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Carta ao aluno
O crescimento e a convergência do potencial das tecnologias da 

informação e da comunicação fazem com que a educação a distância, 
sem dúvida, contribua para a expansão do ensino superior no Brasil, 
além de favorecer a transformação dos métodos tradicionais de ensino 
em uma inovadora proposta pedagógica.

Foram exatamente essas características que possibilitaram à Unopar 
ser o que é hoje: uma referência nacional em ensino superior. Além 
de oferecer cursos nas áreas de humanas, exatas e da saúde em três 
campi localizados no Paraná, é uma das maiores universidades de 
educação a distância do país, com mais de 450 polos e um sistema 
de ensino diferenciado que engloba aulas ao vivo via satélite, Internet, 
ambiente Web e, agora, livros-texto como este.

Elaborados com base na ideia de que os alunos precisam de 
instrumentos didáticos que os apoiem — embora a educação a distância 
tenha entre seus pilares o autodesenvolvimento —, os livros-texto da 
Unopar têm como objetivo permitir que os estudantes ampliem seu 
conhecimento teórico, ao mesmo tempo em que aprendem a partir de 
suas experiências, desenvolvendo a capacidade de analisar o mundo a 
seu redor.

Para tanto, além de possuírem um alto grau de dialogicidade — 
caracterizado por um texto claro e apoiado por elementos como “Saiba 
mais”, “Links” e “Para saber mais” —, esses livros contam com a seção 
“Aprofundando o conhecimento”, que proporciona acesso a materiais 
de jornais e revistas, artigos e textos de outros autores.

E, como não deve haver limites para o aprendizado, os alunos 
que quiserem ampliar seus estudos poderão encontrar na íntegra, 
na Biblioteca Digital, acessando a Biblioteca Virtual Universitária 
disponibilizada pela instituição, a grande maioria dos livros indicada na 
seção “Aprofundando o conhecimento”.

Essa biblioteca, que funciona 24 horas por dia durante os sete dias 
da semana, conta com mais de 2.500 títulos em português, das mais 
diversas áreas do conhecimento, e pode ser acessada de qualquer 
computador conectado à Internet.

Somados à experiência dos professores e coordenadores 
pedagógicos da Unopar, esses recursos são uma parte do esforço da 



instituição para realmente fazer diferença na vida e na carreira de seus 
estudantes e também — por que não? — para contribuir com o futuro 
de nosso país.

Bom estudo!

Pró-reitoria



Apresentação
Prezado aluno,

A disciplina “Recursos Naturais e Fontes de Energia” é importante 
para você compreender os processos de necessidade, geração e 
consumo de energia pelo homem ao longo de sua história. Destaque-
se que as necessidades humanas de energia estão em constante 
evolução, partindo das mais básicas (energia para sua sobrevivência, 
obtida dos alimentos) até a necessidade de dispor de energia capaz 
de propelir espaçonaves, para citar exemplos extremos de consumo 
energético.

Existem diferentes tipos de energia, e todas são oriundas dos 
recursos naturais, podendo ser fontes renováveis (água, sol, vento) e 
não renováveis (os combustíveis fósseis são o exemplo mais comum). 
Desde os primórdios de sua existência, o ser humano descobriu que 
o vento, a água e o sol eram capazes de gerar energia que poderia 
ser utilizada em seu cotidiano. Sempre houve uma interação muito 
próxima entre o homem e a natureza, voltada principalmente para a 
obtenção de energia para satisfazer suas necessidades. Porém, essa 
relação resultou no uso desenfreado dos recursos naturais, gerando 
impactos ambientais indesejáveis como o desmatamento, a poluição 
dos solos e das águas e até mudanças no clima, que têm provocado, 
inclusive, problemas na saúde humana, decorrentes de poluentes 
contidos no ar, na água e nos alimentos. No decorrer do tempo, 
porém, o crescimento populacional e o processo de urbanização 
levaram o ser humano a buscar fontes mais eficientes de energia, para 
compensar o aumento do consumo.

As fontes de energia utilizadas hoje são praticamente as mesmas 
em todos os países do mundo, porém com diferentes proporções 
de uso. Por exemplo, o Brasil é conhecido mundialmente pela sua 
abundância em recursos naturais, evidenciada no uso da água para 
gerar energia elétrica, e no cultivo dos solos com cana-de-açúcar para 
produzir etanol. Por outro lado, no Japão grande parte da energia 
elétrica é produzida em usinas nucleares. Essas diferenças ficam 
evidenciadas nas chamadas matrizes energéticas dos países, ainda 
muito dependentes de fontes não renováveis, mas cada vez buscando 
aperfeiçoar o uso de fontes alternativas de energia, como a solar e a 



eólica e, ainda, a geração de energia a a partir da decomposição de 
resíduos sólidos urbanos.

Dito isso, sejam bem-vindos ao conteúdo que aborda os recursos 
naturais como fontes de energia, que recebem diferentes influências 
ao longo do tempo, dependendo da disponibilidade de cada fonte, da 
facilidade ou dificuldade de obtenção, do contexto socioeconômico 
onde é gerada e ou utilizada e, também, da eficiência de cada uma das 
fontes. Esperamos poder, juntos, conhecer e compreender a evolução 
das necessidades, disponibilidade e consumo de diferentes fontes de 
energia pela sociedade humana, assim como refletir sobre eles.



Unidade 1

Aspectos gerais sobre cidades 
sustentáveis

O objetivo central desta unidade é levar o aluno a compreender 
alguns requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento 
das cidades para que ele possa conhecer mais claramente os 
aspectos relacionados a este tema e sua relação com a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas e ações sustentáveis visando à 
eficiência energética de edificações.

Objetivos de aprendizagem

A primeira seção tem a finalidade de apresentar os principais impactos 

decorrentes do processo de urbanização. A seção aborda também os aspectos 

e impactos das ações de saneamento em decorrência do desenvolvimento 

urbano.

A segunda seção faz uma abordagem inicial sobre aspectos referentes às 

consequências das atividades humanas nas cidades dentro do contexto da 

sustentabilidade e apresenta diretrizes para tornar as cidades mais acessíveis, 

seguras e agradáveis.

A terceira seção tem a finalidade de apresentar as características do 

planejamento de cidades sustentáveis além dos aspectos referentes à eficiência 

energética em edificações.

Seção 1 | Impactos do processo de urbanização

Seção 2 | A relação homem com a ocupação do espaço urbano

Seção 3 | Considerações sobre o planejamento de cidades sustentáveis

Rosimeire Midori Suzuki Rosa Lima





Introdução à unidade
A concentração populacional em centros urbanos tem sido 

característica marcante nas cidades brasileiras e, infelizmente, elas não 
têm conseguido atingir patamares aceitáveis de sustentabilidade.

Uma das grandes preocupações das cidades sustentáveis é fazer 
com que a população faça um uso eficiente da energia.

A crise climática mundial que se apresenta atualmente tem como 
um dos seus principais temas a necessidade da conservação de 
energia e desencadeia um movimento que preza a sustentabilidade. 
Este cenário impulsiona a busca de novas tecnologias energéticas e 
encoraja a redescoberta de soluções para o consumo eficiente de 
energia tais como as edificações sustentáveis que são responsáveis por 
um enorme passivo ambiental.
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Seção 1

Impactos do processo de urbanização

O Brasil é um país predominantemente urbano, mais de 80% da 
população vive nas cidades, o que tem agravado diversos problemas, 
tais como a falta de saneamento ambiental e as irregularidades na 
ocupação do solo urbano.

O rápido crescimento nas cidades tem como característica a 
ocupação irregular que ocorre principalmente em áreas periféricas 
das cidades, onde se constata maior índice de desobediência à 
regulamentação que ordena a ocupação urbana, principalmente 
em relação ao estabelecido pelo Plano Diretor e regulamentações 
específicas de parcelamento do solo. A situação se agrava nestas 
regiões periféricas, pois a população que geralmente reside nestes 
locais sofre pela carência de infraestrutura urbana: abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e sistema de 
drenagem urbana, provocando doenças à população.

Para saber mais

Sobre o processo de urbanização recomendo que assista ao 
vídeo intitulado “Entre rios — a urbanização de São Paulo”, sobre a 
urbanização de São Paulo. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=Fwh-cZfWNIc>.

O saneamento ambiental tem como um dos seus objetivos controlar 
as doenças, além de melhorar a qualidade de vida da população. Cabe 
ao poder público municipal buscar a melhoria da qualidade de vida 
por meio de ações; em relação ao saneamento, estas ações estariam 
relacionadas à preservação de áreas de manancial de abastecimento 
humano, melhoria do índice de coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, destinação adequada dos resíduos sólidos, ao controle de 
vetores e à implantação de rede de drenagem urbana. É significativa 
a abrangência das áreas de atuação do saneamento ambiental, que 
interfere diretamente na preservação da qualidade ambiental do 
município e na qualidade de vida da população.
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Questão para reflexão

O que é Plano Diretor?

O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento 
do município, ele estabelece diretrizes para a adequada ocupação 
do território, visando assegurar melhores condições de vida para a 
população.

Segundo Martine (2007, p. 45):

O crescimento urbano quando não planejado cria áreas mais 
vulneráveis principalmente nas periferias, afetando a qualidade de vida 
e a saúde da população. Isso ocorre porque o aumento da população 
vivendo nos centros urbanos aumenta a necessidade de oferta de 
serviços de saneamento básico; assim, a falta ou insuficiência desses 
serviços expõe a população mais empobrecida a diversos fatores de 
riscos.

Os efeitos à saúde da população, devido às consequências do rápido 
crescimento urbano e à escassez de serviços de saneamento básico, 
são facilmente constatados por meio dos índices de morbimortalidade 
principalmente em crianças com até 5 anos de idade.

O desafio ao planejamento urbano decorrente do processo 
acelerado de urbanização consiste na compatibilização dos 
objetivos da melhoria da saúde e do ambiente. Desta forma é 
necessária a implementação de ações que promovam a equidade 
social por meio da formulação de políticas públicas efetivas de 
desenvolvimento urbano visando a melhoria da qualidade de vida 
da população.

[...] o espaço ocupado por localidades urbanas está 
aumentando mais rapidamente do que a própria população 
urbana. Entre 2000 e 2030, o crescimento esperado da 
população urbana mundial é de 72%, enquanto as áreas 
construídas das cidades com 100 mil habitantes ou mais 
devem aumentar 175% e até 2030, as cidades do mundo 
em desenvolvimento responderão por 80% da população 
urbana.
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Estima-se que 24% da carga mundial de morbidade e 23% 
de todos os falecimentos podem ser atribuídos a fatores 
relacionados ao ambiente, sendo que nos países em 
desenvolvimento a percentagem de mortalidade atribuível 
a causas ambientais é de 25% e nos países desenvolvidos de 
17%. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007, 
p. 220)

A falta de uma gestão integrada do uso do solo, somada à falta 
de disponibilidade de infraestrutura, tem provocado diversos impactos 
negativos à população e ao meio ambiente, como pode ser visto no 
Quadro 1.1.

Quadro 1.1 | Aspectos e impactos das ações de saneamento em decorrência do 
desenvolvimento urbano

A s p e c t o s  g e r a i s  s o b r e  c i d a d e s  s u s t e n t á v e i s  5

O desafio ao planejamento urbano decorrente do processo acelerado de 
urbanização consiste na compatibilização dos objetivos da melhoria da saúde 
e do ambiente. Desta forma é necessária a implementação de ações que promo-
vam a equidade social por meio da formulação de políticas públicas efetivas de 
desenvolvimento urbano visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Estima-se que 24% da carga mundial de morbidade e 23% de 
todos os falecimentos podem ser atribuídos a fatores relaciona-
dos ao ambiente, sendo que nos países em desenvolvimento a 
percentagem de mortalidade atribuível a causas ambientais é 
de 25% e nos países desenvolvidos de 17%. (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007, p. 220).

A falta de uma gestão integrada do uso do solo, somada à falta de disponibi-
lidade de infraestrutura, tem provocado diversos impactos negativos à população 
e ao meio ambiente, como pode ser visto no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1  Aspectos e impactos das ações de saneamento em decorrência do desenvolvimento 
urbano

Aspectos Motivo Impactos

Ocupação irregular em 
áreas de mananciais de 
abastecimento. 

Falta ou deficiência 
de planejamento e 
fiscalização.

Poluição da água e 
comprometimento da 
sustentabilidade hídrica.

Ocupação de áreas 
de risco de encostas e 
áreas de inundações 
ribeirinhas.

Falta ou deficiência 
de planejamento e 
fiscalização.

Desastres ambientais.

Aumento da carga de 
poluentes lançados nos 
rios.

Aumento da densidade 
populacional.

Poluição da água e 
comprometimento da 
sustentabilidade hídrica.

Aumento da 
impermeabilização.

Falta ou deficiência 
de planejamento e 
fiscalização.

Inundações e 
desabastecimento do lençol 
freático.

Aumento das vazões 
máximas.

Diminuição da capacidade 
de escoamento através 
de condutos e canais e 
impermeabilização do 
solo.

Necessidade de aumento 
da capacidade da rede de 
galerias pluviais e retenção 
de águas de chuva na origem.

Incremento da taxa de 
urbanização.

Aumento da densidade 
populacional.

Aumento da produção 
de resíduos sólidos e 
sedimentos.

Redução de área 
permeável e 
desmatamento.

Aumento da erosão e 
prejuízo na sustentabilidade 
hídrica.

continua

Recursos naturais e fontes de energia.indd   5 10/01/14   10:17



U1 - Aspectos gerais sobre cidades sustentáveis 15

6 R E C U R S O S  N A T U R A I S  E  F O N T E S  D E  E N E R G I A

Incremento da taxa de 
urbanização.

Lavagem de ruas, 
transporte de material 
sólido e das ligações 
clandestinas de esgoto 
cloacal e pluvial.

Deterioração da qualidade 
da água superficial e 
subterrânea.

Implantação inadequada 
da infraestrutura urbana.

  Obstrução do escoamento 
por pontes e taludes de 
estradas;

  Redução de seção do 
escoamento por aterros de 
pontes e para construções 
em geral;

  Deposição e obstrução de 
rios, canais e condutos por 
lixos e sedimentos; 

  Projetos e obras de 
drenagem inadequada, 
com diâmetros que 
diminuem para jusante;

  Drenagem sem 
esgotamento.

Fonte: Do autor (2013).

A gestão integrada é uma direção a ser seguida para o desenvolvimento 
urbano e regional sustentável; dentre os principais aspectos que devem ser 
considerados em relação à preservação ambiental temos: preservação de 
nascentes, cursos d’agua, mananciais superficiais, mananciais subterrâneos; 
Expansão Sustentável das Áreas Urbanas e do Plano de Manejo Integrado 
Ecológico-Econômico nas Áreas de Mananciais (BRASIL, 2005).

Como já mencionado, o crescimento populacional acelerado e o aumento 
da urbanização podem provocar impactos ambientais e modificar significati-
vamente as condições naturais de uma determinada região.

Ou seja, o desenvolvimento urbano pode aumentar significativamente a 
incidência de inundações, a produção de sedimentos e a deterioração da qua-
lidade da água, pois atinge diretamente a eficiência do sistema de drenagem. 

Já as atividades de construção, limpeza de terrenos para abertura de novos 
loteamentos, abertura de vias etc. aumentam significativamente a produção de 
sedimentos na bacia hidrográfica.

continuação
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Fonte: Do autor (2013).

A gestão integrada é uma direção a ser seguida para o 
desenvolvimento urbano e regional sustentável; dentre os principais 
aspectos que devem ser considerados em relação à preservação 
ambiental temos: preservação de nascentes, cursos d’agua, mananciais 
superficiais, mananciais subterrâneos; Expansão Sustentável das Áreas 
Urbanas e do Plano de Manejo Integrado Ecológico-Econômico nas 
Áreas de Mananciais (BRASIL, 2005).

Como já mencionado, o crescimento populacional acelerado e 
o aumento da urbanização podem provocar impactos ambientais e 
modificar significativamente as condições naturais de uma determinada 
região.

Ou seja, o desenvolvimento urbano pode aumentar significativamente 
a incidência de inundações, a produção de sedimentos e a deterioração 
da qualidade da água, pois atinge diretamente a eficiência do sistema 
de drenagem.

Já as atividades de construção, limpeza de terrenos para abertura de 
novos loteamentos, abertura de vias etc. aumentam significativamente 
a produção de sedimentos na bacia hidrográfica.
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Seção 2

A relação do homem com a ocupação do espaço 
urbano

A falta de planejamento tem causado efeitos que interferem 
diretamente na qualidade de vida da população que vive nas cidades.

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 1), cabe aos 
municípios a responsabilidade de legislar sobre assuntos de interesse 
local assim como de:

[...] promover adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação
do solo urbano, que tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo 
o bem-estar dos seus habitantes.

Neste contexto, a Lei nº 10.257, de 10 de outubro de 2001 (BRASIL, 
2001b), constitui-se em um importante marco legal que regulamenta 
a política urbana nacional, conforme previsto pela Constituição 
Federal brasileira de 1988 (BRASIL, 1988). Esta lei tem como um dos 
seus objetivos garantir o direito à cidade, à propriedade e à gestão 
democrática.

O Estatuto da Cidade reconhece a cidade como produção coletiva 
e estabelece instrumentos jurídicos e participativos que propiciam ao 
poder público tomar providências para que as propriedades cumpram 
sua função social (BRASIL, 2001b).

As propriedades localizadas em áreas urbanas fornecem suporte 
à moradia, à implantação de infraestrutura básica, à instalação de 
equipamentos, ao desenvolvimento de atividades econômicas e aos 
meios de consumo coletivo.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182, remeteu aos 
Planos Diretores a incumbência de definir as propriedades que não 
cumprem sua função social.
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes.
§ 1º — O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
de expansão urbana.
§ 2º — A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º — As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas 
com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º — É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I — parcelamento ou edificação compulsórios;
II — imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana progressivo no tempo;
III — desapropriação com pagamento mediante títulos 
da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor 
real da indenização e os juros legais. (BRASIL, 1988, p. 1)

Links

O plano diretor é um importante instrumento de planejamento e sua 
implantação reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida da 
população. Saiba mais sobre a sua importância assistindo ao vídeo “Pra 
você ver: plano diretor”, disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=d6R3LhUyMTg>.

O art. 5º da lei 10.257/2001 (BRASIL, 2001b, p. 1) estabelece:

Lei municipal específica para área incluída no plano diretor
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a 
utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições 
e os prazos para implementação da referida obrigação.
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Diante do exposto, o uso e a ocupação do solo devem considerar 
a função social do solo urbano, além da conectividade com o sistema 
viário, observando a continuidade e integração com a malha viária. 
Neste item verificam-se os usos permitidos pela legislação municipal 
na área em estudo e na vizinhança do empreendimento, considerando 
a compatibilidade da sua atividade com o entorno. Analisam-se as 
transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento na 
vizinhança imediata e na área de influência do empreendimento.

Consideram-se os aspectos ambientais de sua localização em 
relação à bacia hidrográfica ou microbacia hidrográfica e a demanda 
por equipamentos urbanos, comunitários e de serviços.

Vitte e Keinert (2009, p. 198) definiram qualidade de vida 
como a capacidade de uma comunidade desfrutar a vida média 
comparativamente longa de forma saudável, ou seja, a qualidade de 
vida é avaliada em função da longevidade e do bem-estar físico e 
psicológico de que se desfruta; para avaliar este bem-estar utilizou-se a 
seguinte relação de condicionantes ambientais:

• Condições de habitação;
• Provisão de água encanada;
• Provisão de rede de esgoto;
• Diminuição do risco de enchentes;
• Diminuição do risco de desmoronamentos;
• Acessibilidade a serviços de primeira necessidade;
• Acessibilidade a serviços relativos à vida civil;
• Acessibilidade a serviços de saúde;
• Acessibilidade a serviços de educação;
• Segurança quanto ao rebaixamento dos índices de 
violência;
• Segurança quanto ao rebaixamento de índices de 
acidentes de trânsito;
• Segurança quanto à diminuição de riscos em relação 
ao ambiente (saneamento, coleta de lixo, poluição 
atmosférica).

De acordo com Vitte e Keinert (2009, p. 132), um sistema de 
indicadores destinados a avaliar a qualidade de vida urbana serve para 
atender a dois objetivos:
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a) Servir de fundamento ao planejamento municipal 
na tomada de decisões que promovam a equidade 
na distribuição e no acesso da população a bens da 
cidadania, especialmente no que se refere à distribuição 
de verbas municipais, uma das formas básicas de atenuar 
as disparidades socioespaciais intraurbanas;
b) Servir ao monitoramento da qualidade de vida urbana 
na cidade.

Ainda para Vitte e Keinert (2009, p. 140) outro requisito fundamental 
ao sistema de indicadores é que estes tenham enfoque sob diversos 
ângulos e que a distribuição dos bens de cidadania tenham enfoque 
sob a distribuição espacial e sua relação com dados populacionais de 
acesso.

O Quadro apresenta os indicadores utilizados em um estudo para 
avaliação da qualidade de vida na cidade de Belo Horizonte/MG.

Quadro 1.2 | Abrangência conceitual e enfoque dos indicadores do Índice de 
Qualidade de Vida Urbana (IQVU) e do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) de 
Belo Horizonte/MG

A s p e c t o s  g e r a i s  s o b r e  c i d a d e s  s u s t e n t á v e i s  9
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distribuição e no acesso da população a bens da cida-
dania, especialmente no que se refere à distribuição de 
verbas municipais, uma das formas básicas de atenuar 
as disparidades socioespaciais intraurbanas;

b) Servir ao monitoramento da qualidade de vida urbana 
na cidade.

Ainda para Vitte e Keinert (2009, p. 140) outro requisito fundamental ao 
sistema de indicadores é que estes tenham enfoque sob diversos ângulos e 
que a distribuição dos bens de cidadania tenham enfoque sob a distribuição 
espacial e sua relação com dados populacionais de acesso. 

O Quadro apresenta os indicadores utilizados em um estudo para avaliação 
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Quadro 1.2  Abrangência conceitual e enfoque dos indicadores do Índice de Qualidade de Vida 
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TEMAS
IQVU IVS

Abrangência Enfoque Abrangência Enfoque

Habitação

Área superficial 
construída, padrão de 
construção e conforto 
domiciliar.

Lugar
População

Padrão de 
construção 
e conforto 
domiciliar.

População

continua

Recursos naturais e fontes de energia.indd   9 10/01/14   10:17

10 R E C U R S O S  N A T U R A I S  E  F O N T E S  D E  E N E R G I A

Saneamento 
básico

Taxa de ruas ou áreas 
cobertas pelos serviços 
de coleta de lixo, água 
e esgoto.

Lugar
População

Taxa de domicílios 
servidos por 
rede de esgoto e 
pavimentação.

População

Saúde

Leitos hospitalares, 
clínicas, postos de 
saúde, equipamentos 
odontológicos, 
mortalidade infantil e 
peso ao nascer.

Lugar

Mortalidade neo 
e pós-neonatal 
e desnutrição 
infantil.

População

Educação

Equipamentos e 
qualidade do ensino; 
educação infantil, 
ensinos fundamental e 
médio.

Lugar

Índice de 
escolaridade 
ensinos infantil, 
fundamental, 
médio e superior.

População

Transporte
Tempo de deslocamento, 
sistema viário e oferta de 
veículos.

Lugar — —

Segurança
Ocorrências criminais, 
equipamentos e 
atendimento policial.

Lugar — —

Abastecimento
Equipamentos e preço 
dos alimentos.

Lugar — —

Assistência 
social

Equipamentos. Lugar — —

Cultura
Equipamentos, 
patrimônio, eventos, 
presença de público.

Lugar
População

— —

Esportes
Equipamentos, 
promoções e público.

Lugar
População

— —

Outros 
servicos de 
infraestrutura

Ruas ou áreas com 
redes de energia 
elétrica, telefonia e 
pavimentação.

Lugar — —

Parâmetros 
ambientais

Risco/terreno com 
redes de energia 
elétrica, telefonia e 
pavimentação.

Lugar — População

Outros 
serviços 
urbanos

Bancos, agências de 
correio, postos de 
gasolina, pontos de 
taxi, bancas de revista 
e telefones públicos.

Lugar — População

Variáveis 
econômicas

— —
Renda e acesso ao 
trabalho

População

Fonte: Vitte e Keinert (2009, p. 140).

continuação
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continuação
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Fonte: Vitte e Keinert (2009, p. 140).

O sistema de indicadores intraurbanos é importante para o 
planejamento municipal, pois subsidia a formulação de políticas 
públicas e serve como uma ferramenta para monitorar a qualidade de 
vida urbana em grandes cidades. Segundo Vitte e Keinert (2009, p. 118):

[...] o papel do ambiente na constituição da qualidade de 
vida não pode estar dissociado de uma análise sobre a 
natureza e o seu significado na constituição simbólica 
da modernidade. Principalmente na atual fase, em que a 
degradação global dos recursos naturais está provocando 
intensificação da degradação da qualidade de vida, as 
autoras entendem que essa degradação ecológica é fruto 
da globalização e que resulta em uma crise da civilização 
ocidental; mediada pela ideia de natureza como fonte de 
riqueza, essa crise despreza os significados de riqueza no 
imaginário social e sua importância para o desenvolvimento 
cultural da humanidade.
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Desta forma a discussão sobre a qualidade de vida requer a 
consideração sobre a necessidade de se rever a reintegração da 
natureza na cultura e no cotidiano das pessoas.

2.1 Considerações sobre a qualidade de vida no ambiente urbano

Segundo Campos (2003), a terra urbana é um recurso limitado, 
portanto, a sua utilização de forma eficiente é essencial para o 
desenvolvimento e para a expansão urbana.

2.1.1 Adensamento populacional

Davidson e Acioly (1998) supõem que altas densidades garantem 
a maximização de investimentos públicos, incluindo infraestrutura, 
serviços e transporte. Além disso, a utilização de altas densidades 
possibilita um maior retorno dos investimentos públicos, por meio das 
taxas e impostos urbanos.

Entretanto, a alta densidade demográfica pode interferir na 
sobrecarga e na saturação da infraestrutura instalada, assim como dos 
serviços urbanos e de equipamentos comunitários.

Segundo Davidson e Acioly (1998) assentamentos com altas 
densidades tendem a verticalização e a uma grande concentração 
de atividades e de populações que acabam por elevar a pressão por 
mais áreas de estacionamento e circulação (pavimentação), o que 
consequentemente gerará uma pressão sobre o número de vagas para 
estacionamento e sobre a rede de drenagem pluvial.

2.1.2 Paisagem urbana

As intervenções do homem na ocupação do espaço alteram a 
paisagem natural.

A paisagem urbana pode ser compreendida como a relação de 
interações entre homem e o meio em que vive. Segundo Moreira 
(1999), essas interações apresentam-se também de maneira 
subjetiva, ou seja, na forma de percepção visual da paisagem com 
atribuições de significados dados pelo homem:

Os elementos naturais, as áreas verdes, refletem valores 
culturais, seja pela paisagem que é visualizada, seja pelas 
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atividades e vivências que elas podem oferecer para o 
cotidiano do ser humano no meio urbano (BAASCH, 2000).
Este quesito deve ser considerado ao ser analisado como
parâmetro de impacto gerado na paisagem urbana. A 
sustentabilidade urbana está relacionada à preservação da 
natureza, caso contrário a qualidade de vida nas cidades 
tende a piorar. Nas características da paisagem natural 
deve-se levar em consideração o parâmetro cultural, 
classificando os impactos positivos e negativos.
Para Moraes (2001) devem ser considerados como áreas de
estudo de impacto:
• a repercussão da implantação sobre a permeabilidade 
visual em relação ao elemento relevante do cenário urbano;
• a repercussão sobre as atividades humanas instaladas, 
sobre a movimentação de pessoas e mercadorias;
• a inserção da obra na paisagem da vizinhança imediata e 
da área de influência (gabarito, topografia, tipologias, eixos, 
visuais, panorâmicas, compartimentação, espaços livres);
• a definição de circunstâncias negativas para a preservação 
do elemento de relevância paisagística, como a criação 
de instabilidade do solo, o sombreamento ou exposição 
excessiva à radiação solar;
• A intervenção em áreas de alto valor paisagístico, ou em 
áreas que fazem parte da memória afetiva da população por 
circunstâncias históricas, seja pela presença de elementos 
naturais ou construídos, requer a análise sobre a relação do 
empreendimento com a paisagem original. (CAMPOS, 2003, 
p. 60)

2.1.3 Acessibilidade e mobilidade urbana

De acordo com Levine (1998 apud RAIA JÚNIOR, 2000) a 
acessibilidade urbana é melhor quando o local de trabalho, o mercado, 
a biblioteca podem ser acessados à pé ou de bicicleta. Desta forma o 
deslocamento se torna menos dispendioso em termos de tempo e de 
custos aumentando assim a acessibilidade contemplando o conceito 
de atratividade, desta forma as oportunidades ou atratividades de uma 
determinada região estão vinculadas à acessibilidade.

A análise do tema acessibilidade no impacto do meio urbano 
contribui para avaliar a inter-relação do transporte e uso do solo.

Segundo Campos (2003, p. 56), o estudo de acessibilidade sob a 
ótica técnica quantitativa, deve considerar:
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• padrões de origem e destino das regiões e as vias mais 
utilizadas;
• taxas de saída e chegada dos empreendimentos;
• identificação dos horários de uso predominantes;
• cálculo do número de viagens;
• identificação do padrão de distribuição de viagens 
geradas no empreendimento, considerando as origens e 
destinos predominantes e os caminhos mais utilizados;
• circulação de pedestres, para a travessia de ruas e 
cruzamentos e passagem de empreendimentos;
• análise do sistema de circulação local e a previsão de 
mudanças, inclusive das funções das vias, e explicitação 
dos ajustes necessários; microacessibilidade; 
• demanda gerada;
• sistema existente, explicitando frequência e capacidade, 
considerando também padrões de qualidade existentes.

Outra avaliação a ser feita neste item é a mobilidade, que segundo 
Morris (1979 apud RAIA JÚNIOR, 2000) é a capacidade dos indivíduos 
de locomoverem de um lugar para outro dependente dos diferentes 
tipos de transporte ofertados pelo sistema de transporte, inclusive à pé.

Para Akinyemi e Zuidgeest (1998 apud RAIA JÚNIOR, 2000) 
mobilidade é muito mais uma variável de oferta do que demanda. Em 
vez de significar viagens realizadas em unidades, km/viagem, número 
de viagens/pessoa, mobilidade pode ser caracterizada como algo 
qualitativo que representa a capacidade que um grupo de pessoas tem 
para viajar de uma zona ou local para outro por diversos modos de 
transporte.

Segundo Campos (2003, p. 58) o estudo de mobilidade urbana, sob 
a ótica de análise qualitativa, deve considerar os seguintes aspectos:

• diagnóstico da população de usuários a fim de definir 
padrões de deslocamento; 
• natureza das condições de geração de viagens produzidas 
pelo empreendimento, considerando os usos do entorno;
• geração de tráfego;
• caracterização sócio econômica do usuário do transporte
coletivo ou não;
• revisão dos trajetos, alternativos ou não, caso haja 
mudanças no sistema viário.



U1 - Aspectos gerais sobre cidades sustentáveis24

O trânsito é resultado das inúmeras viagens realizadas para atender 
as necessidades de deslocamento das pessoas por diversos motivos tais 
como: trabalho, educação, lazer, negócios e saúde e está diretamente 
relacionado à ocupação do solo pelos diferentes usos. Neste contexto, 
os municípios devem implementar ações preventivas garantindo ao 
munícipe o direito de ir e vir, de forma a assegurar a preservação da sua 
qualidade de vida.

Um fato que tem ocorrido em muitas cidades é a alteração dos 
locais de desenvolvimento de atividades econômicas, situadas 
anteriormente na região central das cidades, atualmente espalham-se 
para novos centros, instalados em áreas afastadas o que acarretou em 
uma modificação da avaliação do trânsito nas cidades.

A pulverização desses novos centros de interesse tem acontecido 
em muitas cidades, porém em alguns casos sem um planejamento 
que oriente quanto às ações estratégicas a serem adotadas a fim de 
acompanhar a instalação dessas atividades.  

Algumas instalações tais como: indústrias, centros de convenções, 
equipamentos comunitários, de saúde, lazer e cultura, aeroportos, 
terminais rodoviários e outros impulsionam o desenvolvimento das 
cidades e trazem benefícios econômicos, culturais e sociais. Estes 
empreendimentos são denominados Polos Geradores de Tráfego 
(PGT) ou de Viagens (PGV), nestes locais desenvolvem-se atividades 
que despertam grande atratividade sobre a população e desta forma 
produzem significativo contingente de viagens.

Estes locais necessitam de grandes espaços para o estacionamento 
de veículos e para carga e descarga de bens e embarque e 
desembarque de pessoas. Um cuidado especial que se tem com este 
tipo de empreendimento é a condição de saturação do sistema viário, 
principalmente nas vias de acesso. Esta saturação no sistema viário 
ocasiona congestionamentos, poluição, ruídos e vibrações, além dos 
acidentes de trânsito que impactam negativamente a qualidade de vida 
da população.

Os impactos negativos acontecem quando há um mau 
planejamento, tanto em relação ao dimensionamento do 
empreendimento assim como da sua localização; desta forma é 
importante analisar as atividades que ocorrerão no empreendimento 
a fim de identificar possíveis impactos decorrentes delas.

Os empreendimentos considerados polos geradores de tráfego 
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alteram significativamente as condições de circulação de pessoas e 
veículos no sistema viário das áreas do seu entorno e alteram o padrão 
das viagens em sua área de influência. Segundo o Denatran (BRASIL, 
2001a, p. 8):

[...]os polos geradores de tráfego são empreendimentos de
grande porte que atraem ou produzem grande número de
viagens, causando reflexos negativos na circulação viária 
em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando 
a acessibilidade de toda a região, além de agravar as 
condições de segurança de veículos e pedestres.

A instalação de um PGT causa impactos na circulação viária, 
portanto é necessário uma análise da estrutura viária considerando 
os impactos em relação à mobilidade e acessibilidade de pessoas e 
veículos assim como o aumento da demanda de estacionamento.

Segundo o Denatran (BRASIL, 2001a, p. 8), os impactos sobre a 
circulação viária produzem efeitos indesejáveis à população tais como:

• congestionamentos, que provocam o aumento do tempo 
de deslocamento dos usuários do empreendimento e 
daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou 
adjacentes, além do aumento dos custos operacionais dos 
veículos utilizados;
• deterioração das condições ambientais da área de 
influência do pólo gerador de tráfego, a partir do aumento 
dos níveis de poluição, da redução do conforto durante 
os deslocamentos e do aumento do número de acidentes, 
comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos;
• conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina 
ao empreendimento e dificuldade de acesso às áreas 
internas destinadas à circulação e ao estacionamento, 
com implicações nos padrões de acessibilidade da área de 
influência imediata do empreendimento.

O projeto de um PGT deve prever estacionamento com número 
suficiente de vagas no interior de seu empreendimento, caso 
contrário ocorrerá interferência nas vias públicas devido, causando 
consequentemente impactos na capacidade das vias, pelo fato de os 
veículos passarem a ocupar espaços destinados à circulação, reduzindo 
a fluidez do tráfego nestas vias.
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Outro ponto importante a ser previsto nos projetos de PGT são 
as áreas de carga e descarga e de embarque e desembarque de 
passageiros, pois quando não há esta previsão ocorre novamente a 
utilização indevida de espaços nas vias públicas do entorno.

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97, em seu art. 93 
(BRASIL, 1997a, p. 1) estabelece que:

Nenhum projeto de edificação que possa se transformar em 
polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia 
anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via e sem que do projeto conste área para estacionamento 
e indicação das vias de acesso adequadas.

De acordo com o Manual de procedimentos para tratamento de 
polos geradores de tráfego (PGT) (BRASIL, 2001a), do Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN), publicado em 2001, o licenciamento 
de um Polo Gerador de Tráfego poderá ocorrer com base tanto 
em Resoluções do CONAMA quanto em Legislações Urbanas de 
Zoneamento, de Uso do Solo e de Edificações.

Links

Conheça uma metodologia para avaliar impactos de tráfego lendo 
o artigo intitulado: Quantificação dos impactos de polos geradores 
de tráfego. Disponível em: <http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/
disciplinas/412_impactos_polo_gerador_versao_lindau_rev.doc>.

Para saber mais

O Estatuto das Cidades traz os instrumentos da política urbana como, 
por exemplo, o plano diretor, a disciplina do parcelamento, do uso e da 
ocupação do solo, zoneamento ambiental etc.

2.1.4 Áreas verdes

A urbanização de uma cidade traz diversos impactos ambientais 
afetando todos os elementos naturais.

De acordo com Schiel et al. (2002, p. 60) as áreas verdes urbanas 
proporcionam melhorias no ambiente excessivamente impactado das 
cidades e trazem benefícios para seus habitantes; estas funções são:
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• A função ecológica deve-se à presença da vegetação, 
do solo não impermeabilizado e de uma fauna mais 
diversificada nessas áreas, promovendo melhorias no 
clima da cidade e na qualidade do ar, da água e do solo;
• A função social está intimamente relacionada à 
possibilidade de lazer que essas áreas oferecem à 
população;
• A função estética diz respeito à diversificação da paisagem 
construída e ao embelezamento da cidade;
• A função educativa está relacionada à imensa 
possibilidade que essas áreas oferecem como ambiente 
para o desenvolvimento de atividades extraclasse e de 
programas de educação ambiental;
• A função psicológica que ocorre quando as pessoas, 
em contato com os elementos naturais dessas áreas, 
relaxam, funcionando como possibilidades e momentos 
antiestressantes. Esse aspecto também está relacionado 
ao exercício do lazer e da recreação nas áreas verdes.

Existem diferentes termos utilizados para descrever áreas verdes 
urbanas, Lima et al. (1994 apud SCHIEL et al., 2002, p. 59), apresentam 
as seguintes definições:

• Espaço livre: conceito mais abrangente, integrando os 
demais e contrapondo-se ao espaço construído em áreas 
urbanas;
• Área verde: onde há predomínio de vegetação arbórea, 
englobando praças, jardins públicos e parques urbanos. 
Os canteiros centrais de avenidas, os trevos e as rotatórias 
de vias públicas, que exercem apenas funções estéticas e 
ecológicas, também devem ser conceituados como área 
verde. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das 
vias públicas não devem ser consideradas como tal, pois as 
calçadas são impermeabilizadas;
• Parque urbano: área verde com função ecológica, 
estética e de lazer, entretanto apresenta extensão maior
que as praças e jardins públicos;
• Praça: como a área verde, sua função principal é o lazer. 
Uma praça, inclusive, pode não ser uma área verde, quando 
não tem vegetação e encontra-se impermeabilizada; • 
Arborização urbana: diz respeito aos elementos vegetais 
de porte arbóreo dentro da cidade. Nesse enfoque, as 
árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização 
urbana, porém não integram o sistema de áreas verdes.
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A destinação das áreas verdes nas cidades está diretamente 
relacionada à sua quantidade, qualidade e distribuição dentro da malha 
urbana.

O índice de áreas verdes públicas expressa a quantidade de espaços 
livres de uso público, em km2 ou m2, pelo número de habitantes que 
vive em determinada cidade. Segundo Schiel et al. (2002) neste cálculo 
entram as praças, os parques e os cemitérios, ou seja, espaços cujo 
acesso da população é livre.

Cavalheiro e Del Pichia (1992 apud SCHIEL et al., 2002, p. 62) 
apresentam índices quanto à capacidade de suporte para visitação de 
espaços livres.

Fonte: Cavalheiro e Del Pichia (1992 apud Schiel et al., 2002, p. 62).

Quadro 1.3 | Índices urbanísticos para espaços livres
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minada cidade. Segundo Schiel et al. (2002) neste cálculo entram as praças, 
os parques e os cemitérios, ou seja, espaços cujo acesso da população é livre. 

Cavalheiro e Del Pichia (1992 apud SCHIEL et al., 2002, p. 62) apresentam 
índices quanto à capacidade de suporte para visitação de espaços livres.

Quadro 1.3 Índices urbanísticos para espaços livres

Categoria m2/hab
Área mínima

(ha)
Distância residência 

(m)
Propriedade

Parque de 
vizinhança

0,75 0,05 500
Pública ou 
particular

Parque de 
bairro

6 10 1.000 (10 minutos) Pública

Parque distrital 
ou setorial

6/7 100
1.200 ( 30 
minutos)

Pública

Parque regional
Sem refe-
rência

200 ( área 
com água)

Qualquer parte da 
cidade

Pública

Cemitério 4,5
Sem referên-
cia

Sem referência
Pública ou  
particular

Área para es-
porte

5,5 3-5
Pública ou  
particular

Balneário 1 2
Pública ou  
particular

Horta comuni-
tária

12 300 (m2) Sem referência
Pública ou  
particular

Verde viário
Sem refe-
rência

Sem referên-
cia

Junto ao sistema 
viário

Pública

Fonte: Cavalheiro e Del Pichia (1992 apud Schiel et al., 2002, p. 62).

A disponibilidade de áreas livres traz melhoria para a qualidade de vida das 
pessoas que vivem nas cidades, desde que estes locais sejam mantidos limpos 
e urbanizados inclusive com iluminação adequada visando a segurança do 
local; essas ações encorajam o uso pela população. 
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A disponibilidade de áreas livres traz melhoria para a qualidade de 
vida das pessoas que vivem nas cidades, desde que estes locais sejam 
mantidos limpos e urbanizados inclusive com iluminação adequada 
visando a segurança do local; essas ações encorajam o uso pela 
população.
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Seção 3

Considerações sobre o planejamento de cidades 
sustentáveis

3.1 Características do planejamento de cidades sustentáveis

Cidades sustentáveis devem prever ambientes confortáveis para 
os pedestres, com o objetivo de aumentar os deslocamentos a pé e 
consequentemente melhorar os aspectos de saúde pública e reduzir 
os impactos ambientais. As proporções das edificações em relação ao 
espaço público, principalmente em relação à altura das edificações 
e sua relação com a largura das ruas, devem transmitir sensação de 
conforto para os pedestres.

