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Energia:
começo da
conversa
Este livro tem como proposta apontar questões sobre
a energia, desde seu conceito até seus impactos e
consumo eficiente.

O professor do programa de pós-graduação em História
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
José Augusto Pádua, aborda a história do emprego de
energia pela humanidade no texto “Energia e meio ambiente
no Brasil: uma introdução histórica”.

O doutor em Socioeconomia e professor titular do
Programa de Planejamento Energético da Pós-Graduação
em Engenharia (PPE-Coppe) e da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), Maurício Tolmasquim, apresenta ao
leitor “Brasil no século XXI: potência energética e ambiental”.

Em “Energia e desenvolvimento sustentável”, o economista
Sergio Besserman faz uma reflexão sobre os modos de
produção e consumo.

O doutor em Economia da Energia e professor da
Universidade de São Paulo (USP), Edmilson Moutinho,
discorre sobre “Aspectos técnicos e ambientais da
exploração de petróleo”.

O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Roberto Schaeffer, expõe, em “Mudanças
climáticas”, o processo de aquecimento do planeta devido à
emissão de gases geradores do Efeito Estufa, causado pela
queima de combustíveis fósseis.

Yastremska

Na parte Conceitos, são abordados os conceitos
e fundamentos sobre energia (energia, potência,
formas de energia, conversão energética, leis básicas
das conversões energéticas, eficiência, sistema
energético, fontes energéticas), e é apresentada a
evolução histórica e a importância do uso de energia
pela sociedade moderna, mostrando as relações entre
energia e qualidade de vida e os aspectos ambientais
relacionados aos sistemas energéticos. São detalhadas
as principais configurações de sistemas energéticos
(lenha, petróleo e gás natural, biocombustíveis líquidos,
eletricidade), destacando seus elementos, desde os
recursos naturais aos usos finais, procurando ressaltar
os temas de maior interesse no Brasil e apresentando
suas perspectivas e seu potencial de desenvolvimento.

O indigenista Porfírio Carvalho, que coordenou
programas exitosos com populações indígenas,
reassentadas devido à criação de reservatórios de
usinas hidrelétricas, deixa registrada sua experiência em
“Programa Parakanã: uma história de sucesso”.
O professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da
Universidade de São Paulo (USP), José Goldemberg,
faz um panorama da “Termeletricidade e da energia
nuclear no país”.
Em “Energia eólica”, o engenheiro mecânico e professor
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS), Jorge Alé, trata da utilização dos ventos como
fonte energética, demonstra o potencial eólico brasileiro
e lista as vantagens e os cuidados para a instalação de
parques eólicos no país.

São destacados os tipos de geração de energia e os
aspectos voltados para o uso eficiente de energia, com
a apresentação de conceitos e de exemplos dentro da
realidade brasileira, reforçando a importância da adoção
de tecnologias e práticas (padrões e hábitos de uso)
energeticamente eficientes.

Em “A energia que vem do Sol”, a doutora em Química
e professora do Centro Universitário UNA, em Belo
Horizonte, Elizabeth Pereira, aborda as formas de
aproveitamento da energia solar, com ênfase em seu
uso para aquecimento de água.

A parte Conceitos apresenta, ainda, o detalhamento dos
fatos abordados na Linha do Tempo da Energia e, no final da
unidade, um pequeno glossário, que define o conceito de
alguns dos termos utilizados.

O texto seguinte abre ainda com uma dinâmica de reflexão
sobre a influência do Sol em nossas vidas. Em “Energia solar
fotovoltaica”, o engenheiro, pesquisador e professor da
Universidade de São Paulo (USP), Roberto Zilles, explora a
luz solar como fonte renovável de energia elétrica.

Na parte Contextos, você encontra uma coletânea de
textos que abordam diversos aspectos da questão
energética brasileira.

Mergulhe nesse universo energético e descubra muito mais.
Que as informações aqui presentes sirvam de incentivo
para novas pesquisas e incrementem ainda mais sua ação
educativa. Boa leitura!

A Eletrobras apresenta o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel) e destaca o que é
necessário, dos pontos de vista técnico e social,
para reduzir o desperdício de forma
significativa e incentivar hábitos de
consumo eficiente.

Conceitos e Contextos

O professor e pesquisador da Universidade Federal de
Itajubá, Geraldo Filho, apresenta “Hidroeletricidade: a
energia que vem da água”, em que explica como a água
se transforma em energia e compara as vantagens e
desvantagens das pequenas centrais hidrelétricas frente às
grandes usinas.

Introdução
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Energia: em tudo
e em todo lugar
Olhe à sua volta. Você consegue ver
alguma coisa que não dependa de energia?

Fique ligado
O MOTE É SEMPRE ESSE:
SE ALGUMA COISA SE
ALTERA, MUDA DE LUGAR,
FORMA OU COMPOSIÇÃO,
A ENERGIA É A ETERNA
RESPONSÁVEL.

Conceitos e Contextos

Mas o que é
energia?

Energia também é uma palavra
de muitos usos no senso comum.
Está concentrada em elementos
da natureza, como a energia do sol,
que nos aquece, e também pode ser
sinônimo de força vital.

Energia é uma palavra que vem do grego energéia, e quer
dizer “força em ação”. Em uma definição exata, energia
é causa e origem de todas as mudanças, de todas as
transformações1.

