

                                                          
 8  Ponting, Clive (1992), p.39. “Practicamente en todos os casos os povos viviron en pequenos grupos
nómadas. Foi este, sen dúbida, o xeito de vida mais eficaz e flexíbel adoptado polos seres humanos e o
que menos dano causou aos ecosistemas naturais. Permitiu-lles esparcir-se por toda a face do globo en
todo tipo de ecosistemas terrestres e sobrevivir non só en áreas favorábeis onde podian obter
doadamente alimentos, senón tamén nas rigorosas condicións do Ártico, a tundra da Europa glacial e as
secas terras marxinais de Austrália e do sul de África”
 9 Odum, Howard T. (1980), p.135.
 10  Scheer, Hermann (1993), p. 29
 11 Kemp, Willian B. (1975) p.117-145, analisou a canalización da enerxia nunha comunidade esquimó da
illa de Baffin, unha sociedade que segue a ser cazadora. Ainda que pouco a pouco se estaba a dar unha
penetración de formas monetarizadas na sua economia, mantiñan-se no fundamental aspectos da sua vida
dependente da caza. A supervivéncia para eles exixe duas cousas fundamentais: unha dose axeitada de
calorias en forma de comida e o mantimento dun microclima apropriado meiante refúxios e vestido. O
lugar do acampamento variaba estacionalmente, en función do lugar onde en cada época houbera recursos
o que servia para reducir ao mínimo a distáncia que os cazadores tiñan que percorrer diariamente e, asi,
desperdiciar menos enerxia. A aparición de novos aspectos económicos provintes do exterior da
comunidade supuxo a modificación dos fluxos de materiais e enerxia (às veces fatais para o equilíbrio
ecolóxico da zona, como é o caso da introdución de certas técnicas que case levan ao extermínio a muitos
rebaños)
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Gráfico 2. Esquema dos fluxos de enerxia nunha sociedade paleolítica.

Fonte: Passet, René (1996), p.196

2.2. Sociedade Neolítica.

Trata-se de sociedades agrícolas e gadeiras. Hai uns 8 mil anos pensa-se que
puderon aparecer estas sociedades na zona de Ásia Menor, China e Centroamérica.
Mediante o traballo, as persoas van cultivar a terra e domesticar aos animais. Nesta
agricultura sendentária vai-se utilizar sistematicamente o solo como captor e
transformador de enerxia solar. A agricultura amosa-se como un proceso polo cal a
enerxia acumulada da fotosíntese se dirixe cara o ser humano. Comeza coa seleczón e
cultivo das plantas, pero, ademais, mediante o rego e o uso de nutrintes ao solo,
intensifica-se o aproveitamento da enerxia solar ao permitir o proceso da fotosíntese que
doutro xeito non sempre se poderia dar. A seleczón de sementes orienta a liña evolutiva,
cámbia as características das plantas ao pór-se ao servizo das persoas. Co rego e
fertilizazón gañan os humanos enerxia para si, se ben a costa doutras criaturas. A
domesticazón dos animais amplia à sua vez o control sobre os fluxos de enerxia natural:
os animais, através da cadea trófica, converten o seu alimento en leite, carne, coiro,
esterco, forza ..., que poden ser usados para alimentos, vestidura, a vivenda, para arar a
terra, transportar carga,.... Os pastos converten-se en enormes colectores de enerxia

ENERXIA
SOLAR

ENERXIA SOLAR

ENTROPIA

VEXETAIS
(Fotosíntese) ANIMAIS PERSOAS
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solar que se orientan ao aproveitamento humano, ainda que a conversión de enerxia
solar en carne ou forza sexa baixa.

 De todos os xeitos, esta nova forma de apropriación da enerxia solar non é
gratuita. Para organizar o cultivo e manter os animais domésticos é necesário que os
seres humanos aumenten a cantidade de enerxia que consumen para  poder obter enerxia
útil. As colleitas necesitan, para poder obter-se e cuidar-se, de enerxia humana e animal.
Algo semellante vai acontecer coa aparición das sociedades escravistas; à marxe do
tratamento que nelas se dera às persoas escravizadas, estas consumirán enerxia en forma
de alimentos. Animais domésticos ou escravos, son utilizados como conversores de
enerxia para poderen obter o traballo que os seus amos necesitaban, do mesmo modo
que logo se fará cos motores mecánicos12.

 É esta unha época que suporá unha grande alteración dos ecosistemas naturais.
Alén diso ao conseguir proporcionar cantidades de comida mui superiores a tempos
pasados, posibilitou-se a aparición de sociedades hierárquicas13 sedentárias e un
crecimento muito mais rápido da populazón humana14

 Ainda que con algunhas variacións, como o descubrimento de aproveitamentos
enerxéticos a partir do vento e da auga, poderiamos dicer que este esquema de fluxos
(gráfico 3) se mantén até a chamada Revolución Industrial, na que as 18 mil kcal
diárias15 por persoa de épocas anteriores eran superadas amplamente nos países que se
estaban a industrializar.

                                                          
 12 Foley, Gerald (1981), pp.47-48.
13 Naredo, José Manuel (1979), pp.40-41, considera, a partir dos estudos de Mumford e Shalins, que a
aparición  das clases sociais e o Estado non pode deducir-se de forma unívoca dunha ampliación do
excedente enerxético en forma de alimentos. A existéncia de chefes, caciques, dunha sociedade
hierárquica seria mais ben a que posibilitou ese excedente, é dicer a aparición de sociedades de tipo
autoritário precederon ou, como muito, acompañaron à ampliación e acumulación de excedentes.
 14  Do 10.000 a.C ao 200 d.C, calcula-se que a populazón mundial pudo pasar duns 5 millóns de persoas a
uns 200 millóns.
 15  Puig, Josep - Corominas, Joaquim (1990), p.106. Estas necesidades diárias de enerxia constituian o
consumo próprio das primeiras civilizacións, divididas aproximadamente nas seguintes proporcións 2.000
kcal diárias por persoa através da dieta alimentícia, outras 2.000 kcal en forma de leña e entre 8.000 e
20.000 kcal aportadas polos animais empregados na agricultura.
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Gráfico 3.Esquema dos fluxos de enerxia nunha sociedade neolílítica.

Fonte: Passet, René (1996), p.197

2.3. Sociedade Industrial.

Coa Revolución Industrial asistimos a unha série de cámbios que supoñen que as
matérias primas substituan às formas vivas, ao tempo que as enerxias foseis e físico-
químicas van tomando relevo das enerxias naturais. Estas matérias e enerxias non van
entrar a formar parte xa dos ciclos anuais, senón que son produtos do transcorrer das
eras xeolóxicas, polo que se manifestan como reservas limitadas. Ao tempo os seus
resíduos deixan de se incorporar no fundamental ao ciclo da vida. A natureza non conta
cos mecanismos que permitan no curto prazo incorpora-los aos ciclos da vida. Ao dar-se
a mais disto unha ruptura do espácio xeográfico, o problema manifesta-se de forma
universal. É por todo isto polo que alguns autores falan dunha transición na vida da
humanidade comparábel en importáncia à que, no seu momento, supuxo a agricultura e
a consecuente aparición das sociedades sedentárias16.

                                                          
 16  Ponting, Clive (1992) pp. 361-396.
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Até este momento todas as formas de enerxia utilizadas eran renovábeis17 (ainda
que certas masas arbóreas chegaron a esgotar-se, pola intensidade de uso), pero  coa
Revolución Industrial vai-se dar un aumento masivo e continuado de enerxia obtida a
partir de fontes non renovábeis. Se o excedente agrícola na etapa anterior permitiu o
xurdimento da división do traballo, do fenómeno urbán, das clases sociais e, en
definitiva, do que se coñecerá como grandes civilizacións, a industrialización necesitou
da converxéncia de condicións técnicas, económicas e sociais que leven a unha
transferéncia do superávit a novas actividades.

 Nas sociedades pre-industriais o uso da enerxia estivo condicionado polos
problemas de mobilidade. Para se iluminar e quentar utilizaban-se fontes enerxéticas
obtidas de plantas e animais (leña, aceites vexetais, graxas animais, excrementos
animais,...), mentres que para a realización de traballos, mesmo para o transporte,  o
recurso utilizado era a forza suministrada polas persoas e animais (e só ocasionalmente,
e constituíndo unha parte reducida de toda a enerxia utilizada, a enerxia eólica e
hidráulica), recurrindo-se às veces ao traballo forzado ou escravo. Isto supuxo uns
importantes  límites ao crecimento continuado destas sociedades e levou a que en certos
lugares e co paso do tempo, se foran achegando a importantes crises enerxéticas. En
Europa isto observa-se xa nalguns acontecementos do século XVI, facendo-se mais
evidente no século XVII e, sobretodo no XVIII. É dicer, a Revolución Industrial da-se
nuns momentos non de bonanza nos aproveitamentos enerxéticos senón dunha fonda
crise18.