As relações apropriadas entre as alturas das edificações e a largura 
das ruas que apresentam fachadas agradáveis e convidativas são 
capazes de promover a sustentabilidade. Elas criam uma sintonia do 
ambiente com a comunidade e elevam a qualidade do ambiente 
urbano.

Para Keeler e Burke (2010, p. 226), os principais componentes 
da criação de cidades sustentáveis incluem: localização inteligente, 
projeto de urbanismo de qualidade, implantação ambientalmente 
adequada, tecnologias sustentáveis e sustentabilidade social e uso do 
solo de maneira eficiente, possibilitando:

• Oferta de diversos modos de transporte;
• Trânsito facilitado para os pedestres;
• Implantação de empreendimentos com infraestrutura 
existente;
• Evitar a formação de vazios urbanos;
• Preservação de cinturões verdes coerentes com espaços 
abertos acessíveis ao redor das cidades;
• A implantação de empreendimentos perto dos sistemas 
de trânsito preexistentes aumenta as possibilidades de que 
as pessoas utilizem o transporte público;
• Priorizar o trânsito de pedestres em relação ao transporte 
público;
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• Priorizar o trânsito do transporte público ao transporte 
individual;
• Priorizar usos mistos tais como moradia, trabalho e 
comércio, pois reduz a necessidade de ser percorrer longas 
distâncias atrás de bens e serviços;
• Evitar a ocupação de terras agrícolas produtivas;
• Evitar a perda de habitats;
Implantar equipamentos voltados para os pedestres,
ciclistas e transporte público;
Prever o acesso a parques e outros espaços públicos.

Faz parte das estratégias das cidades sustentáveis, oferecer moradias 
de qualidade com características distintas para pessoas com níveis de 
renda diferentes para as diversas etapas da vida.

Portanto não existe um tipo de habitação capaz de atender às 
necessidades de todas as pessoas; as habitações podem ser, por 
exemplo, casas unifamiliares, apartamentos, habitações para usuários com 
necessidades especiais, capaz de atender às necessidades de estudantes, 
famílias jovens e idosos.

Ressalta-se que a preservação e a restauração de edificações 
especialmente de prédios com algum significado histórico ou arquitetônico 
são importantes para o planejamento de cidades sustentáveis.

Este tipo de preservação, além de economizar materiais, cria identidade 
para o lugar.

O planejamento de cidades sustentáveis contempla outros meios de 
transporte além do automóvel, incluindo o deslocamento a pé, o ciclismo, 
o uso compartilhado de carros e o transporte público. Estas ações geram 
menos poluição e emissões de gases com efeito estufa por passageiro.

Nas cidades sustentáveis o planejamento contempla a implantação de 
equipamentos para ciclistas e a expansão e o aprimoramento da rede de 
ciclovias.

Para Keeler e Burke (2010, p. 217) os bairros de uma cidade devem 
atender aos seguintes princípios:

• Os bairros devem ser compactos, priorizando os pedestres
e o uso misto;
• É necessário interconectar as ruas de modo a promover 
caminhadas, viagens de automóveis mais curtas e 



U1 - Aspectos gerais sobre cidades sustentáveis 31

conservação de energia;
• Uma ampla variedade de tipos de moradia e níveis de 
preço fortalece os laços cívicos das comunidades;
• Os corredores urbanos podem ajudar a revitalizar os 
centros urbanos, ao passo que as faixas de autoestrada 
costumam depreciar as áreas centrais preexistentes;
• Quando há uma densidade urbana adequada junto aos 
pontos de parada, o transporte público se torna uma 
alternativa viável ao uso de automóveis;
• O ideal é inserir as atividades cívicas, institucionais e 
comerciais em bairros e distritos, em vez de isolá-las em 
complexos remotos de uso único;
• Vários parques e espaços abertos devem ser conectados e 
distribuídos dentro dos bairros e distritos.

No padrão de desenvolvimento que caracteriza a segunda metade 
do século XX há a separação rígida dos usos do solo, com dependência 
praticamente exclusiva do uso de automóveis.

Porém este tipo de desenvolvimento tem demonstrado realidades 
econômicas, ambientais e sociais que demandam a necessidade 
de rever os padrões atuais de desenvolvimento. As regiões centrais 
das cidades, com predomínio do comércio e calçadas amplas, 
se tornaram áreas vazias e perigosas à noite. O transporte de 
massa passou das ferrovias para as rodovias e muitas cidades se 
conurbaram, ou seja, estão mais próximas umas das outras.

Segundo Keeler e Burke (2010) no caso das promoções de 
comunidades sustentáveis, os dois movimentos que mais se 
destacam são a expansão urbana inteligente e o novo urbanismo.

Para o autor, a expansão urbana inteligente é uma estratégia que 
busca ajudar as comunidades a crescer e se desenvolver de modo 
a promover a prosperidade econômica, a preservação ambiental e 
uma sociedade justa e forte. Os princípios de expansão inteligente 
que devem orientar o desenvolvimento e a conservação das 
comunidades são (KEELER; BURKE, 2010, p. 215):

• Criar uma variedade de oportunidades e opções de 
moradia. A oferta de habitações de qualidade para pessoas 
com diferentes níveis de renda é fundamental para 
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qualquer estratégia de expansão inteligente;
• Criar bairros onde se pode caminhar, locais agradáveis
para morar, trabalhar, estudar, rezar e se divertir, 
representando, portanto, um componente essencial da 
expansão inteligente;
• Encorajar a colaboração da comunidade e dos envolvidos. 
A expansão urbana pode criar ótimos locais para se morar, 
trabalhar e se entreter — desde que corresponda às 
expectativas da comunidade;
• Fomentar comunidades distintas e atraentes com um forte 
senso de lugar. A expansão urbana inteligente encoraja 
as comunidades a estabelecer metas e estipular padrões 
de desenvolvimento e construção que correspondam aos 
valores comunitários em termos de estética e diferenciação, 
oferecendo, também, mais opções de moradia e transporte;
• Tomar decisões de desenvolvimento previsíveis, justas 
e efetivas em custo. Para ter sucesso ao implementar 
a expansão urbana inteligente, é importante que a 
comunidade conte com o apoio do setor privado;
• Promover os usos mistos do solo. A expansão urbana 
inteligente apoia a integração dos usos mistos do solo dentro 
das comunidades, encarando-os como um componente
fundamental para se ter um melhor lugar para viver;
• Preservar espaços abertos, terras agrícolas, belezas 
naturais e áreas ambientais sensíveis. A preservação dos 
espaços abertos apoia os objetivos de expansão urbana 
inteligente (ou controlada) reforçando as economias 
locais, preservando áreas ambientais sensíveis, elevando 
a qualidade de vida das comunidades e orientando a nova 
expansão de comunidades preexistentes;
• Oferecer uma variedade de opção de transporte. A oferta 
de mais opções de moradia, de comércio, de comunidades 
e de transporte é essencial para a expansão urbana 
inteligente;
• Fortalecer e orientar o desenvolvimento de comunidades 
preexistentes que já contam com infraestrutura, procurando 
utilizar os recursos que elas oferecem e conservar tanto os 
espaços abertos como os recursos naturais insubstituíveis 
da periferia urbana;
• Tirar partido do projeto de edificações compactas. A 
expansão urbana inteligente oferece às comunidades 
oportunidades de incorporar o projeto de edificações mais 
compactas como uma alternativa ao desenvolvimento 
urbano convencional, com uso intensivo do solo.
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Ainda para Keeler e Burke (2010), o novo urbanismo se propõe a 
projetar comunidades para pessoas e não para automóveis, para o autor, 
a perda de espaços abertos, a degradação contínua do patrimônio 
arquitetônico, o desenvolvimento de comunidades projetadas visando 
ao uso do automóvel e o aumento da segregação social e econômica 
são questões inter-relacionadas que podem ser abordadas por meio 
do desenvolvimento urbano adequado.

Para Keeler e Burke (2010, p. 217) as regiões são formadas por 
cidades grandes, cidades pequenas e distritos ou comunidades, e cada 
cidade deve ser vista como parte de uma região maior, enfatizando 
que ao planejar pensando em seu desenvolvimento futuro, devemos 
compreender seu lugar dentro de uma região maior e em relação 
às cidades de entorno. Para o autor os princípios específicos de 
planejamento são:

• A metrópole tem uma relação ambiental, econômica e 
cultural importante com as terras agrícolas e paisagens 
naturais do entorno;
• A construção em bairros com estruturas consolidadas 
conserva recursos ambientais, investimentos econômicos 
e a malha social;
• Os novos loteamentos devem ser organizados ao redor 
de bairros e distritos preexistentes; quando isso não for 
possível, é preciso organizar cidades pequenas e vilas com 
um equilíbrio entre postos de trabalho e habitações;
• As cidades grandes e pequenas devem beneficiar 
as pessoas com diferentes níveis de renda, evitando 
concentrar a pobreza; 
• A região deve ser apoiada por uma rede de opções de 
transporte multimodal; As receitas e recursos devem ser 
compartilhados de maneira mais cooperativa entre as 
prefeituras e centros regionais.

3.2 As edificações e o uso dos recursos naturais

Vivemos atualmente uma crise ambiental que atinge a todos os 
países, a degradação se acentuou após a revolução industrial e causa 
impactos que atingem diretamente a população devido à necessidade 
de manutenção dos recursos naturais que são utilizados de forma 
desenfreada principalmente pelo setor industrial.

A indústria retira da natureza os recursos naturais para utilizar como 
matérias-primas em sua produção. Quando esta retirada é superior à 
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capacidade da natureza de repor esses recursos ocorre a degradação 
e poluição ambiental podendo inclusive chegar ao esgotamento dos 
recursos.

O que são os recursos naturais?

Os recursos naturais são riquezas extraídas da natureza tais como: 
recursos hídricos, solos, minerais, biomas, terras agrícolas, florestas e a 
biodiversidade das espécies.

Segundo Keeler e Burke (2010, p. 184), o material ou produto e seus 
componentes devem apresentar as seguintes qualidades:

• Durabilidade;
• Embalagem mínima;
• Processamento mínimo sem produtos derivados nocivos;
• Produção mínima de resíduos ao longo do ciclo de vida;
• Alto percentual de conteúdo reciclado podendo ser pré-
consumido (antigamente chamado de pós-industrial), mas, 
preferencialmente, pós-consumido;
• Uso mínimo de recursos naturais, mas se utilizados que 
seja ao máximo;
• Altos níveis de conteúdo de demolição, reutilização ou 
recuperação;
• Ser feito de materiais renováveis;
• Ser feito de materiais com base biológica;
• Necessidade de limpeza e manutenção baixa ou mínima;
• Possibilidade de desmontagem em elementos separados;
• Ter componentes que possam ser reutilizados junto a 
produtos finais preexistentes ou planejados;
• Ter componentes que possam ser reciclados;
• Causar impactos reduzidos ou nulos na atmosfera, água, 
solo e ar durante todas as fases do ciclo de vida.

Sabe-se que o conceito de edificação sustentável relaciona-se a 
uma abordagem da edificação integrada, ou seja, que considera o ciclo 
de vida em todos os níveis.

Existem várias definições para o termo “edificação sustentável”, mas 
todas partem da premissa de que, para ser sustentável, uma edificação 
precisa contemplar diversos aspectos e não somente o ambiental. 
De acordo com Keeler e Burke (2010, p. 187), ainda que não possa 
solucionar todos os problemas, a edificação sustentável deve:
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• Tratar das questões de demolição no terreno e de 
resíduos de construção, bem como dos resíduos gerados 
pelos seus usuários;
• Buscar a eficiência na utilização dos recursos;
• Minimizar o impacto da mineração e do extrativismo na 
produção de materiais e contribuir para a recuperação dos 
recursos naturais;
• Reduzir o consumo de solo, água e energia durante a 
manufatura dos materiais, a construção da edificação e a 
utilização por seus usuários;
• Planejar uma baixa energia incorporada durante o 
transporte dos materiais ao terreno;
• Trabalhar de modo lógico à medida que a cadeia de 
produção de materiais é traçada;
• Buscar a conservação de energia e projetar visando ao 
consumo eficiente de energia na alimentação dos sistemas 
de calefação, refrigeração, iluminação e forca.
• Já que a construção de edificações está entre os 
principais emissores de dióxido de carbono (CO2), planejar 
a redução de tais emissões é um grande desafio e logo se 
tornará uma obrigação social e política inegociável;
• Oferecer um ambiente interno “saudável”:
• Evitar o uso de materiais de construção e limpeza que 
emitam compostos orgânicos voláteis (VCCs) e suas 
interações sinergéticas;
• Evitar o uso de equipamentos que não controlem ou não 
filtrem de maneira adequada a entrada ou a produção de 
particulados;
• Controlar a entrada de poluentes externos por meio 
de filtragem do ar, ventilação e capachos adequados, o 
mesmo se aplica aos contaminantes usados pelos usuários, 
como em produtos de higiene pessoal;
• Projetar uma conexão com o exterior que forneça 
ventilação natural, iluminação diurna e vistas para o 
exterior.

Para Keeler e Burke (2010, p. 217), os detalhes do ambiente 
construído definidos tanto pela arquitetura como pela paisagem devem 
seguir estes princípios:

• A função principal de todos os projetos de arquitetura 
e paisagismo é definir fisicamente as ruas e os espaços 
públicos como áreas de uso comum;
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• Os projetos de arquitetura individuais devem estar 
intimamente vinculados com o entorno. Essa questão 
transcende o estilo;
• A revitalização de áreas urbanas depende da segurança 
das pessoas e do patrimônio. O projeto das ruas se das 
edificações deve contribuir para a segurança dos ambientes, 
mas sem comprometer a acessibilidade e a transparência;
• Nas metrópoles contemporâneas, os empreendimentos 
precisam acomodar automóveis de maneira adequada. No 
entanto, isso deve ser feito de modo a respeitar os pedestres 
e o formato dos espaços de uso comum;
• As ruas e as praças devem ser seguras, confortáveis e 
interessantes aos olhos dos pedestres. Se configuradas 
adequadamente, elas encorajam a prática de caminhadas 
e permitem aos vizinhos travar conhecimento e proteger a 
comunidade;
• O projeto de arquitetura e paisagismo deve estar de 
acordo com o clima, a topografia, a história e as práticas de 
construção locais;
• Os edifícios cívicos e locais de reunião pública requerem 
terrenos importantes para reforçar a identidade da 
comunidade e a cultura democrática. Tais edificações devem 
ter tipologias distintas, visto que seus papéis são diferentes 
em relação aos demais edifícios e locais de reunião que 
fazem parte da malha urbana;
• Todas as edificações devem transmitir aos usuários uma 
sensação de localização, clima e tempo. Os métodos passivos 
de calefação e refrigeração podem ser mais eficientes no 
consumo de recursos que os sistemas mecânicos;
• A preservação e a renovação de edificações históricas, 
distritos e paisagens garantem a continuidade e a evolução 
da sociedade urbana.

O projeto de edificações habitacionais com baixo consumo 
de energia tem como objetivo minimizar ou eliminar os impactos 
ambientais. Neste contexto o projetista deve implantar a edificação 
adequadamente, usar formas apropriadas ao clima, criar uma separação 
térmica entre o interior e o exterior fornecer ar fresco e selecionar 
equipamentos bem dimensionados e eficientes em energia, utilizando 
todos esses elementos para incorporar energias renováveis.

Para Keeler e Burke (2010, p. 124) as metas energéticas de projetos 
habitacionais se apoiam em cinco elementos:
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• O uso do projeto responsivo ao clima que incorpora 
técnicas passivas para reduzir o consumo de energia 
associado à calefação, à refrigeração e ao aquecimento
de água;
• A utilização de sistemas de vedação externa capazes de 
criar uma separação térmica adequada entre o interior e 
o exterior por meio de estanqueidade ao ar, isolamento 
térmico, eliminação de pontes térmicas, seleção de 
materiais de acabamento externos adequados, localização 
e uso de janelas e vidros de alto desempenho apropriados;
• A possibilidade de controle de ventilação;
• O uso de equipamentos bem dimensionados para fins 
de calefação e refrigeração, bem como a escolha de 
equipamentos e eletrodomésticos eficientes em energia;
• A maximização do consumo de energias renováveis para 
suprir as demandas energéticas remanescentes.

Para concluir o estudo da unidade

Abordar o tema sustentabilidade traz benefícios a todos, porque faz 
como que os planejadores, gestores e profissionais de diversas áreas 
repensem sua forma de atuação e busquem uma nova postura frente 
aos novos desafios. A sustentabilidade é um conceito que deve estar 
incorporado na concepção das cidades e no seu desenvolvimento ao 
longo do tempo.

Resumo

Incorporar os requisitos de sustentabilidade é de grande importância 
para o desenvolvimento das cidades, pois refletirá diretamente na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. A sustentabilidade integra 
a adoção de tecnologias que visam à conservação de energia e o uso 
racional dos recursos naturais.

Nesta unidade você conheceu os principais impactos decorrentes do 
processo de urbanização, os aspectos referentes às consequências das 
atividades humanas nas cidades dentro do contexto da sustentabilidade 
e, por fim, conheceu as características do planejamento para cidades 
sustentáveis.
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Atividades de aprendizagem

1. Cite cinco impactos negativos à população e ao meio ambiente 
decorrentes da falta de saneamento básico.

2. Quais ações o gestor municipal deve adotar para incorporar outros 
meios de transporte além do automóvel?

3. Quais ações de sustentabilidade devem ser adotadas para evitar o uso de 
recursos naturais em edificações?

4. Quais elementos devem ser incorporados em um projeto de uma 
habitação para incorporar energias renováveis?

5. Cite quatro ações de intervenção urbana que devem ser incentivadas e/
ou implementadas pelo gestor municipal visando a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas.



Unidade 2

Os recursos naturais: 
conceito, uso e poluição

O estudo desta unidade tem como objetivo apresentar a você 
a interação que ocorre com o homem e o meio ambiente e 
apresentar também o que são os recursos naturais tanto de origem 
renovável como não renovável, para que são utilizados hoje em 
dia e abordar também os problemas ambientais relacionados à 
extração e ao uso de tais recursos.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção aprenderemos como o ocorre a interação com todos os 

compartimentos do planeta, como ocorre o equilíbrio ecológico e como o ser 

humano interage com o meio ambiente.

Nesta seção será apresentado o conceito de recursos naturais, tanto de 

fontes renováveis como de não renováveis, além da maneira como estes 

recursos se formaram.

Esta seção aborda os diversos tipos de usos em que são utilizados os 

recursos naturais, tanto os renováveis como os não renováveis, com destaque 

para a produção de materiais e de energia.

Esta seção aborda os problemas relacionados com o uso dos recursos 

naturais, destacando os problemas relacionados à poluição atmosférica e à 

saúde humana.

Seção 1 | Interação homem e ambiente

Seção 2 | Recursos naturais

Seção 3 | Usos dos recursos naturais

Seção 4 | Problemas decorrentes do uso dos recursos naturais

Kenia Zanetti





Introdução à unidade
O homem passou a utilizar dos recursos naturais para sua 

sobrevivência ao se apropriar das plantas e dos animais para se alimentar, 
da água, dos solos, das fontes de energia disponíveis no planeta e assim 
por diante. Essa apropriação era para suprir suas necessidades diárias, 
aliás, não somente o ser humano, mas todas as formas de vida utilizam 
de tais recursos para sua sobrevivência. O principal recurso utilizado 
por todos é a energia proveniente do Sol que é a base para que todos 
os processos físicos e químicos ocorram, além de se manifestar em 
diversas formas como, por exemplo, nos cursos d’água, nas correntes 
atmosféricas e marítimas e nos combustíveis fósseis. Os sistemas 
utilizam outras fontes disponíveis como fontes minerais, vegetais etc. 
Toda esta interação constitui o ecossistema, local onde há a interação 
em todos os compartimentos do planeta.

Os recursos naturais disponíveis são necessários para o equilíbrio do 
meio ambiente assim como para o desenvolvimento da humanidade, 
destes recursos destacamos os minerais, vegetais, água, sol, vento, 
força das marés e os combustíveis fósseis. O principal uso destes 
recursos naturais é para a produção de energia, a qual pode ser de 
fonte renovável ou não renovável; além da produção da energia muitos 
materiais são produzidos tendo como fonte principal os metais.
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Seção 1

Interação homem e ambiente

Estudaremos nesta seção como o homem interage com o meio 
ambiente. Primeiramente, aprenderemos como todos os sistemas do 
planeta interagem e como o homem faz parte desta interação. Vamos 
lá!

O planeta Terra é divido em quatro compartimentos: atmosfera, 
hidrosfera, litosfera e biosfera, sendo:

• Atmosfera: parte gasosa da Terra;

• Hidrosfera: parte aquosa da Terra;

• Litosfera: parte mineral da Terra;

• Biosfera: parte onde existe vida na Terra.

Quando houve a formação do planeta, todos esses compartimentos 
foram sendo constituídos. Inicialmente existia uma grande camada 
de gases constituída principalmente de hidrogênio, vapor de água e 
metano. Erupções vulcânicas foram responsáveis pela formação das 
rochas e consequentemente, dos solos. A água passou a se acumular 
devido ao resfriamento do planeta, o que originou os mares primitivos. 
Associada a estes fenômenos, a energia do sol contribuiu para que 
houvesse reações químicas e físicas nos componentes da atmosfera 
e da crosta terrestre. Todo este conjunto e suas interações também 
foram responsáveis pelo aparecimento da vida, compartimento do 
planeta denominado de biosfera.

Com relação ao processo de formação dos compartimentos do 
planeta, Rosa e Rocha (2003, p. 1) explicam que:

Há cerca de cinco bilhões de anos, nosso planeta era uma 
bola de minerais fundidos e incandescentes como a lava 
dos vulcões. Em seguida, iniciou-se um lento processo de 
resfriamento dessa massa incandescente, com formação 
das primeiras rochas e da atmosfera, sendo esta devida à 
aglomeração de gases ao redor do planeta. Foi então que, 
submetida a uma pressão atmosférica 300 vezes maior 
que a atual, a água conseguiu passar para o estado líquido, 
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acumular-se em determinadas regiões e iniciar o processo 
cíclico de precipitação, evaporação, formação de nuvens e 
novas precipitações, as quais ocorrem até hoje. A atmosfera 
daquela época possuía composição química diferente 
da atual. Era muito mais corrosiva em consequência 
das contínuas erupções vulcânicas, lançando ao espaço 
enormes quantidades de gás carbônico, enxofre e cloro, os 
quais se transformaram em ácidos carbônico, sulfúrico e 
clorídrico, respectivamente. Estes compostos, dissolvendo-
se nas águas da chuva, transformavam-na em um líquido 
extremamente corrosivo.

Links

Para saber mais sobre a estrutura e composição da atmosfera veja o 
artigo Química atmosférica: a química sobre nossas cabeças, disponível 
em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/01/atmosfera.pdf>.

Ainda sobre o processo de formação da litosfera e da biosfera, Rosa 
e Rocha (2003, p. 1) destacam que:

Assim, ao mesmo tempo em que as chuvas permitiram 
o resfriamento das rochas superficiais, as quais se 
solidificavam, iniciou-se um duplo processo de desgaste 
e desagregação dessas: a abrasão e o ataque químico. 
Estes processos, aliados ao calor escaldante do dia e forte 
frio à noite, levaram à quebra das rochas em pedaços de 
diferentes granulometrias tais como pedras, cascalho, 
areia e argila. Ao longo do tempo, rochas sedimentares 
formadas no fundo dos oceanos vieram à superfície e o 
contrário também ocorreu. Sedimentos que já estavam na 
superfície, inclusive formando solos férteis cobertos de 
florestas, afundaram, em consequência de movimentos 
tectônicos, e foram recobertos, posteriormente, por novas 
rochas sedimentares ou mesmo vulcânicas. Tal processo 
originou grandes depósitos de plantas e microrganismos 
fossilizados.

Estes quatro compartimentos do planeta se interagem e isso ocorre 
para que haja um equilíbrio e que para todos os compartimentos possam 
se manter. Esta interação ocorre por meio dos ciclos biogeoquímicos 
em que elementos essenciais são incorporados aos organismos na 
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forma de compostos orgânicos ou participam de reações químicas, 
responsáveis pelas atividades essenciais dos seres vivos. Desta forma, 
os elementos farão diversas trajetórias, desde organismos vivos até ao 
meio inanimado e retornando a meio original (BRAGA et al., 2005).

Um exemplo desta interação através de ciclos biogeoquímicos é 
explicada por Martins (2003, p. 3):

Gases traço e compostos voláteis, por exemplo, são gerados 
em emissões biogênicas a partir de solos e oceanos, 
enquanto que compostos reduzidos de enxofre são 
produzidos por plantas e microorganismos em oceanos. 
Grandes quantidades de cinzas e dióxido de enxofre são 
produzidas durante erupções vulcânicas. O dióxido de 
enxofre, SO

2
, assim produzido pode ser ainda convertido 

a sulfato particulado, na atmosfera. Metano é emitido 
por vegetação em áreas alagadas e por vazamento em 
depósitos naturais. Os processos de transporte e deposição 
são responsáveis pelo retorno de parte dessas substâncias 
aos solos, oceanos e corpos d’água, enquanto reações na 
atmosfera produzem as transformações químicas e físicas, 
convertendo-as em novas espécies.

Sendo assim, podemos entender em que há uma constante 
interação entre os compartimentos do planeta e com os elementos 
responsáveis por sua formação. Esta interação faz com que os 
elementos sejam constantemente reciclados, ou seja, não há a 
produção de novos elementos, ou desaparecimento dos mesmos, mas 
sim eles são reciclados, passam por um local, exercem sua função, vão 
para outro compartimento, exercem sua função e após o término do 
ciclo, retornam para seu meio original. Este fato nos faz pensar em que 
o planeta é um sistema fechado, sem entrada e saída de material.

Desta forma podemos entender um ciclo biogeoquímico como 
um movimento de determinados elementos químicos através da 
hidrosfera, litosfera, atmosfera e biosfera, sendo que os mesmos 
estão relacionados com os processos geológicos, hidrológicos e 
biológicos, processos estes responsáveis pela formação do planeta e a 
compreensão de tais processos nos ajuda a entender o meio ambiente 
em que vivemos (ROSA; MESSIAS; AMBROZINI, 2003).

Todas essas interações que ocorrem em todos os compartimentos 
do planeta, assim como as inter-relações dos seres vivos com o meio 
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ambiente e entre si, são responsáveis pela existência da vida, sendo que 
a mesma não ocorreria sem essas inter-relações.

A interação do homem com o meio ambiente ocorre desde 
quando ele surgiu no planeta Terra e esta interação sempre fez que 
com que ele modificasse ou transformasse os locais onde habitou. 
Este fato ocorreu porque o homem, assim como qualquer outro ser 
vivo, necessita do meio ambiente para sua sobrevivência.

Quaranta-Gonçalves (2007, p. 47) comenta que:

O nível de intervenção do homem na natureza (ou cultura) 
é tão grande que se torna quase impossível encontrar 
natureza ou ecossistemas puros. [...] Há vestígios da 
ação humana por toda parte, muitas vezes criando belas 
paisagens que parecem naturais; e também locais feios, 
desarmônicos, como as imensas monoculturas.

Chamamos de cultura esta interação/intervenção que, de acordo 
com o Dicionário On Line da Língua Portuguesa (CULTURA, 2013, p. 
1), significa “ação ou efeito ou maneira de cultivar a terra e as plantas; 
cultivo” ou “cuidado do homem com a natureza”. Este significado 
ganhou novos sentidos a partir do século XVIII em que se tornou 
resultado da formação e educação do ser humano em relação o seu 
trabalho e socialidade, ou seja, a civilização que é o início do estado 
social e da vida política, que são as expressões dos costumes dos 
indivíduos (CHAUI, 2003).

Portanto, podemos dizer que ambiente cultural de uma sociedade 
é o conjunto de costumes, idiomas, habilidades específicas, pratos 
típicos, costumes, forma de se vestir etc. e diferentemente de outro ser 
vivo, o homem é o único ser que além de possuir o ambiente físico, 
químico e biológico, possui o ambiente cultural e este ambiente pode 
evoluir-se independentemente e vice-versa (BRANCO, 2004).

O homem sempre tentou compreender o planeta Terra como um 
todo. Os primeiros filósofos tentaram entender a origem de todas as 
coisas a partir da natureza. O primeiro filósofo da cultura ocidental e 
um dos sete mais sábios gregos, Tales de Mileto, entendia que tudo é 
a água. Já Arquimedes acreditava que o ar era a substância primordial, 
pelo fato de que as propriedades do ar como a condensação, 
transformar os outros elementos em água, fogo, terra etc. Mas foi 
Heráclito de Éfeso que percebeu a realidade do mundo como algo 
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dinâmico e em constante modificação (GONÇALVES, 2008).

Com o crescimento demográfico, ou seja, com o aumento da 
população, houve necessidade de explorar mais o ecossistema, tanto 
para sobrevivência como para o desenvolvimento da humanidade. 
Porém este desenvolvimento não abrangeu somente as necessidades 
básicas, mas sim seus desejos gananciosos.

O homem primitivo era dependente da natureza, pois necessitava 
dela para a busca de alimento e que o obrigava a procurar lugares onde 
houvesse fartura de alimento nas diferentes épocas do ano. Com o 
crescimento da população, foi necessário criar processos agrícolas e 
pecuários (seleção de sementes, preparo da terra etc.) para suprir esta 
demanda de alimento (BRANCO, 2004).

Com o passar do tempo o homem passou a desenvolver novas 
tecnologias que foram importantes para: manejo do solo, construção 
das casas, produção de tecidos e vestuários, ferramentas, a roda, 
tração animal, transporte e até mesmo armas para sua defesa. Estas 
tecnologias contribuíram também para geração de energia através do 
aproveitamento da água e do vento por meio de moinhos de vento e 
rodas d’água (BRANCO, 2004).

Segundo Branco (2004, p. 30):

Para o ser humano, o objetivo principal do desenvolvimento
tecnológico (ou modificação da cultura) sempre foi 
dominar a natureza e se libertar da estreita dependência 
que obrigava todas as demais espécies de seres vivos a viver 
somente onde o clima lhe seja mais favorável, onde existam 
vegetais, ou animais que lhes sirvam de alimento, ou local 
para abrigo, construção de ninhos e outras condições 
essenciais a sobrevivência. Sem elas a espécie desaparece 
ou migra para outro lugar.

Portanto, o ser humano depende da natureza de forma global, 
depende, por exemplo, do conjunto de vegetais como fonte primária 
de quase todo seu alimento, ou da matéria-prima para a produção de 
alimentos e até mesmo de algumas variedades de plantas e animais que 
são indispensáveis a sua sobrevivência; o grande problema da civilização 
é não ter notado que ela depende da natureza e esta dependência 
sempre existirá porque ainda não somos capazes de produzir 
artificialmente o oxigênio, elemento tão necessário para a respiração, 
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manutenção da composição da atmosfera e de toda matéria orgânica 
que necessita dele para seu próprio consumo, sem falar das florestas e 
dos vegetais, da presença de animais, de microrganismos, dos insetos 
polinizadores e assim por diante. Isto é, todos os constituintes da 
natureza, ou seja, pássaros, roedores, insetos, aranhas, microrganismos 
são um conjunto de seres que tornam as populações estáveis, inclusive 
o homem, que depende desta natureza rica, complexa e equilibrada em 
torno de si, sendo que o desaparecimento deste ecossistema significa 
a morte do planeta, pois todos os seres aqui presentes dependem uns 
dos outros para a sobrevivência (BRANCO, 2004).

Pelo fato de o ser humano conseguir compreender alguns processos 
naturais, ele desenvolveu uma capacidade criativa e passou a interferir 
na natureza e alterá-la a seu favor, por exemplo: para a produção de 
alimentos, para sua proteção e para seu conforto (BRANCO, 2004). 
Para a produção de alimentos foi necessário se apropriar da terra, 
esta apropriação fez com que o homem desmatasse as florestas 
ali presentes para iniciar suas atividades agrícolas. Estas atividades 
modificaram aquele ambiente natural, este caso também ocorreu 
com o desenvolvimento das cidades, em que o ambiente natural 
foi modificado para a construção de ruas, asfaltos, casas, indústrias, 
comércio etc.

Associado a isto, o ser humano desenvolveu a capacidade 
tecnológica para confecção de equipamentos, máquinas e utensílios 
que são necessários para o desenvolvimento humano; para a produção 
de tais utensílios, é necessário usar os recursos naturais, assunto que 
continuaremos a discutir na Seção 3.

Para saber mais

As atividades humanas tais como atividades de mineração, agropecuária 
e industriais em geral também causam transformações no meio 
ambiente, pois são dependentes de grandes quantidades de energia e 
matéria-prima, e isto faz com que haja interferência e transformações 
nos diversos ciclos globais. Dentre estas interferências destacamos o 
efeito estufa, a chuva ácida, dentre outras.
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Seção 2

Recursos naturais

Nesta seção aprenderemos o que são os recursos naturais 
destacando as fontes renováveis e não renováveis.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (2010, p. 10) recursos naturais é uma “[...] denominação 
aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas renováveis como as 
não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e aproveitáveis pelo 
homem”. Também podemos entender como recurso natural qualquer 
elemento de que os seres vivos necessitam para manutenção de sua 
vida. Todos os seres vivos dependem dos recursos naturais para a 
sobrevivência: precisamos da água, do ar, dos minerais contidos nos 
alimentos e assim por diante. Outros exemplos de recursos naturais 
são:

• Solos;

• Fauna;

• Flora;

• Recursos paisagísticos;

• Recursos hídricos;

• Minerais;

• Recursos energéticos;

Podemos citar ainda mais exemplos de recursos naturais, porém 
esses são os mais significativos.

Os recursos naturais têm um envolvimento direto com a tecnologia, 
uma vez que o homem utiliza dos recursos naturais para o seu 
desenvolvimento. Um exemplo são os metais, como o magnésio, que 
são extraídos, processados e utilizados na fabricação de ligas metálicas 
que posteriormente serão utilizadas em diversos componentes e 
estruturas. Outro exemplo é o petróleo, utilizado como combustível 
e seus derivados possuem uma gama de utilizações como as fibras 
têxteis, plásticos, solventes, óleos etc. (BRAGA et al., 2005).

Quando o homem passou a utilizar os recursos naturais para a 
tecnologia, não se pensou nas consequências que poderia causar o uso 
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desenfreado de tais recursos ao meio ambiente, pois não se pensava 
que esses recursos um dia poderiam se esgotar. Um exemplo é a 
água: de toda a água disponível, podemos ter acesso somente a uma 
pequena parte, tanto para consumo quanto para atividades industriais 
e agrícolas. Outro exemplo de esgotamento dos recursos naturais é 
o desmatamento das florestas, graças ao processo de urbanização, à 
agricultura e à geração de energia elétrica. Outro fator que não se levou 
em conta foi a contaminação de tais recursos, porque o processo de 
industrialização gerava resíduos, efluentes e poluentes atmosféricos, 
contaminando assim a água, os solos e o ar. Esta contaminação além 
de gerar problemas para os seres vivos que habitam aquele local gerou 
problemas também na saúde humana.

Nas últimas décadas a contaminação com tóxicos causou 
problemas sérios aos seres humanos. Um exemplo é o caso de 
metais tóxicos como o mercúrio e o chumbo, elementos utilizados na 
indústria para fabricação de baterias, pilhas e componentes metálicos, 
porém esses elementos em determinadas concentrações podem 
gerar sérios danos na saúde humana, inclusive a morte (BRAGA et 
al., 2005). Desta forma podemos destacar que o uso dos recursos 
naturais trouxe diversas consequências como:

• Contaminação;

• Diminuição das florestas;

• Poluição;

• Esgotamento dos recursos naturais.

Os recursos naturais são divididos em dois grupos: fontes 
renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles 
que após serem utilizados naturalmente se renovam como a água, o 
vento e a biomassa. No caso da água, ela se renova através do ciclo 
hidrológico e podemos entender este ciclo em que a água presente 
no mar evapora por causa da radiação solar fazendo com que esteja 
presente na atmosfera na forma de nuvens e vapores, estas movem-
se para a superfície terrestre, se condensam e se precipitam na forma 
de neve, granizo e chuva que chegam até a superfície se depositando 
ou infiltrando nos solos e por percolação atingem as camadas mais 
profundas se armazenando na zona saturada do solo, abaixo do lençol 
freático ou superfície freática. Esta água caminha vagarosamente para 
os canais dos rios ou diretamente para o mar. As plantas absorvem 
a água contida nos solos através das raízes e, depois de assimilada, 
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a água é transpirada para atmosfera a partir da superfície das folhas 
(BASSOI et al., 2004). A água presente nos oceanos, rios, lagos e solos 
sofre evaporação transforma-se em vapor de água que se armazena 
nas nuvens. Quando esses vapores se condensam, precipitam-se e 
reinicia o ciclo.

No caso da biomassa, ela é renovável porque provém de matéria 
orgânica tanto de origem animal como mineral, se renova no sentido 
em que sempre novas culturas estarão sendo plantadas e estas 
consumirão os gases presentes na atmosfera como o CO

2
 para o 

desenvolvimento de sua biomassa e processos vitais.

Os recursos não renováveis são aqueles que embora sejam 
produzidos por matéria orgânica (decomposição de animais e vegetais) 
demoraram milhões de anos para serem formados, sendo que para se 
formarem novamente demorará muito tempo. Uma vez utilizado, não 
pode ser reaproveitado. Dentre os recursos não renováveis destacamos 
o petróleo, o carvão e o urânio (BRAGA et al., 2005).

2.1 Como os recursos naturais se formaram

Conforme dito anteriormente, os recursos naturais são divididos em 
renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis se formam através 
dos ciclos biogeoquímicos (água, florestas etc.) ou através de ações 
climáticas (ventos). Dos recursos renováveis, o Sol é a principal fonte 
de energia para todas as formas de vida e de todos os ciclos naturais.

Os recursos não renováveis são formados, na maioria dos casos, por 
processos geológicos que demoraram muito tempo para ocorrer. Um 
exemplo de formação de recurso não renovável são os combustíveis 
fosseis.

Segundo Braga et al. (2005, p. 53)

[...] os combustíveis fósseis são depósitos naturais de 
petróleo, gás natural e carvão, que não mais são que a 
própria energia solar armazenada na forma de energia 
química, em depósitos geológicos formados há milhões 
de anos a partir da decomposição de vegetais e animais e 
submetidos a altas temperaturas na crosta.

Entenderemos agora como se deu o processo de formação dos 
combustíveis fósseis: carvão, petróleo e gás natural.
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2.1.1 Carvão

O carvão é um material que se formou a partir da matéria 
vegetal, a qual possui compostos poliméricos altamente aromáticos, 
denominados de lignina (C

3
H

3
O). Estes foram encobertos pela água e 

após um longo período de tempo, este material foi submetido a altas 
temperaturas, pressões e tanto a água como o CO

2
 foram eliminados. 

Reações de polimerização ocorreram gerando um material rico em 
carbono, o carvão. Infelizmente, em seu processo de formação, o 
carvão incorporou outras substâncias, que são poluentes, como o 
dióxido de enxofre, metais pesados, urânio e outros metais radioativos.

A partir da crise do petróleo, alguns países substituíram o petróleo 
pelo carvão. Desta forma, o carvão é o segundo combustível fóssil 
mais consumido no mundo, perdendo somente para o petróleo. É 
utilizado na maioria dos países em desenvolvimento para geração 
de energia elétrica (termelétricas) e para gerar vapor.

O carvão originado do subsolo terrestre é chamado de carvão 
mineral. Este consiste em uma parte da vegetação que com o tempo 
se transformou em uma massa carbonosa. É extraído através do 
processo de mineração. Na estrutura do carvão há uma quantidade 
enorme de carbono e enxofre que quando queimado envia para 
atmosfera uma grande quantidade de dióxido de enxofre e gás 
carbônico (CO

2
), que são poluentes atmosféricos responsáveis pelo 

efeito estufa.

Existe um tipo de carvão que é chamado de vegetal. Este 
carvão é originado da carbonização da madeira ou da lenha. Este 
é utilizado em lareiras, churrasqueiras e também na medicina, 
no tratamento de algumas doenças, pois ele é um eliminador de 
toxinas e condutor de oxigênio. Porém, o carvão usado na medicina 
é extraído de partes lenhosas, cascas e serragens, ou seja, madeira 
que não contém resinas.

2.1.2 Petróleo

O petróleo é uma mistura de vários compostos, sendo a maioria 
hidrocarbonetos, que são compostos que possuem carbono e 
hidrogênio (como os alcanos e hidrocarbonetos aromáticos). As 
moléculas presentes no petróleo variam de uma simples estrutura 
como o metano (CH

4
) até estruturas mais complexas que contêm 

centenas de carbonos. No petróleo existe também certa quantidade 
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de compostos de enxofre, sulfeto de hidrogênio e pequenas 
porcentagens de vanádio e níquel.

O petróleo está presente em cavidades e em fratura de formações 
rochosas. Sua origem vem da decomposição da matéria orgânica, 
que foi soterrada e após milhões de anos, sob altas pressões e 
temperaturas, formou-se o óleo presente em cavidades e em fratura 
de formações rochosas formando depósitos. Juntamente com o 
petróleo, encontra-se o gás natural, contudo nem todo depósito de 
gás natural contém petróleo.

Os depósitos de petróleo e gás natural são encontrados em 
reservatórios de rochas porosas, que permitem o movimento dos 
líquidos e gases. Estas rochas absorvem o petróleo da mesma forma 
que uma esponja absorve água. Para que o petróleo se acumule 
é essencial que este reservatório esteja coberto por uma rocha 
impermeável, ou seja, que não tenha poros (HINRICHS; KLEINBACH, 
2004). Esses depósitos estão confinados a grandes profundidades 
abaixo dos continentes e abaixo dos mares.