 Habitualmente ten-se falado desta época en relazón  aos cámbios acontecidos na
tecnoloxia industrial e a na aparición de novos procesos industriais, pola importáncia
que estes tiveron na  expansión da produción, o uso de novos materiais e o
desenvolvimento de novas indústrias, pero quizais un dos cámbios mais importantes ten
que ver coa modificación das fontes enerxéticas utilizadas. Hoxe está documentada a
importáncia dos intercámbios internacionais de madeira xa desde o século XVI: a
destruizón dos bosques fóra incesante en zonas como a China ou a Europa ocidental.
Asi un dos aspectos que primeiro se deixou notar na caréncia deste material foi na
construción naval, que levou a que muitos países metropolitanos tiveran que construir
os seus barcos nas colónias. Pero tamén se comenzou a sentir a sua falla noutras
actividades que utilizaban a madeira e o carbón vexetal como combustíbel, tendo-se en
muitos casos que recorrer à redución da produción e, consecuentemente, procurar
importar doutros países os produtos que se deixaran de producir. Ainda que isto sucedeu
en muitos países ocidentais, quizais foi na Grande Bretaña onde mais se deixou notar.
Deste xeito vai-se recorrer a outras fontes enerxéticas, mesmo dalgunhas consideradas
                                                          
 17  O que non quer dicer que non se coñecera a utilidade enerxética de fontes non renovábeis, caso do
carbón e mesmo o petróleo. Pero o seu uso era claramente reducido dentro do conxunto de fluxos
enerxéticos das sociedades pre-industriais.
 18 Foley, Gerald (1981) pp. 51-52, chega a relacionar a obra de Malthus, Sobre o princípio da povoacion
de 1798, coa crise enerxética que se estaba a sofrer neses momentos na Grande Bretaña. Cando Malthus
escribe a sua obra como contestación à visión optimista de Condorcet e Godwin a respeito do futuro,
aquel non pensaba en que a época das fames era unha posibilidade remota senón algo imediato. Durante o
século XVIII a Grande Bretaña tivera que enfrontar-se a unha grave crise de recursos, de xeito que na
primeira metade do século asistira-se a unha escasez de madeira que puxera en perigo a manufactura do
ferro. Do que este autor non se decatara era de que estaban a suceder desde habia anos sucesos
anunciadores dunha nova sociedade, que sobre o uso do carbón e a construción da máquina de vapor,
lograba escapar da fame para se converter nunha sociedade fortemente consumidora de enerxia e nun
sistema produtivo ben diferente ao que existira con anterioridade.
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de pior calidade, como o carbón. Primeiro os pobres e logo os ricos viron-se forzados a
usaren carbón19, se ben existian límites à cantidade de carbón que se podia obter con
métodos tradicionais. As primeiras máquinas de vapor, a comenzos do século XVIII,
aínda que ineficientes no uso enerxético e perigosas, solucionaron o problema de
bombear auga das minas baixo terra. Cando a finais dese século Watt inventa a máquina
de vapor de duplo efecto a extraczón de carbón vai tomar un pulo importantísimo20.
Poderiamos dicer que era inevitábel que este invento se dese nestes momentos, a
Revolución Industrial necesitaba dela; é nesa época que os factores socioeconómicos,
políticos e militares se xuntaban para determinar o uso a facer das fontes enerxéticas,
dos coñecimentos e das técnicas21. De aqui en diante a industrialización irá extendendo-
se, cando menos nos primeiros tempos, en función da existéncia ou non de xacimentos
de carbón.

 Da man da industrialización viñeron outros acontecimentos: redución brutal da
povoazón rural, abandono da agricultura (e polo tanto da produción de alimentos) como
actividade principal22, e aparición doutras actividades como o comércio, a manufactura,
a educación, as artes, o transporte, ..., que aparecen como producións destacadas às que
se adica unha parte importante da enerxia disponíbel.

 O vello matrimónio entre a humanidade e a biosfera rematou en divórcio: para a
maioria da populazón os alimentos eran algo que podia obter-se non da terra, senón nas
tendas23.

 Se o carbón permitiu unha disponibilidade de enerxia até entón descoñecida e
unha mobilidade no seu uso sen a que a actividade industrial seria imaxinábel, o
petróleo vai supor un novo paso nesta revolución enerxética. Coñecido, como o carbón,
desde habia miles de anos, en ocasións a sua aparición era vista molesta e prexudicial,
pero na segunda metade do século XIX comenza a dar-se a sua explotación comercial.
O petróleo estaba a se converter nunha fonte de enerxia superior ao carbón, polo seu
maior contido calorífico, maior manexabilidade, mellor almacenamento ... e menor
prezo. A extraczón e consumo do petróleo vai ser imparábel durante muitos anos24. O

                                                          
 19 Ponting, Clive (1992) pp361-396. Se cara 1550 a extraczón inglesa de carbón  era dunhas 210.000
toneladas, cara 1630 aumentara a un millón e méio de toneladas.
 20 No 1800 as extraczóns de carbón na Grande Bretaña eran xa de 10 millóns de toneladas, en 1850
sobrepasaban os 60 millóns e en 1900 chegaba-se aos 225 millóns de toneladas ano. Só entre 1899 e 1900
consumiu-se mais carbón que en todo o século XVIII.
 21 Puig, Josep - Corominas, Joaquim (1990), p.107.
 22  Non supón isto que a produción de alimentos diminua, ao contrário hai un incremento destes en termos
absolutos, pero en termos relativos o seu peso é menor. Alén diso hai que dicer que hai unha certa
industrialización da agricultura, é dicer a agricultura aplica aos seus esquemas produtivos os que se están
a usar nas actividades industriais e, para isto, é necesário recorrer às enerxias foseis para realizar funcións
substitutórias das que con anterioridade se realizaban coa enerxia da cuberta ecolóxica natural. En
palabras de Odum, Howard T. (1980) p.151, “unha grande parte do fluxo de poténcia que sustenta a
agricultura non se gasta nas explotacións agrícolas, senón nas cidades para fabricar produtos químicos,
construir tractores, producir variedades, obter fertilizantes e proporcionar a entrada e a saída de
sistemas de comercialización que, à sua vez, mantén a multitude de administradores e empregados que
fan que o sistema siga a existir como tal.”
 23 Foley, Gerald (1981), p.54, referindo-se à sociedade británica vitoriana.
 24  A finais do século XIX as extraczóns de petróleo rondaban os 10 millóns de toneladas ano, en 1900
eran xa perto dos 20 millóns de toneladas, en 1910 case 45 millóns, en 1920 uns 95 millóns, en 1930 algo
mais de 190 millóns de toneladas, en 1940 perto de 295 millóns, en 1950 xa chegaba aos 520 millóns,
superando os 1.000 millóns de toneladas en 1960 e sendo case 2.290 millóns en 1970. En 1973 a cifra
achegaba-se aos 2.800 millóns. É dicer en oito ou nove anos estaba a duplicar-se o ritmo de extraczón,



12

triunfo das enerxias foseis é tamén o triunfo do capitalismo como sistema
hexemónico25.

 A sociedade industrial configurará-se, polo tanto, polo consumo elevado de
enerxia, pero dunha enerxia que non se obtén dos ciclos naturais anuais, é dicer
daqueles que na escala humana podemos considerar como fluxos enerxéticos naturais,
senón dos stocks, da enerxia almacenada durante millóns de anos e que se atopan
principalmente nos grandes xacimentos agora explorados. A enerxia solar segue a ser a
base, pero non a radiación solar fixada diariamente polos vexetais através da fotosíntese,
ou polos ciclos da auga, o vento ou a forza muscular, senón da enerxia solar almacenada
no carbón, petróleo e gas natural. Grácias a estas fontes non renovábeis as sociedades
industriais basearán-se no emprego de poténcia, é dicer na velocidade de realizar un
traballo útil, que depende da enerxia, da capacidade de realizar un traballo. Unha
sociedade que se construe sobre a poténcia supón unha intensificación nos usos de
enerxia o que, neste caso, supón un uso abusivo dos recursos non renovábeis, supón a
construción dunha base produtiva sustentada en algo que é un stock e que non pode
renovar-se. Pero non se trata só do esgotamento duns recursos, senón que a combustión
destes é altamente contaminante; son enerxias de alta entropia, é dicer  a conversión
nunha forma de enerxia utilizábel pola sociedade industrial supón o estragamento dunha
parte importante da potencialidade enerxética das mesmas en forma de calor residual.
Ademais hai, no proceso da combustión, a xeración de elementos extraños para a
natureza nas proporcións que agora aparecen, uns residuos non asimilábeis polos ciclos
naturais anuais, desequilibradores da biosfera, o que nalgun momento pode chegar a ser
mais grave que o próprio esgotamento de recursos. O sector abastecedor da enerxia ten-
se convertido asi nun dos mais contaminantes destas economias.

 A mobilidade26 impón un xeito de relacionar-se co meio contrário às leis que
regulan o seu funcionamento. Debemos ter en conta que esta sociedade necesita non só
un grande suministro de enerxia, senón tamén un grande consumo per cápita, de xeito
que a economia e o nível de vida da sociedade configuran-se polas interrelazóns entre
recursos, povoazón, os rendimentos nos procesos de conversión e as aplicacións
específicas da enerxia. Biosfera e sociedade industrial semellan ter chegado a unha
lóxica incompatíbel27. Por outra banda a sociedade industrial vai caracterizar-se pola
necesidade de controlar as fontes enerxéticas das que depende tan directamente; os
grupos sociais que controlen a enerxia terán o poder e, polo tanto, será difícil que
compartan ese controle. Os grandes monópolios da enerxia e os Estados ocidentais van

                                                                                                                                                                          
nuns 75 anos as extraczóns multiplicaran-se por 250: a humanidade estaba nunha sociedade cunha
característica clara, a mobilidade.
 25  Puig, Josep - Corominas, Joaquim (1990), p.13-14, fan identificación dos sistemas baseados no uso e
apropriación de enerxia fósil como capitalistas, “Ten-se dito que o capital é traballo acumulado. Se esta
relazón é recíproca, é dicer, que traballo acumulado é capital, posto que a enerxia equivale a traballo,
resulta que a enerxia é un capital e quen dispón dela, un capitalista. Un sistema baseado no uso da
enerxia fósil é por elo un capitalismo. Calquer sistema que queira controlar ao capital, debe asimesmo
propor-se controlar a enerxia fósil.”
 26  Quizais haberia que indicar que a transformazón dos distintos recursos enerxéticos nunha nova forma
de enerxia, a electricidade, axudou enormemente a consecución desta mobilidade. A electricidade obtida a
partir de distintas fontes, sexa hidráulica, eólica, ..., pero fundamentalmente a partir do carbón, o petróleo
ou, posteriormente, da enerxia nuclear, permite servir-se dunha forma de enerxia única que pode ser
subministrada grácias a simultanear fontes diversas, permite ademais ser usada en lugares mui alonxados
dos centros transformadores e, no seu uso final (que non no proceso de transformazón) resulta limpa e
doada de manexar.
 27  Cook, Earl (1975) p.174-195
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manexar os fios dese control enerxético mundial. A mobilidade da sociedade industrial
convertiu a economia nunha economia mundializada, os fluxos enerxéticos superan
amplamente os límites locais. A manexabilidade das enerxias fóseis non fai necesário a
ubicación das actividades produtivas onde se atopen as fontes de enerxia, ainda que esta
explique, en grande maneira, o xeito de ser das relazóns económicas.

 Ainda que o colonialismo é algo que comenza antes da sociedade industrial
poderiamos dicer que é sobre a construción destes grandes impérios coloniais que é
posíbel consolidar este sistema. Neste senso estamos, nesta etapa, ante a converxéncia
do capitalismo, o colonialismo e a sociedade industrial, con todo o que ela supón e xa se
indicou. O recurso às enerxias fóseis fai que se rache coa limitación imposta polo
esquema de organización enerxética doutras etapas. O crecimento da produción vai
medrar ao tempo que medra tamén a populazón28 e o consumo enerxético, e fará-o en tal
magnitude que semella que tales límites físicos se teñan superado. O capitalismo
orixinará, asi, desde mui cedo, un grande dinamismo, unha alta capacidade de
expansión. Pero como vimos, esta expansión non é allea à necesidade crecente de
matérias e enerxia. Para que o abastecemento das mesmas sexa tamén ilimitado os
países ocidentais expanden tamén a sua xeografia, criando uns países sen límites: os
grandes impérios coloniais. As relazóns que se estabelecen con estes impérios non
desaparecen tras a formación de novos Estados nestes países, antigas colónias, senón
que só muda a sua apariéncia externa; as relazóns que posibilitan o colonialismo
permanecerán.

 Na sociedade industrial o esquema de fluxos da enerxia ten-se convertido, pois,
nalgo muito mais complexo, onde destaca o recurso às resevas minerais para obter delas
enerxia (gráfico 4).

                                                          
 28  Este aspecto debe ser matizado, Scherr, Hermann (1993),pp. 33-38, indica que o motivo do crecimento
nos centros industriais debeu-se mais aos movimento migratórios, tanto do campo à cidade como às
migracións internacionais cara os lugares que requerian mais mao de obra, que a un aumento das
povoazóns autótonas. Semella que houbera unha relazón entre a posesión ou non de fontes e técnicas
enerxéticas seguras e baratas e estancamento ou crecimento demográfico. Se a disposición de enerxia
segue a ser enerxia laboral humana haberia crecimento demográfico, a non ser que se dea unha acción
política correctora, caso da China, ligada a unha reforma agrária que teña en conta unha revalorización
mais efectiva da enerxia da biomasa. Os países industrializados substituen aos criados e aos escravos por
artefactos mecánicos accionados por enerxia fósil e con unha prestación enerxética equivalente a 100
escravos. “Cando non se ten esa posiblidade, recorre-se à forza muscular humana gratuita ou à
natureza”.
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 Gráfico 4.Esquema dos fluxos de enerxia nunha sociedade industrial.

Fonte: Passet, René (1996), p.198
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2.4. Sociedade da Información.

 A relazón entre enerxia e información non é algo que apareza nunha nova etapa
post-industrial.

A enerxia e a información sen dúbida coexistian nos primeiros úteis fabricados:
a enerxia, na matéria que lles servia de soporte e nas forzas motrices que os alimentaba;
a información-estrutura, na organización que se lles conferia; a información-mensaxe,
no xesto ou no programa que os guiaba29.

A produción industrial é unha produción profundamente material, ainda que às
veces pareza que se queren ignorar os límites físicos aos que se enfronta. Pero na
sociedade industrial, ademais da produción de bens, teñen cada vez mais importáncia o
que se da en chamar produción imaterial, que poderiamos expresar en termos de
información. Para que esta sexa posíbel é necesário o soporte da matéria e da enerxia.

A  determinado nível social en determinados países, desenvolvidos, e a outros
níveis, e por motivacións distintas, nos outros países, as persoas non buscan só unha
maior cantidade de produtos, a demanda deixa de ser exclusivamente cuantitativa e pasa
a ser cualitativa, polo que poderiamos dicer que os novos avances supoñen un
desprazamento da acumulación à organización.  É, neste senso, que se estaria a entrar
nunha sociedade da información, na que o prioritário parece ser o aspecto relacional do
sistema. O símbolo desta sociedade xa non é a máquina de vapor e o motor diesel da
sociedade industrial senón o ordenador. A grande mobilidade da etapa anterior é agora
vista como algo superado, tempo e espácio é como se se esvaecesen.

Nunha sociedade deste tipo a enerxia necesária para o aparello produtivo nutre-
se de duas fontes: a enerxia solar, (directamente, como fluxo), ou de orixen solar
(enerxias fóseis) e as enerxias físico-químicas ou nuclear. Por outra banda, destaca o
papel do traballo informático e mental xunto do manual; aquel da lugar à formación dun
capital imaterial. A partir deste traballo informático e mental estabelecen-se dous fluxos
de servizos imateriais, de tipo intermeio e os dirixidos ao consumidor final.

De todos os xeitos esta sociedade da información, por alguns autores chamada
post-industrial, está ainda por determinar claramente que rumo vai tomar. Cabe ainda
perguntar-se se xa chegou ou estamos realmente metidos nela. Nos países centrais non
se pode negar a existéncia duns aparellos produtivos que apontan cada vez mais cara a
obtención de servizos, na que xa non se intercámbian só cousas senón tamén relazóns
intelectuais. É esa non materialidade, esa aparente desaparición da natureza, esa
desvinculación en muitos intercámbios do aspecto material, a que leva a afirmar ese
tránsito cara unha nova etapa; uns intercámbios que, con un carácter intermeio, mesmo
se dan con maior intensidade para a obtención de bens materiais. Ainda asi hai autores30

que cuestionan ese carácter post-industrial, no senso que os actuais servizos non son
sempre puramente persoais (do tipo tradicional) senón tamén tarefas tan industrializadas
como as da própria indústria, polo que iriamos cara unha sociedade mais ben
hiperindustrial, ou se se quer cara unha sociedade tecnolóxica avanzada.