Segundo Spiro e Stigliani (2009, p. 16):

Nos oceanos, estima-se que a fotossíntese produza 
anualmente de 25 a 50 bilhões de toneladas de carbono 
reduzido. Este entulho biológico é recoberto por argila 
e partículas de areia, formando uma camada orgânica 
compactada em uma matriz porosa de argila e arenito. 
Bactérias anaeróbias digerem a matéria biológica, 
liberando a maior parte de oxigênio e nitrogênio. As 
moléculas mais resistentes a digestão são os lipídios, a 
base de hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos saturados 
encontrados no petróleo possuem estrutura e distribuição 
de números de carbono semelhantes ao encontrados 
nos lipídios dos organismos vivos. [...] A medida que o 
sedimento enterrado se afunda, a temperatura e a pressão 
aumentam. Então a ação bacteriana diminui e as reações 
de combinação orgânica ocorrem. Essa combinação libera 
grandes quantidades de metano e hidrocarbonetos leves, 
na forma de gases; esses gases se acumulam em bolsas 
que se formam sob rochas impermeáveis. O petróleo 
é produzido com origem nos compostos orgânicos 
pesados remanescentes, que migram como uma emulsão 
aquosa, da qual a água é removida quando o sedimento é 
compactado.
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Embora o petróleo seja formado em maior parte por carbono 
e hidrogênio, há cerca de 10% de enxofre, 5% de oxigênio e 1% de 
nitrogênio. Há outros elementos presentes no petróleo em nível 
traço como o vanádio, níquel, ferro, alumínio, sódio, cálcio, cobre e 
urânio. As moléculas variam de acordo com o tamanho da molécula 
(SPIRO; STIGLIANI, 2009).

Depois de extraído, o petróleo é enviado para as refinarias e 
separado de acordo com o ponto de ebulição, no qual há a separação 
da gasolina, óleo combustível, óleo diesel e outros componentes. A 
gasolina é o derivado mais importante do petróleo, sendo obtida 
através de processos de destilação ou “cracking”. A estrutura da 
gasolina não é muito complexa, possui entre 4 a 12 átomos de 
carbono, contudo pode conter ainda átomos de nitrogênio, enxofre, 
metais, oxigênio etc. A gasolina é um derivado importante do 
petróleo porque é um líquido de fácil manuseio, possui alto poder 
energético e o custo de produção baixo. Entretanto, para melhorar 
seu desempenho nos motores dos automóveis, são adicionados 
aditivos que inibem a corrosão, que reduzem o depósito no sistema 
de injeção e melhoram a combustão do motor, que promovem a 
separação da água no sistema de distribuição e armazenagem e que 
aumentam a sua compressão antes de entrar espontaneamente em 
ignição (índice de octanas, responsável por fazer o motor ganhar 
mais potência).

2.1.3 Gás natural

O gás natural é encontrado no subsolo terrestre e marinho, é 
constituído por uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente 
o metano (CH

4
), mas também possui propano (C

3
H

8
) e butano 

(C
4
H

10
) que podem ser liquefeitos gerando o gás GLP (gás liquefeito 

de petróleo). O gás natural é formado a partir da decomposição 
da matéria orgânica, a qual liberou gases que ficaram acumulados 
em rochas porosas por milhares e milhares de anos. Muitas vezes 
este gás é encontrado nas jazidas de petróleo. Quando este gás 
é encontrado sozinho nos reservatórios é denominado gás não 
associado e quando encontrado no mesmo reservatório que o 
petróleo é denominado gás associado. Este gás é usado como 
fonte de energia em veículos, residências e indústrias.

O gás natural quando queimado é menos poluente que a 
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gasolina, álcool e outros combustíveis fósseis, sendo considerado 
uma fonte de energia limpa. Não produz material particulado, gera 
pouco SO

2
, CO

2
 e bem menos (cerca de 1/6) de óxidos de nitrogênio 

em comparação com o carvão, óleo e gasolina (BRAGA et al., 2005).

Alguns países como o Canadá, Itália, Argentina, Rússia, EUA e Nova 
Zelândia utilizam o gás natural para movimentar alguns veículos. 
Pode ser usado também para o aquecimento de água, combustível 
de caldeiras e como matéria-prima para indústria química (para a 
produção de amônia, fertilizantes, plásticos, borracha natural etc.). 
Este gás também pode ser utilizado para gerar energia elétrica, sendo 
que nos anos 1990, o uso do gás para este fim teve um crescimento 
de 22%. Usinas com geração de energia a gás são bem mais baratas 
e menos poluentes (HINRICHS; KLEINBACH, 2004).

O gás natural pode se tornar um problema se houver escape nas 
tubulações ou durante o transporte, pois é um gás indutor do efeito 
estufa e contribui com o aquecimento global.

Outras fontes de produção do gás metano incluem a decomposição 
de resíduos orgânicos, desta forma a decomposição do lixo urbano 
é uma grande fonte desse gás. Visto que o mesmo é um poluente, 
alguns municípios estão implantando usinas nos aterros sanitários para 
utilizar o metano para gerar eletricidade, diminuindo a quantidade de 
gás enviada para atmosfera. O gás natural captado da decomposição 
dos resíduos sólidos urbanos é chamado de biogás.

Questão para reflexão

• Podemos encontrar petróleo em todo reservatório de gás natural?

• O gás natural, embora seja considerado um combustível alternativo, 
pode ser considerado renovável?

Para saber mais

Um dos motivos do aumento da concentração de CO2 na atmosfera 
é o uso de combustíveis fósseis, que aumenta significativamente a 
concentração deste gás na atmosfera. Contudo, embora o CO2 seja 
o principal responsável pelo efeito estufa, este gás também tem um 
importante papel na fotossíntese e na composição do exoesqueleto de 
animais marinhos, assim é fundamental para a regulagem da alcalinidade 
da água do mar.
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Seção 3

Usos dos recursos naturais

Esta seção apresentará a você os diversos tipos de usos dos recursos 
naturais, tanto os renováveis como os não renováveis. Vamos lá!

Desde sempre o ser humano se apropria dos recursos disponíveis 
na natureza para sua sobrevivência. Com o passar do tempo, o homem 
descobriu que, ao se queimar madeira ou óleo de origem animal 
ou vegetal, havia a liberação de energia na forma de luz e calor que 
poderia ser utilizada para iluminação, ou aquecimento e até mesmo 
para movimento, assim como a força das águas também poderia 
movimentar moinhos e bombas. Destas descobertas o ser humano 
passou a se apropriar dos recursos naturais para o desenvolvimento da 
humanidade.

Por isso, a maior parte dos elementos considerados 
naturais ou são produto de uma interação direta com a 
cultura humana ou provêm de ambientes em que a atuação 
do homem não parece evidente porque foi conservativa e 
não destrutiva, ou ainda consistem em sistemas nos quais 
já houve regeneração, após um tempo suficiente. (BRASIL, 
1997b, p. 27)

Dos recursos naturais que passaram a ser mais utilizados destacamos 
os minerais e os combustíveis fósseis. O uso desses recursos passou a 
ser para a produção de energia e de materiais.

3.1 Produção de materiais

Os materiais fabricados pelo homem para o desenvolvimento são 
de origem orgânica (madeira, lã, algodão, óleos animais e vegetais) 
e inorgânica (pedras, cerâmicas e metais). Os materiais orgânicos 
são produzidos pela biosfera, e são biodegradáveis, isto é, sofrem a 
decomposição por ação de microrganismos e seus componentes são 
enviados e aproveitados para outros compartimentos do planeta como 
nos solos, na água ou no ar.

Os materiais inorgânicos são aqueles que são formados por 
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processos geológicos extremamente lentos, por isso são os não 
renováveis, ou seja, após sua utilização demorará muito tempo para se 
formarem novamente. Exemplos: metais, minerais, mármores, granitos, 
carvão e petróleo. Um problema relacionado com esses materiais diz 
respeito à produção de um tipo de lixo não biodegradável, o qual não 
se degrada e inutiliza o solo onde será descartado, gerando poluição 
(MORENO, 1996).

Além dos materiais orgânicos e inorgânicos, o ser humano 
acrescentou os materiais sintéticos ou artificiais, que são elementos 
formados a partir de materiais orgânicos ou inorgânicos (MORENO, 
1996). Um exemplo é a produção de remédios; embora muitos sejam 
sintéticos, a base principal deriva de plantas e microrganismos; outro 
exemplo é a produção de cosméticos e até mesmo de vestuários.

A necessidade da utilização de materiais pelo ser humano 
aumentou após a Revolução Agrícola, em que a tecnologia permitiu 
que os agricultores obtivessem excesso de alimento, porém 
este excesso permitiu que cidades surgissem e as civilizações da 
antiguidade evoluíssem.

Segundo Moreno (1996, p. 106): “As mais antigas regiões surgiram 
em regiões que possuíam amplas áreas cultiváveis e suprimentos 
de água suficiente. As cidades somente poderiam aumentar se 
pudessem valer-se dos excedentes de vastas áreas cultiváveis”. 
Pelo fato do transporte aquático ser o meio mais viável e fácil de 
transportar os mantimentos, as primeiras grandes cidades surgiram 
e se desenvolveram nos vales dos rios Tigre e o Eufrates, Nilo, Indo 
e Rio Amarelo. Desta forma, com grandes centros urbanos, as 
tecnologias passaram a ser melhoradas, levando à necessidade de 
mais matérias-primas, como a madeira, pedra, argila, fibras e couro.

No início do século XVIII, a Inglaterra possuía grandes reservas 
de ferro, as florestas eram abundantes e foram utilizadas para se 
obter carvão vegetal, material utilizado para reduzir o óxido de 
ferro em metal. Esses recursos naturais a transformaram na maior 
fornecedora de ferro metálico do mundo. Este período foi marcado 
pela Idade do Ferro. Conforme a produção de ferro crescia, as 
florestas iam sendo devastadas para a produção de carvão vegetal, 
contudo, mais florestas eram consumidas do que plantadas, assim, 
passaram a substituir o carvão vegetal pelo carvão mineral, recurso 
abundante naquela localidade. Esta substituição fez com que a 
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indústria do ferro tivesse uma rápida expansão. Esta expansão 
possibilitou o desenvolvimento da máquina a vapor. A Revolução 
Industrial originou-se desses três recursos: ferro, máquina a vapor e 
carvão mineral (MORENO, 1996).

Com a Revolução Industrial, o desenvolvimento continuou, 
houve rápidas mudanças com diversas inovações tecnológicas que 
resultaram em maior produtividade, grande consumo de energia, 
crescente aquisição de matéria-prima, metais e outras substâncias. 
Ou seja, o homem passou a depender ainda mais dos recursos 
naturais principalmente dos metais. O Quadro 2.1 mostra o consumo 
de metais em toneladas desde 1913 até 1990.

Fonte: Adaptado de Moreno (1996).
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dos recursos naturais principalmente dos metais. O Quadro 2.1 mostra o con-
sumo de metais em toneladas desde 1913 até 1990. 

Quadro 2.1 Consumo de metais em toneladas de 1913 a 1990

Materiais/ 
anos

1913 1929 1932 1938 1967 1976 1977 1990

Cobre 1030 1830 900 2040 5400 7800 8100 14720

Estanho 150 200 90 180 200 181 179 305

Chumbo 1170 1684 1175 2000 2950 3150 3260 4400

Zinco 1016 1624 890 1820 4550 5140 5200 12530

Níquel 50 67 22 120 450 803 800 2150

Fonte: Adaptado de Moreno (1996).

De acordo com o Quadro 2.1 percebemos que a cada período o consumo de 
metais aumenta, com exceção de 1929 a 1932, quando houve um decréscimo 
no consumo de metais; porém a partir de 1938 houve um aumento significativo 
do consumo desses metais, sendo que este consumo aumentou ainda mais em 
1990. Isso nos mostra que com o desenvolvimento da humanidade, com a 
tecnologia é necessária a utilização dos recursos naturais para a fabricação de 
materiais utilizados no nosso dia a dia como ferramentas, vestuário, abrigo etc.

De 1990 até 2013 a tecnologia evoluiu muito. Na década de 1990, os 
computadores eram precários, não havia internet, celular e as formas de comu-
nicação eram bem restritas. Hoje temos acesso a todos os tipos de informação, 
aparelhos eletrônicos modernos, podemos navegar pelo mundo inteiro sem sair 
de casa, ou seja, vivemos em um mundo tecnológico em que quase tudo está 
baseado nos componentes eletrônicos e para a fabricação de tais componentes 
também é necessária a utilização dos recursos naturais. Desta forma, podemos 
perceber que pelo fato de os países estarem em constante crescimento, as re-
servas naturais não aguentarão por muito tempo todo esse desenvolvimento. 
Há inúmeras entidades que calculam a duração destas reservas, alertando para 
o seu esgotamento.

Portanto, embora o ser humano precise do desenvolvimento, é preciso 
pensar que as fontes naturais estão se esgotando, sendo necessário reutilizar e 
reciclar os materiais, utilizando o mínimo possível os recursos naturais.
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De acordo com o Quadro 2.1 percebemos que a cada período 
o consumo de metais aumenta, com exceção de 1929 a 1932, 
quando houve um decréscimo no consumo de metais; porém a 
partir de 1938 houve um aumento significativo do consumo desses 
metais, sendo que este consumo aumentou ainda mais em 1990. 
Isso nos mostra que com o desenvolvimento da humanidade, 
com a tecnologia é necessária a utilização dos recursos naturais 
para a fabricação de materiais utilizados no nosso dia a dia como 
ferramentas, vestuário, abrigo etc.

De 1990 até 2013 a tecnologia evoluiu muito. Na década de 
1990, os computadores eram precários, não havia internet, celular e 
as formas de comunicação eram bem restritas. Hoje temos acesso 
a todos os tipos de informação, aparelhos eletrônicos modernos, 
podemos navegar pelo mundo inteiro sem sair de casa, ou seja, 
vivemos em um mundo tecnológico em que quase tudo está 
baseado nos componentes eletrônicos e para a fabricação de 
tais componentes também é necessária a utilização dos recursos 
naturais. Desta forma, podemos perceber que pelo fato de os 
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países estarem em constante crescimento, as reservas naturais 
não aguentarão por muito tempo todo esse desenvolvimento. 
Há inúmeras entidades que calculam a duração destas reservas, 
alertando para o seu esgotamento.

Portanto, embora o ser humano precise do desenvolvimento, é 
preciso pensar que as fontes naturais estão se esgotando, sendo 
necessário reutilizar e reciclar os materiais, utilizando o mínimo 
possível os recursos naturais.

3.2 Produção de energia

Desde a Revolução Industrial, o uso generalizado da energia 
tem aumentado a cada ano que passa e este aumento ocorreu por 
causa da expansão industrial e do aumento do padrão de vida dos 
países em desenvolvimento e, consequentemente, do consumo 
de energia. Desta forma, a questão energética torna-se um desafio, 
pois para o desenvolvimento é necessário o consumo de energia, 
contudo, para adquirir energia e manter a sociedade é necessária a 
degradação ambiental.

Um dos principais constituintes da sociedade moderna é 
sem dúvida a energia. Através dela, criam-se bens e fornecem-se 
muitos serviços para a humanidade do qual somos beneficiados. 
Todos os setores da sociedade utilizam a energia, por exemplo, 
no trabalho, na economia, relações internacionais, ambiente, na 
moradia, alimentação, transporte, lazer, dentre outros. Sendo assim, 
os suprimentos de energia são fontes limitantes primordiais para o 
desenvolvimento econômico.

Para se obter energia, é necessária a utilização dos recursos 
naturais. Cerca de 40% da energia global vem do petróleo, sendo 
que os países industrializados importam do Golfo Pérsico este 
recurso natural. Os Estados Unidos importam cerca de 20%, o Japão 
2/3 do seu petróleo, e a França, 1/3. Talvez pensemos que os países 
que mais produzam energia são os que mais consomem, mas isso 
não é verdade, porque somente parte da produção é consumida 
no próprio local de produção, e o restante é distribuído para outras 
localidades. Segundo Moreno (1996, p. 67):
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Unicamente o carvão e a energia hidrelétrica, por não 
serem economicamente transportáveis a grandes 
distâncias, alimentam indústrias regionais, num raio 
máximo de 1000 Km em torno dos centros de obtenção 
da energia. De toda produção petrolífera mundial, 90% é 
consumida em distâncias superiores a 1000 Km do local 
de extração. Isso significa quantitativamente, que sobre 
uma produção de 3,5 bilhões de toneladas, 1,6 bilhões de 
toneladas representada pelos produtos petrolíferos, são 
transportadas a grandes distâncias.

Sendo assim, temos de entender a energia, e isso significa 
entender também os recursos energéticos e suas limitações, bem 
como as consequências ambientais geradas pela utilização da 
energia. Desta forma, somente conseguiremos um crescimento 
econômico sustentável quando planejarmos eficientemente o uso 
dos os limitados recursos energéticos e o desenvolvimento de 
novas tecnologias sem agressão ao meio ambiente (HINRICHS; 
KLEINBACH, 2004).

Segundo Hinrichs e Kleinbach (2004), quase 90% das fontes 
comerciais de energia utilizadas no mundo é decorrente dos 
combustíveis fósseis. Somente nos Estados Unidos, 85% da energia 
usada é oriunda deste recurso natural. Interessante é que a sociedade 
pré-industrial utilizava somente as fontes de energia renovável, 
como a hídrica, eólica, solar e biomassa. Foi a partir do século 
XVIII que a sociedade passou a utilizar as fontes não renováveis 
por meio da queima dos combustíveis fósseis para o processo de 
industrialização. Desta forma, o uso da energia concentrou-se nos 
transportes, nas indústrias, nas residências e no comércio (esta 
questão energética relacionada aos recursos naturais será discutida 
no na Unidade 3 deste livro).

Os combustíveis são materiais capazes de liberar energia quando 
ocorre uma mudança em suas estruturas químicas. São usados para 
gerar energia e movimentar automóveis, máquinas, indústrias etc., 
pois possuem energia acumulada e queimam com facilidade.

Entretanto, seu consumo foi tão intenso que se estima que estas 
fontes não renováveis se esgotem em breve. Devido a isto e aos 
problemas ambientais gerados, no final do século XX a humanidade 
voltou sua atenção para as fontes renováveis de energia, como a 
biomassa, eólica e solar para a produção de eletricidade.
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Seção 4

Problemas decorrentes do uso dos recursos 
naturais

Nesta seção aprenderemos quais os principais problemas 
decorrentes do uso dos recursos naturais, destacando o processo 
de mineração e aqueles relacionados à produção de energia. 
Aprenderemos também como ocorre a poluição e como ela afeta a 
atmosfera e a saúde humana. Vamos lá!

Antes dos avanços técnico-científicos, a população humana estava 
concentrada nas áreas rurais. Com o desenvolvimento das cidades, 
iniciou-se o êxodo rural, isto é, o deslocamento das pessoas do campo 
para as cidades. Isto ocorreu porque as pessoas foram em busca de 
melhores condições de educação, trabalho, saúde etc. Este êxodo fez 
com as cidades tivessem um crescimento acelerado e mal planejado 
gerando diversos danos à natureza, como o desmatamento (para a 
construção de casas, ruas, isto é, toda rede urbana e sua infraestrutura) 
alteração do micro clima, poluição da água, do solo, do ar, assim 
alterações nas áreas costeiras como as cidades de Salvador, Rio de 
Janeiro e Recife, dentre outras (SILVA; COPQUE; GIUDICE, 2009). Todas 
essas alterações no ambiente natural estão relacionadas às mudanças 
sociais e ecológicas em movimento (GUERRA; CUNHA, 2001). Além 
de alterações nas áreas costeiras, o processo de urbanização atingiu 
também leitos de rios, córregos, reservatórios, encostas, manguezais 
e nascentes.

Todo processo relacionado à urbanização gera poluição. De acordo 
com Braga e colaboradores (2005, p. 6):

A poluição é uma alteração indesejável nas características 
físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litosfera ou 
hidrosfera que cause ou possa causar prejuízo a saúde, a 
sobrevivência ou as atividades dos seres humanos e outras 
espécies ou ainda deterior materiais. [...] o conceito de 
poluição deve ser associado as alterações indesejáveis 
provocadas pelas atividades e intervenções humanas no 
ambiente.
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Sendo assim, podemos entender que a poluição acontecerá 
quando ocorrer qualquer alteração no meio ambiente que afete suas 
características físicas, químicas ou biológicas e que prejudique um ou 
mais de seus usos preestabelecidos. Esta poluição pode ser ocasionada 
pelo homem como pode ser de origem natural.

Todo resíduo gerado pela atividade humana causando alteração no 
meio ambiente pode ser considerado como poluente. Sendo assim, 
a poluição está relacionada com a concentração de elementos ou 
resíduos presentes na atmosfera, ou nos solos ou na água (BRAGA et 
al., 2005).

Estes poluentes são classificados em dois grupos:

• Poluentes quantitativos;

• Poluentes qualitativos.

Os poluentes quantitativos são aqueles que já existem na natureza, 
mas também são liberados pelo homem em quantidades maiores do 
que aquelas que ocorrem naturalmente, e os poluentes qualitativos são 
aqueles que não ocorrem naturalmente, ou seja, são as substâncias 
sintéticas e não ocorrem na natureza. Porém há poluentes que são 
enviados para o meio ambiente sem que haja qualquer interferência 
humana como as erupções vulcânicas, que são um fenômeno natural, 
porém também uma fonte poluidora, pois enviam para a atmosfera 
grande quantidade de gases e partículas. Outros exemplos de poluentes 
naturais são os incêndios florestais, grandes secas ou inundações 
(BRAGA et al., 2005).

Para Braga e colaboradores. (2005, p. 6):

Os efeitos da poluição podem ter caráter localizado, 
regional ou global. Os mais conhecidos e perceptíveis são
os efeitos locais ou regionais, os quais, em geral, ocorrem 
em áreas de grande densidade populacional ou atividade 
industrial, correspondendo a aglomerações urbanas em 
todo planeta, sendo objeto de conflitos intermunicipais 
(disputa pelo mesmo manancial para abastecimento 
público), interestaduais (poluição das águas por municípios 
e indústrias de um estado, a montante de captações 
municipais e industriais de estado vizinho e jusante) e 
internacionais (chuva ácida na Suécia, Noruega oriunda da 
poluição do ar na Grã-Bretanha e Europa Ocidental).
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O uso dos recursos naturais principalmente os não renováveis 
também gera poluição. Este fato ocorre porque após a extração, 
o resto desses elementos ou resíduos será enviado para a natureza, 
demorando milhares de anos para se degradar ou entrar nos ciclos 
biogeoquímicos.

A atividade de mineração é um exemplo de uso dos recursos 
naturais que gera poluição. Esta atividade pode poluir a água, o solo e 
a atmosfera, assim como pode causar poluição sonora e movimento 
da superfície do terreno. Esta poluição provoca alterações ambientais, 
como modifica a paisagem daquela localidade, pois gera áreas 
degradadas (FARIAS, 2002).

O Quadro 2.2 resume os principais problemas relacionados com a 
extração de substâncias minerais.

Quadro 2.2 | Principais impactos ambientais da mineração no Brasil

O s  r e c u r s o s  n a t u r a i s :  c o n c e i t o ,  u s o  e  p o l u i ç ã o  51

Quadro 2.2 Principais impactos ambientais da mineração no Brasil

Substância mineral Principais problemas

Ferro
Antigas barragens de contenção, poluição de águas super-
ficiais.

Ouro
Utilização de mercúrio na concentração do ouro de forma 
inadequada; aumento da turbidez; Rejeitos ricos em arsê-
nio; Emissão de mercúrio na queima de amálgama.

Chumbo, zinco e prata Rejeitos ricos em arsênio.

Zinco
Barragem de contenção de rejeito, de antiga metalurgia, 
em péssimo estado de conservação.

Carvão
Contaminação das águas superficiais e subterrâneas pela 
drenagem ácida proveniente de antigos depósitos de rejei-
tos.

Calcário
Mineração em áreas de cavernas com impactos no patri-
mônio espeleológico.

Gipsita
Desmatamento da região do Araripe devido a utilização de 
lenha nos fornos de queima da gipsita.

Cassiterita Destruição de florestas e leitos de rios.

Fonte: Adaptado de Farias (2002).

Segundo Farias (2002), no caso da extração e produção do ouro, os proble-
mas ambientais que ocorrem estão relacionados com:

 O desmatamento e as queimadas;

 A alteração dos aspectos qualitativos e no regime hidrológico dos cursos 
das águas;

 A queima de mercúrio metálico ao ar livre;

 O desencadeamento dos processos erosivos;

 A mortalidade da ictiofauna;

 A fuga de animais silvestres;

 A poluição química provocada pelo mercúrio metálico na hidrosfera, 
biosfera e atmosfera.

No caso da mineração, são diversos os problemas ambientais que ocorrem; 
por exemplo, na mineração do carvão, a céu aberto, a poluição pode abranger 
grandes áreas, contaminando tanto a água e suas nascentes como o ar. 

De acordo com IBAMA (2006 apud SILVA, 2007, p. 4):

Na região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul a polui-
ção hídrica causada pela drenagem ácida é provavelmente 
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Fonte: Adaptado de Farias (2002).

Segundo Farias (2002), no caso da extração e produção do ouro, os 
problemas ambientais que ocorrem estão relacionados com:

• O desmatamento e as queimadas;

• A alteração dos aspectos qualitativos e no regime hidrológico dos 
cursos das águas;

• A queima de mercúrio metálico ao ar livre;

• O desencadeamento dos processos erosivos;
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• A mortalidade da ictiofauna;

• A fuga de animais silvestres;

• A poluição química provocada pelo mercúrio metálico na 
hidrosfera, biosfera e atmosfera.

No caso da mineração, são diversos os problemas ambientais 
que ocorrem; por exemplo, na mineração do carvão, a céu aberto, a 
poluição pode abranger grandes áreas, contaminando tanto a água e 
suas nascentes como o ar.

De acordo com IBAMA (2006 apud SILVA, 2007, p. 4):

Na região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 
a poluição hídrica causada pela drenagem ácida é 
provavelmente o impacto mais significativo das operações 
de mineração e beneficiamento do carvão mineral. Essa 
poluição decorre da infiltração da água de chuva sobre os 
rejeitos gerados nas atividades de lavra e beneficiamento, 
que alcançam os corpos hídricos superficiais e/ou 
subterrâneos. Essas águas adquirem baixos valores de 
pH (< 3), altos valores de ferro total, sulfato total e vários 
outros elementos tóxicos que impedem a sua utilização 
para qualquer uso e destroem a flora e a fauna aquática.

A atividade de mineração, além de contaminar a natureza, causa 
um impacto característico, que é a degradação da paisagem, porém, 
este impacto é inevitável, pois é necessário extrair das rochas o minério 
que, muitas vezes, é tão necessário para a sociedade (SILVA, 2007). 
O que se deve levar em conta é o exagero e o superfaturamento em 
torno daquele recurso natural em que muitas vezes ele é extraído, 
processado, enviado para outros países que o transformarão em algum 
produto que será vendido novamente para o país de origem como o 
Brasil, isto é, todo dano e impacto ambiental causado ficará aqui, sendo 
que este mineral será vendido a valor “baixo” e depois voltará para a 
origem com um valor muito maior.

Outro problema relacionado à mineração é em relação ruídos e 
vibração. Para romper um material rochoso é necessário a utilização 
de explosivos, estes resultarão em ruídos que causarão desconforto à 
população ao redor além de gerar poeira. Os trabalhos de perfuração da 
rocha como as etapas de beneficiamento e transporte durante a produção 
são outras causas que geram poluição por poeiras (SILVA, 2007).
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A contaminação na água também pode ocorrer em virtude da 
lama gerada no beneficiamento do mineral, processo que pode incluir 
britagem, lavagem etc. Além da lama, muitas minerações geram 
efluentes que se dissolvem na água usada no tratamento do minério, 
e esses efluentes muitas vezes são contaminados com elementos 
químicos poluentes.

No caso da mineração do ouro, cianetos tóxicos são utilizados 
no tratamento do minério, contaminando a água com este elemento 
químico. Ocorre também que muitos minérios são ricos em arsenopirita 
(mineral encontrado associado com os minérios de ouro), e isso gera 
contaminação por arsênio. No Brasil, a principal contaminação da água 
se dá pela lama e por mercúrio, em destaque nos rios da Amazônia, 
pois os garimpeiros utilizam tecnologia rudimentar, ou básica em que 
o controle ambiental se torna dificultoso (SILVA, 2007).

4.1 Poluição atmosférica relacionada ao uso dos recursos 
naturais

O grande impulso da indústria fez com que o homem ficasse 
ainda mais dependente da energia, pois suas necessidades básicas 
com formas modestas e grosseiras de aproveitamento das fontes 
de energia, como a de moinhos de vento e roda d´água; não eram 
suficientes para o desenvolvimento da tecnologia que necessitava 
da energia em grandes quantidades para a produção de bens de 
consumo cujo rápido crescimento acompanhava o da população. 
Para suprir esta necessidade, foi preciso buscar outras formas e 
alternativas de energia, que não estavam relacionadas somente 
com o aquecimento e força muscular de um animal, mas também 
com a energia mecânica. Com a criação da máquina a vapor isto 
tornou-se possível, sendo que o combustível para esta máquina era 
o carvão mineral (lenha). Com a tecnologia da máquina a vapor foi 
possível utilizar o vapor gerado para acionar uma grande turbina 
ligada a dínamos que geram energia elétrica. Para geração de vapor, 
na maioria das vezes, é necessário queimar algum combustível, e 
este processo de queima muitas vezes se dá de forma incompleta, 
originado fumaças, fuligens, além de enviar gases tóxicos para a 
atmosfera (BRANCO, 2004).

Segundo Branco (2004, p. 72):
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Óxidos de enxofre e nitrogênio se formam em grande 
quantidade, a partir, respectivamente, do enxofre 
exixtente no carvão (piritas) e no petróleo e do nitrogênio 
no próprio ar, empregado como fonte de oxigênio para 
a combustão. Essas substâncias, lançadas no ar, podem 
passar por reações químicas sob ação da própria luz solar, 
combinando-se a água ou ao hidrogênio da atmosfera, 
e formar compostos altamente tóxicos as plantas, aos 
animais e ao homem.

Estas reações que ocorrem na atmosfera com a presença 
da radiação solar são chamadas de reações fotoquímicas e são 
responsáveis por alguns problemas ambientais contemporâneos como 
smog fotoquímico e chuva ácida, problemas que prejudicam o meio 
ambiente e a saúde humana.

De uma forma geral, esses poluentes servem como indicadores de 
qualidade do ar, pois são regulamentados e de uso universal. Segundo 
Guarieiro, Vasconcellos e Solci (2011, p. 434):

A escolha recai sempre sobre um grupo de poluentes que
servem como indicadores de qualidade do ar, que são 
regulamentados e de uso universal: dióxido de enxofre 
(SO2), material particulado (MP), monóxido de carbono 
(CO), ozônio (O3) e óxidos de nitrogênio (NOx). A razão 
dessa escolha está relacionada à frequência de ocorrência 
e aos efeitos adversos sobre o ambiente. Assim, os efeitos 
da poluição do ar podem ser caracterizados pela alteração 
de condições consideradas normais e pela potencialização 
de problemas já existentes, que podem se manifestar na 
saúde, no bem-estar da população, na vegetação, na 
fauna, e sobre os materiais.

Porém, há outros poluentes que, embora não estejam nesta relação, 
também geram danos ao meio ambiente e à saúde humana, como 
é o caso da emissão enviada pelos veículos, que gera compostos 
orgânicos voláteis e o material particulado.

Os principais poluentes atmosféricos são:

• Partículas;

• Gases e vapores orgânicos;
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• Hidrocarbonetos.

4.2 Efeito das partículas

Os efeitos das partículas atmosféricas são muitos, sendo o maior 
deles a redução e distorção da visibilidade. As partículas fornecem 
superfícies ativas que podem gerar reações químicas na atmosfera, 
assim como a condensação de vapor de água atmosférico, 
influenciando significativamente o clima e os fenômenos da poluição 
atmosférica.

A maior influência que as partículas de aerossóis têm sobre a 
qualidade do ar é efeito óptico. Partículas menores do que 0,1 mícron 
de diâmetro na dispersão de luz são geralmente insignificantes em 
relação à visibilidade. Partículas de 0,1 mícron-1 mícron causam 
fenômenos de interferência, porque possuem as mesmas dimensões 
que o comprimento de onda da luz visível.

As partículas atmosféricas inaladas podem causar danos à saúde. 
Por exemplo, as partículas grandes são retidas na cavidade nasal e na 
faringe e as partículas muito pequenas são susceptíveis de atingir os 
pulmões e se acumular neste órgão. Contudo, o sistema respiratório 
possui mecanismos para a expulsão de partículas inaladas. Entretanto, 
o sistema respiratório pode ser prejudicado por partículas que entram 
diretamente no sistema sanguíneo ou linfático através dos pulmões. 
Além disso, os componentes solúveis das partículas podem ser 
transportados para os órgãos a alguma distância dos pulmões e têm 
um efeito negativo sobre eles. Partículas eliminadas do trato respiratório 
são, em grande parte, enviadas para o trato gastrintestinal.

O dióxido de enxofre na atmosfera causa danos sobre o trato 
respiratório produzindo irritação e aumento da resistência das vias 
aéreas, principalmente às pessoas com fraquezas respiratórias e 
asmáticas.

4.3 Efeito dos poluentes orgânicos

Os poluentes orgânicos podem ter um forte efeito sobre a 
qualidade do ar atmosférico. Na atmosfera podem ser divididas em 
duas categorias principais:

1. Efeitos diretos, como o câncer causado pela exposição ao 
cloreto de vinila;
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2. Formação de poluentes secundários, especialmente nevoeiro 
fotoquímico.

A distribuição dos poluentes orgânicos persistentes é governada 
por suas propriedades físico-químicas e as condições de temperatura 
a que são expostas. Como resultado, os poluentes orgânicos 
persistentes menos voláteis são depositados perto de suas fontes, 
as de volatilidade mais elevada são destiladas em regiões polares e 
as de volatilidade intermediária são depositadas em latitudes médias. 
Este fonômeno tem algumas implicações importantes sobre a 
acumulação de poluentes orgânicos persistentes no meio ambiente 
de regiões polares frágeis e áreas montanhosas frias, longe de fontes 
industriais.

As fontes naturais de compostos orgânicos são os mais 
importantes contribuintes desse composto atmosfera, sendo que 
os hidrocarbonetos gerados e liberados por atividades humanas 
consitui apenas 1/7 do total presente na atmosfera. Esta relação 
é principalmente o resultado de enormes quantidades de metano 
produzido por bactérias anaeróbias na decomposição de matéria 
orgânica na água e no solo. Emissões de animais domésticos, 
decorrentes da decomposição bacteriana de alimentos em seus 
aparelhos digestórios, adicionam cerca de 85 milhões de toneladas 
de metano para a atmosfera a cada ano. Condições anaeróbicas 
em campos de arroz cultivadas intensivamente produzem grandes 
quantidades de metano, talvez tanto quanto 100 milhões de 
toneladas métricas por ano. Metano é um constituinte natural da 
atmosfera e está presente em um nível de cerca de 1,4 parte por 
milhão (ppm) na troposfera. O metano na troposfera contribui para 
a produção fotoquímica de monóxido de carbono e ozônio. A 
oxidação fotoquímica de metano é uma das principais fontes de 
vapor d’água na estratosfera.

Muitos hidrocarbonetos diferentes são liberados para a 
atmosfera a partir de fontes vegetais. Outras fontes naturais incluem 
microrganismos, incêndios florestais, resíduos animais e erupções 
vulcânicas. O composto orgânico mais simples emitido pelas plantas 
é o eteno, C

2
H

4
, produzido por uma variedade de plantas e liberado 

para a atmosfera servindo para a regulação do crescimento de 
plantas. Por causa de sua dupla ligação, o eteno é altamente reativo 
com radical hidroxila, HO e com espécies oxidantes da atmosfera 
(MANAHAN, 2001).
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A maioria dos hidrocarbonetos emitidos pelas plantas são 
terpenos, que constituem uma grande classe de compostos 
orgânicos encontrados em óleos essenciais. Os óleos essenciais são 
obtidos quando partes de alguns tipos de plantas são submetidas a 
destilação a vapor. A maioria das plantas que produzem terpenos 
são coníferas (árvores e arbustos, como o pinheiro e ciprestes), 
plantas do gênero Myrtus, e árvores e arbustos do gênero Citrus. 
Um dos terpenos mais comuns emitido pelas árvores é um pineno, 
um componente de terebintina. O limoneno terpeno, encontrado 
em frutas cítricas e pinho agulha, é encontrado na atmosfera. Linalol 
é um terpeno com o fórmula química (CH

3
)
2
 C = CHCH

2
CH

2
C 

(CH
3
)(OH)CH=CH

2
, que é emitido por algumas espécies de plantas 

comuns na Itália e na Áustria, incluindo o pinheiro Pinus pinea e 
flores de laranjeira. Devido a estas e outras características estruturais, 
os terpenos estão entre os compostos mais reativos na atmosfera. A 
reação de terpenos com radical hidroxila é muito rápida, e terpenos 
também reagem com outros agentes oxidantes na atmosfera, 
principalmente o ozônio, O3. Terebintina, uma mistura de terpenos, 
tem sido amplamente utilizada na pintura porque reage com o 
oxigênio atmosférico para formar um peróxido, em seguida, uma 
resina dura. A maior parte dos compostos emitidos pelas plantas 
são ésteres e são liberados em quantidades tão pequenas que têm 
pouca influência sobre a química da atmosfera. Ésteres são os 
principais responsáveis pelas fragrâncias.

4.4 Poluição por hidrocarbonetos

Por causa do uso generalizado de combustíveis, os hidrocarbonetos 
predominam entre os poluentes orgânicos atmosféricos. Derivados 
de petróleo, principalmente da gasolina, são a maior fonte deste 
poluente (por meio de atividades humanas). Os hidrocarbonetos 
podem entrar na atmosfera ou diretamente como subprodutos da 
combustão parcial de outros hidrocarbonetos. Estes últimos são 
particularmente importantes, pois tendem a ser insaturados e reativos.

Os hidrocarbonetos enviados pelo escapamento dos automóveis 
não regulados contêm cerca de 1/3 de alcanos, sendo o restante 
dividido igualmente entre alcenos e hidrocarbonetos aromáticos, o 
que representa reatividade relativamente alta de hidrocarbonetos de 
exaustão automotiva. Os alcanos estão entre os hidrocarbonetos 
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mais estáveis na atmosfera. Alcenos estão presentes na atmosfera a 
partir de uma variedade de processos, incluindo as emissões pelos 
motores de combustão interna e turbinas, operações de fundição 
e refino do petróleo. Vários alcenos são produzidos principalmente 
como monômeros, que são polimerizados para criar polímeros 
de plásticos (polietileno, polipropileno, poliestireno), borracha 
sintética, tintas látex etc. Todos estes — e outros — compostos são 
liberados para a atmosfera. Além da liberação direta de alcenos, 
estes hidrocarbonetos são comumente produzidos pela combustão 
parcial e cracking em altas temperaturas de alcanos, particularmente 
no motor de combustão interna. Ao contrário dos alcanos, alcenos 
são altamente reativos na atmosfera, especialmente na presença de 
NOx e luz solar.

Os hidrocarbonetos aromáticos podem ser divididos em duas 
classes principais daqueles que têm apenas um anel de benzeno e 
daqueles com múltiplos anéis conhecidos como hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos, HAP. Hidrocarbonetos aromáticos 
com dois anéis, como o naftaleno, são intermediários em seu 
comportamento. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos estão 
presentes como aerossóis na atmosfera por causa de sua pressão de 
vapor extremamente baixa. Estes compostos são os mais estáveis.

A atmosfera da Terra é constituída por diversos gases que 
estão presentes em concentrações adequadas, responsáveis por 
sua constituição. Cada elemento está presente em determinada 
concentração de forma natural e participa de ciclos biogeoquímicos. 
Entretanto, atividades antrópicas lançam uma grande quantidade 
de elementos químicos para atmosfera, em quantidade superior 
àquela que o sistema comporta, desta forma causa desequilíbrio. 
Este desequilíbrio gera alguns problemas atmosféricos, a saber:

• Efeito estufa e aquecimento global;

• Chuva ácida;

• Smog fotoquímico;

• Destruição da camada de ozônio.

4.5 Poluição pelos derivados de petróleo

Assim como o carvão, o petróleo era queimado para gerar luz e 
calor, depois passou a ser utilizado para aquecer caldeiras, gerando 
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energia mecânica e termelétrica, até que descobriram que, ao ser 
queimado em misturas com certas proporções de ar, ocorria um 
aumento enorme e súbito em seu volume. Esta descoberta contribuiu 
para o princípio básico do motor de explosão utilizado em veículos. 
Esta tecnologia permitiu a propulsão de aviões, e com o passar do 
tempo outras máquinas foram substituídas pelos motores a óleo, 
pois o carvão ocupava espaços enormes nos porões, visto que é 
muito mais volumoso que o óleo combustível (BRANCO, 2004). 
Porém, a queima deste combustível envia para a atmosfera gases 
como CO

2
, CO, SO

2
, óxidos de nitrogênio e assim por diante. Esses 

gases são responsáveis pelos problemas ambientais, conforme já 
mencionado.

De acordo com Gaffney (2009 apud GUARIEIRO; VASCONCELLOS; 
SOLCI, 2011, p. 438) afirmam:

Os veículos a diesel podem emitir centenas de espécies para 
a atmosfera, sendo o NOx um dos compostos emitidos em
maiores concentrações. Estudos em túneis mostram que 
os motores a diesel produzem cinco vezes mais NOx que 
os veículos a gasolina e que os caminhões são responsáveis 
pela maior parte da emissão de material particulado.

Os poluentes regulados emitidos pelos veículos do ciclo 
diesel que utilizam biodiesel são bem documentados, mas as 
emissões de compostos não regulados como os compostos 
carbonilados e os HPA ainda estão sendo extensivamente 
estudados. Dentre os compostos carbonilados emitidos, 
acetaldeído, formaldeído e acroleína são compostos 
tóxicos, mutagênicos e carcinogênicos. Pode-se 
destacar também o importante papel que os compostos 
carbonilados exercem na química da troposfera, pois eles 
são precursores de radicais livres (HOx), ozônio e PAN 
(polianilina).

Desta forma, Karavalakis (2011 apud GUARIEIRO; VASCONCELLOS; 
SOLCI, 2011, p. 438) afirmam:

Outro derivado do petróleo utilizado como combustível é a 
gasolina. Durante a Primeira Guerra Mundial, utilizava-se chumbo 



U2 - Os recursos naturais: conceito, uso e poluição 71

como aditivo na gasolina, contudo, devido ao chumbo ser um metal 
tóxico, afetou a saúde de vários seres vivos, consequentemente, foi 
proibido em alguns países. Atualmente os aditivos utilizados são: 
benzeno, tolueno, p-xileno, metanol, etanol e MTBE. O MTBE é um 
éter metil-butil terciário, mas é considerado cancerígeno e mistura-
se facilmente com a água; se ocorrer um acidente, pode contaminar 
as águas superficiais ou subterrâneas.