Outra característica dentro desta sociedade refire-se à cantidade de tempo que se
debe consumir en educación para poder obter e reter un emprego nun sistema cada vez
                                                          
29  Passet, René (1996), p.214.
30  Sampedro, José Luis (1985).
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mais complexo a nível social e industrial, onde as capacidades e as tecnoloxias están
submetidas a unha contínua obsolescéncia. Hoxe en dia, os EE.UU. serian o país que
mais perto estaria deste tipo de sociedade e, de ser asi, estamos diante dunha sociedade
de enerxia intensiva con uns níveis de consumo tan altos que só poden ser igualados por
unha parte mui cativa da humanidade31.

Será nunha sociedade da información onde atopemos a solución ao conflito
biosfera-economia?. A resposta non é doada, xa que se ben a información estrutura os
fluxos de enerxia e, polo tanto, poderia ser utilizada para modificar e facer mais
eficientes os usos de enerxia e materiais, non temos a garantia de que isto sexa utilizado
deste xeito. Se ao falar da sociedade industrial deciamos que controlando a enerxia ten-
se o poder, agora poderiamos indicar o mesmo a respeito da información. A cantidade
de información para administrar unha sociedade tan complexa como ista é enorme, e
para obte-la necesita-se (ou necesitou-se) unha grande cantidade de enerxia, non
obstante unha vez que se obtén non ten porque se perder (gráfico 5). Non seria quizais
aventurado dicer que o control da enerxia e da información cae, pois, nas mesmas mans,
ou en distintas mans pero dun mesmo corpo. Serán os grupos sociais, as organizacións,
os grandes grupos transnacionais, os países que controlan os recursos enerxéticos e a
sua transformazón quen posibilitan esa información e é posíbel que non estexan
dispostos a ceder o seu controle.

Como indicamos o esvaecemento do tempo e espácio fai que a mobilidade da
sociedade industrial teña pasado a outro estádio, a instantaneidade. Podemos coñecer o
que acontece case simultaneamente en calquer lugar do mundo. Tende-se a falar,
despois da Guerra do Kuwait, das guerras televisadas, un novo acontecemento, as
persoas na sala da sua casa poden presenciar o que está a ocorrer no campo de batalla
case nese mesmo instante. Pero esta guerra tamén nos aprendiu como se pode manipular
a información até o ponto de criar (ou re-criar) a realidade: os paxaros cubertos de
petróleo resultaron non seren do Golfo Pérsico, a nosa sensibilidade era tocada por algo
que nos criamos que estaba a suceder pero que xa sucedera noutro lugar e noutro tempo,
agora estabamos ante unha realidade virtual, ante un tempo e un espácio virtual. En
definitiva, sabemos o que sucede nestes momentos en calquer lugar do mundo?, ou
sabemos o que nalgun lugar nos din que debemos saber?. Cal é a información que
pertence a colectividade no seu conxunto?. Quen controla os fluxos de información?.

A instantaneidade dos acontecementos semella, pois, às veces, ser mais ben un
cenário dos acontecimentos, quere-se dicer o lugar dunha representación. Nesta
representación hai unha certa transmisión de valores, desde certos espácios a todo o
mundo.

A sociedade da información non será a culpábel da aparición de grandes
desigualdades sociais. Estas desigualdades existiron en maior ou menor medida desde
hai miles de anos, pero, en termos relativos, as diferéncias a nivel mundial (a lo menos
no que se refire a mobilización de recursos naturais por persoa) teñen-se  agudizado nos
útlimos cinco séculos. A sociedade industrial permitiu transformar, en grande medida,
primeiro as economias centrais e, logo, tamén as periféricas, pero esta transformazón
non supuxo eliminar o grao de desigualdade social. Portanto dentro mesmo das
sociedades mais industrializadas as desigualdades entre os habitantes duns lugares e
outros, ou duns grupos sociais e outros non teñen desaparecido, e, do mesmo xeito, a

                                                          
31  Foley, Gerald (1981), pp. 62-65
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desigualdade internacional tampouco desapareceu, mesmo tendeu a agrandar-se.
Quizais estexa aqui un dos graves problemas de funcionamento deste sistema
económico, ou poda que sexa precisamente nesa desigualdade, nesa separación onde
está o éxito, o porque pudo funcionar. Xa indicamos que o capitalismo orixinou desde
mui cedo un grande dinamismo, unha alta capacidade de expansión, que só pudo dar-se
grácias a obtención nas colónias dunha parte importante das matérias e enerxia que
necesitaba. Eis aqui a chave desta desigualdade. Uns países dirixen e determinan o
porvir dos outros, deciden cál é a función a cumprir, a qué se van adicar, qué van a
producir. Por iso a transmisión de valores do centro à periféria, a estruturazón dos
fluxos de información, serve para que os países calificados como subdesenvolvidos se
vexan como países onde hai unha auséncia de relazóns capitalistas completas: o criador
de desigualdade convirte-se asi na sua solución. Algo semellante acontece a outros
níveis, às víctimas da opuléncia recoñecen-se desiguais no consumo ostentoso dos
outros, a mensaxe que reciben é o de para ser igual faga o mesmo, imite. O ordenador
como símbolo dunha época, choca coa traxédia de millóns de persoas que non acadaron
ainda as avantaxes da prosperidade material da que outros xa se amosan cansos.
Desentramar esta complexidade de mensaxes pasará sen dúbida por unha modificación
do xeito de transmitir a información, pero, como face-lo?.

A hexemonia do sistema económico capitalista convertiu o noso mundo nesa
aldea global da que tanto se ten falado e quizais aqui chega a un ponto de confluéncia
coa biosfera, no senso que esta non recoñece as fronteiras trazadas polo ser humano.
Pero diverxen enormemente na sua lóxica de funcionamento e nas leis que regulan un
sistema e outro. Nesta sociedade chega-se a unha situación que implica que os recursos
mundiais son considerados património desta sociedade global, pero unha sociedade que
é dirixida desde certos lugares, con unha opuléncia nunca vista para unha pequena parte
da humanidade e con unha pobreza absoluta para unha grande parte desa mesma
humanidade32. Toda a información xerada nesta sociedade pode ser utilizada de xeitos
mui diferentes

... dependendo de por onde discurra poderá desembocar nunha economia do ser
(que chamariamos hoxe do imaterial), ou propiciar a destrucción do meio no que se
desenvolve33.

                                                          
32  Ponting, Clive (1992), pp.423-462
33  Passet, René (1996), p.216.
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Gráfico 5.Esquema dos fluxos de enerxia nunha sociedade da información.

 

Fonte: Passet, René (1996), p.215
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2.5 Recapitulación.

Ao longo da história da humanidade temos asistido a grandes modificacións na
forma de nos relacionar coa biosfera. Estes cámbios son especialmente significativos no
que se refire á circulación dos fluxos de enerxia e materiais. O xeito de entender a
sociedade e, en particular, a economia está condicionado en grande medida pola
estrutura destes fluxos.

Durante o 99 por cento desta história os seres humanos tiveron unha relazón coa
biosfera en canto à apropriación de enerxia que non os facia mui diferentes a outras
espécies, se ben a utilización de certos instrumentos e, despois, o descubrimento do
lume conseguiron dar-lle unha autonomia superior às demais. Contodo poderiamos
dicer que nestas sociedades, que denominamos paleolíticas, os fluxos de enerxia
relacionaban-se directamente cos fluxos solares que, mediante a fotosíntese, eran
fixados na cuberta vexetal e, mediante as cadeas tróficas, eran transmitidos pola
alimentación ao ser humano.

No un por cento restante desta história (uns 8.000 anos) sucederon, en cámbio,
enormes modificacións, inimaxinábeis na sociedade paleolítica. A maioria destes
cámbios teñen lugar nos últimos douscentos cincuenta anos, polo tanto, nunha case
imperceptíbel etapa no longo do tempo que a humanidade está sobre este planeta. Pero
estas transformazóns son de tal índole que mesmo chegan a pór en perigo à sua própria
supervivéncia e ao dos demais seres vivos. Cómo foi posíbel esta situación?.