A gasolina, quando queimada, envia gases poluentes para a 
atmosfera, como o monóxido de carbono (gás indutor do efeito 
estufa, formador do ozônio troposférico e do smog), óxidos de 
nitrogênio (gás indutor da chuva ácida e da névoa fotoquímica) 
e hidrocarbonetos (responsáveis pela formação do ozônio 
troposférico).

Desta forma, a poluição oriunda da queima deste combustível 
pelos automóveis é uma das principais fontes de envio de poluentes 
para atmosfera, desencadeando problemas ambientais como o 
efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica e smog fotoquímico.

4.6 Problemas na saúde humana

O caso do mercúrio é um fato interessante, porque, além de 
contaminar o meio ambiente, pode trazer sérios danos à saúde 
humana.

Um exemplo de contaminação relacionado ao mercúrio ocorreu 
na ilha de Minamata, Japão, onde a atividade de garimpo enviou 
o mercúrio para a água. As bactérias ali presentes transformaram 
o mercúrio em metil mercúrio e a presença deste elemento no 
ambiente é tóxica para o ser humano em concentrações da ordem 
de 0,5 mg/Kg. O consumo de peixes contaminados por mercúrio 
(metil mercúrio), liberado pelos catalisadores industriais e despejados 
na baía de Minamata, envenenou toda a aldeia de pescadores do 
litoral japonês, causando a morte de muitos deles (FRIZZO, 2006).

Outras localidades também foram estudadas com relação ao 
mercúrio. Um desses estudos foi feito por Licht (2006), o qual 
comenta que no Paraná investigações sobre mercúrio merecem 
atenção, pois a busca pelo ouro aluvionar no litoral paranaense 
fez com que surgissem os primeiros garimpos nesta região com 
a utilização frequente de mercúrio para a recuperação do ouro, 
gerando passivos ambientais nos sedimentos de fundo das baías 
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de Antonina e Paranaguá. Na região urbana de Curitiba, este autor 
verificou uma anomalia de mercúrio oriunda de diversas atividades 
antrópicas, como consultórios odontológicos e lâmpadas utilizadas 
para iluminação pública que contêm vapor de mercúrio.

Em Almadén, Espanha, as concentrações de mercúrio podem 
atingir valor 2.000 vezes acima das concentrações consideradas 
tóxicas para o homem, ou seja, esta concentração é cerca de 1.000 
mg/Kg. No Oceano Índico (Ilhas de Seychelles) a contaminação por 
mercúrio também é estudada. Embora esta localidade apresente 
ausência de qualquer tipo de contaminação ambiental, análises feitas 
em sangue, cabelo e urina da população apresentam contaminação 
por esse metal. Este fato está relacionado com a alimentação desta 
população que é à base de peixes como o atum (WASSERMAN; 
HACON; WASSERMAN, 2001). 

Frizzo (2006) cita alguns exemplos de casos de intoxicação por 
metais pesados registrados no mundo, como o arsênio presente 
na água consumida pelas populações chinesa, indiana, mexicana, 
chilena e argentina, que atingiu a saúde de milhares de pessoas. Na 
China o consumo de arroz irrigado com águas do rio Shentong, ricas 
em cádmio, por passar em áreas de mineração de zinco, causou a 
intoxicação dos habitantes de Fungang.

Todos esses exemplos nos mostram que os elementos químicos 
enviados para o meio ambiente em concentrações acima do natural 
podem gerar sérios riscos e problemas para a saúde humana, assim 
como contaminar o meio ambiente.

Para concluir o estudo da unidade

O desenvolvimento da humanidade acelerou com a Revolução 
Industrial, quando o homem passou a utilizar os recursos naturais 
para a produção de máquinas, equipamentos, utensílios etc. O ser 
humano tem a capacidade de utilizar as forças e os materiais do 
meio ambiente em benefício próprio — construção de abrigos, 
alimentação, locomoção e desenvolvimento de suas atividades —, e o 
rápido crescimento da humanidade leva à necessidade de produção 
de bens de consumo. O grande problema da produção destes bens 
é a construção de materiais descartáveis, que geram produtos que 
demorarão muito tempo para se degradarem, e isso desencadeia a 
poluição, gerando impactos ambientais.
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A queima de combustíveis fósseis é a principal atividade que envia 
poluentes para a atmosfera. Atualmente, o governo mundial está ciente 
dos problemas que estão ocorrendo devido aos poluentes. Alguns se 
unem para tentar resolver o problema, criando métodos e iniciativas. 
Uma ação realizada em nível mundial é o Protocolo de Quioto. Ações 
locais também devem ser tomadas. Algumas empresas já estão 
contribuindo ao utilizar o mecanismo de desenvolvimento limpo 
(MDL), selo verde etc. É aí que o gestor ambiental pode atuar, ao tentar 
melhorar processos de determinadas atividades para que diminua a 
quantidade de poluentes gerados e enviados para o meio ambiente. 
Desta forma, todos podemos contribuir, seja economizando energia, 
seja usando o transporte coletivo ou a bicicleta; se cada um fizer sua 
parte, todos estarão contribuindo com a prevenção e minimização de 
alguns problemas ambientais.

Resumo

Nesta unidade aprendemos como ocorre a interação entre todos 
os compartimentos do planeta, como se formam e ocorrem os ciclos 
biogeoquímicos, sendo que estes são a principal fonte de interação 
de elementos químicos de todo o meio ambiente, pois os elementos 
participarão da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Aprendemos 
também como o ser humano interage com o meio ambiente e 
como ele se apropria dele para a produção de bens de consumo. 
Foram apresentados: a origem, o processo de formação e os motivos 
pelos quais os combustíveis fósseis são considerados como fonte de 
energia suja. Nesta unidade também foram abordados os problemas 
ambientais relacionados ao uso dos recursos naturais.

Atividades de aprendizagem

1. O que são fontes de energia não renováveis? Cite exemplos.

2. Quais os principais derivados do petróleo e por que eles são poluentes?

3. Comente sobre o processo de formação do carvão. Por que o carvão é 
considerado um combustível sujo?

4. Explique como o homem interage com o meio ambiente.

5. Cite os principais problemas causados pelo uso dos recursos naturais.





Unidade 3

Recursos naturais como fonte 
de energia

Nesta Unidade 3 você vai estudar a evolução do uso da energia 
pelo homem e vai conhecer os recursos oferecidos pela natureza 
que são utilizados como fonte de energia ao longo da História, 
desde os primórdios da civilização humana. Você também vai 
estudar e compreender a disponibilidade de recursos naturais no 
Brasil e aprender o que é uma matriz energética e conhecer a 
matriz energética brasileira e a sua relação com a disponibilidade 
de recursos naturais no país.

Objetivos de aprendizagem

Nesta Seção 1 você vai aprender que existem muitas formas de energia, e 

que a forma de energia disponível nem sempre é a mais útil. O homem busca, 

continuamente, por fontes alternativas de energia, principalmente quando 

tomou conhecimento de que as reservas de combustíveis fósseis existentes 

no planeta são limitadas e que algumas fontes de energia causam sérios danos 

ambientais.

Nesta Seção 2 você vai conhecer os recursos naturais que têm sido 

utilizados pelo homem para a geração de energia, primeiro para garantir sua 

própria energia, necessária à sobrevivência, que incluía grandes deslocamentos, 

e posteriormente energia para gerar trabalho mecânico, esta cada vez mais 

demandada pela sociedade humana.

Na Seção 3 você vai entender o que significa a expressão matriz energética 

e conhecer a matriz energética brasileira, em comparação com alguns outros 

Seção 1 | História do uso da energia

Seção 2 | Recursos naturais como fonte de energia

Seção 3 | Matrizes energéticas

Cristina Célia Krawulski



países. E vai compreender, também, como a matriz energética de um país é 

influenciada pela sua disponibilidade de recursos naturais.

A Seção 4 pretende levar você a compreender que os recursos naturais 

compõem as partes física e biológica do ambiente e podem ser utilizados 

segundo padrões de consumo, e a eles são atribuídos valores. Você vai 

entender, também, por que o Brasil é considerado um país com abundância de 

recursos naturais, e conhecer a disponibilidade e distribuição destes recursos 

no território nacional. Você será levado, ainda, a refletir sobre a utilização dos 

bens da natureza como geradores de riqueza e qualidade de vida.

Seção 4 | Recursos naturais disponíveis no Brasil



Introdução à unidade
Vocês já aprenderam, na Unidade 2, que desde os primórdios 

da civilização humana existe uma forte interação entre o homem 
e a natureza. Inicialmente, a natureza foi utilizada como fonte de 
suprimentos para a sobrevivência do homem, basicamente alimentos 
(água, frutas, animais, obtidos por meio da coleta, caça e pesca) e abrigo 
contra as intempéries climáticas (peles de animais usadas como roupas 
e as cavernas). Aprenderam, também, que os recursos naturais podem 
ser renováveis e não renováveis, energéticos e não energéticos.

Consta na Agenda 21, aprovada na Rio 92, que a demanda por 
recursos naturais é crescente, podendo gerar competição e conflitos 
em algumas partes do mundo. Portanto, o uso dos recursos naturais 
exige uma abordagem integrada e a consideração simultânea das 
questões ambientais, sociais e econômicas, que constituem os três 
eixos da sustentabilidade. Isso porque, ao longo do tempo e com mais 
ênfase a partir da década de 1960, surgiu um novo paradigma para a 
humanidade — a busca da qualidade de vida como referência existencial. 
Sob essa visão, o uso dos recursos naturais deixa de ser analisado 
apenas por seu caráter desenvolvimentista e passa a ser avaliado sob 
a perspectiva de sua efetiva contribuição à sustentabilidade, tanto do 
ponto de vista local quanto regional e global.

Podemos usar como exemplo desse novo paradigma a construção 
de usinas hidrelétricas. Até alguns anos atrás, a preocupação quase 
exclusiva em relação a essas obras era a necessidade de geração 
de energia, e a única pergunta que tinha importância era: “Quantos 
megawatts serão gerados?” Atualmente, outras preocupações são 
acrescidas ao potencial de geração de energia, que são capazes, 
até, de emperrar o processo se não forem respondidas a contento, 
inclusive por vias judiciais: Qual o impacto ambiental será causado pela 
obra? Quais as medidas de compensação para este impacto? Qual a 
contribuição da obra para as comunidades locais? Enfim, perguntas 
que embutem a preocupação com o custo ambiental da utilização da 
natureza para suprir as necessidades humanas.

Agora, na Unidade 3, vamos abordar a evolução do uso da energia 
pelo homem, quando ela começou, qual o panorama atual e futuro 
relacionado à geração e ao consumo de energia. Vamos discutir, 
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também, os recursos naturais disponíveis no Brasil, de modo que 
você entenda as razões pelas quais nosso país é considerado rico em 
recursos naturais. Você já tem algum conceito formado sobre essa 
disponibilidade? É comum ouvirmos, desde nossos primeiros anos 
de escola, que o Brasil tem solo e clima favoráveis à produção de 
alimentos (arroz, feijão, milho, frutas, café, carnes) e outros produtos 
agrícolas (cana, algodão, soja). Você também já ouvir falar que temos 
grandes reservas de água doce e extensões de solo fértil. Então, vamos 
discutir a disponibilidade e distribuição dos recursos naturais ou bens 
ambientais no território nacional, e como a sua utilização pode gerar 
riqueza e qualidade de vida.

Você também terá a oportunidade de aprender o conceito de matriz 
energética e conhecer a matriz energética brasileira e como ela está 
relacionada com a tal disponibilidade de recursos naturais energéticos, 
como a água, as reservas florestais, as reservas de petróleo e o próprio 
solo, que permite cultivos e colheitas sucessivas de biomassa para 
produção de combustível, como o etanol, no caso brasileiro.

Vamos iniciar nossa conversa? Me acompanhe, por favor.
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Seção 1

História do uso da energia

Não dá para contar a história do uso da energia sem antes definir 
a palavra. Ferreira (2004) fornece um conceito da Física: “Energia: 
propriedade dum sistema que lhe permite realizar trabalho”.

Agora, pense rápido: qual a energia mais primitiva e elementar que 
existe? É a energia humana, produzida pelos músculos do corpo a partir 
das calorias ingeridas nos alimentos. Trata-se, então, da propriedade 
que o corpo humano (sistema) tem de realizar diferentes trabalhos 
(aquecer-se, andar, correr, comer, dirigir, pensar, dormir, reproduzir-se).

Sabe-se que as necessidades humanas não são estáticas, estão 
em constante evolução, inclusive no que se refere ao suprimento 
de energia. As primeiras necessidades energéticas do homem eram 
basicamente para sua alimentação, para que o corpo pudesse trabalhar, 
e eram supridas pelos alimentos. Posteriormente, foram acrescidas da 
necessidade de uma fonte de aquecimento e de iluminação noturna. 
Vamos tentar entender como isso aconteceu? Me acompanhe, então, 
pois vamos viajar pela História da humanidade, identificando as fontes 
de energia ao longo do tempo.

1.1 Da Pré-História à Idade Antiga

Segundo Hémery; Bebier e Deléage (1993), há cerca de 30.000 
a.C., no período Paleolítico superior, o homem primitivo tinha hábitos 
diurnos, era o principal conversor energético e buscava uma fonte 
de luz artificial, uso final da energia muito importante até hoje. No 
Mesolítico, o homem descobriu o fogo e, a partir de então, passou 
a aproveitar os benefícios da energia térmica, podendo aquecer-se e 
realizar mais atividades após o pôr do sol. A madeira, então, foi a primeira 
fonte de energia, sendo utilizada desde a descoberta do fogo e durante 
milênios. Era a sua queima que aquecia o homem, espantava animais 
ferozes, cozinhava os alimentos e iluminava as casas, mesmo que estas 
não passassem de cavernas. Com a descoberta do fogo, também 
foram obtidos avanços tecnológicos, como a fundição de metais e a 
fabricação de utensílios e armas que, em conjunto, contribuíram para 
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conferir ao homem melhor qualidade de vida.

Continuando seu processo de evolução, o homem chegou ao 
período conhecido como Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que se 
caracterizou por maior controle do meio ambiente, progresso técnico e 
crescimento demográfico. O homem deste período é o Homo sapiens 
(10.000 a.C. a 5000 a.C.), que desenvolveu a agricultura e a pecuária 
e, dessa forma, criou as primeiras formas de armazenamento da 
energia excedente, passando a apropriar-se da energia dos chamados 
conversores biológicos — plantas e animais utilizados como alimentos 
(HÉMERY; BEBIER; DELÉAGE, 1993).

Por volta do ano 4.000 a.C. começaram a surgir grandes civilizações 
no mundo antigo, o que representou um marco no aproveitamento 
energético. Ainda segundo Hémery, Bebier e Deléage (1993), esses 
povos se apropriaram de solos férteis no oeste e sudoeste da Ásia. 
Desenvolveram a técnica da irrigação e, nos vales de rios como o Tigre, 
o Eufrates e o Nilo passaram a cultivar cereais com irrigação. Assim, 
a utilização da energia dos conversores vegetais foi aperfeiçoada, 
e a sociedade humana da época se tornou capaz de armazenar 
quantidades cada vez maiores de energia na forma de alimentos.

Outras inovações tecnológicas são citadas por Hémery, Bebier 
e Deléage (1993) e Farias e Sellitto (2011) como exemplos do 
aperfeiçoamento do uso da energia pela sociedade humana:

• A intensa utilização da força motriz humana, por meio do trabalho 
dos escravos nas sociedades egípcia e romana (energia humana);

• A construção, pelos egípcios, de bacias de retenção para aumentar 
a extensão de terras inundáveis e cultiváveis e, assim, produzir mais 
alimentos e armazenar mais energia;

• A construção de carros de combate, carroças agrícolas, diques e 
canais para a navegação, pelos povos da Mesopotâmia;

• A utilização do vento como conversor energético, por meio da 
navegação com barcos à vela.

1.2 Antiguidade e Idade Média

Descobertas científicas a partir da Idade Média resultaram em 
grandes transformações no uso das formas de energia disponíveis 
na natureza, impulsionadas pelo desenvolvimento de ciências como 
a Matemática, a Geometria e sua influência na Engenharia. Quer ver 
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um exemplo?

O italiano Arquimedes de Siracusa (287-212 a.C.) criou alavancas 
e mecanismos de bombeamento para movimentar objetos muito 
pesados e descobriu, também, o princípio da hidrostática. Como 
consequência dos seus estudos, tornou-se possível ao homem da 
época multiplicar a força das formas de energia conhecidas até 
então (PIERRE, 2013).

Outro exemplo da evolução do uso da energia pelo homem é a 
energia eólica. O aproveitamento dos ventos para geração de energia 
elétrica é recente, mas a chamada energia eólica já era aproveitada 
desde o ano 3.000 a.C pelos egípcios, fenícios e romanos, para 
navegação. China e Pérsia têm os registros mais antigos de máquinas 
desenvolvidas para aproveitar o vento com outros propósitos: 
moinhos de vento para a moagem de grãos e irrigação, através do 
bombeamento de água. No século XIII essas máquinas foram levadas 
à Europa e lá tiveram sua utilização ampliada, sendo usadas nas 
indústrias têxtil, madeireira e metalúrgica. Como o conhecimento 
e sua aplicação prática são constantes e progressivos, o moinho foi 
aprimorado pelos holandeses, que colocaram seu eixo de rotação 
na forma horizontal e com quatro pás e passaram a utilizá-lo na 
drenagem de pântanos e lagos, fabricação de papel e extração de 
azeites (DUTRA, 2001).

Outro avanço significativo se deu com o uso do vapor para 
movimentar máquinas, possível graças à colaboração de vários 
cientistas ao longo do século XIII, conforme será apresentado a seguir, 
aproveitando as contribuições de Farias e Sellitto (2011). Primeiro, 
em 1679, o médico, físico e inventor francês Denis Papin iniciou 
as experiências com bombas a vapor. Thomas Savery, engenheiro 
militar, mecânico, inventor e industrial inglês conhecido como o 
pai da máquina a vapor, inventou e patenteou, em 1698, a primeira 
máquina à vapor realmente prática, utilizada para drenar minas 
de carvão na Inglaterra. Em 1712, Thomas Newcomen, inventor, 
ferreiro e mecânico inglês divulgou sua invenção — uma máquina 
que utilizava o vapor de água produzido numa caldeira, aquecida 
a carvão, para fazer girar uma bomba. Denominada de Pistão de 
Newcomen, também foi utilizada na drenagem de minas, e ficou em 
uso por 75 anos. Depois, o escocês James Watt (MATEMÁTICO..., 
2013) transformou o movimento alternado e linear do êmbolo da 
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máquina criada por Newcomen em movimento giratório. Em 1769, 
patenteou o motor de Watt, cuja prova decisiva aconteceu quando 
conseguiu drenar totalmente uma mina de carvão alagada, em 
Londres, em 17 dias, enquanto as máquinas até então existentes 
consumiriam meses para realizar este trabalho.

Com sua criação, James Watt estabeleceu uma fonte universal de 
energia, que passou a ser utilizada em diversas atividades e não mais 
apenas na drenagem de minas, mas também em serrarias, cerâmicas, 
acionamento de navios e locomotivas. A partir da invenção de 
Watt, o domínio das máquinas movidas a vapor fez da Inglaterra o 
primeiro país industrial do mundo, e assim teve início o processo de 
desenvolvimento conhecido como Revolução Industrial, marcando 
o fim da Idade Média (AMARAL, 2010; MATEMÁTICO..., 2013).

Para saber mais

Quando foi criado, o motor de Watt permitiu substituir os cavalos até 
então usados como força motriz. Assim, para fornecer ao comprador 
um parâmetro da capacidade deste motor, a forma de expressar sua 
potência indicava o número de cavalos que um determinado motor 
poderia substituir. Vem daí o termo HP (horsepower), até hoje uma 
unidade utilizada para exprimir a potência de motores.

1.3 Os combustíveis fósseis e a eletricidade

A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no século XVIII, 
com a mecanização dos sistemas de produção, e marcou o início 
da chamada Idade Moderna, com a substituição da produção 
artesanal da Idade Média por uma produção de mercadorias em 
escala, para atender à maior demanda provocada pelo crescimento 
populacional de então. A máquina a vapor, discutida anteriormente, 
foi a grande propulsora desta Revolução Industrial.

Você sabe por que a Inglaterra foi o país pioneiro na Revolução 
Industrial? Este país apresentava algumas particularidades: 
possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, que 
era queimado para liberar energia, utilizada para aquecer água 
em imensas caldeiras, que produziam o vapor necessário para 
movimentar as recém inventadas máquinas a vapor. A Inglaterra 
tinha, também, grandes reservas de minério de ferro, uma das 
principais matérias-primas da época, e mão de obra abundante. 
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Para completar o cenário, dispunha de capital suficiente para 
financiar as fábricas, comprar máquinas e matéria-prima e contratar 
trabalhadores.

Então, pode-se dizer que a Revolução Industrial inaugurou a 
era dos combustíveis de origem fóssil, quando o carvão mineral 
substituiu a lenha, mantendo-se como fonte hegemônica de energia 
até 1750, época em que o crescimento populacional das cidades 
europeias fez aumentar a demanda e diminuir a oferta. A alternativa 
encontrada foi o carvão mineral, que em 1900 respondia por 
metade da energia usada pelo homem para cozinhar, passar roupa, 
aquecer e iluminar suas casas e cidades. Nas indústrias, o carvão 
era queimado, gerando energia que aquecia a água e gerava vapor, 
que movimentava as máquinas (criadas por James Watt), resultando 
em energia mecânica que substituiu a energia humana (produzida 
principalmente pelos escravos) e animal. O carvão mineral foi, 
portanto, o primeiro combustível fóssil utilizado em grande escala 
pela humanidade.

Mas o que é o carvão mineral? É resultado de um lento processo 
de acúmulo da energia armazenada em plantas que existiram há 
milhões de anos, quando a Terra era coberta por imensas florestas 
que cresciam sobre pântanos. É uma massa negra homogênea, 
constituída de carbono e hidrocarbonetos, transformada pelo 
tempo, pressão, bactérias e outros agentes anaeróbicos.

A queima do carvão mineral, no entanto, também apresentava 
desvantagens, entre elas a liberação de substâncias poluentes 
(Figura 3.1), como dióxido de carbono e enxofre, com algumas 
consequências desastrosas para o ambiente. Sobre essa poluição 
você estudou na Unidade 2, lembra?

Fonte: George Studio/ Shutterstock (2013).

Figura 3.1 | Emissão de poluentes, um dos graves problemas atribuídos à Revolução 
Industrial
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mantendo-se como fonte hegemônica de energia até 1750, época em que o 
crescimento populacional das cidades europeias fez aumentar a demanda e 
diminuir a oferta. A alternativa encontrada foi o carvão mineral, que em 1900 
respondia por metade da energia usada pelo homem para cozinhar, passar 
roupa, aquecer e iluminar suas casas e cidades. Nas indústrias, o carvão era 
queimado, gerando energia que aquecia a água e gerava vapor, que movimen-
tava as máquinas (criadas por James Watt), resultando em energia mecânica 
que substituiu a energia humana (produzida principalmente pelos escravos) e 
animal. O carvão mineral foi, portanto, o primeiro combustível fóssil utilizado 
em grande escala pela humanidade.

Mas o que é o carvão mineral? É resultado de um lento processo de acúmulo 
da energia armazenada em plantas que existiram há milhões de anos, quando 
a Terra era coberta por imensas florestas que cresciam sobre pântanos. É uma 
massa negra homogênea, constituída de carbono e hidrocarbonetos, transfor-
mada pelo tempo, pressão, bactérias e outros agentes anaeróbicos.

A queima do carvão mineral, no entanto, também apresentava desvantagens, 
entre elas a liberação de substâncias poluentes (Figura 3.1), como dióxido de 
carbono e enxofre, com algumas consequências desastrosas para o ambiente. 
Sobre essa poluição você estudou na Unidade 2, lembra?

Figura 3.1  Emissão de poluentes, um dos graves problemas atribuídos à 
Revolução Industrial

Fonte: George Studio/ Shutterstock (2013).
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O carvão mineral foi a principal fonte de energia primária do 
mundo até a década de 1960, quando seu consumo foi ultrapassado 
pelo consumo de petróleo (AMARAL, 2010).

Mas isso não significa que o petróleo só foi descoberto nesse 
período. Existem registros de afloramentos no Oriente Médio que 
remontam a 4000 a.C. Egito, Pérsia, Judeia e Mesopotâmia já 
utilizavam um líquido denominado betume como lubrificante e até 
laxativo, e também para pavimentar estradas, calafetar construções, 
aquecer e iluminar casas. Os chineses perfuravam poços de 
petróleo em 347 a.C. usando hastes de bambu. No Império Romano 
é citado um tal óleo da Media, usado em flechas incendiárias. E 
a Pérsia produzia um óleo chamado nafta. No início da era cristã, 
os árabes usavam o petróleo para fins bélicos e para iluminação. 
O conquistador italiano Marco Polo, em viagem pela Pérsia em 
1271, registrou a produção em escala comercial para os padrões da 
época, no Azerbaijão.

O petróleo é extraído da natureza a partir de um processo 
semelhante ao usado para perfurar poços artesianos, e chega 
à superfície como um líquido denso, oleoso, escuro e cheio de 
impurezas, sendo levado para as refinarias, onde é purificado e dá 
origem a diversos subprodutos ou derivados.

A indústria petrolífera teve seu início em meados do século 
XIX. Em 1846, o primeiro poço comercial de petróleo foi perfurado 
no Azerbaijão, maior produtor do século XIX, quando chegou a 
responder por mais da metade da produção mundial. No continente 
americano, o primeiro poço comercial foi perfurado em 1858, 
no Canadá. Em 27 de agosto de 1859, o norte-americano Edwin 
Laurentine Drake perfurou o primeiro poço de petróleo dos Estados 
Unidos, no estado da Pensilvânia. Esta data é considerada o marco 
zero da industrialização do petróleo (AMARAL, 2010).

Para saber mais

Petróleo é derivado do latim petroleum = petrus (pedra) e oleum (óleo).

Assim como o carvão, o petróleo também é um combustível fóssil, cuja 
origem provável são restos de vida aquática animal, que se acumularam 
ao longo do tempo (milhões de anos) no fundo dos oceanos primitivos 
e foram cobertos por sedimentos, em um processo extremamente 
lento.
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Se até o surgimento comercial do petróleo as necessidades 
humanas de energia estavam sendo supridas por lenha e carvão 
mineral, como o petróleo entrou nessa história e assumiu tanta 
importância no fornecimento de energia ao homem?

O próprio Drake contribuiu para criar um mercado para o 
petróleo, ao conseguir separar o querosene do óleo bruto. O 
querosene substituiu o azeite de baleia, utilizado como combustível, 
principalmente para iluminação. O início do mercado automotivo, 
com a construção do primeiro carro com motor a gasolina, nos 
Estados Unidos, em 1893, e posteriormente com a produção do 
Ford-T em 1908, é apontado como um dos responsáveis pelo uso 
expressivo do petróleo e fez com que, em 1911, a venda de gasolina 
fosse maior do que a de querosene (AMARAL, 2010; FARIAS; 
SELLITTO, 2011).

O surgimento da indústria petroquímica, por volta de 1930, 
resultou em vários derivados do petróleo, que podem ser utilizados 
como matéria-prima para a fabricação de produtos, equipamentos e 
objetos ou de forma direta: gás liquefeito (gás de cozinha), gasolinas, 
naftas, óleo diesel, querosenes, óleos combustíveis, asfaltos, 
lubrificantes, solventes, parafinas, coque de petróleo e, obviamente, 
resíduos (AMARAL, 2010). Destes, a gasolina é considerada o 
principal produto, pelo seu uso direto como combustível capaz 
de gerar a energia que move os mais de um bilhão de automóveis 
existentes em todo o mundo.

Embora o petróleo seja um combustível de uso em larga escala, 
é bom lembrar que ele já protagonizou duas graves crises mundiais, 
em 1973 e 1978. Essas crises, associadas a conflitos constantes no 
Oriente Médio, local das maiores reservas de petróleo, levaram as 
lideranças mundiais a discutir fontes alternativas de energia. Os 
impactos ambientais vinculados à extração do petróleo (como 
a emissão de gases tóxicos, vazamento de solventes orgânicos, 
emissão de calor e danos à fauna e à flora dos ecossistemas, no 
caso de derramamentos) têm tido repercussão negativa num 
mundo que está tentando mudar o paradigma e assumir formas 
mais sustentáveis de desenvolvimento.

Dentro da busca do homem por novas fontes de energia, para 
atender às necessidades da época que estão vivendo, chega-se à 
eletricidade. Como ela entrou na evolução da sociedade humana? 
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Isso não aconteceu de uma hora para outra, mas foi acontecendo 
aos poucos e simultaneamente ao uso da lenha, do carvão mineral 
e do petróleo, à medida que novas invenções iam surgindo.

No século XIX, muitos cientistas contribuíram para inventar a 
eletricidade e colocar a energia elétrica em nossas vidas, da forma 
como a conhecemos hoje. Você lembra de alguns desses cientistas? 
Vamos relembrar, então: Tales de Mileto, na Grécia antiga, descobriu 
as propriedades do âmbar; Otto von Guericke (1660); Stephen 
Gray (em 1729, fez a distinção entre materiais condutores e não 
condutores); Benjamin Franklin (inventou o para-raios); Alessandro 
Volta (em 1796 construiu a primeira pilha voltaica); George Simon 
Ohm (1827, Lei de Ohm); is-Gaston Planté (bateria recarregável); 
Hans Christian Öersted (1820); Ampère (1827) elaborou a formulação 
matemática do eletromagnetismo (“lei de Ampère”); Michael Faraday 
(1833, estabeleceu as leis da eletrólise, da capacitância elétrica e 
inventou o motor elétrico, o dínamo e o transformador); James 
Clerk Maxwell (em 1873, publicou um tratado sobre eletricidade e 
magnetismo); Heinrich Hertz (estudou, a partir de 1885, as ondas 
eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução); Guglielmo 
Marconi (em 1895, utilizou ondas de rádio no telegráfo sem fio que 
inventou) (WALTER, 2013).

Em 1830, nos Estados Unidos, Joseph Henry descobriu a indução 
eletromagnética e a conversão do magnetismo em eletricidade. Em 
1875, Alexander Graham Bell inventou o telefone. Em 1880, Thomas 
Edison desenvolveu a lâmpada elétrica incandescente, e em 1882 
construiu as primeiras usinas geradoras de eletricidade em corrente 
contínua, de pequeno porte, duas nos Estados Unidos e uma na 
Inglaterra (FARIAS; SELLITTO, 2011).

George Westhinghouse, em 1886, fez a primeira transmissão de 
energia elétrica em corrente alternada, usando um transformador 
eficiente desenvolvido por William Stanley. Em 1890, na Sérvia, 
Nikola Tesla criou o sistema trifásico de geração de energia elétrica. 
Assim, a corrente alternada, os sistemas trifásicos e o transformador 
possibilitaram a transmissão da energia elétrica a grandes distâncias, 
e a popularização dessa forma de energia se deu com o seu uso 
doméstico (FARIAS; SELLITTO, 2011), mudando definitivamente a 
vida das pessoas desde então.

Quais as razões para o elevado consumo da energia elétrica? 
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Walter (2013) afirma que a facilidade de transporte e de conversão 
direta em qualquer outro tipo de energia fizeram da energia elétrica 
o principal insumo da presente era. Os países mais industrializados 
duplicam seu consumo a cada dez anos e, atualmente, a produção 
de eletricidade responde por cerca de um terço do consumo 
mundial de energia primária. Sobre isso vamos voltar a conversar na 
Seção 3, quando serão abordadas as matrizes energéticas.

Além das fontes discutidas até agora, existe, ainda, a energia 
nuclear ou atômica, de produção e uso mais recente. Essa energia é 
obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, 
que libera, assim, uma grande quantidade de energia. Os primeiros 
resultados da fissão nuclear, utilizando urânio e plutônio, foram 
obtidos em 1938. Esse tipo de energia foi usada, no começo, para 
fins militares, e seu uso praticamente pôs fim à Segunda Guerra 
Mundial, quando os Estados unidos lançaram bombas atômicas nas 
cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945.

As pesquisas avançaram visando a produção de energia elétrica 
a partir da fissão nuclear, que apresenta alguns aspectos positivos: 
reservas muito maiores do que as reservas de combustíveis fósseis; 
uma usina nuclear requer menor área para instalação, se comparada 
às usinas de combustíveis fósseis (refinarias); possibilita maior 
independência energética para os países importadores de petróleo 
e gás; não contribui para agravar o efeito estufa. Na segunda metade 
do século XX, diversos países do mundo passaram a utilizar a energia 
nuclear para produzir energia elétrica em grande escala.

Mas, apesar dessas vantagens, a energia atômica gera muita 
polêmica e desconfiança relacionadas, principalmente, à falta de 
segurança na sua produção, devido aos riscos de acidentes nas 
usina, que resultam na liberação de material radioativo, como 
aconteceu em março de 2011, na cidade de Fukushima, no Japão, 
como consequência do maior terremoto de que se tem registro 
histórico, seguido por tsunami. E também é polêmica a destinação 
do lixo atômico — como a natureza absorve os resíduos radioativos? 
Este é um dos seus principais aspectos negativos — o plutônio 239 
leva 24.000 anos para ter sua radioatividade reduzida à metade, e 
cerca de 50.000 anos para tornar-se inócuo. Difícil, não é mesmo? 
Outras desvantagens são os muito altos custos de construção 
e operação das usinas e a possibilidade de construção de armas 
nucleares.
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Links

Para saber mais sobre o acidente nuclear em Fukushima, leia O acidente 
nuclear na Central de Fukushima Daiichi, disponível em: <http://www.
eletronuclear.gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/Temasgeraisoaci
dentenaCentraldeFukushima.aspx>.

Muito tem sido falado sobre as possibilidades de utilização do 
hidrogênio, uma energia limpa que pode ser retirada da água. Porém, 
muitos recursos e muita pesquisa serão necessários, ainda, até que 
esta energia se torne uma opção comercialmente viável, capaz de 
substituir os derivados de petróleo nos automóveis, motivo pelo 
qual as indústrias automotivas tenham protótipos de um veículo 
movido a hidrogênio
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Seção 2

Recursos naturais como fonte de energia

Os recursos ou reservas naturais podem ser classificados de 
diversas formas, como você aprendeu na Unidade 2. Agora, nesta 
seção, vamos utilizar a denominação recursos naturais energéticos e 
não energéticos, pois o foco é a capacidade que tais recursos têm de 
produzir energia. Vamos saber por quê?

Vimos na Seção 1 que, a partir do momento em que o Homem 
descobriu o fogo e tornou-se capaz de impulsionar máquinas e realizar 
trabalho, a humanidade deu um grande salto em termos de avanço 
tecnológico, mas que trouxe consigo a necessidade de quantidades 
cada vez maiores de materiais e de energia. Esses materiais e energia 
eram obtidos, claro, da natureza, e são denominados recursos naturais 
energéticos. E quais são os recursos naturais considerados fontes de 
energia que estão disponíveis?

Na natureza existem, evidentemente, diversas fontes e formas 
de energia, e com frequência a forma disponível não é a mais útil, 
precisando ser convertida em outra forma para poder ser utilizada. 
Quer um exemplo? A água tem energia potencial e pode passar por 
uma turbina, de modo a converter esse potencial em energia elétrica 
que, por sua vez, pode ser convertida em calor ou eletricidade, duas 
formas de energia útil. Surge daí, então, a classificação da energia 
disponível em fontes primárias e secundárias. A água, a partir do 
exemplo anterior, pertence ao grupo das fontes primárias de energia, 
junto com o sol, o vento, os combustíveis fósseis, o urânio. São fontes 
de energia provenientes diretamente da natureza, a partir das quais 
é possível obter outras formas de energia. Braga e colaboradores 
(2005) informam que cerca de 99% da energia térmica utilizada pelos 
ecossistemas terrestres provém do Sol, que se constitui na principal 
fonte de energia da Terra — se ele não existisse, a temperatura terrestre 
seria em torno de 200 graus negativos. O restante da energia consumida 
pela ecosfera (1%) é proveniente das outras fontes primárias de energia.

As fontes secundárias de energia são aquelas que existem como 
resultado da transformação de fontes primárias. Veja alguns exemplos: 
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a energia química na matéria orgânica, armazenada em ligações de 
carbono-carbono e carbono-hidrogênio produzidas pelos vegetais 
pode ser liberada por um processo como a combustão, cuja energia 
calorífica pode depois ser utilizada direta ou indiretamente para 
produzir vapor que pode acionar geradores elétricos. O vento possui 
energia cinética, e um moinho de vento ou um aerogerador (Figura 
3.2) pode converter essa energia para energia mecânica, que pode 
também ser convertida em energia elétrica para produzir energia 
calorífica que aquece a sua casa (VESILIND; MORGAN, 2011). Essas 
fontes secundárias de energia são utilizadas para o desenvolvimento 
de diversas atividades, além de permitir a sobrevivência humana em 
locais que apresentam condições adversas (muito frio ou muito calor, 
por exemplo).

Você conseguiu entender como se dá essa transformação das 
diferentes formas de energia disponíveis na natureza? É interessante, 
não? Ninguém usa o petróleo (que tem em si energia química) em sua 
forma bruta, mas sim os produtos originados com o seu refino, como a 
gasolina, que produz a energia que faz os carros se locomoverem. Veja, 
ainda, o caso da eletricidade, que pode ser gerada a partir de diferentes 
fontes primárias: água (nas hidrelétricas), vento (nas usinas eólicas), Sol 
(nas usinas solares), combustíveis fósseis (nas usinas térmicas), urânio 
(nas usinas nucleares).

Foto: Do autor (2010).

Figura 3.2 | Aerogeradores na praia da Taíba, município de São Gonçalo do 
Amarante, Ceará
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3.2) pode converter essa energia para energia mecânica, que pode também 
ser convertida em energia elétrica para produzir energia calorífica que aquece 
a sua casa (VESILIND; MORGAN, 2011). Essas fontes secundárias de energia 
são utilizadas para o desenvolvimento de diversas atividades, além de permitir 
a sobrevivência humana em locais que apresentam condições adversas (muito 
frio ou muito calor, por exemplo).

Figura 3.2  Aerogeradores na praia da Taíba, município de São Gonçalo do  
Amarante, Ceará

Foto: Do autor (2010).

Você conseguiu entender como se dá essa transformação das diferentes 
formas de energia disponíveis na natureza? É interessante, não? Ninguém usa 
o petróleo (que tem em si energia química) em sua forma bruta, mas sim os 
produtos originados com o seu refino, como a gasolina, que produz a energia 
que faz os carros se locomoverem. Veja, ainda, o caso da eletricidade, que pode 
ser gerada a partir de diferentes fontes primárias: água (nas hidrelétricas), vento 
(nas usinas eólicas), Sol (nas usinas solares), combustíveis fósseis (nas usinas 
térmicas), urânio (nas usinas nucleares).
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Questão para reflexão

Qual a energia mais limpa que existe?

Quais são as principais fontes de energia disponíveis na natureza? 
Existem fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de 
energia podem ser originadas direta ou indiretamente da energia 
solar. O aproveitamento direto da energia do sol tem acontecido 
principalmente em atividades domésticas, para aquecimento de 
ambientes e de água (Figura 3.3). A geração de eletricidade a partir da 
energia solar já é praticada em pequena escala, embora a tecnologia 
esteja avançando para popularizar este tipo de geração de energia 
elétrica. Quer um exemplo disso? A produção de eletricidade a partir 
da fonte eólica aumentou de 86,7% no ano de 2012 (alcançou 5.050 
GWh) em relação a 2011 (quando alcançou 2.705 GWh) (EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA, 2007).

Fonte: Wu Kailiang/ Easypix (2013).

Figura 3.3 | Aquecedor solar sendo instalado em residência
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Qual a energia mais limpa que existe?

Questões para reflexão

Quais são as principais fontes de energia disponíveis na natureza? Existem 
fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de energia podem ser 
originadas direta ou indiretamente da energia solar. O aproveitamento direto da 
energia do sol tem acontecido principalmente em atividades domésticas, para 
aquecimento de ambientes e de água (Figura 3.3). A geração de eletricidade a 
partir da energia solar já é praticada em pequena escala, embora a tecnologia 
esteja avançando para popularizar este tipo de geração de energia elétrica. Quer 
um exemplo disso? A produção de eletricidade a partir da fonte eólica aumentou 
de 86,7% no ano de 2012 (alcançou 5.050 GWh) em relação a 2011 (quando 
alcançou 2.705 GWh) (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007).

Figura 3.3 Aquecedor solar sendo instalado em residência

Fonte: Wu Kailiang/ Easypix (2013).
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Para saber mais

GWh = gigawatt-hora, em que giga significa um bilhão (1.000.000.000).

Além do aproveitamento direto da energia do Sol, existem outras 
fontes de energia renovável que são indiretamente provenientes do 
Sol. É o caso da biomassa (madeira, cana-de-açúcar, milho e outras 
plantas das quais se produz etanol ou biodiesel), produzida a partir 
do processo de fotossíntese das plantas, o qual ocorre na presença 
de luz (energia luminosa do Sol). Mas isso você já estudou em outras 
disciplinas, não é mesmo?

As fontes renováveis indiretas, de acordo com Braga et al. (2005), 
representadas pelo vento e pela energia das águas, são limitadas pela 
quantidade de energia disponível no tempo e não existe uma relação 
direta entre consumo e disponibilidade, sendo necessário armazenar 
a energia para atendimento contínuo da demanda. É o caso das 
hidrelétricas (Figura 3.4), que dependem da vazão dos rios: a barragem 
construída produz um reservatório de água, formando um grande 
lago, onde a água é armazenada durante o período de chuvas para ser 
utilizada no período seco, quando a vazão do rio diminui.

Fonte: Fotoember/ iStock/ Getty Images (2013).

Figura 3.4 | Usina hidrelétrica de Itaipu, Foz do Iguaçu, Paraná
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GWh = gigawatt-hora, em que giga significa um bilhão (1.000.000.000).

Para saber mais

Além do aproveitamento direto da energia do Sol, existem outras fontes 
de energia renovável que são indiretamente provenientes do Sol. É o caso da 
biomassa (madeira, cana-de-açúcar, milho e outras plantas das quais se produz 
etanol ou biodiesel), produzida a partir do processo de fotossíntese das plantas, 
o qual ocorre na presença de luz (energia luminosa do Sol). Mas isso você já 
estudou em outras disciplinas, não é mesmo?

As fontes renováveis indiretas, de acordo com Braga et al. (2005), represen-
tadas pelo vento e pela energia das águas, são limitadas pela quantidade de 
energia disponível no tempo e não existe uma relação direta entre consumo 
e disponibilidade, sendo necessário armazenar a energia para atendimento 
contínuo da demanda. É o caso das hidrelétricas (Figura 3.4), que dependem 
da vazão dos rios: a barragem construída produz um reservatório de água, 
formando um grande lago, onde a água é armazenada durante o período de 
chuvas para ser utilizada no período seco, quando a vazão do rio diminui.

Figura 3.4 Usina hidrelétrica de Itaipu, Foz do Iguaçu, Paraná

Fonte: Fotoember/ iStock/ Getty Images (2013).
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Vesilind e Morgan (2011) citam, ainda, a energia hidrelética 
maremotriz em estuários e a energia gerada a partir da decomposição 
de resíduos sólidos, já em uso em alguns países, como outras fontes 
renováveis de energia, embora os resíduos sólidos não sejam um 
produto da natureza, mas sim uma consequência do processo de 
evolução e desenvolvimento da sociedade humana.

E quais são as fontes de energia não renovável disponíveis na 
natureza? Fazem parte deste grupo os combustíveis fósseis (carvão 
mineral e petróleo), a turfa e materiais similares; o gás natural e a energia 
nuclear, produzida a partir do mineral urânio, que é um recurso ou bem 
ofertado pela natureza. Mas por que são fontes não renováveis, se foi a 
natureza, através de seus processos, quem as produziu? A natureza não 
pode continuar produzindo essas fontes? Discutimos na Seção 1 que o 
processo de formação do carvão mineral e do petróleo levou milhões 
de anos, enquanto a utilização desses recursos pelo homem tem sido 
crescente. As estimativas variam quanto à quantidade de combustíveis 
fósseis — sólidos (carvão mineral), gasosos (gás natural) e líquidos 
(petróleo) — que resta ao alcance do homem na crosta terrestre. Mas 
a maior parte dos especialistas concorda que, se continuarem a ser 
utilizados com a atual taxa em expansão, as reservas existentes se 
esgotarão em no máximo 50 anos. Vem dessa limitação de reservas o 
conceito de fontes não renováveis, pois a natureza não consegue repor 
o que está sendo retirado, pelo menos não no tempo e na velocidade 
com que as reservas estão sendo consumidas.

Questão para reflexão

Que tipos de energia você costuma consumir em um dia típico da sua 
vida?
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Seção 3

Matrizes energéticas

A matriz energética de um país representa o conjunto de fontes de 
energia ofertado à sociedade, para que esta produza bens e serviços. 
Entra nessa matriz todas as fontes que geram energia aproveitável — 
petróleo, gás, carvão, biomassa (lenha, etanol), hidrelétricas, urânio.

Você sabe como é constituída a matriz energética brasileira? 
Primeiro, a pergunta óbvia: por que matriz? Uma matriz pode ser 
traduzida como a representação de um conjunto, com os elementos 
dispostos em tabela (linhas e colunas) (FERREIRA, 2004), e talvez por 
isso esteja consagrada a apresentação de uma matriz energética da 
forma como a matriz brasileira é apresentada na tabela a seguir.

Uma segunda pergunta: qual a importância de conhecer a matriz 
energética de um país? Essa matriz permite analisar como está 
o processo de desenvolvimento do país, se está no caminho da 
sustentabilidade, usando fontes renováveis, ou se está esgotando suas 
reservas naturais para obter a energia que precisa para continuar em 
funcionamento.

Para saber mais

Quando se fala em energia, a unidade básica é o watt (W), e depois 
os seus múltiplos: quilowatt (equivale a 1.000 W); megawatt (equivale 
a 1.000.000 W), gigawatt (equivale a 109W ou um bilhão); terawatt 
(equivale a 1012W ou um trilhão).

Quando se fala em energia, é comum a gente logo pensar em 
energia elétrica, que é a mais próxima, talvez, da nossa rotina diária. 
Observe as fontes de produção de energia primária no Brasil, na Tabela 
3.1. Talvez você esteja se perguntando: “Onde o urânio entra na minha 
vida?” Lembre-se que já discutimos a energia atômica ou nuclear, e os 
dados da Tabela 3.1 se referem à energia primária, portanto, aquelas que 
são transformadas em outras formas de energia. Então, dependendo do 
local onde você mora, a energia elétrica que está disponibilizada na sua 
casa pode ter como fonte primária a energia hidráulica (hidrelétricas), a 
energia química (carvão mineral) ou a energia nuclear (usinas atômicas). 
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Mas a elétrica não é a única forma de energia que utilizamos. Se os seus 
deslocamentos são feitos dentro de ônibus ou dentro de um carro, isso 
requer energia; se você viaja de avião, isso também requer energia. 
Cada vez que você compra um produto qualquer, disponibilizados 
em lojas, houve uma necessidade anterior de energia para a produção 
e o transporte desses produtos, assim como para manter a loja em 
funcionamento. E nem todas essas energias demandadas são elétricas. 
Tem a energia mecânica, a energia calorífica e outras. A fonte primária 
para gerar a energia da qual dependemos para executar nossas tarefas 
diárias é que pode ser diferente. Note que a maior parte da energia 
primária no Brasil (54% em 2012) é produzida por fontes não renováveis, 
com o petróleo respondendo por 41,6% do total.

Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (2007, p. 21).

Tabela 3.1 | Produção de energia primária no Brasil, de 2004 a 2012 (%)
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vez que você compra um produto qualquer, disponibilizados em lojas, houve 
uma necessidade anterior de energia para a produção e o transporte desses 
produtos, assim como para manter a loja em funcionamento. E nem todas 
essas energias demandadas são elétricas. Tem a energia mecânica, a energia 
calorífica e outras. A fonte primária para gerar a energia da qual dependemos 
para executar nossas tarefas diárias é que pode ser diferente. Note que a maior 
parte da energia primária no Brasil (54% em 2012) é produzida por fontes não 
renováveis, com o petróleo respondendo por 41,6% do total.

Tabela 3.1 Produção de energia primária no Brasil, de 2004 a 2012 (%)

Fonte 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Não renovável 52,2 52,7 62,6 51,3 51,6 53,3 52,6 54,3 54,0

Petróleo 40,3 42,0 42,1 40,6 39,7 42,0 42,1 42,5 41,6

Gás natural 8,9 8,8 8,3 8,1 9,0 8,7 9,0 9,3 9,9

Carvão vapor 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 1,0

Carvão metalúr-
gico

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Urânio 1,9 0,7 1,1 1,6 1,7 1,7 0,7 1,6 1,5

Renovável 47,8 47,3 47,4 48,7 48,4 46,7 47,4 45,7 46,0

Energia hidráulica 14,5 14,5 14,2 14,4 13,4 14,0 13,7 14,4 13,9

Lenha 14,8 14,2 13,5 12,8 12,4 10,2 10,3 10,1 10,0

Produtos da cana-
-de-açúcar

15,4 15,5 16,6 18,1 19,0 18,6 19,3 16,9 17,5

Outras renováveis 3,1 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (2007, p. 21).

Pode-se deduzir, analisando os dados da Tabela 3.1, que a matriz energética 
brasileira, de 2004 a 2012, tem se mantido equilibrada entre fontes não reno-
váveis (variando de 51,3%, em 2007, a 54% em 2012) e renováveis (variou de 
48,7%, em 2007, a 46% em 2012). E continua predominando a produção 
de energia a partir do uso de fontes não renováveis, principalmente o petróleo 
(de 39,7%, em 2008, a 42,5% em 2011), gás natural e carvão.

Agora que você já conhece a matriz energética brasileira, vamos discutir 
um pouco a situação do conjunto dos países. Em termos mundiais, a oferta 
de energia mais do que dobrou em 37 anos, passando de 6.107 106 tep, em 
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Pode-se deduzir, analisando os dados da Tabela 3.1, que a matriz 
energética brasileira, de 2004 a 2012, tem se mantido equilibrada entre 
fontes não renováveis (variando de 51,3%, em 2007, a 54% em 2012) 
e renováveis (variou de 48,7%, em 2007, a 46% em 2012). E continua 
predominando a produção de energia a partir do uso de fontes não 
renováveis, principalmente o petróleo (de 39,7%, em 2008, a 42,5% em 
2011), gás natural e carvão.

Agora que você já conhece a matriz energética brasileira, vamos 
discutir um pouco a situação do conjunto dos países. Em termos 
mundiais, a oferta de energia mais do que dobrou em 37 anos, passando 
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de 6.107 106 tep, em 1973, para 12.717 106 tep em 2010 (Tabela 3.2), e 
o consumo cresceu 85%, seguindo a mesma tendência (6.672 106 tep, 
em 1973, para 8.677 106 tep em 2010).

Considerando as fontes de energia ofertadas, o uso do petróleo 
diminuiu 13,7%, embora tenha aumentado o consumo absoluto, de 
2.815,33 106 tep em 1973 (46,1% da oferta mundial total) para 4.120.31 
106 tep em 2010 (32,4% da oferta total), mantendo um comportamento 
semelhante no consumo desta fonte. Observe, também, que a energia 
nuclear aumentou de forma expressiva a sua participação na oferta 
mundial, saindo de 0,9%, em 1973, para 5,7% em 2010.

Lamentavelmente, mesmo com toda a discussão a respeito de 
um novo paradigma de desenvolvimento a ser adotado, menos 
poluente e ambientalmente equilibrado; apesar dos riscos inerentes 
ao aquecimento do planeta, a principal energia ofertada e consumida 
nas últimas décadas, em termos globais, é proveniente de fontes não 
renováveis — petróleo, carvão mineral e gás natural. Observe, ainda, na 
Tabela 3.2, que tanto a oferta como o consumo de fontes renováveis 
se manteve praticamente estável no período analisado.

1Oferta total de 6.107 106 tep; 2Oferta total de 12.717 106 tep; 3Consumo total de 4.672 106 tep.
4Consumo total de 8.677 106 tep (tep = toneladas equivalentes de petróleo).
Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (2007, p. 180).

Tabela 3.2 | Oferta e consumo mundiais de energia por fonte — 1973 e 2010 (%)
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1973, para 12.717 106 tep em 2010 (Tabela 3.2), e o consumo cresceu 85%, 
seguindo a mesma tendência (6.672 106 tep, em 1973, para 8.677 106 tep 
em 2010).

Considerando as fontes de energia ofertadas, o uso do petróleo diminuiu 
13,7%, embora tenha aumentado o consumo absoluto, de 2.815,33 106 tep em 
1973 (46,1% da oferta mundial total) para 4.120.31 106 tep em 2010 (32,4% 
da oferta total), mantendo um comportamento semelhante no consumo desta 
fonte. Observe, também, que a energia nuclear aumentou de forma expressiva 
a sua participação na oferta mundial, saindo de 0,9%, em 1973, para 5,7% 
em 2010.

Tabela 3.2 Oferta e consumo mundiais de energia por fonte — 1973 e 2010 (%)

Fonte
Oferta Consumo

19731 20102 19733 20104

Petróleo 46,1 32,4 48,1 41,2

Carvão mineral 24,6 27,3 13,7 9,8

Gás natural 16,0 21,4 14,0 15,2

Nuclear 0,9 5,7 - -

Hidráulica 1,8 2,3 - -

Eletricidade - - 9,4 17,7

Fontes renováveis 10,5 10,0 13,2 12,7

Outras Fontes 0,1 0,9 1,6 3,4
TOTAL 100 100 100 100

1Oferta total de 6.107 106 tep; 2Oferta total de 12.717 106 tep; 3Consumo total de 4.672 106 tep.
4Consumo total de 8.677 106 tep (tep = toneladas equivalentes de petróleo).

Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (2007, p. 180).

Lamentavelmente, mesmo com toda a discussão a respeito de um novo 
paradigma de desenvolvimento a ser adotado, menos poluente e ambiental-
mente equilibrado; apesar dos riscos inerentes ao aquecimento do planeta, 
a principal energia ofertada e consumida nas últimas décadas, em termos 
globais, é proveniente de fontes não renováveis — petróleo, carvão mineral e 
gás natural. Observe, ainda, na Tabela 3.2, que tanto a oferta como o consumo 
de fontes renováveis se manteve praticamente estável no período analisado.
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Questão para reflexão

Como colocar em prática um modelo de desenvolvimento sustentável 
se a matriz energética se mantém a mesma, em termos de fontes 
ofertadas, com predominância das fontes não renováveis?
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Falando agora sobre a energia elétrica no Brasil, em 2012 o Brasil 
importou 40,3 TWh (terawatt hora) de energia que, somadas à geração 
interna em centrais de serviço público e autoproduto res (552,5 TWh), 
permitiram ao país uma oferta interna de eletricidade de 592,8 TWh, 
4,4% superior a 2011. O consumo final foi de 498,4 TWh, 3,8% a 
mais do que em 2011 (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007). 
Perceba, então, que o Brasil está trabalhando quase no limite entre 
oferta e consumo de energia, com ligeiro superávit, o que pode gerar, 
na prática, limitações ao desenvolvimento do país. Então, podemos 
relacionar este ponto com algo que você já estudou em outras 
disciplinas — a necessidade de planejamento, de definição de rumo 
a seguir, o que certamente contempla o planejar a matriz energética 
interna. Por meio do planejamento, o país define seus passos em 
direção a um futuro mais equilibrado, economicamente ativo e viável, 
ambientalmente sustentável e socialmente justo. E sem dúvida ofertar 
energia em abundância, de preferência obtida de fontes renováveis, é 
um dos pontos primordiais para promover o desenvolvimento do país. 
Como fazer isso? Com muita responsabilidade, no mínimo. E com um 
adequado planejamento estratégico.

O modelo brasileiro de geração de energia elétrica tem sido 
um exemplo para o mundo: é limpo, provém de fontes renováveis, 
portanto é ambientalmente sustentável e atende à quase totalidade da 
população nacional (98%). Um sério problema do país neste setor é o 
preço elevado das tarifas, devido aos custos de geração e transmissão 
e aos tributos e encargos incidentes. A geração hidráulica responde 
por 70,1% da oferta interna. Com as importações, também de origem 
renovável, cerca de 85% da eletricidade brasileira tem origem em 
fontes renováveis. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil 
em 2012 foi gerada em centrais de serviço público (85,9%), e 14,1% 
por autoprodutores, principalmente a partir da energia hidráulica. A 
geração a partir de fontes não renováveis representou 16,7% do total 
nacional, contra 11,9% em 2011, considerando todas as fontes utilizadas 
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007). Em comparação com 
a brasileira, a matriz elétrica mundial apresenta uma forte dependência 
das fontes não renováveis de energia, principalmente os combustíveis 
fósseis, mantendo-se estável, com participação de 70% em 1970 e 69% 
em 2010 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2011).

Vamos, agora, reforçar algumas informações sobre o balanço 
energético brasileiro de 2012, a partir das contribuições da Empresa 
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de Pesquisa Energética, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia 
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007):

1. A oferta interna de energia aumentou 11,3 milhões de toneladas 
equivalentes de petróleo (Mtep), um crescimento de 4,1%, atingindo 
283,6 Mtep — expansão significativa frente ao aumento de apenas 0,9% 
do PIB nacional, no mesmo período. Gás natural, petróleo e derivados 
responderam por 97% deste incremento, devido basicamente à 
redução na oferta de biomassa da cana (etanol) e de hidroeletricidade. 
Embora tenha aumentado, a produção de derivados não acompanhou 
a demanda, levando à maior importação de gasolina e diesel. O setor 
de transportes (de cargas e pessoas) cresceu à expressiva taxa de 7,2% 
e liderou o crescimento da demanda. O consumo de querosene de 
aviação cresceu 5,4%, e o de óleo diesel 6,1%, o que pode ser explicado 
pelo licenciamento de 312 mil novos caminhões, entre 2011 e 2012.

2. Diminuiu a oferta de etanol no mercado interno, apesar do 
aumento de 2,4% na produção, possivelmente pela exportação, que 
cresceu 55,3% em relação a 2011. Associado a isso, a proporção 
de álcool anidro na gasolina foi reduzida de 25 para 20%. Como 
consequência, ocorreu o expressivo aumento de 17,4% no consumo 
de gasolina.

3. No setor de energia elétrica, apesar do aumento de 1.835 MW 
na potência instalada das hidrelétricas, a oferta de energia hidráulica 
foi reduzida em 1,9%, devido às condições hidrológicas observadas 
principalmente na segunda metade de 2012. Essa menor oferta explica 
o recuo da participação de renováveis na matriz elétrica (88,9% em 
2011; 84,5% em 2012).

4. A potência eólica atingiu 1.886 MW, e praticamente dobrou sua 
participação na matriz elétrica nacional.

5. Redução da proporção de renováveis na matriz energética, 
embora tenha se mantido ainda elevada (42,4%), significativamente 
acima da média mundial, calculada em 13,2% pela Agência 
Internacional de Energia (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY apud 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007).

6. Aumento de 3,8% no consumo final de eletricidade, suprido 
com aumento da geração térmica convencional, especialmente das 
usinas movidas a gás natural, cuja participação na matriz cresceu 
de 4,4% para 7,9%. Apesar do aumento da geração térmica, o setor 
elétrico brasileiro emitiu, em média, 82 kg CO

2
 para produzir 1 MWh, 
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um índice ainda baixo em comparações internacionais. Por exemplo, 
os setores elétricos americano e chinês emitem, respectivamente, 7 
e 11 vezes mais do que o brasileiro.

7. Em 2012, o total de emissões antrópicas associadas à matriz 
energética atingiu 429 milhões de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (MtCO

2
-eq), sendo a maior parte gerada no setor 

de transportes (209,3 MtCO
2
-eq). A intensidade de carbono na 

economia brasileira foi de 0,19 kg CO
2
/US$. Com isso, veja que 

interessante: a economia brasileira permanece, em média, 2 vezes 
menos intensa em carbono do que a economia americana (0,41 
CO

2
/US$); 1,3 vezes menos que a economia europeia (0,26 CO

2
/

US$) e 4 vezes menos do que a economia chinesa (0,78 CO
2
/US$). 

Em termos de emissões por habitante, cada brasileiro, produzindo 
e consumindo energia em 2012, emitiu em média 2,2 tCO

2
-eq. Ou 

seja, 9 vezes menos do que um americano (17,3 tCO
2
-eq), cerca de 

4 vezes menos do que um europeu (7,3 tCO
2
-eq ) e quase três vezes 

menos do que um chinês (5,4 tCO
2
-eq).

De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética (2007), 
do Ministério de Ciência e Tecnologia e da Agência Internacional 
de Energia, as fontes renováveis de energia (hidráulica, biomassa, 
solar, eólica e geotérmica) têm uma participação de pouco mais de 
14% da matriz energética mundial. Entre os países que compõem a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) — Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino 
Unido, Canadá, Austrália, Áustria, Bélgica, Espanha, Noruega, Países 
Baixos, Portugal, Suécia e Suíça — essa participação é de 6,2%. No 
Brasil, a energia renovável participa com 45,8% da matriz energética 
do país (PETROBRAS, 2008; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 
2007).

As fontes de energia renováveis fornecem 9% da energia mundial 
na atualidade, ou 22% se forem incluídos todos os usos da biomassa. 
Nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de energia, as 
fontes renováveis estão suprindo de 8 a 10% das necessidades, com 
estimativa de que em 2050 essa participação aumente para 30 a 
40% do total. Dentre as fontes renováveis, o uso da energia eólica 
é o que mais aumenta (cresceu 37% ao ano na Europa na década 
de 1990), e o uso da energia solar cresceu 24% ao ano, em média 
mundial. A energia hidrelétrica representa 19% da energia consumida 
no planeta atualmente (ENERGIA..., 2013).
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E quem usa a energia no Brasil? Observe a tabela abaixo, cujos 
dados respondem a essa pergunta em relação ao consumo de 
energia no ano de 2012.

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2013).

Tabela 3.3 | Consumo de energia no Brasil — 2012
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As fontes de energia renováveis fornecem 9% da energia mundial na atualidade, 
ou 22% se forem incluídos todos os usos da biomassa. Nos Estados Unidos, o 
maior consumidor mundial de energia, as fontes renováveis estão suprindo de 8 a 
10% das necessidades, com estimativa de que em 2050 essa participação aumente 
para 30 a 40% do total. Dentre as fontes renováveis, o uso da energia eólica é o 
que mais aumenta (cresceu 37% ao ano na Europa na década de 1990), e o uso 
da energia solar cresceu 24% ao ano, em média mundial. A energia hidrelétrica 
representa 19% da energia consumida no planeta atualmente (ENERGIA..., 2013).

E quem usa a energia no Brasil? Observe a tabela abaixo, cujos dados 
respondem a essa pergunta em relação ao consumo de energia no ano de 
2012.

Tabela 3.3 Consumo de energia no Brasil — 2012

Setor Consumo (%)

Indústria 35,1

Transportes 31,3

Residências 9,4

Setor energético 9,0

Agropecuária 4,1

Serviços 4,5

Uso não energético 6,6

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2013).

Veja que, do total de energia consumida em 2012, no Brasil, 6,6% foi para 
usos não energéticos, enquanto 93,4% foi gasto energético direto. Destes, o 
setor industrial domina o ranking, com 35,1% do consumo total.

E qual o cenário futuro em termos de matriz energética? Estima-se um 
aumento da demanda e, lamentavelmente, a manutenção das fontes não 
renováveis respondendo por cerca de metade da matriz energética mundial, 
e o petróleo se mantendo como seu principal componente. Ou seja, poucas 
alterações na composição dessa matriz, e aí a gente se pergunta: como fica o 
paradigma da sustentabilidade? Ou essa palavra quer dizer exatamente isso — 
continuar sustentando, mantendo a condição atual?
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Veja que, do total de energia consumida em 2012, no Brasil, 6,6% 
foi para usos não energéticos, enquanto 93,4% foi gasto energético 
direto. Destes, o setor industrial domina o ranking, com 35,1% do 
consumo total.

E qual o cenário futuro em termos de matriz energética? Estima-
se um aumento da demanda e, lamentavelmente, a manutenção 
das fontes não renováveis respondendo por cerca de metade da 
matriz energética mundial, e o petróleo se mantendo como seu 
principal componente. Ou seja, poucas alterações na composição 
dessa matriz, e aí a gente se pergunta: como fica o paradigma da 
sustentabilidade? Ou essa palavra quer dizer exatamente isso — 
continuar sustentando, mantendo a condição atual?

Links

Para aprender mais sobre a matriz energética brasileira e sua evolução 
ao longo do tempo leia o texto Balanço Energético Nacional — Ano 
Base 2012, disponível em: <https://ben.epe.gov.br/>.

Existem particularidades nas matrizes energéticas de diferentes 
países, que são suprimidas quando se analisa apenas a média 
mundial. Na França, por exemplo, a energia nuclear respondeu 
por 42,3% da sua matriz energética em 2008, enquanto no Japão 
essa participação foi de 13,6%. Já em países como Índia e China, 
essa participação é praticamente inexistente. Embora existam 
particularidades, predomina o uso de fontes não renováveis 
(petróleo e carvão) (AGÊNCIA..., 2013a).
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Seção 4

Recursos naturais disponíveis no Brasil

Agora, nesta Seção 4, vamos discutir um pouco a disponibilidade de 
recursos naturais no Brasil. Falar sobre recursos naturais é algo muito 
gratificante, afinal o ser humano vem utilizando os recursos naturais 
para seu desenvolvimento desde os primórdios das civilizações. Com 
relação à necessidade de energia que o homem tem, procura-se cada 
vez mais recorrer a soluções alternativas de produção energética. E 
essas alternativas estão baseadas justamente na utilização de recursos 
naturais renováveis.

Para relembrar, recursos naturais são elementos existentes na 
natureza, aproveitados pelo ser humano para sua sobrevivência 
e conforto. Podem ser compreendidos como todo e qualquer 
insumo do qual os organismos e as populações necessitam para 
sua manutenção. Recursos naturais e economia interagem de forma 
bastante marcante, pois algo é um recurso na medida em que sua 
exploração é economicamente viável. Quer um exemplo disso? O 
álcool combustível, que apresentava custo de produção extremamente 
elevado se comparado ao custo de extração e refino do petróleo, 
antes da crise de 1973. Atualmente, porém, o etanol é considerado 
um importante combustível para automóveis, embora seu custo de 
produção permaneça elevado, mas se caracteriza como um recurso 
natural estratégico por causa de sua possibilidade de renovação 
constante, advinda da possibilidade de sucessivas safras de cana-de-
açúcar em uma mesma área de terra.

Muito tem sido falado ultimamente sobre uma crise ambiental, que 
está ligada ao modo como o ser humano tem conduzido o processo 
de desenvolvimento ao longo de sua história, que obrigatoriamente 
envolve o uso de recursos naturais. Alguns países são mais privilegiados 
do que outros em termos de disponibilidade de recursos ou bens 
ofertados pela natureza. E como pode ser analisado o caso do Brasil? 
O Brasil encontra-se no primeiro grupo, por ser um país de natureza 
farta, com recursos abundantes — grande extensão territorial, solos 
férteis, clima, grandes áreas florestais, elevada disponibilidade de água 
doce, sol, ventos e até urânio.
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A história brasileira apresenta peculiaridades que são relevantes e 
determinantes no atual quadro ambiental e no entendimento de seu 
envolvimento com os diversos atores sociais. Embora não seja privilégio 
nosso, pois o mesmo ocorreu em outros países da América Latina e 
da África, uma característica determinante do Brasil é a sua formação 
colonial, que determinou uma grande motivação para a conquista 
de espaços. A colonização brasileira foi pautada na apropriação 
de novos lugares, o que incluía as populações, riquezas e recursos 
naturais desses lugares. Portanto, a utilização racional dos recursos, o 
respeito pelo patrimônio natural, a adoção de políticas territoriais não 
destruidoras estão relacionadas ao controle que a sociedade, através 
de sua organização, exerce sobre o Estado. Por isso pode ser muito 
importante um país, como o Brasil, conter em sua Constituição um 
capítulo específico destinado à proteção do meio ambiente. Tem-se 
a esperança, pelo menos, de que com isso a preocupação com a 
qualidade ambiental traduzida em políticas públicas de preservação e 
conservação dos recursos naturais.

É bom frisar que os recursos naturais ocorrem e estão distribuídos 
por força de uma combinação de processos naturais. Por outro lado, 
no entanto, a apropriação e utilização desses recursos ocorre segundo 
valores humanos, voltadas para satisfazer as necessidades humanas, 
principalmente de energia, cuja necessidade básica é a produção 
de alimentos, aliada ao aquecimento ou resfriamento de ambientes; 
transporte (individual e coletivo); e processos industriais de produção 
de bens de consumo. Mas além da ocorrência natural, da demanda e 
dos meios técnicos disponíveis, a apropriação dos recursos naturais é 
dependente, também, de aspectos políticos, principalmente quando 
são caracterizados como recursos estratégicos, podendo, inclusive, 
envolver disputas entre povos.

Embora a expressão recurso natural nos remeta a pensar nos 
recursos naturalmente disponíveis no ambiente, nem todos os recursos 
ofertados pela natureza podem ser aproveitados pelo homem em seu 
estado natural. É comum o homem precisar transformar, através do 
trabalho, os recursos naturais em bens capazes de satisfazer alguma de 
suas muitas necessidades. Um exemplo disso são os recursos hídricos, 
que precisam ser armazenados e canalizados, seja para o consumo 
humano e animal direto (dessedentação), seja para a irrigação, na 
agricultura, ou para a geração de energia nas usinas hidrelétricas, uma 
das fontes de energia mais importantes do Brasil, conforme discutido 
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na Seção 3.

Como esta Unidade de Estudo está voltada para o tema energia, 
serão abordados aqui os recursos naturais considerados energéticos, 
de ocorrência no Brasil, pela sua capacidade de produzir energia, 
aquela que o homem primitivo conseguiu gerar a partir do fogo, obtido 
pelo atrito entre galhos de plantas, e busca aprimorar ao longo de sua 
história, visando aumentar as fontes de energia disponíveis e a sua 
eficiência. Por isso, vamos conversar, agora, sobre recursos e reservas 
energéticas do Brasil.

Alguns conceitos são importantes para facilitar o entendimento 
do assunto em debate (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 
2007, p. 116):

Recurso: uma concentração de materiais sólidos, líquidos 
ou gasosos que ocorre naturalmente no interior ou na 
superfície da crosta terrestre de tal forma que a extração 
econômica é usual ou potencialmente viável.
Recursos identificados: depósitos ou corpos específicos 
de materiais sólidos, líquidos ou gasosos cuja localização, 
qualidade e quantidade são conhecidas por meio de 
evidências ou de pesquisas geológicas com maior ou 
menor grau de detalhamento.
Reserva: a parte de um recurso identificado na qual 
um mineral útil ou uma utilidade energética pode ser 
econômica e legalmente extraída na época de sua 
determinação.

Relembrando rapidamente alguns conceitos já estudados, um dos 
fatores econômicos de produção é o fator terra (associado ao trabalho 
e capital). Este fator terra é constituído pelos recursos naturais que são 
utilizados nos processos econômicos, e inclui não só a disponibilidade 
total de terras potencialmente apropriadas para a agropecuária, mas 
o conjunto dos elementos da natureza utilizados no processamento 
da produção, que engloba todos os recursos e condições existentes 
na natureza. Você sabe quais elementos fazem parte deste conjunto? 
Rossetti (2000, p. 92) os apresenta a você:

SOLO: meio natural para o desenvolvimento dos vegetais;
parcela dinâmica da superfície terrestre, cuja superfície 
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inferior é definida pela ação de agentes biológicos e 
climáticos.
SUBSOLO: camada da crostra terrestre em que se encontram 
lençóis de água, jazidas minerais metálicas e não metálicas, 
lençóis petrolíferos e reservas de gás natural.
ÁGUAS: incluem oceanos, mares e lagos. Recursos hídricos 
que correm pela superfície, infiltram-se no subsolo e 
renovam-se através do ciclo hidrológico.
CLIMA E PLUVIOSIDADE: o clima é definido por fatores como 
a altitude, a localização geográfica, o relevo e a dinâmica 
das massas de ar. A pluviosidade é uma das fases do ciclo 
hidrológico e sua importância como recurso econômico é 
definida pelos intervalos de ocorrência e pelos índices de 
precipitação (volume de chuvas).
FLORA E FAUNA: a flora é constituída por todas as espécies 
que ocorrem nas diferentes formas de cobertura vegetal do 
solo e também pelas que ocorrem no interior dos oceanos, 
mares e complexos hídricos. A fauna é constituída pelas 
espécies que habitam ecossistemas definidos, vertebrados e
invertebrados.
FATORES EXTRAPLANETÁRIOS: o Sol, pelas suas irradiações 
e fontes de energia, é considerado um recurso vital. Também 
são recursos naturais outras potencialidades extraplanetárias, 
como a organização, os movimentos, as emissões de ondas 
e de outras formas de energia do espaço sideral.

Em termos de disponibilidade de solo ou terra para cultivos, o Brasil 
é o quinto país do mundo em extensão territorial (com 8.515.767,049 
km2) (IBGE, 2013), menor apenas do que a Rússia (17.098.242 km²), o 
Canadá (9.984.670 km²), a China (9.640.011 km²) e os Estados Unidos 
(9.629.091 km²) (REBOUÇAS, 2013b).

Essa imensa extensão territorial confere ao Brasil a possibilidade 
de praticar uma agropecuária intensiva, com produção de alimentos 
(vegetais e animais), matérias-primas industriais (papel e celulose; 
borracha) e energia (biomassa — etanol), além de manter reservas 
florestais em estado natural. Nos últimos 35 anos, o país desenvolveu 
e consolidou uma das agropecuárias mais eficientes do mundo, com 
baixíssimos níveis de proteção tarifária e de subsídio. Em 1991 o Brasil 
produziu 60 milhões de toneladas de grãos em uma área de 38 milhões 
de hectares. Em 2011, produziu 162,8 milhões de toneladas e um valor 
bruto da produção de R$ 200 bilhões, o que coloca o país em posição 
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de liderança, como um dos principais produtores e exportadores 
agrícola (Tabela 3.4), além de permitir ao Brasil ser autossuficiente na 
produção agropecuária (BRASIL, 2012).

Para a safra 2012/2013, a estimativa é colher 185,7 milhões de 
toneladas de grãos, em uma área de 52,6 milhões de hectares (pouco 
mais de 6% do território nacional). Mas, se de um lado o Brasil tem colhido 
safras agrícolas recordes, de outro lado é fortemente dependente da 
importação de fertilizantes, que se constituem em recursos naturais 
abundantes em outros países. Coisas ligadas à distribuição dos recursos 
segundo critérios naturais, como já estudamos.

A Tabela 3.5 abaixo apresenta os recursos e reservas energéticas 
brasileiras disponíveis em dezembro de 2012.

Fonte: Brasil (2012).

Tabela 3.4 | Posição do Brasil no Ranking Mundial da Produção e Exportação 
Agrícola em 2011
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espécies que habitam ecossistemas definidos, vertebrados e 
invertebrados.
FATORES EXTRAPLANETÁRIOS: o Sol, pelas suas irradiações 
e fontes de energia, é considerado um recurso vital. Também 
são recursos naturais outras potencialidades extraplanetárias, 
como a organização, os movimentos, as emissões de ondas 
e de outras formas de energia do espaço sideral.

Em termos de disponibilidade de solo ou terra para cultivos, o Brasil é o quinto 
país do mundo em extensão territorial (com 8.515.767,049 km2) (IBGE, 2013), 
menor apenas do que a Rússia (17.098.242 km²), o Canadá (9.984.670 km²), a 
China (9.640.011 km²) e os Estados Unidos (9.629.091 km²) (REBOUÇAS, 2013b).

Essa imensa extensão territorial confere ao Brasil a possibilidade de praticar 
uma agropecuária intensiva, com produção de alimentos (vegetais e animais), 
matérias-primas industriais (papel e celulose; borracha) e energia (biomassa — 
etanol), além de manter reservas florestais em estado natural. Nos últimos 35 
anos, o país desenvolveu e consolidou uma das agropecuárias mais eficientes 
do mundo, com baixíssimos níveis de proteção tarifária e de subsídio. Em 1991 
o Brasil produziu 60 milhões de toneladas de grãos em uma área de 38 milhões 
de hectares. Em 2011, produziu 162,8 milhões de toneladas e um valor bruto 
da produção de R$ 200 bilhões, o que coloca o país em posição de liderança, 
como um dos principais produtores e exportadores agrícola (Tabela 3.4), além de 
permitir ao Brasil ser autossuficiente na produção agropecuária (BRASIL, 2012).

Tabela 3.4 Posição do Brasil no Ranking Mundial da Produção e Exportação Agrícola em 2011

Produto Produção Exportação
Nº de

Mercados
Principal 

Comprador

Açúcar 1º 1º 126 Rússia

Café 1º 1º 133 Estados Unidos

Suco de laranja 1º 1º 68 Bélgica

Complexo soja 2º 2º 95 China

Carne bovina 2º 3º 135 Rússia

Álcool 2º 1º 34 Estados Unidos

Carne de frango 3º 1º 145 Japão

Milho 4º 4º 48 Irã

Carne suína 4º 4º 74 Rússia

Fonte: Brasil (2012).
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110³ tep5 5 (toneladas de equivalente petróleo, calculado sobre as reservas medidas/indicadas/inventariadas).
2Não inclui demais recursos energéticos renováveis.
3Considera recuperação de 70% e poder calorífico de 3.900 kcal/kg.
4Valor anual para fator de capacidade de 55%.
5Considera perdas de mineração e beneficiamento e não considera reciclagem de plutônio e urânio residual.
Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (2007, p. 119).

Tabela 3.5 Recursos e reservas energéticas brasileiras1 em 31/12/20122
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Para a safra 2012/2013, a estimativa é colher 185,7 milhões de toneladas de 
grãos, em uma área de 52,6 milhões de hectares (pouco mais de 6% do território 
nacional). Mas, se de um lado o Brasil tem colhido safras agrícolas recordes, 
de outro lado é fortemente dependente da importação de fertilizantes, que se 
constituem em recursos naturais abundantes em outros países. Coisas ligadas 
à distribuição dos recursos segundo critérios naturais, como já estudamos.

A Tabela 3.5 abaixo apresenta os recursos e reservas energéticas brasileiras 
disponíveis em dezembro de 2012.

Tabela 3.5 Recursos e reservas energéticas brasileiras1 em 31/12/20122

Unidade Medidas
Equivalência 
Energética

Indicadas
Inventariadas

Inferidas
Estimadas

Total

Petróleo 10³ m³ 2.309.100 2.230.810 4.539.910 2.059.717

Gás natural 106 m³ 436.430 482.138 918.569 433.375

Carvão  
mineral3

106 t 25.759 6.535 32.294 7.032.178

Hidráulica4 GW 108,2 26,6 134,7 81.483

Energia nu-
clear5 t U3O8 177.500 131.870 309.370 1.254.681

110³ tep5 5 (toneladas de equivalente petróleo, calculado sobre as reservas medidas/indicadas/inventariadas).
2Não inclui demais recursos energéticos renováveis.
3Considera recuperação de 70% e poder calorífico de 3.900 kcal/kg.
4Valor anual para fator de capacidade de 55%.
5Considera perdas de mineração e beneficiamento e não considera reciclagem de plutônio e urânio residual.

Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (2007, p. 119).

O Brasil não é autossuficiente em energia, mas produz cerca de 90% do 
total que consome. É um dos poucos países do mundo com possibilidades 
múltiplas de ampliar as suas alternativas energéticas, devido à abundância 
dos seus recursos naturais e de sua extensão territorial. Por exemplo, é um 
dos países com maior potencial mineral do mundo, junto com Rússia, Estados 
Unidos, Canadá, China e Austrália. Por exemplo, é o maior produtor mundial 
de nióbio, mineral que existe no solo de diversos países, mas 98% das reser-
vas conhecidas no mundo estão no Brasil, que responde por mais de 90% do 
volume do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália 
(ALVARENGA, 2013).
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O Brasil não é autossuficiente em energia, mas produz cerca de 
90% do total que consome. É um dos poucos países do mundo com 
possibilidades múltiplas de ampliar as suas alternativas energéticas, 
devido à abundância dos seus recursos naturais e de sua extensão 
territorial. Por exemplo, é um dos países com maior potencial mineral 
do mundo, junto com Rússia, Estados Unidos, Canadá, China e 
Austrália. Por exemplo, é o maior produtor mundial de nióbio, mineral 
que existe no solo de diversos países, mas 98% das reservas conhecidas 
no mundo estão no Brasil, que responde por mais de 90% do volume 
do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália 
(ALVARENGA, 2013).

Para saber mais

Nióbio: metal altamente resistente ao ser submetido a temperaturas 
extremas e ao processo de corrosão. Costuma ser empregado como 
liga na produção de aços especiais.

O Brasil tem uma das maiores reservas mundiais de urânio, que 
pode representar uma garantia de futuro com energia. A única jazida 
de urânio em operação em toda a América Latina encontra-se em 
Caetité, no sudoeste da Bahia, embora existam outras áreas de reserva 
deste material.

O Brasil também possui abundância de recursos naturais presentes 
no subsolo, cuja quantidade e variedade são provenientes da formação 
geológica da superfície do país, destacando-se no cenário mundial, na 
produção de minério de ferro (hematita), alumínio (bauxita), manganês 
(pirolusita), estanho (cassiterita), ouro, nióbio, titânio, urânio, calcário, 
barita, areia, caulim, níquel, chumbo, cobre e zinco, para citar alguns 
exemplos.

A Serra dos Carajás, no Pará, é uma das principais jazidas de minério 
de ferro do mundo e a maior reserva brasileira e contém, também, 
significativas jazidas de manganês, ouro, cobre e níquel. Vale do 
Trombetas, também no Pará, tem a maior concentração de bauxita 
do Brasil e uma das principais do mundo, com 79% da produção desse 
minério, usado como matéria-prima nas indústrias de alumínio. O 
Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, grande jazida de ferro 
e manganês, cuja produção tem como principal destino o mercado 
argentino. O Quadrilátero Ferrífero ou Central, em Minas Gerais, é o 
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maior produtor de ferro do país, e lá também são extraídos ouro e 
manganês.

Links

Agência Nacional de Águas (<http://www2.ana.gov.br/>).

Os recursos hídricos do Brasil também são consideráveis. Nosso 
país detém cerca de 12% da água doce superficial disponível no 
planeta e 28% da disponibilidade nas Américas. Em nosso território está 
localizado o Aquífero Guarani, maior reserva de água doce subterrânea 
do mundo, com 1,2 milhão de quilômetros quadrados. A descarga 
média de longo período dos rios brasileiros é a maior do mundo, 
com 183.000 m3/s ou 5.764 km3/ano. Isso indica que cada brasileiro 
tem 34.000 m3/ano de água doce nos seus rios para usar, o que nos 
coloca como povos ricos de água doce. Para permitir comparação, a 
oferta de menos de 1.000 m3/ano per capita representa o stress hídrico 
(REBOUÇAS, 2013a). Mas toda essa disponibilidade de água, superficial 
ou subterrânea, apresenta um aspecto negativo — a distribuição 
geográfica irregular. A região Norte, com 8,32% da população nacional, 
dispõe de 70% da água doce disponível no país, enquanto o Nordeste, 
com 27,8% da população, tem 3,3% dos recursos hídricos. E o Sudeste, 
onde se concentra 42,13% da população brasileira e a maior densidade 
demográfica (86,92 habitantes/km2) tem apenas 6% da água doce 
(IBGE, 2010; SILVA, 2013a).