O primeiro paso foi a Revolución Neolítica con todo o que ela supón: aparición
da agricultura, sedentarismo e expansión da povoazóns, aparición de grupos sociais que
poden vivir sen adicar-se directamente a obtención de alimentos,.... O traballo humano
incorporado à produción vai dar lugar a xeración de fluxos de información estruturantes
dos fluxos enerxéticos. En calquer caso a enerxia utilizada provén ainda directamente do
sol ao xeito da etapa anterior, se ben a intervención humana nestes fluxos deixa-se sentir
através da agricultura, da gadaria ou do controle de certas fontes como a eólica ou a
hidráulica. Así esta sociedade segue a satisfacer as suas necesidades enerxéticas  a partir
da alimentación, ainda que pola estratificazón social  que tivo lugar, a enerxia obtida por
esta via, por certos animais ou por certas persoas, sexa apropriada por un parte da
povoazón no seu benefício e para realizar, coa forza de animais e persoas, actividades
que, deste xeito, non teñen que executar directamente.

Esta sociedade conlevou un aumento sustancial da complexidade das relazóns
sociais e, co tempo, desembocou na aparición de crises enerxéticas, é dicer de
desabastecementos da enerxia necesária para o funcionamento de ditas sociedades. É
neste marco onde terá lugar a aparición dun novo tipo de sociedade, a industrial, que, co
recurso às enerxias fóseis, conseguiu sobrepasar os límites que a estrutura enerxética
anterior lle impuña. Primeiro o carbón e posteriormente o petróleo, serviron para dotar a
esta nova sociedade dunha mobilidade sen precedentes, rachando cos límites
xeográficos anteriores e mesmo cos límites no aceso a unha série de bens e servizos.
Non se conseguiu, en cámbio, eliminar os límites que a biosfera impón.

Se ben é certo que a limitación do meio físico foi ignorada, co tempo este vai-se
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a manifestar como un atranco para o crecimento continuado. Quizais por isto, este
sistema se manifesta como claramente criador de desigualdades, de xeito que a
separación no aceso aos benefícios sexa maiormente dunha parte cativa da humanidade,
só asi eses límites permitirán, ainda que sexa pouco, unha certa flexibilidade. Pero
finalmente o esgotamento de recursos e a contaminación, consecuéncia en grande
medida da combustión inxente de enerxias fóseis, acaba afectando ao conxunto da
sociedade, se ben en degraus diferentes.

Chegados a este ponto a estrutura dos fluxos de enerxia, materiais e sumamente
complexo, como o é a cada vez maior cantidade de información que se move no
sistema, estruturando o conxunto dos fluxos. Por iso alguns autores falan da aparición
dunha nova sociedade, a da información. Queda por saber se nesta nova etapa se
resolverán os problemas da relazón entre economia e biosfera, buscando non só
acrecentar a base material do noso xeito de vivir, ou, se pola contra, o controle dos
fluxos de información se convirta, polo seu carácter estruturante, nun xeito mais de
afondar nas desigualdades, de acrecentar o control dos recursos, de achegar-se ainda
mais aos límites inevitábeis que os ciclos da natureza impón.

Temos tranzado, pois, unha liña que ten levado a que a espécie humana
transforme radicalmente os ciclos de enerxia e materiais da natureza. Dunha persoa do
Paleolítico a unha da sociedade da información hai un salto tal que o seu impacto
necesariamente se deixa notar no funcionamento da biosfera. Se daquela unha persoa
consumia entre 2.000 e 5.000 kcal dia, hoxe ese consumo ten-se multiplicado por case
100 (estamo-nos a referir ao consumo, por termo medio, dun habitante dun país como os
EE.UU, por exemplo), pero ademais coa diferéncia de que o número de habitantes no
planeta multiplicou-se por mais de 1.000. É dicer, de universalizar-se o consumo-tipo de
enerxia dun habitante dunha sociedade da información, os fluxos de enerxia terian
aumentado en intensidade nunhas 100 mil veces aos dunha sociedade paleolítica.

Esta comparación leva-nos a cuestionar a suposta eficiéncia enerxética derivada
do progreso tecnolóxico continuado. O que se constata neste relatório histórico é que o
paso dunha etapa a outra derivou-se dun problema de escasez de recursos,
nomeadamente enerxéticos, e que para esa transición foi necesário aplicar a tecnoloxia
existente ou buscar unha nova que permitira acelarar a extraczón e fluxo de enerxia polo
sistema, pero, polo mesmo, aumentou o proceso de disipación de enerxia aumentando a
a entropia do sistema. Asi, “a medida que o proceso de fluxo da enerxia se ten
acelarado, a separación entre cada nova divisória entrópica acortou -se” 34. Non é
extraño, polo tanto, que os anos que transcorren dunha etapa a outra sexan cada vez
menores, e na actualidade tras só uns centos de anos nos vexamos na necesidade de
abordar un cámbio na nosa base enerxética.

3. A ECOLOXIA E A ECONOMIA.

A análise económica ten que enfrontar-se cada vez mais à necesidade de atender
                                                          
34  Rifkin, Jeremy (1990), p.90.
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os problemas da relazón economia-biosfera das que falamos anteriormente. Estos
problemas, como vimos, teñen que ver, entre outras cousas, coa distinta lóxica de
funcionamento dunha e outra, e isto debe-se, en parte, ao xeito en como a análise
económica se foi consolidando ao longo do tempo. O considerar à economia como un
ámbito independente do meio natural no que se desenvolve e condiciona, levou a
ignorar os límites físicos inerentes a toda actividade económica (en grande parte polas
necesidades de materiais e enerxia). Por iso chega-se a construir unha análise que
considerou a base física como ilimitada, pero a biosfera non fai caso desa construción
intelectual e na sua lóxica de funcionamento e regulación devolve a golpes à esfera do
económico certos indícios de que eses límites existen. Atopamo-nos, pois, nunha
situación na que a biosfera se viu atacada impunemente durante muito tempo, alterando
os ciclos naturais, e na que a economia recolle por xunto o resultado desas aczóns
indiscriminadas.

A análise económica ve-se na obriga de integrar no seu campo unhas variabeis
que foran expulsadas por considera-las non económicas pero que, polo mesmo, son de
difícil integración. Caberia, neste senso, volver os ollos cara outras disciplinas de estudo
da realidade que teñan atendido estes aspectos, que teñen que ver cos límites físicos da
biosfera. Disciplinas que poden axudar-nos no intento de superación da contradición
exposta: son a Ecoloxia, en tanto que estuda os aspectos relacionais da vida, e a
Termodinámica, polo seu estudo particular de cuestións básicas para nós como son os
fluxos de materiais e de enerxia.

Dentro da Ecoloxia temos o que se coñece como ecoloxia trófica ou enerxética e
a ecoloxia das povoazóns. A ecoloxia trófica ou enerxética contempla o ecosistema e o
seu dinamismo como un fluxo de matéria e enerxia. Desde esta perspectiva

 todo ecosistema -e a biosfera no seu conxunto- pode reducir-se à superposizón
de dous ciclos, un de matéria e outro de enerxia. O primeiro é fechado, o segundo ao ser
a enerxia degradábel e non recuperábel, é aberto. Poderia-se, polo tanto, falar dun ciclo
aberto ou fluxo de enerxia que impulsa a un ciclo fechado de matéria35.

Neste senso o fenómeno vida pode entender-se a partir dun sistema disipativo de
enerxia tendido através do sol e o sumidoiro sideral coa breve interrupzón do planeta
Terra.

Deste xeito o ecosistema  pode considerar-se como un conxunto de
compartimentos interconectados entre os que podemos medir a intensidade de transporte
de cada elemento. O fluxo de matéria acompaña-se do fluxo de enerxia, sendo éste
condición para aquél.

O transporte, de indivíduos ou recursos, en canto que mobilidade, ten avantaxes
para a espécie humana como xeito de escapar ao circuito de regulación local que
limitaria às povoazóns por debaixo de certo nível. “O nomadismo é unha forma
primitiva de fuxir da regulación local por esgotamento de recursos” 36, que foi sendo
substituido, en grande maneira, pola importación de alimentos ou recursos, en xeral
procedentes doutros lugares, sendo mui importante cando para iso se fai uso da enerxia
fósil. Neste senso é importante relacionar esta función de transporte coa utilizazón de
enerxia exosomática (de fora do metabolismo biolóxico).
                                                          
35  Parra, Fernando (1993), p. 17
36 Margalef, Ramón (1974) p.791
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A ecoloxia estuda a biosfera é, polo tanto, os sistemas económicos e humanos,
como parte dela, tamén son parte do estudo da ecoloxia. Non quer dicer isto que a
ecoloxia predomine hexemónicamente sobre outras disciplinas, senón que a separación
entre os subsistemas natural e social e humano ainda úteis a efectos metodolóxicos, non
se sosteñen conceitualmente. As persoas dependen “en primeira instáncia, como o resto
de consumidores dos ecosistemas, da produción primária terrestre” 37. Isto supón unha
limitación as posturas que defenden un crecimento ilimitado, pois os sistemas orgánicos
que, através sobretodo da fotosíntese das plantas verdes, transforman a enerxia radiante
en enerxia química funcionan como máquinas de rendimento baixo. Ao pasar ao
seguinte elo da cadea trófica esa enerxia fixada reduce-se à sua décima parte como
termo meio38.