Outro importante recurso natural do Brasil são as reservas florestais. 
As florestas brasileiras ocupam cerca de 61% do território nacional (516 
milhões de hectares, dos quais 509,8 milhões de florestas naturais e 
6,8 milhões de florestas plantadas), distribuídas por seis biomas (Tabela 
3.6). A área florestal por habitante brasileiro é de 2,7 hectares, e existem 
74 milhões de hectares de florestas dentro de unidades de conservação 
federais. Essas florestas:

[...] desempenham importantes funções sociais, 
econômicas e ambientais. Ofertam uma variedade 
de bens, como produtos florestais madeireiros e não 
madeireiros, e prestam serviços ambientais essenciais, 
como a conservação dos recursos hídricos e edáficos, a 
conservação da biodiversidade e a estabilidade climática, 
além de possuir valores culturais. (BRASIL, 2010b, p. 7)



U3 - Recursos naturais como fonte de energia108

Fonte: Brasil (2010b).

Tabela 3.6 | Área estimada de florestas naturais nos biomas brasileiros (2009)
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per capita representa o stress hídrico (REBOUÇAS, 2013a). Mas toda essa dispo-
nibilidade de água, superficial ou subterrânea, apresenta um aspecto negativo 
— a distribuição geográfica irregular. A região Norte, com 8,32% da população 
nacional, dispõe de 70% da água doce disponível no país, enquanto o Nordeste, 
com 27,8% da população, tem 3,3% dos recursos hídricos. E o Sudeste, onde 
se concentra 42,13% da população brasileira e a maior densidade demográfica 
(86,92 habitantes/km2) tem apenas 6% da água doce (IBGE, 2010; SILVA, 2013a).

Outro importante recurso natural do Brasil são as reservas florestais. As 
florestas brasileiras ocupam cerca de 61% do território nacional (516 milhões 
de hectares, dos quais 509,8 milhões de florestas naturais e 6,8 milhões de 
florestas plantadas), distribuídas por seis biomas (Tabela 3.6). A área florestal 
por habitante brasileiro é de 2,7 hectares, e existem 74 milhões de hectares de 
florestas dentro de unidades de conservação federais. Essas florestas:

[...] desempenham importantes funções sociais, econômi-
cas e ambientais. Ofertam uma variedade de bens, como 
produtos florestais madeireiros e não madeireiros, e prestam 
serviços ambientais essenciais, como a conservação dos re-
cursos hídricos e edáficos, a conservação da biodiversidade 
e a estabilidade climática, além de possuir valores culturais 
(BRASIL, 2010b, p. 7).

Tabela 3.6 Área estimada de florestas naturais nos biomas brasileiros (2009)

Biomas Área (ha)

Amazônia 354.626.516

Caatinga 46.979.425

Cerrado 66.397.252

Pantanal 8.722.437

Mata Atlântica 29.876.735

Pampa 3.201.180

Total 509.803.54

Fonte: Brasil (2010b).

Além dos recursos naturais já discutidos, o Brasil também é privilegiado 
em termos de incidência solar, o que, associado ao clima predominantemente 
tropical e subtropical, permitem taxas fotossintéticas elevadas, que resultam 
em maior acúmulo de biomassa, tanto pelas florestas como pelas plantas cul-
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Além dos recursos naturais já discutidos, o Brasil também é 
privilegiado em termos de incidência solar, o que, associado ao 
clima predominantemente tropical e subtropical, permitem taxas 
fotossintéticas elevadas, que resultam em maior acúmulo de biomassa, 
tanto pelas florestas como pelas plantas cultivadas, seja para produção 
de alimentos (soja, milho, trigo, café), seja para produção de fontes 
alternativas de energia (etanol e biodiesel). E este sol pode ser utilizado 
diretamente, na produção de energia solar.

Com seu extenso litoral, o Brasil também tem um imenso potencial 
para geração de energia eólica. E tem, ainda, todo o potencial para 
aproveitar a energia das marés. Além, é claro, das reservas de petróleo 
que, incluindo as comprovadas e possíveis de serem exploradas, 
somaram 15,3 bilhões de barris em 2012, quase 50% a mais do que há 10 
anos. Assim como os recursos hídricos, o petróleo também encontra-se 
mal distribuído no território nacional conforme a Tabela 3.7.

Fonte: Agência... (2013b).

Tabela 3.7 | Principais estados brasileiros produtores de petróleo, proporção da 
reserva nacional (%), local de ocorrência e variação da produção (%), entre 2003 
e 2013
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tivadas, seja para produção de alimentos (soja, milho, trigo, café), seja para 
produção de fontes alternativas de energia (etanol e biodiesel). E este sol pode 
ser utilizado diretamente, na produção de energia solar.

Com seu extenso litoral, o Brasil também tem um imenso potencial para ge-
ração de energia eólica. E tem, ainda, todo o potencial para aproveitar a energia 
das marés. Além, é claro, das reservas de petróleo que, incluindo as comprovadas 
e possíveis de serem exploradas, somaram 15,3 bilhões de barris em 2012, quase 
50% a mais do que há 10 anos. Assim como os recursos hídricos, o petróleo 
também encontra-se mal distribuído no território nacional conforme a Tabela 3.7.

Tabela 3.7  Principais estados brasileiros produtores de petróleo, proporção da reserva nacional 
(%), local de ocorrência e variação da produção (%), entre 2003 e 2013

Estado
Proporção da reserva 

nacional (%)
Local de

ocorrência
Variação em 10 

anos (%)

Rio de Janeiro 79,7 Mar 37,9

Espírito Santo 8,94 Mar e terra 89,0

São Paulo 3,6 Mar 13.500

Rio Grande do Norte 2,6 Mar e terra 19,0

Bahia 2,0 Mar e terra 44,7

Sergipe 1,77 Mar e terra 13,0

Amazonas 0,7 Terra -5,2

Ceará 0,41 Mar e terra -13,6

Paraná 0,2 Mar 32,1

Alagoas 0,05 Mar e terra -46,1

Santa Catarina 0,03 Mar -57,6

Fonte: Agência... (2013b).

Para saber mais sobre o urânio brasileiro, acesse o site das indústrias nucleares do Brasil:

<http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/interna.aspx?secao_id=48>.

Links

Para saber mais sobre o petróleo brasileiro, acesse o site da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis: <http://www.anp.gov.br>.

Links
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Links

Links

Para saber mais sobre o urânio brasileiro, acesse o site das indústrias 
nucleares do Brasil: <http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/interna.
aspx?secao_id=48>.

Para saber mais sobre o petróleo brasileiro, acesse o site da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: <http://www.anp.
gov.br>.

Existem, ainda, as reservas de carvão mineral, que é o mais abundante 
dos combustíveis fósseis, com reservas mundiais provadas da ordem 
de um trilhão de toneladas, o suficiente para atender à demanda atual 
por mais de duzentos anos. As reservas brasileiras totalizam 32 bilhões 
de toneladas, também mal distribuídas, pois só o Rio Grande do Sul 
possui 89,25% dessas reservas. Veja um exemplo dessa concentração: 
a Jazida de Candiota, situada no sudoeste do estado do Rio Grande 
do Sul, possui 38% de todo o carvão nacional, distribuído em 17 
camadas de carvão. A mais importante destas é a camada Candiota, 
com cerca de 4,5 metros de espessura. Santa Catarina tem 10,41% das 
reservas de carvão mineral, o Paraná, 0,32% e São Paulo apenas 0,02% 
(COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS, 2013).

No Brasil, em torno de 85% do carvão mineral é consumido para 
produzir eletricidade, nas usinas termoelétricas. Do restante, 6% são 
utilizados pela indústria de cimento, 4% pela indústria de papel e 
celulose e 5% por outras indústrias e na secagem de grãos.

Embora o Brasil seja essa potência em termos de recursos naturais, 
o que talvez atrapalha um pouco a utilização eficiente e eficaz desses 
recursos são os interesses político-eleitoreiros, que dificulta a adoção 
de políticas públicas sérias, voltadas a garantir a sustentabilidade, por 
meio de planos de manejo das reservas naturais do território nacional. 
E a defasagem tecnológica do Brasil também pode influenciar na 
gestão eficaz dos recursos naturais, pois existe uma relação direta entre 
a disponibilidade tecnológica e o aproveitamento desses recursos.
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Para concluir o estudo da unidade

A partir do que foi discutido nesta Unidade 3, você pôde perceber 
que o homem sempre demandou energia, utilizando fontes diversas, 
desde a lenha, nos tempos mais primitivos (e ainda hoje, em muitos 
lugares do planeta), passando pela utilização massiva dos combustíveis 
fósseis, a partir da Revolução Industrial, que até o presente o petróleo 
continua sendo uma importante fonte de energia, embora grande 
poluidor do ambiente. E a energia elétrica, sem a qual não dá para 
imaginar o mundo atual, gerada a partir de diferentes fontes de energia 
primária — água, vento, sol, urânio. E todas as fontes de energia utilizadas 
pelo homem têm sua origem no meio natural, daí os recursos naturais 
disponíveis serem classificados, também, como recursos energéticos, 
conforme discutido nesta Unidade 3.

Para aprofundar o estudo sobre o tema abordado nesta unidade de 
estudo, você pode consultar, na íntegra, o Balanço Energético Nacional 
de 2013, que tem como base o ano de 2012, portanto, com os mais 
recentes dados sobre a oferta e a demanda de energia no Brasil. Vale a 
pena, é um documento interessante, que fará você aprender e refletir 
sobre o tema.

Você pode, ainda, navegar pelo site do Ministério das Minas e Energia 
(www.mme.gov.br) e conhecer o Plano Nacional de Energia, com 
vistas ao ano de 2030. No site do IBGE (http://www.ibge.gov.br), no 
menu Geociências, você vai encontrar informações e estatísticas sobre 
os recursos naturais, fauna e flora e uso da terra em nosso imenso país, 
inclusive o mapa dos biomas, que são as unidades regionalizadas onde 
ocorrem os recursos abordados nesta Unidade 3. Enfim, acessando 
os links sugeridos no decorrer do texto, tenho certeza que você vai 
adquirir uma visão geral sobre os recursos naturais, como um todo, 
e mais especificamente sobre os recursos naturais considerados 
energéticos, e fará o aprofundamento que julgar necessário para seu 
aprendizado complementar.

Resumo

Na Unidade 3 você conheceu um pouco da história do uso da 
energia pelo homem, que tem buscado novas fontes de energia, 
desde a descoberta do fogo até a atual energia potencial dos 
hidrocarbonetos. Você também conheceu os recursos naturais que 



U3 - Recursos naturais como fonte de energia 111

têm sido utilizados pelo homem para a geração de energia, distribuídos 
no que se convencionou chamar de matriz energética, que no caso 
brasileiro é uma das mais limpas do mundo, com grande participação 
de fontes renováveis, como a energia hidrelétrica. E você foi levado a 
compreender as razões que fazem do Brasil um país com abundância 
de recursos naturais, e conhecer a disponibilidade e distribuição destes 
recursos no território nacional.

Atividades de aprendizagem

Estamos terminando a Unidade 3. Agora, reserve alguns minutos para 
responder às questões a seguir:

1. Em algumas cidades do Brasil, existem pequenas unidades geradoras 
de energia elétrica, seja utilizando a energia potencial água, seja utilizando 
a energia de diferentes fontes de biomassa. Na cidade onde você mora, 
existem pequenas centrais energéticas? E quais são as fontes de energia 
utilizadas? Lembre de todas as atividades que usam energia (transportes, 
indústrias, residências etc.). Procure identificar, por exemplo, qual usina 
hidrelétrica (ou eólica, ou solar) fornece a energia.

2. Quais são os principais recursos naturais disponíveis aí, na sua cidade, 
que são utilizados na geração de energia?

3. Você conhece a matriz energética da sua cidade? Não? Que tal montá-
la, então?

4. Se, em 2014, o Brasil parar de importar petróleo, o que aconteceria com 
a economia nacional, considerando a matriz elétrica brasileira?

5. A partir dos conteúdos trabalhados nesta Unidade 3, explique por que 
o Brasil é considerado um país privilegiado em disponibilidade de recursos 
naturais energéticos.





Unidade 4

Geração de energia

Nesta unidade abordaremos a geração de energia. Com o 
estudo desta unidade você vai conhecer como é o processo 
de geração de energia dos diferentes recursos naturais que são 
utilizados como fontes energéticas.

Objetivos de aprendizagem

Visto que já conhecemos quais são os recursos energéticos renováveis, 

nesta seção veremos o processo de geração de energia, usos da energia 

gerada a partir destas fontes e, ainda, vantagens e limitações de cada processo.

Nesta seção estudaremos o papel dos combustíveis fósseis e nucleares na 

produção de energia elétrica, suas vantagens e limitações.

Seção 1 | Geração de energia por meio de recursos energéticos renováveis

Seção 2 | Geração de energia por meio de recursos energéticos não 
renováveis

Rodrigo de Menezes Trigueiro





Introdução à unidade
A geração de energia é necessária ao crescimento e desenvolvimento 

dos países, no entanto, pode causar impactos ao meio ambiente 
influenciando todas as espécies, não só a humana, que dele fazem 
parte. Reconhecer os recursos energéticos naturais renováveis e não 
renováveis que compõem a matriz energética dos países do mundo 
é relevante para que possamos compreender aspectos relacionados 
à sustentabilidade energética. O próximo passo é o que vamos dar 
agora: conhecer os processos de geração de energia, suas vantagens 
e limitações, e usos da energia gerada.

No Quadro 4.1 estão apresentados os recursos energéticos que 
serão abordados nesta unidade.

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 4.1 | Recursos energéticos renováveis e não renováveis
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Introdução ao estudo

A geração de energia é necessária ao crescimento e desenvolvimento dos 
países, no entanto, pode causar impactos ao meio ambiente influenciando 
todas as espécies, não só a humana, que dele fazem parte. Reconhecer os re-
cursos energéticos naturais renováveis e não renováveis que compõem a matriz 
energética dos países do mundo é relevante para que possamos compreender 
aspectos relacionados à sustentabilidade energética. O próximo passo é o que 
vamos dar agora: conhecer os processos de geração de energia, suas vantagens 
e limitações, e usos da energia gerada. 

No Quadro 4.1 estão apresentados os recursos energéticos que serão abor-
dados nesta unidade.

Quadro 4.1 Recursos energéticos renováveis e não renováveis

Recursos energéticos

Renováveis

Solar

Eólica

Geotérmica

Hidrelétrica

Biomassa

Não renováveis
Fósseis

Nuclear

Fonte: Do autor (2013).

Seção 1 Geração de energia por meio de 
recursos energéticos renováveis

Na Unidade 3 foram trabalhados temas que estabeleceram a relação da 
utilização dos recursos naturais como fonte para geração de energia. A energia 
apresenta-se em várias formas: energia química, solar, nuclear, térmica, me-
cânica e elétrica. Não é criada ou pode ser destruída e, sim, transformada de 
uma forma para outra. Por exemplo, a energia eólica pode ser transformada em 
energia elétrica. Veremos tais transformações à medida que formos estudando 
cada tipo de energia, seja ela renovável ou não.
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Seção 1

Geração de energia por meio de recursos 
energéticos renováveis

Na Unidade 3 foram trabalhados temas que estabeleceram a 
relação da utilização dos recursos naturais como fonte para geração 
de energia. A energia apresenta-se em várias formas: energia química, 
solar, nuclear, térmica, mecânica e elétrica. Não é criada ou pode ser 
destruída e, sim, transformada de uma forma para outra. Por exemplo, 
a energia eólica pode ser transformada em energia elétrica. Veremos 
tais transformações à medida que formos estudando cada tipo de 
energia, seja ela renovável ou não.

Diante das diferentes fontes que serão trabalhadas nesta unidade, 
cabe estabelecermos alguns conceitos para o bom entendimento 
dos processos.

A energia renovável é aquela gerada a partir de recursos naturais 
que se renovam, que não limitadas pela escassez. Segundo Coelho 
(2006, p. 1) “Energias renováveis são todas aquelas formas de energia 
cuja taxa de utilização é inferior à sua taxa de renovação”.

Entende-se por energia limpa aquela que em seu processo de 
geração não polui o ar, não significa dizer que não cause impacto 
ambiental. E, energia sustentável é a energia oriunda de um recurso 
natural considerando a capacidade de recuperação do meio do 
qual foi retirado.

Entendidos esses termos, vamos à diante!

1.1 Energia solar

A luz do sol é essencial ao processo de fotossíntese das plantas e 
mantém a temperatura da Terra habitável, nesse contexto, podemos 
dizer o sol é responsável pela manutenção da vida no planeta.

Para saber mais

Existem evidências do uso da energia solar para aquecimento desde a 
Antiguidade. Arquimedes de Siracusa usou espelhos para direcionar os 
raios solares e atacar inimigos, em 212 a.C.
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A energia solar é uma opção mais sustentável e menos poluidora 
ao meio ambiente. Trata-se de uma energia renovável e limpa. 
Atualmente, esse tipo de energia é mais utilizado para aquecimento 
de água doméstica e piscinas. No entanto, seu uso não se restringe 
a estes fins: a energia solar também é utilizada para aquecimento e 
refrigeração de ambientes, eletricidade, fornalhas solares e eletricidade 
térmica.

A forma de energia em que a luz visível de raios infravermelhos 
e de raios ultravioleta do sol será transformada para atender as 
necessidades humanas de aquecimento ou eletricidade vai depender 
dos equipamentos utilizados para captar a luz solar. “Se for utilizada uma 
superfície escura para a captação, a energia solar será transformada 
em calor. Se utilizadas células fotovoltaicas (painéis fotovoltaicos), o 
resultado será a eletricidade” (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2008, p. 84).

O aquecimento solar teve um grande aumento nas décadas de 
1970 e 1980 em virtude do embargo do petróleo imposto pelos 
países integrantes da OPEP e que causou consequentes aumentos 
do preço do barril de petróleo e da eletricidade. De acordo com o 
IPEA (2010, p. 1):

Literalmente, o petróleo árabe vira arma contra o mundo 
ocidental, principalmente os Estados Unidos e países 
europeus que declararam apoio a Israel na Guerra do Yom 
Kippur (Dia do Perdão) contra Egito e Síria. As retaliações 
causam pânico global: em 16 de outubro, as vendas para os 
EUA, maiores importadores mundiais, e para a Europa são 
embargadas; a produção sofre firme redução em tempos 
de alta demanda, forçando o preço do barril a subir cerca 
de 400% em três meses, de US$ 2,90, em outubro de 1973, 
para US$ 11,65, em janeiro do ano seguinte.

Para saber mais

Para conhecer mais detalhes sobre a história do petróleo acesse: 
<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=2321:catid=28&Itemid=23>.

Os sistemas solares de aquecimento possuem características 
comuns a todos: um aparelho para coleta, uma estrutura de 
armazenamento e um sistema de distribuição (Figura 4.1).
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Fonte: adaptada de Hinrichs, Kleinbach e Reis (2011).

Figura 4.1 | Características comuns de um sistema solar de aquecimento

102 R E C U R S O S  N A T U R A I S  E  F O N T E S  D E  E N E R G I A

O aquecimento solar teve um grande aumento nas décadas de 1970 e 
1980 em virtude do embargo do petróleo imposto pelos países integrantes da 
OPEP e que causou consequentes aumentos do preço do barril de petróleo e 
da eletricidade. De acordo com o IPEA (2010, p. 1):

Literalmente, o petróleo árabe vira arma contra o mundo oci-
dental, principalmente os Estados Unidos e países europeus 
que declararam apoio a Israel na Guerra do Yom Kippur (Dia 
do Perdão) contra Egito e Síria. As retaliações causam pânico 
global: em 16 de outubro, as vendas para os EUA, maiores 
importadores mundiais, e para a Europa são embargadas; a 
produção sofre firme redução em tempos de alta demanda, 
forçando o preço do barril a subir cerca de 400% em três 
meses, de US$ 2,90, em outubro de 1973, para US$ 11,65, 
em janeiro do ano seguinte.

Para conhecer mais detalhes sobre a história do petróleo acesse:

<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2321:catid=28&
Itemid=23>.

Para saber mais

Os sistemas solares de aquecimento possuem características comuns a to-
dos: um aparelho para coleta, uma estrutura de armazenamento e um sistema 
de distribuição (Figura 4.1).

Figura 4.1 Características comuns de um sistema solar de aquecimento

	  

residência	  residência

	  

bomba	  ou	  
ventilador	  

distribuição	  
(bomba	  ou	  ventilador)	  

coletor	  

armazenamento

Fonte: Adaptado de Hinrichs, Kleinbach e Reis (2011).
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O aquecimento solar de água em residências pode ser realizado 
de dois modos: sistema solar ativo ou sistema solar passivo. O sistema 
solar ativo é aquele que faz com que a energia circule por um ventilador 
ou uma bomba a água ou ar aquecido pelo sol. O passivo não utiliza 
equipamentos mecânicos (bombas ou ventiladores), contudo viabiliza 
que o ar aquecido pelo Sol circule por meios naturais, sendo relevante 
para o aquecimento de ambientes principalmente no que diz respeito 
a vantagens econômicas. A própria casa funciona como coletor da 
energia e estrutura de armazenamento (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 
2011).

Além dos sistemas apresentados acima que são basicamente para 
aquecimento, a energia solar pode ser captada por meio das células 
fotovoltaicas para produção de eletricidade. Ocorre por dois sistemas: 
o fotovoltaico e o heliotérmico.

No sistema heliotérmico, a produção de energia é indireta, pois 
primeiramente a irradiação solar é convertida em calor e depois este 
calor é utilizado em usinas termelétricas para a produção de eletricidade.

O processo completo compreende quatro fases: coleta da
irradiação, conversão em calor, transporte e 
armazenamento e, finalmente, conversão em eletricidade. 
Para o aproveitamento da energia heliotérmica é 
necessário um local com alta incidência de irradiação solar 
direta, o que implica em pouca intensidade de nuvens e 
baixos índices pluviométricos, como ocorre no semiárido 
brasileiro. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2008, p. 84)
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O sistema fotovoltaico produz energia diretamente por meio da 
conversão da luz solar em células voltaicas que são constituídas por 
lâminas de um material semicondutor, geralmente o silício. Estas células 
expostas a uma fonte de luz são estimuladas pela radiação e excitam 
o fluxo eletrônico (partículas positivas e negativas) do semicondutor. 
De acordo com o Plano Nacional de Energia (2030) (apud AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 84):

[...] todas as células fotovoltaicas têm, pelo menos, 
duas camadas de semicondutores: uma positivamente 
carregada e outra negativamente carregada, formando 
uma junção eletrônica. Quando a luz do sol atinge o 
semicondutor na região dessa junção, o campo elétrico 
existente permite o estabelecimento do fluxo eletrônico, 
antes bloqueado, e dá início ao fluxo de energia na forma 
de corrente contínua. Quanto maior a intensidade de luz, 
maior o fluxo de energia elétrica.

Cabe ressaltar que diferente do sistema heliotérmico que necessita 
de locais com alta incidência solar direta, a energia gerada pelo sistema 
fotovoltaico não necessariamente precisa desta condição, pode gerar 
eletricidade em dias com alta incidência de nuvens.

Então, na escolha do sistema devem-se observar as condições 
climáticas do local no qual este será instalado. Esta é uma limitação 
da energia solar. Para obter energia elétrica a partir do Sol por meio 
de células fotovoltaicas (forma indireta) faz-se necessária a construção 
de usinas com centenas de coletores solares em grandes áreas com 
alta insolação para equilibrar o fato de a energia solar atingir a Terra 
de forma difusa. A alta ocupação do solo é também citada por alguns 
autores como uma desvantagem da energia solar.

O fato de ser uma fonte de energia abundante, renovável e limpa e 
todos os demais aspectos positivos atribuídos a energia solar, não são 
suficientes o bastante para aumentar significativamente a difusão deste 
tipo de geração pelo mundo. Um fator extremamente limitante é o 
alto valor da energia fotovoltaica quando comparada a energia gerada 
pelo petróleo, hidroelétricas e usinas nucleares. Isso indica que ainda é 
preciso desenvolver mais tecnologias que permitam reduzir os custos 
de geração da energia solar.
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Para saber mais

Exemplos de energia fotovoltaica bastante presente nos dias atuais são 
os relógios e calculadoras solares.

A maior utilização em larga escala é na Califórnia, Estados 
Unidos, onde foram implantadas centrais eléctricas 
fotovoltaicas pioneiras, de grande porte. Compostas por 
gigantescos painéis com milhares de células, controlados 
por computador para acompanhar a trajectória do sol, tal 
qual girassóis, elas dão suporte à rede pública fornecendo 
mensalmente centenas de megawatts. Os painéis solares 
cobrem o aumento de consumo justamente ao meio-dia, 
quando o sol é mais intenso e o consumo de electricidade 
aumenta, porque os aparelhos de ar condicionado 
funcionam com potência máxima. Para substituir toda 
a produção de energia eléctrica dos Estados Unidos por 
fontes de origem fotovoltaica, seria preciso um painel solar 
de 34 000 quilómetros quadrados, ou seja, 0,37 por cento 
da área total do pais. (COELHO, 2006, p. 1)

1.2 Energia eólica

A energia produzida a partir da força dos ventos é a que mais cresce 
no mundo, transforma energia cinética em energia mecânica ou 
elétrica. Da mesma forma que a energia solar, é abundante, renovável 
e limpa.

A energia eólica é utilizada desde a Antiguidade para impulsionar 
barcos a vela ou, ainda, para movimentar as pás de moinhos utilizados 
para moagem de cereais ou bombeamento de água. Atualmente sua 
utilização mais nobre está relacionada à geração de energia elétrica. 
Isso se deve ao fato da constante e relativamente recente busca de 
energias alternativas para a escassez dos recursos energéticos não 
renováveis.

A força dos ventos movimenta as hélices ligadas a uma turbina 
que, por sua vez, acionam o aerogerador que produz a eletricidade. A 
energia elétrica é armazenada em bancos de baterias.

O sistema eólico autônomo utilizado para produção de energia 
elétrica é composto pelos seguintes equipamentos (RAMOS; SEIDLER, 
2011, p. 112, grifo do autor):
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Turbina eólica — já descrita, a partir da energia cinética 
dos ventos, funciona como gerador de energia elétrica;
Banco de baterias — composto por uma ou mais baterias, 
normalmente, baterias Chumbo-ácido 12 v seladas; 
funciona como elemento armazenador de energia elétrica 
para uso durante os períodos de calmaria, quando não há 
disponibilidade de vento;
Controlador de carga — dispositivo eletrônico que protege 
as baterias contra sobrecarga ou descarga excessiva;
Inversor — dispositivo eletrônico que converte a energia 
elétrica em corrente contínua (CC) para corrente alternada 
(CA), de forma a permitir a utilização de eletrodomésticos 
convencionais. Alguns sistemas pequenos não empregam 
inversores e utilizam cargas, como luminárias, TV, 
alimentadas diretamente por corrente contínua (CC).

Hoje existem mais de 30 mil turbinas eólicas em todo o mundo. 
A previsão estimada é que nos Estados Unidos, em meados de 2020, 
de 5 a 10% da demanda de eletricidade seja suprida por este tipo de 
energia (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2011).

Vários fatores podem influenciar a geração de energia eólica, e 
é preciso ter um conhecimento minucioso do comportamento dos 
ventos da região onde se pretende instalar as usinas. A intensidade da 
velocidade e direção do vento são determinantes na escolha do local, 
assim como fatores que influenciam o regime dos ventos, como relevo 
e rugosidade do solo.

Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente 
aproveitável, é necessário que sua densidade seja maior 
ou igual a 500 W/m2, a uma altura de 50 metros, o que 
requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s. 
Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, o vento 
apresenta velocidade média igual ou superior a 7 m/s, a 
uma altura de 50 m, em apenas 13% da superfície terrestre. 
Essa proporção varia muito entre regiões e continentes, 
chegando a 32% na Europa Ocidental. (BRASIL, 2013b, p. 1)

Entre as desvantagens ligadas à energia eólica, do ponto de vista 
ecológico, pode-se destacar a interferência dos aerogeradores dos 
parques eólicos nas rotas migratórias de aves. Porém, pesquisadores 
do Ministério do Meio Ambiente da Dinamarca afirmam que os 
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aerogeradores causam menos riscos que as linhas de transmissão de 
energia elétrica (ROCHA et al., 2001 apud ROCHA; ROSSI, 2013).

A modificação da paisagem causada pelos parques eólicos pode 
inicialmente causar desconforto visual a moradores vizinhos, mas 
quanto a desconforto auditivo precauções são consideradas na 
instalação do empreendimento, para que não causem danos à saúde.

Além das vantagens que vimos no texto um pouco mais acima 
(recurso natural abundante, energia renovável e limpa), outro benefício 
atrelado à energia eólica é que em geral a funcionalidade da terra não é 
alterada. Os aerogeradores dos parques eólicos podem coexistir com 
atividades como, por exemplo, agricultura e pecuária, ao contrário 
do que ocorre com a energia hídrica. Nesse caso, extensões de terra 
são inundadas para construção de barragens. Esta discussão será 
aprofundada quando formos abordar o referido assunto.

Apesar de todo o incentivo à produção de energias renováveis, 
o custo da geração eólica ainda é alto quando consideramos outras 
fontes energéticas. “Apenas como exemplo, em 2008, no Brasil, 
considerando-se também os impostos embutidos, era de cerca de R$ 
230,00 por MWh, enquanto o custo da energia hidrelétrica estava em 
torno dos R$ 100,00 por MWh.” (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2008, p. 80).

Segundo Sauer e colaboradores (2006), o Brasil tem ótimos 
locais para instalação de parques eólicos, e as melhores áreas estão 
localizadas ao longo da costa do país. Outros locais com potencial 
para produção de energia eólica se encontram em áreas no interior de 
estados das regiões Nordeste (Bahia), Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) e Sudeste (Minas Gerais).

Os autores citam, ainda, que:

Além dos fatores naturais, o Brasil possui condições 
adequadas para fabricação de aerogeradores e de 
equipamentos complementares. Contamos com uma 
fábrica de aerogeradores, a Wobben Wind Power, e uma de 
pás para aerogeradores, a Tecsis. Até pouco tempo esses 
fabricantes tinham seus mercados limitados à exportação. 
Considera-se, ainda, a possibilidade estratégica do país vir a 
tornar-se fornecedor representativo desses equipamentos 
(SAUER et al., 2006, p. 15).



U4 - Geração de energia 123

O Brasil conta com as usinas eólicas como as de Osório, localizada 
no Rio Grande do Sul, com potência de 50 MW, e de Rio do Fogo, no 
Rio Grande do Norte, com potência de 49,3 MW.

As aplicações mais favoráveis desta fonte energética no 
Brasil estão na integração ao sistema interligado de grandes 
blocos de geração nos sítios de maior potencial. Em certas 
regiões, como por exemplo, a região Nordeste, no vale 
do Rio São Francisco, pode ser observada uma situação 
de conveniente complementariedade da geração eólica 
com o regime hídrico, seja no período estacional ou na 
geração de ponta do sistema — ou seja, o perfil de ventos 
observado no período seco do sistema elétrico brasileiro 
mostra maior capacidade de geração de eletricidade 
justamente no momento em que a afluência hidrológica 
nos reservatórios hidrelétricos se reduz. Por outro lado, no 
período úmido do sistema elétrico brasileiro, caracterizado 
pelo maior enchimento destes reservatórios, o potencial 
de geração eólica de eletricidade se mostra menor. 
(BRASIL, 2013b, p. 1)

Dessa forma, no momento a energia eólica não é responsável por 
grande contribuição na matriz energética brasileira, mas se apresenta 
como uma alternativa bem interessante, complementando o sistema 
elétrico nacional.

1.3 Energia geotérmica

A energia geotérmica é a energia calorífera existente dentro da 
Terra.

Podemos citar como principais fontes os gêiseres, fontes de vapor 
do interior da Terra que entram em erupção periodicamente.

Outra fonte são as rochas aquecidas no interior da Terra, que 
podem transferir calor para aquecer a água. Os vapores ou a própria 
água aquecida são bombeados até a superfície e utilizados em usinas 
termelétricas.

Questão para reflexão

É possível afirmarmos que as energias renováveis não causam impactos 
ao meio ambiente?
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O vapor é usado diretamente para movimentar as turbinas que vão 
gerar eletricidade. Já a água a altas temperaturas (acima de 200° C) 
é bombeada a um tanque de baixa pressão, o que causa formação 
imediata dos vapores que movimentarão as turbinas.

Podemos classificar este recurso nas seguintes categorias, em 
função da temperatura (ENERGIA..., 2009, p. 1):

• Temperatura maior que 150ºC (alta): geralmente está 
associado a áreas de atividade magmática, vulcânica ou 
sísmica. Nesse caso, a energia geotérmica pode ser usada 
para geração de eletricidade; 
• Temperatura menor que 100ºC (baixa); 
• Baixa temperatura (T<100ºC): resultam geralmente 
da circulação de água de origem meteórica em falhas e 
fraturas e por água residente em rochas porosas a grande 
profundidade.

Países como Estados Unidos, México, Japão e Filipinas direcionaram 
esforços para a geração de energia geotérmica. A Itália, mais 
precisamente em Tuscani foi o primeiro local que utilizou a energia 
geotérmica para produção de eletricidade. Na capital da Islândia 
(Reiquiavique), cerca de 95% das casas usam energia geotérmica para 
aquecimento (PINTO, 2007). Entretanto, é na Califórnia (EUA) que está 
instalada a maior central geotérmica do mundo. No Brasil não existem 
usinas termelétricas, nem mesmo para pesquisas científicas.

Para saber mais

A energia geotérmica é utilizada desde os tempos remotos nas termas 
que, com suas águas quentes, provocavam uma sensação relaxante 
naqueles que delas usufruíam.

O aproveitamento deste calor pode ser realizado diretamente 
para aquecimento do ambiente, de águas, piscicultura ou, ainda, para 
processos industriais.

Apesar de a sua exploração se restringir a poucos países, trata-se 
de uma energia limpa, não emite gases do efeito estufa, não requer 
combustão e uso de chaminés. Além disso, não é influenciada 
por fatores meteorológicos como a energia eólica, solar e hídrica. 
Comparando-a com outras fontes de energia, necessita de menos 



U4 - Geração de energia 125

área e não causa impactos como construção de barragens e 
supressão da vegetação original. Estas são algumas vantagens da 
energia geotérmica.

Como desvantagens, podemos citar o alto custo com a 
perfuração do solo para a instalação de canos, se a energia 
geotérmica do interior da terra a ser utilizada não vier à superfície 
por meio de vulcões e gêiseres. Outra questão que envolve custo é 
que, mesmo que a manutenção da bomba de sucção de calor não 
seja dispendiosa, a manutenção dos canos é, haja vista a corrosão e 
depósito de minerais provocada pela água (ENERGIA..., 2009).

1.4 Energia hidrelétrica

Como já sabemos, a quantidade de água na Terra está estimada 
em 1,4 bilhão de km3, sendo distribuída nas calotas polares, oceanos, 
rios e lagos. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2012 
(que tem como base o ano de 2011),x a oferta interna de energia 
hidráulica é de 14,7% da contribuição das energias renováveis que 
compõem a matriz energética brasileira.

No entanto, este recurso tem pouca representatividade no 
cenário energético mundial. De 1973 a 2006 sua participação nas 
matrizes energéticas do mundo caiu de 23% para 16%, ao contrário 
do carvão e do gás natural, combustíveis fósseis não renováveis 
que tiveram sua participação incrementada (AGÊNCIA NACIONAL 
DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008). Alguns fatores são atribuídos à sua 
decrescente contribuição:

Um deles relaciona-se às características de distribuição da
água na superfície terrestre. Do volume total, a quase 
totalidade está nos oceanos e, embora pesquisas estejam 
sendo realizadas, a força das marés não é utilizada em 
escala comercial para a produção de energia elétrica 
[...]. Da água doce restante, apenas aquela que flui por 
aproveitamentos com acentuados desníveis e/ou grande 
vazão pode ser utilizada nas usinas hidrelétricas — 
características necessárias para a produção da energia 
mecânica que movimenta as turbinas das usinas. (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 52)
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Links

Acesse o link e conheça a síntese do Balanço Energético Nacional 
de 2012: <https://ben.epe.gov.br/downloads/Síntese%20do%20
Relatório%20Final_2012_Web.pdf>.

Ainda assim, podemos afirmar que a geração de energia a partir da 
água é relevante para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil é um 
dos cinco maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo.

A primeira hidrelétrica do Brasil foi construída no final do século XIX, 
quando o país estava sob o reinado de D. Pedro II, em Diamantina, no 
estado de Minas Gerais, “utilizando as águas do Ribeirão do Inferno, 
afluente do rio Jequitinhonha, com 0,5 MW (megawatt) de potência 
e linha de transmissão de dois quilômetros”. Por volta de cem anos 
depois, houve aumento significativo da potência das unidades 
instaladas, alcançando cerca de 14 mil MW, a exemplo da Usina de 
Itaipu, hidrelétrica construída conjuntamente pelos países Brasil e 
Paraguai (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

A Usina Hidrelétrica de Itaipu era a maior em operação em todo o 
mundo, e atualmente foi superada pela Hidrelétrica de Três Gargantas, 
na China. “Construída no Rio Yangtzé — o mais longo da Ásia, com 
6.300 km — jorra água capaz de gerar 22.500 megawatts, a mesma 
potência de 15 reatores nucleares” (HIDRELÉTRICA..., 2012, p. 1).

Para saber mais

A obra para construção da barragem da hidrelétrica Três Gargantas 
começou em 2003 e custou cerca de R$ 45,5 bilhões.

Vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo.

A energia hidrelétrica é oriunda de usinas hidrelétricas, e é gerada 
a partir do deslocamento da água de reservatórios que movimentam 
um eixo de turbinas que, por sua vez, movimentam os geradores de 
eletricidade, convertendo energia mecânica em elétrica. Depois de 
gerada, a energia é transmitida para os locais de consumo.

Conforme dito acima, o processo de geração de energia hidrelétrica 
necessita da construção de uma barragem que represe as águas dos 
rios e forme um reservatório de água. Não obstante, para que as águas 
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sejam represadas deve-se desviar o curso do rio.

Esta água represada é conduzida através de tubulações até uma 
turbina. É “[...] a energia potencial, existente entre o nível do reservatório 
antes da barragem e o nível do rio após a barragem transforma-se em 
energia cinética, através da água que faz girar a turbina” (COMPANHIA 
ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (RS), 2013, p. 1).

As turbinas podem ser do tipo Kaplan, Francis e Pelton, de acordo 
com sua forma. A determinação do tipo de turbina a ser utilizada em 
uma usina hidrelétrica depende do regime de operação da usina e da 
altura da queda d’água. Já o gerador apresenta em sua composição um 
rotor (imã) que gira dentro de uma bobina (estator), gerando corrente 
elétrica (COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (RS), 2013).

Os principais elementos de uma usina hidrelétrica são:

1. Reservatório ou lago: Surge quando a água do rio é 
represada pela construção de uma barragem.
2. Barragem: É uma estrutura construída no leito de 
um rio, permitindo acumular água. Pode ser de terra, 
enrocamento, alvenaria ou concreto.
3. Vertedouro: Permite o controle do nível da água do 
reservatório, principalmente em períodos de cheias. Pode 
ter ou não comportas.
4. Tomada d’água: É a estrutura que permite a condução da 
água do reservatório para adução das turbinas. Equipada 
com comportas de fechamento e grades de proteção.
5. Conduto forçado: É a canalização que conduz água, 
sob pressão, para as turbinas. Podem ser externos ou 
subterrâneos.
6. Casa de força: Local de onde se opera a usina e estão
localizados os grupos turbo-geradores e auxiliares.
7. Canal de fuga: Local de saída da água após movimentar 
as turbinas.
8. Subestação: Recebe a energia elétrica gerada na 
usina, transformando-a em alta tensão, para que possa 
ser transportada pelas linhas de transmissão a grandes 
distâncias.
9. Turbina: É uma roda com pás. A água faz a turbina girar 
ao atingi-la, transformando energia hidráulica em energia 
mecânica.
10. Gerador: Está acoplado mecanicamente à turbina. 
A energia mecânica disponível no eixo da turbina 
é transformada em energia elétrica pelo gerador. 
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(COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (RS), 2013, 
p. 2, grifo do autor)

Links

Para visualizar onde estão localizados os principais elementos em uma 
usina hidrelétrica, acesse o link: <http://www.ceee.com.br/pportal/
ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876>.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2008), as variáveis 
usadas para classificar uma usina hidrelétrica são: altura da queda d’água, 
vazão, capacidade ou potência instalada, tipo de turbina empregada, 
localização, tipo de barragem e reservatório. Esses fatores estão 
diretamente relacionados, como, por exemplo, o local de construção 
influencia na altura da queda d´água e vazão, que determinarão a 
capacidade da hidrelétrica. E, assim, a capacidade instalada determinará 
a barragem, o tipo de turbina a ser utilizado e o reservatório.

Dois tipos de reservatórios são relatados fio d´água e de acumulação. 
O reservatório de fio d´água opera com o fluxo de água do rio para 
gerar energia. Entretanto, o reservatório de acumulação, como o 
próprio nome diz, viabiliza o acúmulo de grande quantidade de água e 
frequentemente localiza-se nas cabeceiras dos rios com altas quedas 
d´água, com mais de 150 metros de altura.

As usinas podem ser de grande ou médio porte ou, ainda, uma 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Essa classificação se dá de acordo 
com a potência instalada, e a Agência Nacional de Energia Elétrica 
adota a seguinte:

É importante classificar as usinas quanto ao porte, pois sua potência 
instalada determinará as dimensões da rede de transmissão que será 
necessária para levar a energia até o centro de consumo.

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2008).

Quadro 4.2 | Classificação do porte da usina de acordo com a potência instalada
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transformada em energia elétrica pelo gerador (COM-
PANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (RS), 
2013, p. 2, grifo do autor).

Para visualizar onde estão localizados os principais elementos em uma usina hidrelétrica, acesse 
o link: <http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876>.

Links

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2008), as variáveis usadas 
para classificar uma usina hidrelétrica são: altura da queda d’água, vazão, capa-
cidade ou potência instalada, tipo de turbina empregada, localização, tipo de 
barragem e reservatório. Esses fatores estão diretamente relacionados, como, por 
exemplo, o local de construção influencia na altura da queda d´água e vazão, 
que determinarão a capacidade da hidrelétrica. E, assim, a capacidade insta-
lada determinará a barragem, o tipo de turbina a ser utilizado e o reservatório.