A mais do indicado dicer que a produción primária atopa, nos ecosistemas
terrestres, outra limitación na disponibilidade de auga, veículo polo que se dan todas as
reaccións bio-químicas, de xeito que sen ela non hai vida. E a auga, estamos a ve-lo
cada vez mais, é escasa, os fluxos da auga son tamén un aspecto importantísimo co que
a economia ten que contar.

Tamén son limitantes da produción da biosfera, o fósforo e o nitróxeno que,
xunto co carbono, o hidróxeno e o oxíxeno, son mui importantes para a actividade
biolóxica, pero que, porén son mui escasos e a miudo inaccesíbeis.

Por outra banda, caberia apontar que

Actualmente, a espécie humana é tan numerosa e posue tal capacidade de
controle que, se se prescinde dela, non é posíbel entender o funcionamento presente da
maior parte dos ecosistemas. A sua actividade afecta a toda a biosfera.39

Neste senso é dificil tratar de desvincular estes dous campos de estudo: à
economia da sua dependéncia ecolóxica, e à ecoloxia da afectación dos fenómenos
económicos. É dicer , a ecoloxia non só é unha actividade humana, e, por diversas
razóns, non se pode desconectar no seu obxecto da sociedade mesma. Os problemas
prácticos mais graves con se enfronta a humanidade son esencialmente ecolóxicos e a
intervención humana sobre a natureza supón alteracións ecolóxicas importantes. As
suxeréncias que desde a investigación ecolóxica se poden facer à economia, ou que
desde a investigación económica se poden facer à ecoloxia, deben ser consideradas con
atención, ainda cando non estexan exentas de conflitos. Isto non debe supor, como às
veces se fai, que a aplicación de teorias que proceden do campo das ciéncias naturais a
aspectos da sociedade, aqueles que se ven como civilización e cultura, teña que derivar
necesariamente nunha naturalizazón das inxustizas derivadas da organización humana,
ou na relativizazón de certos problemas que non son explicábeis por ditas teorias.
Poden, porén, axudar a entender algunhas formas de relazón e interación nas sociedades
humanas.40

                                                          
37 Parra, Fernando (1993), p. 21
38 Valero, Antonio (1997), p.5, indica que hai que ter en conta que ”só o 0,024% de toda a enerxia solar
[que chega à Terra ] se almacena en forma de biomasa. E con ela a Terra almacenou ao longo de millóns
de anos todos os combustibeis foseis que agora estamos a queimar nunhas poucas xeracións”
39 Margalef, Ramón (1974) p. 789
40 Margalef,  Ramón (1974) p.885
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4. A TERMODINÁMICA E A ECONOMIA.

Como xa quedou exposto con anterioridade, nas relazóns entre biosfera e
economia é fundamental coñecer os fluxos de matérias e enerxia. Por iso, a
Termodinámica como disciplina que estuda estes temas é para nós básica. Precisamente
é a enerxia a magnitude utilizada na Física para contabilizar a capacidade de facer algo.
Pero non todas as formas en que se manifesta a enerxia ten a mesma calidade. Polo
tanto, en Termodinámica, mide-se a enerxia pero indicando a sua calidade.

Chamamos enerxia disponíbel ou exerxia á utilidade termodinámica. Así, se a
unidade de enerxia é a enerxia eléctrica, diremos que a utilidade termodinámica respeito
a entorno é a cantidade máxima de enerxia eléctrica que un fluxo de enerxia poderia
dar-nos ao enfronta-lo co seu entorno. À enerxia non disponíbel chamamo-la anerxia.

Cada vez que non aproveitamos a enerxia dun fluxo físico en toda a sua
capacidade, estamos a convertir exerxia en anerxia.(...)  Así que o conceito de exerxia
está mui intimamente ligado coa riqueza, a densidade de información que se detecte,
nunha palabra, o poder41.

Este aspeito é un dos que nos achega ao ámbito económico. Como xa
apontamos, estamos nunha sociedade que foi acrecentando a complexidade e
intensidade dos fluxos de enerxia para uso humano. Procura-se obtención de bens
(mercadorias) cada vez mais elaborados, ou de bens que para seren obtidos teñen que
incorporar nas suas fases prévias a utilización de inputs cada vez mais elaborados, ainda
cando os bens finais (outputs) que saen deses procesos sexan en sí pouco elaborados. De
esa complexidade resulta que os bens finais incorporan direita ou indireitamente
cantidades cada vez maiores de exerxia. Deste xeito estamos ante a necesidade dunha
disposición de enerxia rápida e crecente. Pero esta disponibilidade de enerxia atopa-se
cos límites que impón a termodinámica.

O princípio de conservación da matéria e da enerxia ou primeira lei da
termodinámica, lembra-nos que a matéria e a enerxía non se crian nen se destruen,
senón que só se transforman. Non hai, pois, produción de enerxia, só un proceso de
transformazón. A enerxia pasa dun estado a outro estado. É ista transformación a que
oferece un certo grao de disponibilidade. Non supón tampouco que daqui concluamos
que xa que non hai destruición de enerxia esta é inesgotábel para o noso uso. Estamos,
asi, con unha restriczón económica que debemos contemplar.

Pero hai mais consecuéncias derivadas da termodinámica que teñen repercusións
sobre a economia e que, polo tanto, deberiamos incorporar à nosa análise. Se
concluimos que non hai destruición de enerxia, aquelo que non é incorporado aos bens e
servizos que a utilizan deberá convertir-se en resíduo, isto é, toda actividade produtiva
leva aparellada a xerazón de resíduos, e canto mais intensiva sexa no uso de resíduos
mais resíduos xerará. Temos pois que toda actividade produtora de bens e servizos, en
canto que utiliza enerxia, produce tamén resíduos.

Esta cuestión é a que aborda precisamente o segundo principio da
termodinámica, ou lei da entropia. Di-nos que a enerxia se degrada dun xeito contínuo e
irrevocábel dunha forma disponíbel a unha forma non disponíbel, ou como diciamos
antes convertimos exerxia en anerxia. As consecuéncias que derivan disto para a
                                                          
41 Valero, Antonio (1993), p.58.
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economia son importantisimas, esta-nos a dicer que a disposición de enerxia é, xa que
logo, limitada, fronte ao ilimitado que impera na conceizón de construir un proceso
produtivo sobre un uso da enerxia que medra exponencialmente. É un xeito de actuar
que nos achega cada vez mais a unha crise produtiva. Canto mais medre o consumo
enerxético, canto mais dependa un sector do input enerxético para levar adiante a sua
actividade, mais perto estará de enfrontar-se a unha situación crítica, mais necesitará
asegurar o controle sobre o subministro enerxético.

Como, por outra banda, toda actividade económica (en canto que utilizadora de
enerxia) produce resíduos, atopamo-nos con que estes resíduos volven à Terra xerando
maior entropia. Pero ao querer desfacer-nos deles, necesitamos consumir mais recursos,
para rebaixar-lles o seu potencial intensivo, e estes recursos consumuidos xeran a sua
vez novos resíduos que haberá que controlar.

O certo é que extraemos materiais e enerxia da natureza en forma concentrada,
ou sexa con exerxia, para o que consumimos recursos enerxéticos e materiais e
finalmente devolvemo-los à natureza en forma degradada, diluida, ou sexa sen exerxia42.

Polo tanto a economia terá que atender, cada dia en maior medida, o controle
destes resíduos, o mal uso e desperdício de recursos que a composición deses resíduos
supón, e a utilización de novos recursos para cubrir estes recursos degradados. É este un
feito que nos amosa como a ignoráncia da base física da economia acaba por descubrir
dentro da economia unha anti-economia (mais que unha deseconomia). O meio
impondo-se ao xogo económico, descubrindo as taras dunha análise económica que
pretenda viver de costas ao seu entorno. En palabras de Passet:

as equipas que permitiron obviar provisionalmente as restriczóns do meio volven
a topar con el, posto que lles subministra os materiais de que se compón, as enerxias
grácias as que funcionan, sendo o destinatário dos resíduos que se derivan do seu
funcionamento.43

                                                          
42  Valero, Antonio (1993), p. 77
43  Passet, René (1996), p.73
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5. A ECONOMIA E A CONTABILIZAZÓN DA NATUREZA.