Dois tipos de reservatórios são relatados fio d´água e de acumulação. O 
reservatório de fio d´água opera com o fluxo de água do rio para gerar energia. 
Entretanto, o reservatório de acumulação, como o próprio nome diz, viabiliza 
o acúmulo de grande quantidade de água e frequentemente localiza-se nas 
cabeceiras dos rios com altas quedas d´água, com mais de 150 metros de altura.

As usinas podem ser de grande ou médio porte ou, ainda, uma Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH). Essa classificação se dá de acordo com a potência 
instalada, e a Agência Nacional de Energia Elétrica adota a seguinte:

Quadro 4.3 Classificação do porte da usina de acordo com a potência instalada

Classificação Potência Instalada

Centrais Geradoras Hidrelétricas com até 1 MW

Pequenas Centrais Hidrelétricas entre 1,1 MW e 30 MW

Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) com mais de 30 MW

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2008).

É importante classificar as usinas quanto ao porte, pois sua potência ins-
talada determinará as dimensões da rede de transmissão que será necessária 
para levar a energia até o centro de consumo.
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Quanto maior a usina, mais distante ela tende a estar dos 
grandes centros. Assim, exige a construção de grandes 
linhas de transmissão em tensões alta e extra-alta (de 230 
quilovolts a 750 quilovolts) que, muitas vezes, atravessam o 
território de vários Estados. Já as PCHs e CGHs, instaladas 
junto a pequenas quedas d’águas, no geral abastecem 
pequenos centros consumidores — inclusive unidades 
industriais e comerciais — e não necessitam de instalações 
tão sofisticadas para o transporte da energia (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 53).

Dentre as vantagens da energia hidrelétrica temos que, como as 
demais que vimos antes, também é uma energia renovável e limpa, 
não gerando emissões de CO

2
 durante a operação. Um benefício à 

população local é a utilização do reservatório como local de lazer: 
pesca, banho e até mesmo práticas de esporte.

Em adição, tem-se a geração de eletricidade a custo relativamente 
mais baixo por cada MW em relação a outras fontes de energia, em 
contraponto aos altos custos para instalação das usinas.

Apesar de todas essas vantagens, as desvantagens estão relacionadas 
a uma série de impactos ambientais.

Na construção do reservatório, determinada área deve ser inundada, 
afetando o meio de várias formas, dentre elas:

• Alteração da função da área: áreas de floresta e de cidades são 
inundadas para compor o reservatório;

• Elevação da emissão de CO
2
: derivada da decomposição de 

biomassa nos reservatórios, da vegetação que permanece na área 
inundada;

• Redução da biodiversidade: o alagamento provoca deslocamento 
e/ou morte de espécies de fauna e supressão de espécies vegetais 
originárias da área. Normalmente, antes da inundação é realizado o 
resgate de espécies de fauna e flora. Mas tais mudanças podem causar 
profundas alterações nos ecossistemas.

Entre as questões ambientais estão os impactos sobre a 
fauna, em especial a aquática: barramentos são obstáculos 
às espécies migratórias, em especial para os grandes 
bagres (surubim, jaú, dourada etc.), que precisam nadar 
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contra a correnteza para ativação do processo hormonal que 
desencadeia a reprodução. O impacto pode ser reduzido, 
mas não suprimido, pela construção de mecanismos de 
transposição como escadas e canais. O desequilíbrio 
ictiofaunístico favorece a proliferação das espécies de 
ambientes lênticos (águas paradas) em prejuízo daquelas de 
ambientes lóticos (correnteza). (BRASIL, 2013e, p. 1)

• Translocação de pessoas: a inundação de áreas habitadas exige que 
a população mude para outras localidades. Muitas vezes, a população 
não se sente preparada para sair do local em que seus antecessores se 
estabeleceram e constituíram família. Por mais que o local para onde a 
população irá possua uma boa infraestrutura hospitalar e de transporte, 
moradia e lazer de qualidade, a perda cultural pode ser significativa.

A construção da Usina Três Gargantas, na China, “[...] forçou a 
mudança de 1,4 milhão de pessoas, razão pela qual tem sido criticada 
por muitos moradores e especialistas. Em maio do ano passado, Pequim 
admitiu que a hidrelétrica havia causado uma série de problemas” 
(HIDRELÉTRICA..., 2012, p. 1).

Links

O vídeo Três Gargantas da China é a maior represa do mundo mostra 
rapidamente o impacto causado pela construção dessa usina: <http://
www.youtube.com/watch?v=J7Ow06lUiaU>.

Em uma pesquisa que teve como objetivo discutir o modelo 
brasileiro de sustentabilidade e apresentar o caso de Belo Monte, no 
Rio Xingu (PA), Ribeiro e Bassani (2011) concluíram que a Hidrelétrica de 
Belo Monte caracteriza-se como um empreendimento não vantajoso 
não somente do ponto de vista ambiental, por causa dos impactos 
gerados, mas também no que diz respeito a aspectos financeiros:

[...] pois a usina terá energia firme assegurada de 40% de 
sua capacidade, ou seja, 4,4 mil MW ao invés dos 11 mil MW
divulgados, com um investimento de R$ 30 bilhões. Foi 
verificado que a construção desta hidrelétrica contribuirá 
ainda com a proliferação de doenças como malária e 
Oncocercose devido à infestação de insetos na região do 
reservatório. (RIBEIRO; BASSANI, 2011, p. 18)
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Outras opiniões de especialistas devem avolumar as discussões 
para que possamos tirar nossas próprias opiniões sobre o assunto. No 
entanto, não é objetivo desta seção esgotar a discussão a respeito da 
Usina de Belo Monte.

Links

Conheça fatos e dados sobre o Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte: <http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/belomonte/
BELO_MONTE_-_Fatos_e_Dados.pdf>.

1.5 Biomassa

No contexto desta disciplina, consideramos biomassa uma massa 
de matéria orgânica que se constitui como fonte geradora de energia. 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (2008) classifica a biomassa de 
acordo com sua origem: biomassa florestal (basicamente madeira), 
biomassa agrícola (culturas em geral) e resíduos urbanos e industriais 
(sólidos ou líquidos). A decomposição desses materiais produz o gás 
metano que é usado para a geração de energia. A transformação em 
energia se dá por meio de vários processos, gerando energia elétrica, 
calorífera e ainda, produz combustível.

A matéria-prima utilizada e as tecnologias de processamento 
de recursos energéticos determinam os produtos, influenciando 
diretamente em seu potencial energético.

Em regiões de menor desenvolvimento, a maior expressividade 
de biomassa utilizada é a de origem florestal. Os processos ligados 
à produção de energia por biomassa florestal caracterizam-se pela 
necessidade de grande volume de matéria-prima para produção de 
pequenas quantidades de biomassa, ou seja, baixa eficiência energética.

Nos dias atuais, a biomassa é utilizada para geração de energia elétrica 
e “[...] principalmente em sistemas de cogeração e no fornecimento 
de energia elétrica para demandas isoladas da rede elétrica” (BRASIL, 
2013a).

Uma exceção a essa regra é a utilização da biomassa 
florestal em processos de cogeração industrial. Do 
processamento da madeira no processo de extração da 
celulose é possível, por exemplo, extrair a lixívia negra 
(ou licor negro) usado como combustível em usinas de 
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cogeração da própria indústria de celulose. (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 67)

Para saber mais

Cogeração = técnica na qual são produzidas duas formas de energia, 
térmica e mecânica ou elétrica, tendo como fonte a queima de um 
único combustível.

No entanto, grandes quantidades de energia elétrica são geradas a 
partir de biomassa de origem de resíduos agrícolas. Nesse contexto, o 
Brasil pode apresentar vantagens em relação a outros países, por causa 
de suas condições climáticas e de solo favoráveis à agricultura, seja 
para alimentação, para agroindústria ou biomassa.

Cabe ressaltar que a utilização de biomassa deve considerar 
os preceitos da sustentabilidade; nunca se deve comprometer a 
conservação dos recursos naturais utilizando vegetação nativa. Nesse 
contexto, observa-se que o não descarte de materiais ao meio ambiente 
contribui para a conservação dos recursos naturais.

Existem várias técnicas para transformar matéria-prima vegetal em 
energia. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (2008), 
a produção de energia calorífera de biomassa pode se dar por meio 
de combustão direta em fogões, fornos e caldeiras. Já a carbonização 
transforma matéria-prima vegetal sólida em outra de maior conteúdo 
energético, como é o caso da lenha transformada em carvão vegetal.

Esse tipo de utilização é bastante comum se pensamos nos 
churrascos que fazemos nos fins de semana. É possível ainda, 
encontrar nos supermercados carvão vegetal e até mesmo lenha, com 
a seguinte inscrição na embalagem: “madeira derivada de áreas de 
reflorestamento”. Isso demonstra a preocupação da empresa fabricante 
do produto em atender a um mercado cada vez mais exigente.

O processo de transformação de combustível sólido em gás 
(mistura de monóxido de carbono, hidrogênio, metano, dióxido de 
carbono e nitrogênio) é chamado de gaseificação; o gás produzido 
pode ser utilizado em motores de combustão interna e em turbinas 
para geração de eletricidade (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2008).
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Outro processo, não menos importante, para tratamento de dejetos 
orgânicos é:

[...] é a digestão anaeróbica que consiste na decomposição 
do material pela ação de bactérias e ocorre na ausência 
do ar. O produto final é o biogás, composto basicamente 
de metano (CH

4
) e dióxido de carbono (CO

2
). Já na 

agroindústria, o mais comum é a fermentação, pela qual 
os açúcares de plantas como batata, milho, beterraba 
e cana-de-açúcar são convertidos em álcool pela ação 
de microorganismos (geralmente leveduras). O produto 
final é o etanol na forma de álcool hidratado e, em menor 
escala o álcool anidro (isto é, com menos de 1% de água). 
Se o primeiro é usado como combustível puro em motores 
de combustão interna, o segundo é misturado à gasolina 
(no Brasil, na proporção de 20% a 22%). O resíduo sólido 
do processo de fermentação pode ser utilizado em usinas 
termelétricas para a produção de eletricidade. (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 84)

A transesterificação se constitui na reação de óleos vegetais com 
hidróxido de sódio ou de potássio. Os produtos são a glicerina e o 
biodiesel. Nos dias atuais, no Brasil o biodiesel é produzido tendo como 
matéria-prima vegetal: a palma e babaçu na região Norte, soja, girassol 
e amendoim nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e; mamona no 
semiárido nordestino (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2008).

Podemos perceber, então, que determinadas regiões brasileiras 
apresentam potencial para a produção de energia de biomassa. 
Entretanto, ao considerar o Brasil, podemos afirmar que a cana-de-
açúcar é a principal fonte de energia elétrica da biomassa, em sistema 
de cogeração. O setor sucroalcooleiro estimula o plantio da cana-
de-açúcar em grandes extensões de terra, dessa forma viabilizando o 
aproveitamento do bagaço e da palha.

Para saber mais

Aprofunde seus conhecimentos sobre os tipos de biomassa visitando a 
página: <http://www.cerpch.unifei.edu.br/biomassa.php>.

Entre as vantagens que podem ser atribuídas à energia de biomassa, 
Sauer e colaboradores (2006, p. 20) citam que a ampliação da atividade 
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econômica gerada pela indústria local promove o desenvolvimento 
sustentável e, ainda, gera “energia elétrica próxima ao local de consumo, 
reduzindo os gastos com transmissão”.

A possibilidade de diversificação da matriz energética também traz 
benefícios ao setor energético e econômico do país.

Em contraponto, pelo fato de a biomassa ser um resíduo de uma 
cultura agrícola, configura-se como desvantagem a supressão de 
florestas e alteração de ecossistemas.
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Seção 2

Geração de energia por meio de recursos 
energéticos não renováveis

“Petróleo continuará a dominar a matriz energética mundial nas 
próximas décadas” (PETRÓLEO..., 2013, p. 1).

Esta foi uma das notícias publicadas pelo jornal O Globo, na 
edição do dia 7 de abril de 2013. Lendo a reportagem percebemos 
que, pelo menos nos próximos 50 anos, os combustíveis fósseis 
continuarão ocupando uma posição de destaque na matriz energética 
mundial, mesmo com o forte apelo ambiental referente aos impactos 
decorrentes da exploração, beneficiamento e uso destes recursos. 
Esta resistência a mudanças deve-se a um longo período de grandes 
investimentos feitos neste setor e, desta forma, governos e iniciativa 
privada ainda desejam colher muitos frutos de tal investimento.

Para que você possa ter uma ideia do cenário atual e das perspectivas 
futuras, observe as informações apresentadas no Quadro 4.3 a seguir.

Fonte: Adaptado de O Globo (2013).

Quadro 4.3 | Matriz energética atual e perspectivas para 2030
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Seção 2 Geração de energia por meio de 
recursos energéticos não renováveis

“Petróleo continuará a dominar a matriz energética mundial nas próximas 
décadas” (PETRÓLEO..., 2013, p. 1).

Esta foi uma das notícias publicadas pelo jornal O Globo, na edição do 
dia 7 de abril de 2013. Lendo a reportagem percebemos que, pelo menos nos 
próximos 50 anos, os combustíveis fósseis continuarão ocupando uma posição 
de destaque na matriz energética mundial, mesmo com o forte apelo ambiental 
referente aos impactos decorrentes da exploração, beneficiamento e uso destes 
recursos. Esta resistência a mudanças deve-se a um longo período de grandes 
investimentos feitos neste setor e, desta forma, governos e iniciativa privada 
ainda desejam colher muitos frutos de tal investimento.

Para que você possa ter uma ideia do cenário atual e das perspectivas futuras, 
observe as informações apresentadas no Quadro 4.2 a seguir.

Quadro 4.2 Matriz energética atual e perspectivas para 2030

COMBUSTÍVEIS 
FÓSSEIS

NUCLEAR
FONTES 

RENOVÁVEIS

Mundo
Matriz energética em 2010 81% 6% 13%
Matriz energética em 2030 76,5% 6,5% 17%

Brasil
Matriz energética em 2010 53,4% 1,6% 45%
Matriz energética em 2030 52% 2% 46%

Fonte: Adaptado de O Globo (2013).

Considerando estes dados, é clara a importância de estudarmos as fontes 
não renováveis de energia, visto que continuarão sendo, ainda por um bom 
tempo, também as fontes de muitos impactos ambientais.

De forma geral, a energia gerada pelo uso de combustíveis fósseis provém da 
combustão destas substâncias que, em função de sua composição química, apre-
sentam maior ou menor poder calorífico, além de gerar mais ou menos poluentes.

Os combustíveis fósseis têm sido empregados para fornecer energia tér-
mica para o aquecimento de ambientes, secagem de alimentos e materiais e, 
também, nos mais diversos processos industriais. Também são amplamente 
empregados para a locomoção, quando a energia térmica gerada pela combus-
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Considerando estes dados, é clara a importância de estudarmos as 
fontes não renováveis de energia, visto que continuarão sendo, ainda 
por um bom tempo, também as fontes de muitos impactos ambientais.

De forma geral, a energia gerada pelo uso de combustíveis fósseis 
provém da combustão destas substâncias que, em função de sua 
composição química, apresentam maior ou menor poder calorífico, 
além de gerar mais ou menos poluentes.

Os combustíveis fósseis têm sido empregados para fornecer energia 
térmica para o aquecimento de ambientes, secagem de alimentos e 
materiais e, também, nos mais diversos processos industriais. Também 
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são amplamente empregados para a locomoção, quando a energia 
térmica gerada pela combus tão destas substâncias é transformada 
em energia mecânica, fundamental para a movimentação dos diversos 
meios de transporte (motocicletas, automóveis, caminhões, barcos, 
navios, aviões, helicópteros etc.), cada um adaptado a um tipo de 
combustível específico.

Por fim, a energia térmica proveniente da queima dos combustíveis 
fósseis pode ser transformada em energia mecânica que irá movimentar 
turbinas para a geração de energia elétrica, nas conhecidas usinas 
termelétricas.

A seguir, estudaremos um pouco mais sobre as vantagens e 
desvantagens do emprego dos combustíveis fósseis na geração de 
energia, e também conheceremos o panorama mundial do uso dos 
recursos naturais não renováveis para a geração de energia.

2.1 Gás natural

Em virtude de suas características o gás natural vem se tornando 
uma das alternativas mais promissoras dentre os combustíveis fósseis. 
Mas isso não foi sempre assim, pois no início do século XIX este 
recurso não era aproveitado e sua a presença dificultava a exploração 
do petróleo. Somente a partir dos anos 1980 é que seu uso tornou-se 
popular e, de lá para cá, registrou um crescimento impressionante. Este 
comportamento está associado à necessidade de buscar alternativas 
menos impactantes ao uso do petróleo.

Assim como o petróleo, o gás natural também é um combustível 
fóssil, ou seja, é gerado pela decomposição anaeróbica de matéria 
orgânica acumulada em eras pré-históricas, entretanto, é um 
combustível menos impactante que os derivados do petróleo, visto 
que é livre de enxofre e de cinzas. De acordo com o Ministério do 
Meio Ambiente:

[...] gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves que, 
à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece
no estado gasoso. Trata-se de um gás inodoro e incolor, 
não tóxico e mais leve que o ar. O gás natural é uma 
fonte de energia limpa que pode ser usada nas indústrias, 
substituindo outros combustíveis mais poluentes como 
óleos combustíveis, lenha e carvão. (BRASIL, 2013d, p. 1)
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O processo de extração de gás natural pode variar em função das 
características do depósito, podendo este ocorrer associado ou não 
ao petróleo. O gás associado (GA) pode estar dissolvido no petróleo ou 
envolvendo-o numa espécie de invólucro, nestes casos, inicialmente 
explora-se o petróleo, usando-se o gás para manter a pressão no 
reservatório. O gás não associado (GNA) ocorre livre de petróleo ou 
água e sua concentração predominante na rocha permite a produção 
basicamente de gás natural (BRASIL, 2013d).

O Ministério do Meio Ambiente aponta as vantagens de se utilizar o 
gás natural como fonte de energia em detrimento de outros recursos 
energéticos fósseis, como é o caso do carvão mineral e também do 
petróleo:

• baixa presença de contaminantes;
• combustão mais limpa, que melhora a qualidade do ar, 
pois substitui formas de energias poluidoras como carvão, 
lenha e óleo combustível, contribuindo também para a 
redução do desmatamento;
• menor contribuição de emissões de CO

2
 por unidade 

de energia gerada (cerca de 20 a 23% menos do que o 
óleo combustível e 40 a 50% menos que os combustíveis 
sólidos como o carvão);
• pequena exigência de tratamento dos gases de 
combustão;
• maior facilidade de transporte e manuseio, o que contribui 
para a redução do tráfego de caminhões que transportam 
outros tipos de combustíveis;
• não requer estocagem, eliminando os riscos do 
armazenamento de combustíveis;
• maior segurança; por ser mais leve do que o ar, o gás se 
dissipa rapidamente pela atmosfera em caso de vazamento;
• contribuição para a diminuição da poluição urbana 
quando usado em veículos automotivos, uma vez que 
reduz a emissão de óxido de enxofre, de fuligem e de 
materiais particulados, todos presentes no óleo diesel. 
(BRASIL, 2013d, p. 1)

Para saber mais

Você sabia que o gás natural pode ser transportado da produção até o 
consumidor por meio de gasodutos? Isso mesmo, o gás natural, uma vez 
extraído, é transportado através de dutos de superfície ou subterrâneos. 
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No Brasil, a rede de distribuição de gás natural possui mais de 6.500 
km de gasodutos instalados. Quando o transporte não pode ser feito 
pelos gasodutos, o mais indicado é transportá-lo na forma líquida, pois 
assim é possível reduzir 600 vezes seu volume, e para isto o gás deve 
ser resfriado a uma temperatura de 16 graus negativos.

Assim como acontece com o petróleo, o gás natural é produzido 
em vários países, os quais consomem e também exportam este recurso. 
As relações entre demanda e produção têm feito com que muitos 
países busquem em seus vizinhos o suprimento de gás necessário para 
atender à sua demanda, e com isto surge a necessidade de estabelecer 
acordos internacionais. Entretanto, isto não garante o fornecimento 
ininterrupto do gás, pois distúrbios nas relações entre as nações 
produtoras e consumidoras podem afetar o fornecimento, como 
aconteceu com o Brasil e seus fornecedores Bolívia e Argentina. Neste 
episódio o desabastecimento afetou a produção de energia pelas 
usinas termoelétricas brasileiras que utilizavam o gás natural como 
combustível. Desta forma, verificamos que dificuldades como estas 
enfrentadas pelo governo brasileiro colocam em risco o abastecimento 
de energia no país e, portanto, buscar a autossuficiência de recursos 
energéticos é uma questão de segurança nacional.

Para conhecer um pouco mais sobre as reservas, produção e 
consumo de gás natural no mundo observe o Quadro 4.4.

1 Reservas conhecidas em 2007; 2 Dados referentes a 2007.
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2008).

Quadro 4.4 | Reservas, produção e consumo de gás natural no mundo
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Quadro 4.4 Reservas, produção e consumo de gás natural no mundo

Países
Reservas1 

Trilhões (m3)
Países 

produtores
Produção2 

Bilhões (m3)
Países  

consumidores
Consumo2 

Bilhões (m3)

Rússia 44, 65 Rússia 607,4 EUA 652,90

Irã 27, 80 EUA 545,9 Rússia 438,80

Catar 25,60 Canadá 183,7 Irã 111,8

A. Saudita 7,17 Irã 111,9 Canadá 94,00

E. Árabes 6,09 Noruega 89,7 UK 91,40

EUA 5,98 Argélia 83,0 Japão 90,20

Nigéria 5,30 A. Saudita 75,9 Alemanha 82,70

Venezuela 5,15 UK 72,4 Itália 77,80

Argélia 4,52 China 69,3 Arábia 75,90

Iraque 3,17
Turco-me-
nistão

67,4 China 67,30

Brasil 0,36 Brasil 11,3 Brasil 22,00
1 Reservas conhecidas em 2007; 2 Dados referentes a 2007.
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2008).

A geração de energia elétrica no Brasil utilizando o gás natural como com-
bustível em usinas termoelétricas se intensificará nos próximos anos, sobretudo 
para atender à necessidade de energia nos períodos de estiagem, quando os 
reservatórios de água das usinas hidroelétricas devem ser preservados. Em 
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A geração de energia elétrica no Brasil utilizando o gás natural 
como combustível em usinas termoelétricas se intensificará nos 
próximos anos, sobretudo para atender à necessidade de energia nos 
períodos de estiagem, quando os reservatórios de água das usinas 
hidroelétricas devem ser preservados. Em 2008 o Brasil já possuía 
85 usinas termelétricas a gás natural em operação, e no mesmo ano 
outras 30 usinas estavam em fase de construção ou outorga (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

Do ponto de vista ambiental, o gás natural é, dos combustíveis 
fósseis, o menos impactante, pois seu uso gera quantidades menores 
de gases poluentes que colaboram para o efeito estufa:

[...] o estudo sobre gás natural do Plano Nacional de Energia 
2030 registra que o volume de CO

2
 lançado na atmosfera 

pode ser entre 20% e 23% inferior àquele produzido pela 
geração a partir do óleo combustível e entre 40% e 50% 
inferior aos casos de geração a partir de combustíveis 
sólidos, como o carvão. Os principais poluentes 
atmosféricos emitidos pelas usinas termelétricas a gás 
natural são dióxido de carbono (CO

2
), óxidos de nitrogênio 

(NOX) e, em menor escala, monóxido de carbono e alguns 
hidrocarbonetos de baixo peso molecular, inclusive 
metano. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2008, p. 104)

Apesar de seu baixo impacto referente à poluição do ar, a instalação 
de usina termelétricas a gás natural, requer grandes quantidades de 
água utilizada nos sistemas de resfriamento, este fator tem dificultado a 
obtenção de licenças ambientais para estes empreendimentos.

No meio socioeconômico a instalação destas usinas termelétricas 
tem gerado impactos positivos, considerando que são gerados royalties 
para os municípios onde estas usinas operam. Além disso, destaca-
se que, devido ao pequeno porte destes empreendimentos, não há 
necessidade de grandes áreas ou terrenos específicos, podendo ser 
instaladas próximo aos centros consumidores, diminuindo, assim, a 
necessidade de instalação de grandes linhas de transmissão de energia.



U4 - Geração de energia140

Links

Você pode encontrar mais informações sobre gás natural e termelétricas 
acessando os links abaixo:

<http://www.anp.gov.br>

<http://www.aneel.gov.br>

<http://www.mme.gov.br>.

2.2 Carvão mineral

Antes de iniciarmos nosso estudo é preciso deixar bem claro que 
existem dois tipos de carvão: o vegetal e o mineral. O carvão vegetal 
é obtido da carbonização de materiais lenhosos. O carvão mineral é 
formado a partir da decomposição da matéria orgânica acumulada 
em grandes quantidades em determinados locais que, em condições 
especiais de temperatura e pressão formam este combustível fóssil. O 
carvão mineral é formado por compostos químicos à base de carbono, 
oxigênio, nitrogênio, enxofre, misturados a minerais e rochas (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

O carvão mineral foi um dos primeiros combustíveis fósseis 
utilizados pelo homem como fonte de energia, tendo impulsionado a 
Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII e, mais tarde, aplicado 
também para a geração de energia elétrica no século XIX. Lentamente 
o carvão mineral foi sendo substituído pelos derivados de petróleo e 
gás natural, nos diversos setores onde era empregado.

Considerando o panorama mundial sobre reservas, produção e 
consumo do carvão mineral, podemos afirmar seguramente que este 
combustível fóssil ocupa ainda um importante espaço no cenário 
energético, visto que:

• existem grandes reservas do mineral;

• as jazidas são bem distribuídas, o que facilita sua exploração;

• apresenta maior estabilidade de preço no mercado internacional, 
quando comparados ao petróleo.

Não é à toa que a Agência Internacional de Energia (IEA) mostra que 
a principal fonte de energia utilizada para a geração de energia elétrica 
no mundo é o carvão mineral. Assim, 41% da produção mundial total 
de energia elétrica é obtida pela queima deste combustível fóssil. A 
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mesma agência considera que o uso do carvão mineral manterá sua 
posição no cenário energético mundial nos próximos trinta anos.

O Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, no entanto, 
produz e consome pouco carvão mineral. De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (2008), nossas reservas são compostas 
principalmente por carvão do tipo linhito e sub-betuminoso e 
encontram-se concentradas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina; reservas menores podem ser encontradas também nos 
estados do Paraná e São Paulo.

Do volume de reservas, o Rio Grande do Sul responde por
89,25%; Santa Catarina, 10,41%; Paraná, 0,32% e São Paulo,
0,02%. Somente a Jazida de Candiota (RS) possui 38% de 
todo o carvão nacional. Mas o minério é pobre do ponto 
de vista energético e não admite beneficiamento nem 
transporte, em função do elevado teor de impurezas. Isto 
faz com que sua utilização seja feita sem beneficiamento 
e na boca da mina (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2008, p. 136).

Apesar de possuirmos em torno de 7 bilhões de toneladas, nossas 
reservas de carvão mineral representam menos de 1% das reservas 
totais, colocando o Brasil em 10o lugar no ranking mundial (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

Mesmo considerando as vantagens citadas para a exploração e 
uso do carvão mineral como recurso energético, não podemos nos 
esquecer da importância dos impactos ambientais associados a este 
combustível fóssil. Assim, devemos lembrar que o carvão mineral 
constitui o método de produção de energia mais impactante ao meio 
ambiente, visto que da mineração à combustão provoca relevantes 
impactos nos meios biótico, físico e socioeconômico.

No Brasil, a mineração do carvão ocorre principalmente a céu 
aberto, notoriamente este tipo de exploração afeta drasticamente os 
recursos hídricos a fauna e flora locais, além da poluição sonora e do 
ar provocados também pelo transporte deste minério.

Os impactos ambientais mais importantes são gerados pela 
combustão do carvão mineral, que devido à sua composição química 
emite grandes quantidades de gases de nitrogênio, enxofre e o dióxido 
de carbono “[...] estimativas apontam que o carvão é responsável por 
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entre 30 e 35% do total de emissões de CO
2
, principal agente do efeito 

estufa” (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 140).

A Agência Internacional de Energia (IEA) aponta as tecnologias 
limpas para a combustão do carvão mineral, em que a geração de 
gases poluentes pode ser diminuída. Assim, na combustão pulverizada 
supercíclica é feita a queima do carvão pulverizado, permitindo maior 
eficiência na combustão. Outro procedimento indicado pela IEA 
para a redução dos impactos é conhecido como combustão em 
leito fluidizado, processo que pode proporcionar reduções de até 
90% de enxofre e de até 80% de nitrogênio. Além desses métodos, 
a gaseificação integrada a um ciclo combinado pode proporcionar a 
retirada de 95% do enxofre e captura de 90% do nitrogênio.

Para a utilização do carvão nacional, as tecnologias que 
apresentam melhores perspectivas de aplicação comercial
são, atualmente, a combustão pulverizada e o leito 
fluidizado. Tanto que as usinas de Jacuí e Candiota III 
utilizam a combustão pulverizada. Outros dois projetos, 
a usina Sul Catarinense e a Seival, no Rio Grande do 
Sul, utilizarão, respectivamente, a combustão em leito 
fluidizado circulante e a combustão pulverizada, segundo 
o Plano Nacional de Energia 2030. 
Em todas será possível utilizar, total ou quase totalmente, o
carvão bruto, sem necessidade de beneficiamento. 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 141)

Falamos em remoção de enxofre e captura de nitrogênio, porém 
as tecnologias para a redução dos impactos causados pela emissão de 
CO

2
 ainda não são uma realidade, projetos estão sendo desenvolvidos, 

e a perspectiva é que entrem em operação apenas em 2020.

2.3 Petróleo

Sabemos que o petróleo constitui uma das principais fontes de 
energia no mundo, sendo seus derivados amplamente utilizados nos 
transportes, geração de energia e outros processos que exigem energia 
térmica para operacionalização.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, em 2008 a 
matriz energética mundial era assim dividida:

• 34,4 % petróleo;
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• 26,0% carvão mineral;

• 20,5% gás natural;

• 10,1% biomassa;

• 6,2% nuclear;

• 2,2% hidrelétrica;

• 0,6% outras.

No Brasil, a descoberta de campos de petróleo na camada pré-sal 
aumentou significativamente as expectativas de produção da indústria 
nacional de petróleo, que estima um incremento de mais de 30 bilhões 
de barris nas reservas conhecidas. Essa descoberta elevou o Brasil à 
condição de grande produtor mundial, sendo convidado a participar da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A exploração do petróleo do pré-sal exigirá grandes investimentos 
em tecnologia, entretanto, estas reservas têm importância estratégica 
para o país, quando o assunto é independência energética e a 
regulação do mercado internacional do petróleo e seus derivados. 
Portanto, se bem administradas, as reservas brasileiras permitirão ao 
país estabelecer, em conjunto com as demais nações exportadoras, as 
regras para o comércio internacional deste recurso.

No Quadro 4.5 você poderá conhecer melhor o panorama da 
produção e consumo do petróleo no mundo.

1 Reservas conhecidas em 2007; 2 Dados referentes a 2007.
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2008).

Quadro 4.5 | Reservas, produção e consumo de petróleo no mundo
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Quadro 4.5 Reservas, produção e consumo de petróleo no mundo

Países
Reservas1 
bilhões de 

barris

Países  
produtores

Produção2 mil 
barris dia-1

Países 
consumidores

Consumo2 mil 
barris dia1

A. Saudita 264,2 A. Saudita 10.413 EUA 20.698

Irã 138,4 Rússia 9.978 China 7.855

Iraque 115,0 EUA 6.879 Japão 5.051

Kuwait 101,5 Irã 4.401 Índia 2.748

E. Árabes 97,8 China 3.743 Russia 2.699

Venezuela 87,0 México 3.477 Alemanha 2.393

Rússia 79,4 Canadá 3.309 Coreia do Sul 2.371

Líbia 41,5 E. Árabes 2.915 Canadá 2.303

Cazaquistão 39,8 Kuwait 2.626 Brasil 2.192

Brasil 12,6 Brasil 1.833 A. Saudita 2.154
1 Reservas conhecidas em 2007; 2 Dados referentes a 2007.
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2008).

De forma geral, a importância do petróleo na geração de energia elétrica é 
pouco expressiva e tem diminuído nos últimos anos. Isto se deve aos investi-
mentos realizados em fontes alternativas, menos impactantes ao meio ambiente 
e preferencialmente renováveis, e também ao preço dos derivados de petróleo. 
O uso de petróleo na geração de energia somente é importante em países que 
não dispõem de alternativas para este fim, como México, Itália, Portugal e 
Japão, ficando restrito o uso deste combustível para a geração de energia em 
situações emergenciais e complementares.

No Brasil não é diferente, de modo que a participação do petróleo na ma-
triz da energia elétrica é reduzida. Em 2008, 626 unidades operavam à base 
de óleo diesel, óleo combustível ou gás de refinaria. Ressalta-se que as usinas 
abastecidas com óleo diesel estão instaladas, principalmente, em áreas isoladas 
da região Norte, que ainda não se encontram conectadas ao Sistema Interligado 
Nacional — SIN (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

Como já é conhecido, a descoberta e exploração de uma bacia petrolífera 
alteram profundamente os aspectos sociais e da região onde está localizada. No 
Brasil, vários exemplos podem ser citados de cidades que tiveram sua econo-
mia impulsionada pelos royalties pagos pelo petróleo. Entretanto, também são 
significativos os efeitos adversos no meio ambiente, como a degradação do solo 
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De forma geral, a importância do petróleo na geração de energia 
elétrica é pouco expressiva e tem diminuído nos últimos anos. Isto 
se deve aos investimentos realizados em fontes alternativas, menos 
impactantes ao meio ambiente e preferencialmente renováveis, e 
também ao preço dos derivados de petróleo. O uso de petróleo na 
geração de energia somente é importante em países que não dispõem 
de alternativas para este fim, como México, Itália, Portugal e Japão, 
ficando restrito o uso deste combustível para a geração de energia em 
situações emergenciais e complementares.

No Brasil não é diferente, de modo que a participação do petróleo 
na matriz da energia elétrica é reduzida. Em 2008, 626 unidades 
operavam à base de óleo diesel, óleo combustível ou gás de refinaria. 
Ressalta-se que as usinas abastecidas com óleo diesel estão instaladas, 
principalmente, em áreas isoladas da região Norte, que ainda não 
se encontram conectadas ao Sistema Interligado Nacional — SIN 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

Como já é conhecido, a descoberta e exploração de uma bacia 
petrolífera alteram profundamente os aspectos sociais e da região 
onde está localizada. No Brasil, vários exemplos podem ser citados 
de cidades que tiveram sua economia impulsionada pelos royalties 
pagos pelo petróleo. Entretanto, também são significativos os efeitos 
adversos no meio ambiente, como a degradação do solo causada 
pela exploração do petróleo em terra. No mar os riscos são bastante 
conhecidos, como os vazamentos de óleo que afetam drasticamente 
a biologia marinha. Estas questões ambientais têm sido fortemente 
controladas pela legislação ambiental e constituem o maior limitador 
para a expansão do setor.

2.4 Nuclear

O urânio é um mineral que se encontra distribuído em toda a crosta 
terrestre, como constituinte da maioria das rochas.

Considera-se minério de urânio a concentração natural de mineral 
ou minerais na qual o urânio ocorre em proporções e condições tais 
que permitam sua exploração econômica (INDÚSTRIAS NUCLEARES 
DO BRASIL, 2013a). Depois de extraído, o minério de urânio é purificado 
e concentrado, formando um sal denominado yellowcake. Após esta 
primeira etapa, o yellowcake é convertido para o estado gasoso e 
depois é enriquecido num processo que aumenta a concentração do 



U4 - Geração de energia 145

átomo de urânio 235. Só então é que o urânio 235 se torna o principal 
combustível das usinas termonucleares (AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA, 2008) ou também denominada usinas nucleares.

O urânio 235 e o plutônio 238 são os principais elementos utilizados 
como combustível nuclear no processo de geração de energia 
por meio da fissão nuclear. Vamos dar ênfase ao urânio neste item, 
visto que o Brasil possui a sétima maior reserva de urânio do mundo 
(INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL, 2013b).

A energia nuclear é resultante da fissão do urânio em um reator nuclear. 
O reator nuclear é um equipamento no qual se processa a fissão nuclear 
gerando calor, portanto, uma central térmica nuclear. O calor produzido 
aquece a água presente no reator formando vapor que aciona uma turbina 
que, por sua vez, aciona um gerador de corrente elétrica.

Questão para reflexão

Você sabia que a energia nuclear é aquela que une os prótons e nêutrons 
no núcleo dos átomos?

Segundo a Eletrobrás (2013), a energia nuclear é utilizada para 
geração de eletricidade em mais de 400 centrais nucleares espalhadas 
por todo o mundo. Países como Japão, Estados Unidos, China, 
Rússia e Brasil são alguns que possuem usinas nucleares.

A primeira usina nuclear do Brasil foi Angra I, localizada em 
Angra dos Reis (RJ). Começou a operar em 1984 para suprir uma 
demanda de energia do estado do Rio de Janeiro, no entanto, sua 
operação de fato foi a partir do ano de 1995. Em 2000, finalizou-se 
a construção de Angra II.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2013c) em 2005, 
a energia nuclear contribuía com 2,7% da energia elétrica utilizada no 
Brasil com expansão prevista pelo Plano Nacional de Energia (PNE 
2030) de 4,9% até 2030, com a construção de Angra III:

Cogita-se também a implantação de novas usinas, em 
especial no Nordeste, em função da menor disponibilidade 
local de recursos hídricos. Esta é considerada uma das 
alternativas complementares importantes nos períodos 
de seca, quando se reduz a disponibilidade de energia 
hidrelétrica, principal componente da matriz elétrica 
brasileira (BRASIL, 2013c, p. 1).
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A energia nuclear é uma energia limpa, não necessita de grandes 
áreas para sua construção, não depende das condições climáticas 
para sua operação, possui uma grande quantidade de combustível 
disponível, além de ser uma fonte altamente concentrada de energia.

Apesar de todas essas vantagens, discussões são bastante marcantes 
em torno daquilo que se apresenta como principais desvantagens da 
energia nuclear: o risco de acidentes e geração de resíduos radioativos.

O maior acidente nuclear ocorreu em Chernobyl, Ucrânia, em 1986. 
Por falha humana, ocorreu uma explosão que causou um incêndio que 
durariam dez dias. Como consequência, foram espalhadas toneladas 
de material radioativo contaminando uma área de 150.000 km2. Ainda 
após 25 anos da ocorrência do acidente, nas proximidades da usina 
não existe vegetação e nem vida. “O então governo soviético admitiu 
15 mil mortes, mas, pelas contas de organizações não governamentais 
foram pelo menos 80 mil vítimas” (CHERNOBYL..., 2011, p. 1).

Os resíduos nucleares radioativos são perigosos e podem 
permanecer ativos por muitos anos após sua produção; atualmente 
não existem planos para estes resíduos, que devem ser estocados com 
bastante segurança a fim de evitar contaminação do meio.

Links

Visite a página das Indústrias Nucleares do Brasil para conhecer mais 
sobre o Ciclo do Combustível Nuclear: <http://www.inb.gov.br/pt-br/
WebForms/default.aspx>.

Para concluir o estudo da unidade

A dependência dos combustíveis fósseis para geração de energia 
pode comprometer o processo de desenvolvimento das nações e 
agravar os problemas ambientais.

Os riscos associados à energia nuclear também são objeto de 
preocupação da população mundial.

Cada vez mais se torna evidente a necessidade de buscar 
tecnologias alternativas e eficientes para obtenção de energia. E o Brasil 
possui abundância de recursos naturais com potencial energético para 
incrementar ainda mais a participação das fontes renováveis em sua 
matriz energética.
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Resumo

Considerando a alta dependência do ser humano por energia, é 
fato que os investimentos empregados na busca e aperfeiçoamento de 
fontes renováveis de energia deverão ser intensificados nos próximos 
anos, pois apesar das fartas reservas mundiais de recursos energéticos 
não renováveis, estes são finitos e, num futuro próximo, não mais 
poderemos contar com sua presença na composição da matriz 
energética mundial. Além disto, também é preocupante o impacto 
ambiental gerado pelo uso das fontes não renováveis, principalmente 
quanto à intensificação do efeito estufa.

Atividades de aprendizagem

1. Diferencie energia renovável de energia limpa.

2. Aponte uma desvantagem da energia solar.

3. A energia eólica é limpa. Comente esta afirmação.

4. Apesar da alta contribuição da energia hidrelétrica na matriz energética
do Brasil, este é um tipo de energia que causa polêmicas, devido aos seus 
impactos relacionados. Quais são eles?

5. Aponte vantagens e desvantagens do uso do gás natural na produção de 
energia elétrica.

6. Qual a importância do carvão mineral para a matriz energética brasileira?

7. Quais as consequências da descoberta do petróleo da camada do pré-
sal?

8. Você concorda com a afirmação que energia nuclear é energia limpa? 
Por quê?
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Unidade 5

Eficiência energética

Esta unidade pretende demonstrar os processos de eficiência 
energética, enfatizar usos sustentáveis da energia elétrica e 
apresentar os aportes legais ligados à energia elétrica.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção o objetivo é definir e verificar as possibilidade de uso da energia 

elétrica através da ecoeficiência e com eficiência energética.

Na segunda seção o ponto culminante é ressaltado pela legislação que 

permeia a energia e a eficiência energética; e um ponto fundamental é traçar 

estratégias com dicas sustentáveis e práticas para o dia a dia.

Seção 1 | Ecoeficiência e eficiência energética

Seção 2 | Aportes legais e dicas sustentáveis

Leliana Aparecida Casagrande Luiz





Introdução à unidade
Como foi salientado nas unidades anteriores sobre o que é 

energia, fica mais simples enfatizar que energia e ambiente estão 
intrinsecamente ligados, já que vimos que a energia possui fontes 
renováveis e não renováveis.