Ignoradas ou non as relazóns entre a economia (ou a esfera das actividades
humanas) co conxunto da natureza na que se desenvolve, resulta cada vez mais patente
a necesidade de dispor de indicadores axeitados para levar adiante unha, tamén
necesária, xestión global das mesmas. Pero ao buscar estes indicadores debemos pór en
cuestión a validez daqueles que a economia ao uso utiliza, nos que predomina unha
perspectiva a curto e meio prazo.

En xeral, a esfera do económico tende a maximizar a relazón
Produción/Biomasa, é dicer a relazón Fluxos/Stocks, mentres que biosfera tende a
maximizar de xeito espontáneo a relazón Biomasa/Fluxos (utilizar, coa maior eficácia
posíbel, un determinado fluxo de enerxia para obter unha maior cantidade de biomasa
posíbel). Son formas de eficácia pero con critérios radicalmente opostos.44

É certo que algunhas actividades económicas teñen realizado, a nível
microeconómico, valoracións dos recursos naturais utilizados45, e tamén que as medidas
de imposición ambiental fan que, desde este nível, se teñan integrado unha valoración
dos resíduos como custes a integrar nas empresas. Pero non deixan de ser aspeitos
pontoais e con repercusións mui localizadas.

Mentres no nível macro observa-se cada vez mais un cuestionamento do
tratamento dado pola contabilidade nacional, centrada nas transaczóns mercantís. Como
sinala Weber:

A contabilidade nacional sobrevalora as riquezas criadas pola actividade humana
xa que os custes de uso do recurso precioso que constitue o meio ambiente son mal tidos
en conta, cando non son pura e simplesmente ignorados46.

A limitación que se observa no Sistema de contabilidade nacional deriva, en
grande medida, do baseamento ideo-metodolóxico sobre o que se contruiu. Neste
sistema contempla-se o cómputo dos recursos naturais en función da sua conversión a
termos monetários que, a sua vez, veñen determinados polos prezos que se lles aplican.
Deste xeito os fluxos materiais son considerados segundo a sua transformación en
fluxos monetários. Asi, os  recursos naturais serán recursos económicos só no caso de
seren susceptibeis de uso, mais o menos imediato, dentro dos parámetros nos que se
move a economia do momento e se, ademais, son susceptibeis de cámbio, é dicer, son
intercambiabeis no mercado, pode pór-se-lles prezo47. Noutro caso, nos estariamos a
falar de economia. senón de algo alleo, externo a ela48. Ao desprazar cara fora da
economia aos recursos esgotados (por seren inexistentes e non poder asignar-se-lles un
prezo) a contabilizazón dos mesmos perde todo senso. Coa mesma lóxica o produción
de resíduos, por non iren dirixidos cara o mercado, aparece como non económico (ou na
                                                          
44 Passet, René (1996), p.105.
45  É o caso das compañias mineiras ou petroleiras, ao valorar os xacimentos de matérias primas, do seu
esgotamento e da posibilidade de novas prospeczóns.
46 Weber, Jean-Louis (1993), p.81.
47  Mais correctamente haberia que dicer que ese intercámbio, de dar-se, deberia se-lo como transaczóns
legais, xa que senón, ainda posuindo prezo, resultaria afastado da contabilizazón.
48 Nunha situación semellante atopa-se o traballo doméstico feminino, como salientaron muitas autoras
feministas. Ver Borderias, Cristina; Carrasco, Cristina e Alemany, Carmen (1994) e Waring, Marilyn
(1994).
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terminoloxia que se lle aplica, unha deseconomia). Eis aqui algunhas das razóns das
críticas que tal sistema de cómputo está a ter49.

Como resposta a estas críticas, ten-se proposto a corrección dos valores
monetários da contabilidade nacional, con unha redefinición dos seus agregados (en
particular a renda nacional e mesmo o PIB). Trataria-se de sobardar os custes imediatos
que veñen dados polo mercado e ter en conta no cálculo dos ingresos, un custe social
global, onde se incluiria unha valorazón das perdas de función dos bens naturais (pola
contaminación, a sua manipulación ou a sua destruición). Seguiria-se a definición
clásica da renda de Hicks, como a parte dos recursos totais que poden utilizar-se sen
consumir o património. Outros autores, como Pearce, queren ir mais lonxe e substraer
da renda nacional a parte que non corresponde à criazón de valores de uso novos, senón
a unha compensación dos estragos ocasionados pola actividade mesma50.

Esta focaxe aparece recollida nas modificacións do Sistemas de contabilidade
nacional mediante as contas do património económico (que complementarán as contas
de fluxo habituais), e mediante as contas satélites que abordarán temas do meio
ambiente. Outra focaxe pretende construir unhas contas físicas fronte à
contabilidade clásica, que poderian estar artelladas e seren paralelas a ela. A ideia é que
nunha economia da natureza non pode reducir-se o ámbito de análise ao sistema
económico que o Sistema de contabilidade nacional descrebe.

Naredo51 propón unha focaxe ecointegradora que evite a disociación na que se
atopan hoxe as focaxes económicas e ecolóxicas, de xeito que se reconcilien a utilidade
que a economia convencional propugna coa estabilidade que a ecoloxia persegue, sen
obviar as contradizóns que poden aparecer a ambos os dous niveis. Nos gráficos 6 e 7
recollen-se de xeito esquemático alguns aspeitos desta proposta.

                                                          
49 Doldán Garcia, Xoán Ramón (1997).
50 Weber, Jean-Louis (1993).
51  Naredo, José Manuel (1987), pp. 503-518.
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Na focaxe ecointegradora a definición dos obxectos económicos a tratar ten que
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Gráfico 7.Obxecto de estudo da focaxe eco-integradora e a sua relazón coa focaxe económica
corrente**
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sua degradazón cualitativa e irreversíbel. O sistema de representazón é desequilibrado e aberto.

Gráfico 6. Obxecto de estudo da focaxe económica corrente no que concerne aos obxectos
económicos reais *
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se realizar direitamente e non por intermediazón dos valores de cámbio. Dito doutro
xeito, a nozón de obxecto económico seria neste sistema un conceito non teórico, a
diferéncia do que acontece na focaxe habitual, na que é un conceito teórico no senso de
que é a própria teoria a que se encarrega de delimita-lo. Concretando, a focaxe
ecointegradora ten que definir o seu obxecto de estudo explicitamente, sinalando que
compreende os materiais e a enerxia relacionados co território de referéncia e os
procesos vitais que nel se desenvolven, mentres que a focaxe económica corrente fai-no
implicitamente ao se ocupar só daqueles obxectos que teñen un valor de cámbio -de
mercado, administrado ou imputado- positivo52.

Será despois de ter definido e clasificado en termos físicos os obxectos
económicos cando a focaxe ecointegradora fala dunha posíbel valorazón monetária.
Pero esta non ten por que resultar dunha forzada imputación de prezos, que non sempre
será pertinente.

Por outra banda, e na medida que a medida monetária da degradazón do meio
ambiente é o resultado da multiplicación de cantidades físicas (ou indicadores
sintéticos) por prezos fictícios, temos que a contabilidade física é, en calquer caso,
prévia ao cálculo monetário. Para alguns autores, no plano práctico isto deberia
acompañar-se dunha complementariedade entre as focaxes convencional e a nova, ao
menos no estabelecimento dos sistemas de información. No gráfico 8 pode-se ver unha
proposta a este respeito:

                                                          
52  Naredo, José Manuel (1987), p.506.
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Gráfico 8. Sistema satélite de contabilidade do meio

Fonte: C. Stahmer, recollido por Weber, Jean-Louis (1993)
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Gráfico 9. Estatísticas necesárias para unha planificazón dos recursos
naturais e a sua relazón coas estatísticas económicas usuais
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Fonte: Naredo, José Manuel (1987), p.508



31

Expresado doutro xeito, poderiamos dicer que un  modelo global de economia e
natureza deberia incluir, tanto en termos físicos como monetários, a información
estatística que se recolle no gráfico 10.

 Gráfico 10.Modelo global de economia e meio ambiente.
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Fonte: Frias San Román, José (1994), p.85.
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Neste modelo temos vários sub-modelos de información e estimación en que se facilitan
os dados dun xeito sucesivo. De modo que se coñecemos os fluxos de materiais e
enerxia, podemos deducir o cálculo de resíduos sólidos e as emisións atmosféricas,
mentres que os fluxos de auga permiten estimar os verquidos líquidos. Através dos
procesos de tratamento pode facer-se unha estimación dos custes segundo as cantidades
de resíduos xeradas e a posterior análise custe-benefício para determinados niveis de
calidade do meio. Do mesmo xeito a consideración xeográfica deses fluxos é unha
cuestión importante na análise.

6. AS CONTAS DE  FLUXOS DE MATERIAIS, ENERXIA E RESÍDUOS.

Xa vimos anteriormente as razóns de porqué se fai necesário unha
contabilizazón de fluxos dos sistemas utilizadores dos recursos obtidos na natureza e
dos resíduos xerados tras a sua utilizazón. Debemos ter en conta o carácter de fluxo
renovábel ou de fondo non renovábel dos recursos à hora de valora-los, pois o
tratamento ten que ser diferente. Os recursos teñen limitacións cualitativas e
cuantitativas, de facto o único recurso renovábel e inesgotábel, o único que non ten
limitacións, é a enerxia solar.

A escasez dun determinado recurso pode ser un indicador importante,
expresando-a en cantidades físicas con independéncia dos prezos conxunturais dos
mercados internacionais53.

Por meio dun modelo de fluxos podemos achegar-nos bastante ben a unha
representación da realidade, un modelo onde se describan os principais fluxos de
materiais, enerxia, resíduos, e onde se recollan as contrapartidas monetárias, que
acontecen nun território determinado. Neste senso podemos facer unha observación util
para a xestión económica sen deixar de lado os condicionamentos que a física e a
termodinámica impoñen à matéria e a enerxia, considerando, do mesmo xeito, o facto da
limitación dos recursos derivada da irreversibilidade dos procesos.

Ten un interese especial a cuantificazón dos fluxos físicos para as actividades
insdustriais, por seren das que mais impacto causan sobre o meio. Polo mesmo, o
cálculo de rátios de consumo de materiais e enerxia e de resíduos xerados por tonelada
producida en cada ramo, se se realiza en anos sucesivos, pode server como un bon
indicador da evoluzón da eficiéncia e produtividade. Permete-nos asi mesmo, contrastar
as estatísticas meio-ambientais e facer comparazóns entre sectores.

Partindo, pois, do coñecemento das leis físicas que gobernan os procesos de
transformazón da matéria e enerxia, poderemos dispor duns critérios axeitados para a
construición dos diagramas de fluxos, e para realizar estimacións cando non existen
dados suficientes. O princípio da conservación da matéria e da enerxia será o princípio
básico para a construición dos diagramas de fluxos. Con el podemos concluir que todo
material e enerxia que entra en calquer sector produtivo ou utilizador e que non se
incorpora aos obxectos específicos que se derivan da sua actividade, para ser
intercambiados, autoconsumidos ou que permanecen almacenados, sae dese sector en
forma de resíduos. A suma dos inputs de matéria e enerxia, en termos físicos, se
                                                          
53 Frias, José (1993), p.306.



33

igualará coa suma, nos mesmos termos, dos produtos e dos resíduos.

Ao seren todos os procesos irreversibeis, estes só poden acontecer con un
aumento da entropia do sistema, a matéria e enerxia perden en calidade. É dicer,
inevitabelmente todos os procesos utilizadores de matérias e enerxia producen algun
tipo de resíduos. Así podemos describir o proceso como

(1) M + E = P + R + C

onde:

M e E, son os materiais e enerxia utilizados

P, é o produto material fabricado

R, son os resíduos producidos, e

C a calor perdida ou contaminación térmica.

Como os resíduos son algo inevitábel en todo proceso produtivo, trata-se de
utilizar técnicas que minimicen o seu volume e perigosidade, así como recicla-los na
medida do posíbel (que nunca vai ser total).

A agregación dos diversos materiais utilizados, expresados nunha unidade
común de medida resulta útil, en tanto que, por esta via podemos comprender mellor as
dimensións reais dos procesos, podemos calcular antes da execución dos proxectos os
seus fluxos de aprovisionamento de materiais e enerxia, e os seus resíduos que vai xerar,
calcular, así, as suas necesidades de transporte, e estudar a reciclaxe ou depósito dos
seus resíduos.

A importáncia e utilidade da análise dos fluxos físicos radica en que a utilización
de auténticas unidades de medida en termos físicos permite aillar os fenómenos que
realmente teñen lugar, da ambigüidade e inestabilidade inerente às valoracións
monetárias. Os diagramas de fluxos facilitan unha visión sintética e de conxunto da
utilización dos recursos naturais, da sua procedéncia e do seu destino final, así como das
principais interacións e dependéncias que acontecen entre as diferentes partes do
sistemas socioeconómico, posibilitando a discusión sobre bases reais acerca da
racionalidade da sua estrutura e funcionamento actuais54.

No gráfico 11 temos un esquema do que serian os principais fluxos de materiais
e enerxia, e os que corresponden a resíduos, na economia dun país. É nos procesos
industriais de transformazón onde se atopa a maior complexidade, tanto pola
diversidade das suas actividades como polos procesos de transformazóns química e
física a que se ven submetidos os materiais.

                                                          
54 Frias, José (1993), p.308.
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Gráfico 11. Principais fluxos de enerxia, auga e materiais.
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Tratando-se de resíduos especialemente perigosos, os derivados da actividade
industrial, e por seren muitas as sustáncias que se utilizan, o coñecemento que deles
existe é mui dfícil. Quizais o único xeito de cuantifica-los con precisión é utilizando os
diagramas de fluxos e enerxia.

Partindo da igualdade (1), podemos facer unha precisión adicional, onde se
mantén o respeito ao princípio de conservación da enerxia.

(2) M + Pr + E = Pt + R + C

onde agora:

Pr , é a produción reempregada, e

Pt , é o material transformado obxecto do proceso

sendo:

(3) Pt = Pr + Pv

Pv , é a produción vendíbel

Por outra banda, podemos dicer que a enerxia que se incorpora ao produto é mui
cativa, polo que poderiamos considerar que

(4) E = C

é dicer, case toda a enerxia utilizada deriva en contaminación térmica, resultando que a
ecuazón a utilizar pode referir-se en excluiva ao materiais

(5) M + Pr = Pr + Pv + R

de onde:

(6) R = M- Pv

Isto serve para saber, con unha aceptábel aproximazón, a cantidade total de
resíduos xerados por cada actividade55. Descendendo  ao nível do proceso de fabricazón
podemos coñecer ademais as características específicas dos resíduos (se son sólidos,
líquidos ou gases), e contando coas táboas de enerxia poden calcular-se as emisións
atmosféricas, segundo os combustibeis utilizados.

Ao traballar con termos físicos a unidade comun utilizada serán as toneladas
para os materiais, e as toneladas equivalentes de petróleo (por exemplo) para a enerxia.
Tamén se poderia facer unha valorazón monetária, pero coa particularidade que os
resíduos, por definición, terán un prezo igual a cero.

No caso dos fluxos de auga, fai-se de xeito semellante aos outros materiais,
distinguindo que parte se incorpora a o produto final ou se evapora e a que é verquida

                                                          
55  Os resíduos serian algo superiores xa que non se considera  o oxíxeno tomado do ar para os procesos
de combustión e oxidazón.
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como resíduo.

Unha aplicación prática deste tipo de contabilizazón é posíbel face-la sempre que
dispoñamos da información desglosada, en termos físicos a mais dos monetários, das
compras de materiais e enerxia por actividades, asi como a información sobre
reempregos e produción destinada a venda. Para as actividades industriais esta
información existia en España para toda unha série de anos até 1993. Asi, a Encuesta
Industrial, se ben non publicaba estes dados, si os recollia de xeito pormenorizado. É,
sen dúbida, unha fonte básica para este tipo de cálculos dos que aqui se falou. O grao de
desglose permitia coñecer, do mesmo xeito, muitas peculiaridades do tipo de materias
utilizados, asi como o tipo de combustibeis, e, tamén, para unha ampla relazón de ramos
industriais. Alguns dos poucos estudos que en España se teñen realizado como
aplicación deste tipo de contabilidade teñen utilizado esta fonte.

Quizais o problema mais importante que aparece nestes momentos deriva do
cámbio metodolóxico que esta publicazón realizou para os anos posteriores a 1993, xa
que impiden, polo xeito de recollida da información, a continuidade no tempo deste tipo
de estudos, que posibilitarian un seguimento da forma de se comportar os distintos
sectores. Por iso, cabe agardar unha reconsiderazón polos organismos competentes (INE
neste caso), para que, sen suspender os novos obxectivos propostos pola publicazón,
non leven à perda dunha información tan valiosa nestes momentos para a análise
económica. Polo mesmo, desde o campo da análise económica deberia-se reclamar unha
maior atenzón à recollida sistemática e para todo tipo de actividades, dos dados sobre
usos e fluxos de materiais e enerxia.
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