Não menos importante é compreender que ecoeficiência e 
eficiência energética devem andar lado a lado, pois a eficiência na 
ótica da sustentabilidade deve estar atrelada ao social, ao ambiental 
e ao econômico. A ecoeficiência não é programa e projeto voltado 
somente à indústria, mas em todos os segmentos como residências, 
comércios, empresas, enfim, tanto a área rural quanto a urbana.

Vale salientar que a missão da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA (ANEEL, 2013c, p. 1) é “[...] proporcionar condições favoráveis 
para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio 
entre os agentes e em benefício da sociedade”. Para gerar todo o 
processo é necessário estar embasado nos aspectos legais como 
forma de regulamentar o serviço de eletricidade no Brasil.

Na atualidade, pesquisadores estão imbuídos em desenvolver cada 
vez mais práticas de economizar energia com foco na proteção do 
planeta, desenvolvendo e incentivando programas e projetos em 
diversos setores da sociedade.

Para saber mais

Em 1996 foi criada a Aneel responsável por regular e fiscalizar os serviços 
de energia elétrica em todas as etapas (geração nas usinas, transmissão 
para as cidades e distribuição até as tomadas das casas).

Links

Conheça o guia publicado pela Aneel, Energia do dia a dia: use a energia 
com inteligência, disponível em: <http://www.aneel.gov.br/biblioteca/
downloads/livros/Cartilha_use_energia.pdf>.
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Seção 1
Ecoeficiência e eficiência energética

Conforme Castro e colaboradores (2006, p. 6): Avalia-se assim que 
a demanda por energia é explosiva e não há indicador substantivo que 
possa apontar mudanças no seu padrão de consumo, na medida em 
que ele reflete e espelha um padrão de industrialização intensivo em 
insumos energéticos.

Isso leva a uma nova configuração geopolítica mundial devido à 
preocupação dos países com sua segurança energética. Pelo lado 
da questão da segurança energética, tendem a ganhar destaque as 
res-trições ambientais que pautam a agenda estratégica de energia. 
Importante lembrar que o Protocolo de Quioto, que impõe metas de 
emissão de dióxido de carbono aos países, estimulou o aumento dos 
investimentos em fontes renováveis de energia.

Castro e colaboradores (2006, p. 12) comentam ainda que:

Novos Paradigmas para a Matriz Energética Brasileira são:

• Inventários do potencial regional de fontes de energia;
• Repotencialização das usinas hidrelétricas;
• Usinas hidrelétricas instaladas em derivações do curso 

d’água;
• Incrementação do uso da bioenergia;
• Investimentos em pesquisas no setor de produção de energias 

alternativas, nas universidades e institutos de pesquisas;
• Investir em pesquisas para melhorar o rendimento dos 

equipamentos utilizados para capturar energia solar etc.
Quando comentamos sobre a oferta interna de energia, isto 

é, a quantidade de energia que se coloca à disposição para ser 
transformada, distribuída e/ou para consumo final, pode-se 

A construção desenvolvimento do Balanço e Matriz 
Energética é um dos principais instrumentos do 
Planejamento Energético, vital para orientar, com menor 
grau de incerteza e risco, deci-sões de investimento que 
estão na base do desenvolvimento econômico e social das 
nações, de um país e de um estado.
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Silva (2013b, p. 3, grifo do autor) comenta que a energia primária 
provém de:

São fontes de energia secundária (EMPRESA DE PESQUISA 
ENERGÉTICA, 2007, p. 139):

Vale enfatizar que a produção da energia primária se obtém de 
recursos minerais, vegetais, animais (biogás), hídricos, reservatórios 
geotérmicos, Sol, vento, marés.

De acordo com o Banco de Informações de Geração (BIG), da Aneel, 
o Brasil, conforme dados de novembro de 2008, contava com 1.768 
usinas em operação, que correspondem a uma capacidade instalada 
de 104.816 MW (megawatts) — número que exclui a participação 
paraguaia na Usina de Itaipu. Do total de usinas (AGÊNCIA NACIONAL 
DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 18):

Energia Primária: Produtos energéticos providos pela 
natu-reza na sua forma direta, como petróleo, gás natural, 
carvão mineral (vapor e metalúrgico), urânio (U3O8), 
energia hidráulica, lenha, produtos da cana (melaço, 
caldo de cana, bagaço e palha) e outras fontes primárias 
(resíduos vegetais e animais, resíduos industriais, resíduos 
urbanos, energia solar, eólica etc., utilizados na geração de 
energia elétrica, vapor e calor). 
Energia Secundária: Produtos energéticos resultantes 
dos diferentes centros de transformação que têm como 
destino os diversos setores de consumo e eventualmente 
outro centro de transformação. 

[...] o óleo diesel, óleo combustível, gasolina (automotiva 
e de aviação), GLP, nafta, querosene (iluminante e de 
aviação), gás (de cidade e de coqueria), coque de carvão 
mineral, urânio contido no UO dos elementos combustíveis, 
eletricidade, carvão vegetal, etanol e outras secundárias 
de petróleo (gás de refinaria, coque e outros), produtos 
não energéticos do petróleo, derivados de petróleo que, 
mesmo tendo significativo conteúdo energético, são 
utilizados para outros fins (graxas, lubrificantes, parafinas, 
asfaltos, solventes e outros) e alcatrão (alcatrão obtido na 
transformação do carvão metalúrgico em coque).

analisar que encontramos no ambiente a energia primária e a 
energia secundária.
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•  159 são hidrelétricas;

• 1.042 térmicas abastecidas por fontes diversas (gás natural, 
biomassa, óleo diesel e óleo combustível);

• 320 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs);

• 2 nucleares;

• 227 centrais geradoras hidrelétricas (pequenas usinas 
hidrelétricas) e;

• 1 solar.

Estes dados indicam o quanto usamos do meio ambiente para 
a produção de energia para todos os tipos de uso (residencial, rural, 
comercial, industrial etc.). Eles nos levam também ao questionamento 
de quanto usamos hoje e como será o consumo em longo prazo? 
Pois nos deparamos com a tecnologia desenfreada e cada vez mais 
equipamentos, utensílios, dentre outros que exigem ser “plugados” na 
energia elétrica.

1.1 Energia sob a ótica da sustentabilidade

O primeiro cenário sobre proteção ambiental de forma sustentável 
surgiu na 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 
realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia; esta conferência teve 
como resultado a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente — PNUMA.

Em 1982, conforme Almeida e colaboradores. (1993), o Conselho 
de Ad-ministração do PNUMA propôs a criação de uma comissão 
para estudar os problemas ambientais e suas prováveis soluções, 
surgindo assim em 1983, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como “Comissão 
Brundland”, nome da presidente da No-ruega Gro Harlem Brundland.

Para saber mais

A energia elétrica atende a cerca de 92% dos domicílios no país. 
A produção de energia é rea-lizada por usinas hidrelétricas e 
termoelétricas, sendo que as usinas hidrelétricas respondem por cerca 
de 97% da energia elétrica gerada.
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• Ambiental: proteção ambiental, recursos renováveis, 
ecoeficiência;

• Econômico: resultado econômico, competitividade, relação 
entre clien-tes e fornecedores;

• Social: transparência, ética, direito dos trabalhadores, 
envolvimento com a comunidade;

Esta Comissão começou a desenvolver proposições relativas à 
proteção am-biental e ao desenvolvimento das nações, formatando 
estes trabalhos em forma de um relatório denominado “Nosso Futuro 
Comum”, concluído em 1987.

Esse relatório trouxe como definição: “O Desenvolvimento 
Sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibili-dade de as gerações futuras atenderem às 
suas próprias necessidades” (ALMEIDA et al., 1993, p. 99).

O tripé do desenvolvimento sustentável é norteado por três eixos 
principais, sendo:

Definir o que é, desenvolvimento sustentável não é difícil, 
porém sua via-bilização na prática é sem, dúvida, bastante 
problemática.

Pensando na sustentabilidade e no uso responsável e eficiente 
de energia elétrica, combatendo o desperdício, o Governo 
Federal, através do Ministério de Minas e Energia, criou em 1985 o 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), 
cuja Secretaria Executiva é exercida pela Eletrobrás.

Vale enfatizar que, ao economizar energia, adia-se a construção 
de novas usinas geradoras e sistemas elétricos associados, 
disponibilizando recursos para outras áreas e colaborando com 
o meio ambiente.

1.2 Ecoeficiência com eficiência energética

O termo ecoeficiência surgiu no ano de 1992, em um informe 
do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, 
informe chamado “Mudando o  Curso”, conforme Dias (2008, p. 
130) afirmava que seriam chamadas:
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[...] empresas ecoeficientes as empresas que alcancem de 
forma contínua maiores níveis de eficiência, evitando a con-
taminação mediante a substituição de materiais, tecnologias 
e produtos mais limpos e a busca do uso mais eficiente e a 
recuperação dos recursos através de uma boa gestão.

A ecoeficiência atinge-se através da oferta de bens e serviços 
a preços competitivos, que, por um lado, satisfaçam as ne-
cessidades humanas e contribuam para a qualidade de vida e, 
por outro, reduzam progressivamente o impacto ecológico 
e a intensidade de utilização de recursos ao longo do ciclo 
de vida, até atingirem um nível, que, pelo menos, respeite 
a capacidade de sustentação estimada para o planeta Terra 
(DIAS, 2008, p. 130).

• redução do consumo de recursos: inclui amenizar/
mi-nimizar a utilização de energia, materiais, água e 
solo, favorecendo a reciclabilidade e a durabilidade do 
produto e fechando o ciclo dos materiais; 

• redução do impacto na natureza: inclui a minimização 
das emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de 
desperdícios e a dispersão de substâncias tóxicas, assim 
como impulsiona a utilização sustentável dos recursos 
renováveis; 

• melhoria do valor do produto ou serviços: significa 
oferecer serviços concentrando-se em vender as ne-
cessidades funcionais de que os clientes necessitam, 
o que levanta a possibilidade de o cliente receber a 
mesma necessidade funcional com menos materiais e 
menor utilização de recursos.

A partir deste momento, o conceito de ecoeficiência vem sendo 
trabalhado e desenvolvido pelo Word Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) e outras organizações. Dias (2008) comenta, 
ainda, que em 1993 ocorreu o primeiro workshop sobre ecoeficiência, 
e os participantes elaboraram a seguinte definição:

Ao observar esta construção conceitual verificam-se três objetivos 
centrais, ressaltados por Dias (2008, p. 130), sendo:
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A ecoeficiência consiste na maior produção com menor utilização 
de insu-mos, conforme Dias (2008, p. 135) “[...] reduzindo o consumo 
de materiais e energia, geração de resíduos e a liberação de poluição 
no ambiente, assim como os custos de operação e as possíveis 
responsabilidades por danos a terceiros”.

É extremamente importante diminuir o uso dos recursos naturais 
para no mínimo manter a capacidade de carga estimada do planeta. 
Conforme Bar-bieri (2007, p. 138), uma empresa se tornaria ecoeficiente, 
conforme dados da WBCSD (World Business Council for Sistainable 
Development), por meio de práticas voltadas para:

É importante frisar que:

Já a eficiência energética é uma atividade técnico-econômica que 
objetiva (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, 2013, p. 1):

• minimizar a intensidade de materiais nos produtos e serviços;

• diminuir a demanda intensa de energia;

• reduzir a dispersão de substância tóxica;

• aumentar a reciclabilidade dos seus materiais;

• maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis;

• aumentar a durabilidade dos produtos da empresa;

• incrementar a intensidade dos serviços.

• Proporcionar o melhor consumo de energia e água, com 
redução de custos operacionais correlatos;

• Minimizar contingenciamentos no suprimento desses 
insumos;

[...] a ecoeficiência se baseia na ideia de que a redução de 
materiais e energia por unidade de produto ou serviço au-
menta a competitividade da empresa, ao mesmo tempo 
em que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja 
como fonte de recurso, seja como depósito de resíduos. 
(BARBIERI, 2007, p. 138)
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• Introduzir elementos e instrumentos necessários para 
o gerenciamento energético e hídrico da empresa ou 
empreendimento.

1.3 Eficiência energética: uma obrigação das empresas 
concessionárias

Cabe às empresas concessionárias do serviço público de 
distribuição de energia elétrica respeitar os contratos de 
con-cessão firmados com a ANEEL, pois a ANEEL estabelece 
obri-gações e encargos perante o poder concedente. 
Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o 
montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional 
líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao 
desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa 
de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição — 
PEE. (BRASIL, 2013b, p. 1)

Os projetos de Eficiência Energética e de Combate ao 
Desperdício de Ener-gia Elétrica devem ser apresentados à Aneel 
por meio de arquivos eletrônicos, seguindo — obviamente — as 
diretrizes estabelecidas no Manual para Elabo-ração do Programa 
de Eficiência Energética. As diretrizes estão definidas na Lei no 
9.991/2000 e também nas resoluções da Aneel na área específica 
sobre eficiência energética.

1.4 Programa e Projeto de Eficiência Energética

O Governo Federal, por meio do Ministério de Minas Energia, 
criou o Programa de Eficiência Energética e, assim, as entidades 
interessadas acabam desenvolvendo e apresentando seus projetos 
através de atividade que define ações em determinada operação, 
visando, primordialmente, à redução de custos com consumo 
de insumos energéticos e hídricos, apresentando sugestões 
de viabilidade técnico-econômica de implantação, incluindo 
as especificações técnicas, o “project finance”, equipamentos, 
materiais, serviços e as implan-tações propriamente ditas, além do 
gerenciamento do projeto e a gestão dos resultados após o término 
das intervenções.

Assim, conforme Abesco (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 
EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, 2013, 
p. 1):
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Este projeto bem elaborado vem ao encontro do estabelecido na 
Lei no 9.991, de 24 de junho de 2000, respaldado pelas resoluções 
da ANEEL.

1.5 Eficiência energética na indústria

Desde 2004, a Confederação Nacional da Indústria e a Eletrobrás, 
através do Procel, desenvolvem estreita cooperação, focadas 
no objetivo de aumentar o dinamismo das ações de eficiência 
energética direcionadas ao setor industrial.

A Eletrobrás, em parceria com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), lançou em 2009 o texto Eficiência energética na 

[...] qualquer empresa ou empreendimento pode ser be-
neficiado com projeto de eficiência energética, através de 
retrofit de ativos operacionais e instalações, e adequação 
de procedimentos. 
O projeto de eficiência energética é um conjunto de 
medidas bem definidas que, quando implantadas, levarão 
a uma redu-ção, previamente determinada, dos custos 
de consumo de água e/ou energia de uma empresa ou 
empreendimento, mantendo--se os níveis de produção e 
da qualidade do produto final.

Como fruto dessa cooperação foi elaborado um diagnóstico 
detalhado das principais oportunidades e prioridades para 
o desenvolvimento do mercado de eficiência energética 
industrial. Para alcançar esse objetivo foram desenvolvidos 
os seguintes trabalhos: 
• Experiência nacional em eficiência energética in-

dustrial: casos de sucessos no Brasil registrados nos 
últimos 10 anos, análise de prioridades de inves-
timentos de programas e fundos de investimentos 
governamentais; 

• Principais oportunidades de economia de energia em 
setores selecionados: oportunidades de eficiência nos 
principais usos industriais de energia e barreiras que 
precisam ser vencidas; 

• Experiência internacional: levantamento de práticas 
de eficiência energética industrial bem-sucedidas em 
diversos países. (ELETROBRÁS, 2009, p. 1)
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indústria: o que foi feito no Brasil, oportunidades de redução de 
custos e experiência internacional.

• A indústria não é prioridade nos programas governa-
mentais de eficiência energética apesar de ser o maior 
consumidor de energia. O setor industrial responde 
por 40,7% de toda energia consumida no Brasil. 
Porém, este documento enfatiza que não existe uma 
política governamental de longo prazo específica 
para o uso eficiente da energia na indústria. Isso se 
reflete na baixa prioridade dos programas federais de 
eficiência energética, nos investimentos de fundos 
setoriais de eficiência energética e nas condições de 
financiamento. Os setores residencial, comercial e 
público, que têm recebido maior prioridade nas polí-
ticas governamentais, respondem apenas por 15,8% do 
total do consumo de energia no País. 

• A economia de energia em ações de eficiência ener-
gética no setor industrial gera benefícios para toda 
a sociedade. Na análise de 217 projetos de eficiência 
energética de 13 setores industriais, o custo médio do 
MWh economizado foi de R$ 79/MWh. Considerando 
o custo marginal de expansão do sistema de energia 
elétrica estimado pela EPE em R$ 138/MWh no Plano 
Decenal 2007/2016, a diferença entre estes dois valo-
res é o ganho médio dos projetos. A economia obtida 
possibilita ao governo e ao empresário direcionar 
recursos para outras prioridades. Ações de eficiência 
energética agregam importantes ganhos sociais, am-
bientais e de competitividade. 

• O foco de atuação das iniciativas governamentais de 
eficiência energética industrial precisa ser ajustado. Le-
vantamento realizado em 13 setores industriais apontou 
que 82% das oportunidades de economia de energia 
na indústria estão nos processos térmicos. Entretanto, 
as ini-ciativas governamentais de eficiência energética 
focam no consumo de eletricidade. O ajuste no foco 
dos principais programas e fundos de investimento em 
eficiência ener-gética do governo levaria a melhores 
resultados. 

• Setores industriais intensivos em consumo de energia 
de países concorrentes do Brasil recebem apoio de 
seus governos para desenvolver projetos de eficiência 
energética. O trabalho analisou 63 programas de 13 
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países, mais a União Europeia. Verificou-se a existên-
cia de apoio direto às ações de eficiência energética 
industrial como renúncia fiscal, condições especiais 
de financiamento, treinamento e disponibilização de 
informações técnicas de qualidade. 

• O momento é propício para maior dinamismo nas ações 
de eficiência energética no setor industrial. As inicia-
tivas nacionais para ações de eficiência energética in-
dustrial ainda são muito tímidas. Contudo, a existência 
de metas de eficiência energética no Plano Nacional 
de Energia 2030 e a iniciativa do Ministério de Minas 
e Energia em desenvolver uma estratégia nacional de 
eficiência energética confirmam que esse é o momento 
para firmar parcerias, reorganizar esforços, estabelecer 
metas e priorizar recursos. (ELETROBRÁS, 2009, p. 2)

1.6 Eficiência energética em residências

O número de domicílios particulares permanentes com energia 
elétrica cresce de 57 milhões de unidades no ano de 2008 para cerca 
de 74 milhões de unidades em 2019. No que tange ao consumo de 
eletricidade, a evolução da posse de equipamentos por domicílio é 
determinante do ritmo de cresci-mento dessa demanda, contudo, 
mesmo tendo crescimento na aquisição de equipamento, é possível 
diminuir o consumo com práticas sustentáveis, pois pequenos 
gestos podem fazer a diferença.

1.7 Eficiência energética no setor comercial 

O setor comercial é heterogêneo, incluindo:

Importante frisar, como enfatiza Ben (2009 apud NANOTECH 
DO BRASIL, 2011, p. 1), que:

[...] shopping centers, estabelecimentos comerciais 
tradicio-nais do comércio varejista, inclusive bares e 
restaurantes, estabelecimento do comércio atacadista, 
hotéis e instalações de lazer e turismo, estabelecimentos 
financeiros, escritórios e estabelecimentos de serviços 
médicos, estabelecimentos de ensino, dentre outros. 
(NANOTECH DO BRASIL, 2011, p. 1)
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[...] o consumo de energia no setor comercial corresponde 
a 3,4% do consumo final energético do país. A fonte pre-
ponderante é a eletricidade, que concentra cerca de 
87% da energia total consumida no setor. Da mesma 
forma que no setor residencial, a avaliação da eficiência 
energética no setor comercial e de serviços requer 
ampla pesquisa sobre posse e uso de equipamentos.   
[...] Naturalmente, cada tipo de consumidor tem um perfil 
de consumo diferente, envolvendo usos e costumes 
diferentes, o que torna especialmente complexa 
a avaliação da eficiência energética nesse setor.  
Na concepção de empreendimentos comerciais já está em 
voga a previsão de construção com projetos arquitetônicos 
sintonizados na preocupação ambiental. 

Esses outros setores apresentam especificidades que tor-
nam complexa, ou mesmo impraticável, uma avaliação 
mais pormenorizada da eficiência energética. No setor de 
transportes, por exemplo, a definição de uma política para 
os modais aplicáveis para o transporte de carga ou mesmo 
para o transporte coletivo de passageiros nas regiões metro-
politanas pode alterar completamente o quadro da demanda 
setorial de energia e, por conseguinte, qualquer estimativa 
da eficiência energética no setor. Ademais, há reconhecidas 
dificuldades na obtenção de dados primários que permitam 
desagregar mais convenientemente o consumo de energia 
de acordo com a modalidade de transporte, se de carga ou 
de passageiros e, nesse caso, se coletivo ou individual, entre 
outras informações básicas. Ainda assim, foi possível estimar 
(de modo agregado) ganhos de eficiência para este setor no 
horizonte de 2019. (NANOTECH DO BRASIL, 2011, p. 1)

1.8 Eficiência energética em outros setores

Excluído o setor energético, e analisando os demais setores 
(transportes, agropecuário, comercial e público), destaca-se o setor de 
transportes, que compreende 2% do consumo final energético do país.

Enfim, é importante saber que os setores residencial e industrial, 
analisados nas seções precedentes quanto à eficiência energética 
intrinsecamente consi-derada na projeção dos respectivos consumos 
de energia, representam quase 60% do consumo final energético. 
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2.1 Aportes legais sobre eficiência energética no Brasil 

Os aspectos legais foram um ponto de apoio extremamente 
importante colaborando no fomento de programas e projetos, 
principalmente com incen-tivos de pesquisas na ótica da eficiência 
energética. Pois é muito significativo:

Abaixo seguem algumas leis que regem a eficiência energética: 
Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000:

“Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das 
empresas concessionárias, permis-sionárias e autorizadas do 
setor de energia elétrica [...]” (BRASIL, 2000, p. 1).

Lei nº 11.465, de 28 de março de 2007:

Seção 2

Aportes legais e dicas sustentáveis

[...] promover o uso eficiente e racional de energia elétrica 
em todos os setores da economia por meio de projetos 
que de-monstrem a importância e a viabilidade econômica 
de ações de combate ao desperdício e de melhoria da 
eficiência energética de equipamentos, processos e usos 
finais de energia. Busca-se a transformação do mercado de 
energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas 
tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de 
uso da energia elétrica. (PROPEE, 2013 apud CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA, 2013, p. 1)

Altera os incisos I e III do caput do art. 1º da Lei nº 9.991, de 
24 de julho de 2000, prorrogando, até 31de dezembro de 
2010, a obrigação de as concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica 
aplicarem, no mí-nimo, 0,50% de sua receita operacional 
líquida em programas de eficiência energética no uso final. 
(BRASIL, 2007, p. 1)
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Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010:

“Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; altera as Leis nos 
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de 23 de julho de 2004, e 10.438, 
de 26 de abril de 2002; e dá outras providências” (BRASIL, 2010a, p. 1).

A tarifa social foi criada para os consumidores enquadrados na 
Subclasse Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos 
incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras 
de energia elétrica, cujos mo-radores pertençam a uma família inscrita 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal — 
CadÚnico —, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo nacional ou outras situações caracterizadas na Lei 
12.212 (BRASIL, 2010a).

Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001:

“Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional 
de Energia, conhecida como ‘Lei de Eficiência Energética’” (BRASIL, 
2001c, p. 1).

2.1.1 A Lei de Eficiência Energética

Após vários anos de tramitação no Congresso Nacional, Garcia 
(2003, p. 10) enfatiza que:

[...] foi crucial atuação do emérito professor Jamil 
Haddad, da Universidade Federal de Itajubá, viajando 
diversas vezes a Brasília para convencer deputados e 
senadores sobre a Lei de Eficiência Energética, que pelo 
grande esforço foi final-mente promulgada em 17 de 
outubro de 2001, na esteira do racionamento de energia. 
Esta Lei ressalta a decisão de estabelecer ‘níveis máximos de 
consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência 
energética, de máquinas e aparelhos consumidores de 
energia fabricados ou comercializados no País’ [BRASIL, 
2001b]. A lei, portanto, vale para equipamentos nacionais e 
importados. Os comerciantes têm até 30 dias para atender 
à lei (naturalmente, quando os índices de cada tipo de 
equipamento for divul-gado), ou estarão sujeitos a multas 
de até 100% do preço de venda. Antes da divulgação dos 
índices, entretanto, 'deverão ser ouvidas em audiência 
pública, com divulgação antecipada das propostas, 
entidades representativas de fabricantes e im-portadores de 
máquinas e aparelhos consumidores de energia, projetistas 
e construtores de edificações, consumidores, insti-tuições 
de ensino e pesquisa e demais entidades interessadas'.



U5 - Eficiência energética 165

2.2 Economizando energia com dicas práticas

Vale a pena pensar: Qual é o meu papel com todos estes conceitos 
da ecoeficiência e eficiência energética? Qual é a relação entre o 
meu cotidiano, principalmente no quesito energia elétrica, e o meio 
ambiente?

Por diversas vezes, comentamos sobre os outros com suas 
responsabilidades sobre o meio e nos esquecemos do EU, sem 
observar nossos hábitos seja em casa, no trabalho e assim por diante.

Ao usar a energia elétrica de forma consciente, além de economizar 
na conta de luz, cada pessoa ajuda a evitar sua escassez no futuro.

A seguir confira algumas dicas de como economizar energia 
evitando o desperdício e, consequentemente, protegendo o meio 
ambiente. 

2.2.1 Dicas para você economizar energia e proteger o planeta

A cartilha da Aneel (BRASIL, 2013a, p. 27), que apresenta a energia 
do dia a dia com o título, Use a energia com inteligência, sugere “Pinte 
as paredes internas e o teto da casa com cores claras, elas refletem 
melhor a luz e reduzem a necessidade de iluminação artificial”.

Além desta, outra dica é que se:

Questão para reflexão

Você sabia que existem Normas ISO para consumo de energia?

Para saber mais

Acesse o artigo de Juan Novaes, Projetos devem agregar casos 
internacionais, e obtenha mais informações sobre normas de consumo 
de energia. Disponível em: <http://www.andrade-canellas.com.br/
default.asp?id_materia=10352>.

Use uma garrafa térmica com água gelada. Compre garrafas 
térmicas de acampamento, de 2 ou 5 litros. Abasteça-a de 
água bem gelada com uma bandeja de cubos de gelo pela 
manhã. Você terá água gelada até a noite e evitará o abre-
-fecha da geladeira toda vez que alguém quiser beber um 
copo d’água. (ECONOMIZANDO..., 2013, p. 1)
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Além disso:

• Compre um ventilador de teto. Nem sempre faz calor 
suficiente pra ser preciso ligar o ar condicionado. Na 
maioria das vezes um ventilador de teto é o ideal para 
refrescar o ambiente gastando 90% menos energia. 
Combinar o uso dos dois também é uma boa ideia. 
Regule seu ar condicionado para o mínimo e ligue o 
ventilador de teto [...]; 

• Troque suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes. 
Lâmpadas fluorescentes gastam 60% menos energia 
que uma incandescente. Assim, você economizará 136 
quilos de gás carbônico anualmente; 

• Escolha eletrodomésticos de baixo consumo energé-
tico. Procure por aparelhos com o selo do Procel (no 
caso de nacionais) ou Energy Star (no caso de impor-
tados). (DICAS..., 2013, p. 1)

Questão para reflexão

Você sabia que o selo Procel é muito importante, pois tem como obje-
tivo orientar o consumidor sobre os produtos disponíveis no mercado 
que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de 
cada categoria?

Também é pertinente que (10 DICAS..., 2013, p. 1):

Não deixe seus aparelhos em stand-by. Simplesmente 
desli-gue ou tire da tomada quando não estiver usando 
um eletro-doméstico. A função de stand-by de um 
aparelho usa cerca de 15% a 40% da energia consumida 
quando ele está em uso; Descongele geladeiras e freezers 
antigos a cada 15 ou 20 dias. O excesso de gelo reduz a 
circulação de ar frio no aparelho, fazendo que gaste mais 
energia para compensar. Os novos modelos consomem 
até metade da energia dos modelos mais antigos, o que 
subsidia o valor do eletrodoméstico a médio/longo prazo; 
Use a máquina de lavar roupas/louça só quando estiverem 
cheias. Caso você realmente precise usá-las com metade 
da capacidade, selecione os modos de menor consumo de 
água. Se você usa lava-louças, não é necessário usar água 
quente para pratos e talheres pouco sujos. Só o detergente 
já resolve.
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O Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade e Inovação (2013, 
p. 1) sugere:

Outra dica é:

 É importante observar como proceder com o uso do 
computador (SUGES-TÕES..., 2013, p. 1):

Divulgue essa lista e se ligue nela!

Mas a dúvida persiste: “Gasto pouca ou muita energia elétrica na 
minha residência”?

• Retire imediatamente as roupas da máquina de lavar 
quando estiverem limpas. As roupas esquecidas na 
máquina de lavar ficam muito amassadas, exigindo 
mais trabalho e tempo para passar e consumindo 
assim muito mais energia elétrica. 

• Tome banho de chuveiro de preferência, rápido [10 
minutos no máximo]. Um banho de banheira consome 
até quatro vezes mais energia e água que um chuveiro. 

• Use menos água quente. Aquecer água consome 
muita energia. Para lavar a louça ou as roupas, prefira 
usar água fria.

“Não forre as prateleiras da geladeira, isso consome mais 
energia elétrica” (BRASIL, 2013a, p. 14).

• Desligue o computador. Muita gente tem o hábito de 
deixar o computador de casa ou da empresa li-gado 
ininterruptamente, às vezes fazendo downloads, às vezes 
simplesmente por comodidade. Desligue o computador 
sempre que for ficar mais de 2 horas sem utilizá-lo e o 
monitor por até quinze minutos; 

• O maior responsável pelo consumo de energia de um 
computador é o monitor. Monitores de LCD são mais 
econômicos, ocupam menos espaço na mesa e estão 
ficando cada vez mais baratos; 

• Ao se hospedar em um hotel, economize toalhas e lençóis 
e não demore muito no banho. Use o bom senso...; 

• 'Vá de escada. Para subir até dois andares ou descer 
três, que tal ir de escada? Além de fazer exercício, você 
economiza energia elétrica dos elevadores'.
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Para fazer a estimativa de gasto de energia é importante identificar 
todos os eletrodomésticos verificando a etiqueta onde estão as 
informações de con-sumo para que o cálculo seja mais preciso. 
Preencha o Quadro 5.1, planeje o seu consumo e fique dentro de 
sua cota, decidindo quanto vai gastar ou está gastando. Esta é uma 
maneira eficiente de controlar o desperdício.

2.3 Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) é coordenado pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e 
visa prestar informações sobre o desempenho dos produtos no que 
diz respeito à sua eficiência energética através da Etiqueta Nacional de 
Conservação da Ener-gia — Ence (INMETRO, 2013b). O PBE tem alta 
sinergia com o selo Procel e os índices de eficiência definidos pelo Comitê 
Gestor de Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE) representando um 
dos principais programas de eficiência energética do país. Importante 
frisar que o CGIEE foi instituído em 19 de dezembro de 2001 pelo Decreto 

Quadro 5.1 | Planejando o consumo de energia elétrica

Equipamento
Potência em 

watt
Hora de uso 

mensal
Consumo 

mensal (Kwh)
Sua priori-

dade

Chuveiro

Secador de 
cabelo

Torradeira

Cafeteira

Espremedor 
de frutas

Batedeira

Geladeira

Freezer

Forno

Televisão

Micro-ondas

Processador

Vídeo 

Liquidificador 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (2001, p. 30).
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Figura 5.1 | Planejando o consumo de energia elétrica

Fonte: Inmetro (2013).

nº 4.059, que regulamentou a Lei nº 10.295 (BRASIL, 2001c), de 17 de 
outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e 
Uso Racional de Energia, conhecida como “Lei de Eficiência Energética”.

Ter conhecimento do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) 
colabora no preenchimento do Quadro 5.1, que visa ao planejamento do 
consumo de energia elétrica.

A etiqueta a seguir [Figura 5.1] é um exemplo para refrige-
rador. Cada linha de eletrodoméstico possui sua própria 
eti-queta, só mudando as características técnicas de cada 
produto. Antes de comprar um eletrodoméstico com 
esta etiqueta, verifique a letra que indica a sua eficiência 
energética. Por exemplo, um produto com a etiqueta 
com a letra A é mais eficiente que um com a letra C. 
(ELETRODOMÉSTICOS, 2012, p. 1)
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Na Figura 5.2 observa-se a etiqueta que acompanha a embalagem de 
lâmpadas.

A Figura 5.3 demonstra a etiqueta para coletor solar com várias 
informações nos seus diversos campos, contribuindo para o entendimento.

Figura 5.2 | Programa de Etiquetagem para  Lâmpadas

Figura 5.3 |  Etiqueta para coletor solar

Fonte: Inmetro (2013).

Fonte: Inmetro (2013).
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2.4 O Brasil e a preocupação com energia limpa

O Atlas de energia elétrica do Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA, 2008, p. 60) salienta que:

Todas as etapas da energia elétrica necessitam de licenciamento 
ambiental, estando salientado no Anexo I da Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama) no 237/97. Esta resolução (IBAMA, 
2013, p. 1) enfatiza que caberá o licenciamento de empreendimentos e 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou 
regional, a saber:

Os órgãos ambientais estaduais, no momento da solicitação 
de documentos necessários para o licenciamento ambiental de 

I. localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona 
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União;

II. localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III. cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os li-mites territoriais 
do País ou de um ou mais Estados;

IV. destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, trans-portar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear — CNEN;

V. bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada à 
legislação específica.

[...] o setor elétrico brasileiro possui uma matriz energética 
bem mais “limpa”, com forte participação de fontes 
renováveis já que o parque instalado é concentrado 
em usinas hidrelétri-cas que não se caracterizam pela 
emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE). Mais 
de 70% das emissões de GEE do país estão relacionadas 
ao desmatamento e às queimadas. Tanto que a maior 
contribuição ao Plano Nacional de Mu-danças Climáticas 
tende a ser a intensificação de projetos de eficiência 
energética — que, ao proporcionar a redução do consumo, 
diminuem a necessidade de novas usinas.
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empreendimentos de energia elétrica, podem ser mais restritivos de 
estado para estado.

2.5 Eficiência energética: um exemplo

Links

Conheça um caso de eficiência energética, disponível em:

<http://www.mundosustentavel.com.br/2011/09/japao-um-exemplo-
de-eficiencia- energetica-a-ser-seguido/>.

2.5.1 Japão: exemplo de eficiência energética a ser seguido

Medeiros (2011, p. 1) ressalta um panorama internacional citando o 
Japão como exemplo de eficiência energética.

País aposta em programas de eficiência energética de 
equipa-mentos e máquinas da indústria, além de incentivar 
conser-vação de energia por parte dos consumidores, 
para superar dependência dos combustíveis fósseis.   
País com poucos recursos energéticos, o Japão se viu 
obrigado a reduzir sua dependência externa por energia, 
principalmente após o choque do petróleo em 1973, quando 
cerca de 80% da sua demanda era atendida pelo combustível 
fóssil. Uma das formas de reduzir essa dependência seria 
aumentar a eficiência energética de equipamentos e 
máquinas da in-dústria, assim como incentivar a conservação 
de energia por parte dos consumidores, sejam residenciais 
ou comerciais. Dessa forma, o Japão criou em 1979 a Lei 
de Conservação de Energia, que regulamenta as bases 
para as atividades vol-tadas para a eficiência energética 
no país, além de promover políticas assistenciais. “Graças 
ao progresso dessa Lei, o Japão tem o setor industrial que 
apresenta as taxas mais avançadas do mundo em termos de 
eficiência energética”, avaliou um relatório do Ministério da 
Fazenda, Comércio e Indústria do Japão (METI — Ministry 
of Economy, Trade and Industry). Desde a implementação 
da lei, o país melhorou sua eficiência energética em mais 
de 30%. Atualmente, o Japão utiliza apenas 1/9 da energia 
que a China usa para criar uma unidade de PIB (Produto 
Interno Bruto); e 1/3 da energia que os Estados Unidos 
utilizam para produzir a mesma unidade econômica. 
Em abril de 1999, a Lei de Conservação de Energia passou 
por uma revisão e nesse mesmo ano foi criado o programa 
Top Runner, que estipula metas de eficiência energética para 
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máquinas e equipamentos. A princípio, 11 itens foram in-
cluídos na lista, que íam desde automóveis até aparelhos de 
ar condicionado. Em 2002, foram incluídos mais sete itens, 
sendo que outros três foram adicionados em 2005 e mais dois 
em 2009. Segundo as regras do programa Top Runner, o pro-
duto mais eficiente do mercado se torna referência e, assim, 
outros produtos da mesma categoria precisam, a seguir, 
atingir eficiências semelhantes dentro de um prazo fixado, 
sob o risco de ficarem fora do mercado, caso a meta não seja 
atingida. Mas por trás do programa, incentivos do governo 
foram fun-damentais para que a indústria se modernizasse 
e para que a população soubesse como poupar energia e 
usá-la de forma racional. Empréstimos a juros baixos foram 
oferecidos, assim como medidas de dedução fiscal. Para 
que as iniciativas pudessem sobreviver no futuro, o governo 
também incenti-vou o desenvolvimento de tecnologias e 
apoiou projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados 
para o tema, realizados com a cooperação da indústria e 
das universidades. Por isso, o país acumulou, ao longo das 
últimas décadas, uma enorme variedade de tecnologias 
de economia de energia, que colocam o país no mais alto 
padrão mundial.

Para concluir o estudo da unidade

Resumo

Evidenciou-se nesta unidade que, concomitantemente ao uso da 
ener-gia elétrica, é possível ter práticas sustentáveis e que alternativas 
surgem com estudos e pesquisas.

Importante enfatizar que, ao economizar energia, adia-se a 
construção de novas usinas geradoras e sistemas elétricos associados, 
disponibilizando recursos para outras áreas e colaborando com o 
meio ambiente.

Em suma, o que se procurou nesta unidade foi ressaltar o que são 
os processos de ecoeficiência e eficiência energética e apresentar 
alguns as-pectos da legislação ligados à energia elétrica na ótica 
da sustentabilidade, enfatizando os usos e práticas sustentáveis da 
energia elétrica.

Nesta unidade buscou-se, na Seção 1, apresentar ecoeficiência 
e eficiên-cia energética, trabalhando conceitos e seu viés na ótica 
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da sustentabilidade. Ressalta-se o incentivo do Governo Federal para 
o desenvolvimento de Pro-grama e Projeto de eficiência energética, 
esta eficiência energética como uma obrigação das empresas 
concessionárias e, ainda, a eficiência energética na indústria, em 
residências, no setor comercial e em outros setores.

Na Seção 2, o mote foi apresentar os aportes legais e dicas 
sustentáveis com atitudes práticas e viáveis para aplicação no dia a 
dia. Esta seção re-trata, ainda, o Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE), a preocupação do Brasil com energia limpa e um estudo 
de caso apresentando o Japão como um exemplo de eficiência 
energética no setor industrial a ser seguido.

Atividades de aprendizagem

Observe os pontos apresentados por Dias (2008, p. 130): 
1. redução do consumo de recursos: inclui ameni-zar/minimizar a 

utilização de energia, materiais, água e solo, favorecendo a reciclabilidade 
e a durabilidade do produto e fechando o ciclo dos materiais;

2. redução do impacto na natureza: inclui a minimi-zação das emissões 
gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e a dispersão 
de subs-tâncias tóxicas, assim como impulsiona a utilização sustentável 
dos recursos renováveis;

3. melhoria do valor do produto ou serviços: significa oferecer serviços 
concentrando-se em vender as ne-cessidades funcionais de que os 
clientes necessitam, o que levanta a possibilidade de o cliente receber a 
mesma necessidade funcional com menos materiais e menor utilização 
de recursos.

1. Estes pontos referem-se a/ao:

a) (  ) Eficácia empresarial
b) (  ) Energia limpa
c) (  ) Ecoeficiência
d) (  ) Programa Brasileiro de Etiquetagem
e) (  ) Desperdício de energia

2. O que significa PBE e por qual órgão é coordenado?

a) Produto Brasileiro de Ética, coordenado pela Agência Nacional de Energia 
Eficaz (Aneel).
b) Programa Brasileiro de Etiquetagem, coordenado pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
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3. Assinale V para Verdadeiro e F para Falso: 
( )  Não deixe seus aparelhos em stand-by. Simplesmente desligue ou tire 
da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico. A função de 
stand-by de um aparelho usa cerca de 15% a 40% da energia consumida 
quando ele está em uso. 
( ) Mude sua geladeira ou freezer de lugar. Ao colocá-los próximos ao 
fogão, eles utilizam muito mais energia para compensar o ganho de 
temperatura. Mantenha-os afastados pelos menos 15 cm das paredes para 
evitar o superaquecimento. Colocar roupas e tênis para secar atrás deles, 
então, nem pensar! 
( ) Descongele geladeiras e freezers antigos a cada 15 ou 20 dias. O 
excesso de gelo reduz a circulação de ar frio no aparelho, fazendo que gaste 
mais energia para compensar. Se for o caso, considere trocar de aparelho. 
Os novos modelos consomem até metade da energia dos modelos mais 
antigos, o que subsidia o valor do eletrodoméstico a médio/longo prazo. 
( ) Use a máquina de lavar roupas/louças só quando estiverem cheias. 
Caso você realmente precise usá-las com metade da capacidade, selecione 
os modos de menor consumo de água. Se você usa lava-louças, não é 
necessário usar água quente para pratos e talheres pouco sujos. Só o 
detergente já resolve. 
( ) Retire imediatamente as roupas da máquina de lavar quando estiverem 
limpas. As roupas esquecidas na máquina de lavar ficam muito amassadas, 
exigindo muito mais trabalho e tempo para passar e consumindo, assim, 
muito mais energia elétrica. 
( ) Tome banho de chuveiro e, de preferência, rápido. Um banho de 
banheira consome até quatro vezes mais energia e água que um de chuveiro.

c) Programa Básico de Etiqueta, coordenado pelo Instituto Brasileiro de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
d) Programa Básico de Educação, coordenado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
e) Produto Básico de Ética, coordenado pelo Instituto Brasileiro de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
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