Para os chineses, por exemplo, a
energia é o Chi, que está presente
em todo o universo e também nas
pessoas. Boa parte da medicina
chinesa trata os pacientes apenas
fazendo fluir essa energia, algo
parecido com o que algumas etnias
africanas chamam de Axé. Para os
budistas, é possível se nutrir de energia
espiritual por meio dos mantras.

Em 1872, Maxwell propôs uma definição que pode ser
considerada mais correta do que a anterior: “energia é
aquilo que permite uma mudança na configuração de um
sistema, em oposição a uma resistência a esta mudança”.
Estão, nessa definição, duas ideias importantes: as
modificações de estado implicam vencer resistências, e a
energia é que permite modificações de estado.
É a energia que faz as coisas acontecerem, sem ela,
nada muda. Por isso, em suas várias formas, a energia
está sempre presente à nossa volta, mesmo quando
não percebemos. Se estamos vivos, é porque processos
energéticos estão acontecendo em nosso corpo, nosso
coração está promovendo a circulação sanguínea,
estamos respirando oxigênio e expirando gás carbônico,
transformando a energia que vem dos alimentos em
movimentos musculares e produzindo pensamentos.

Tinapob

Praticamente tudo que contribui para termos qualidade
de vida, por exemplo, a possibilidade de irmos de um
lugar para outro, a iluminação das nossas casas e
das cidades, uma alimentação farta e de qualidade, o
acesso ao lazer e à informação, assim como a produção
de bens e serviços dependem da energia. Quando
estamos descansando em uma rede, de frente para um
ventilador, ou tomando um copo d’água, não nos damos
conta, mas existem centenas de trabalhadores, que
nem sempre estão visíveis para nós, mas contribuem
com seu trabalho para o bom funcionamento de
equipamentos e de máquinas. Isso porque, para termos
conforto, e para que a vida cotidiana em qualquer lugar
aconteça, existe a necessidade de produção de energia.

Saiba mais

A maioria das pessoas entende o que
quer dizer “há boas energias no ar”,
mesmo os que não levam fé nessas
coisas. E várias crenças religiosas
associam energia à ideia de alma.
Energia também é usada no sentido
de firmeza, vigor ou como disposição e
vitalidade, como quando dizemos que
uma criança tem muita energia.

Às vezes, a energia se apresenta de uma forma natural:
quando cai um raio em uma árvore e ela pega fogo ou na
água caindo em uma cascata, estamos vendo as coisas se
transformando, alterando-se devido à energia, mas existem
também em situações que criamos: quando uma pessoa
pega um punhado de farinha de trigo, ovos, leite, açúcar e
faz virar um bolo ou quando se junta matéria-prima e se
transforma em um automóvel. Todos esses processos têm
a ver com energia. Mesmo assim, muita gente entra em
casa, liga o interruptor e a luz se acende, mas não faz ideia
de como isso acontece. Você já pensou sobre isso?
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Na época do Império Romano,
acreditava-se em uma força que
animava os seres vivos: para eles, o
conceito de energia se aproximava
do de alma, ideia parecida com a que
sustenta o ideal cristão.

Precisamos entender melhor e dar mais importância à
energia, ela é fundamental para nossa vida. Assim como
o ar que respiramos, só quando falta é que percebemos
como dependemos dela. Atualmente, ninguém se
espanta ao entrar em um quarto e acender uma lâmpada,
isso parece natural. No entanto, o que parece simples
depende de um grande e complexo sistema, com diversos
e custosos equipamentos interconectados, capazes de
captar a energia disponível na natureza em diferentes
formas, como quedas d’água, gás natural ou radiação solar,
transformar em outras formas de energia, transportar até
onde estamos e, finalmente, permitir, por exemplo, que
uma lâmpada seja acesa e nos traga conforto.

A definição mais usual, encontrada na maioria dos livros, afirma que “energia é a medida da capacidade de efetuar trabalho”. Entretanto
trabalho é um tipo de transformação energética, e existem outras formas de energia que são apenas parcialmente conversíveis em
trabalho, como a energia térmica. Por isso, a definição mais geral e correta é “energia é a capacidade de efetuar transformações”.

1
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A energia, com seu poder transformador,
apresenta-se de várias formas na natureza e nos
equipamentos energéticos, algumas muito evidentes,
outras nem tanto, conforme se comenta a seguir.

ENERGIA NUCLEAR
Alguns elementos químicos possuem átomos cujos
núcleos podem ser fissionados (quebrados) ou fundirse com outros. Nessas reações nucleares, massa é
transformada em energia, conforme demonstrado por
Albert Einstein. Existem duas formas de aproveitar
essa energia para a produção de eletricidade: a fissão

ENERGIA ELÉTRICA

nuclear, em que o núcleo atômico se divide em duas ou
mais partículas, e a fusão nuclear, na qual dois ou mais
núcleos se unem para produzir um novo elemento.

EvgeniiAnd

Formas
de energia

A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada
para a geração de eletricidade em usinas nucleares.
A maior vantagem ambiental da geração elétrica
por meio de usinas nucleares é a não utilização de
combustíveis fósseis, evitando o lançamento na
atmosfera dos gases responsáveis pelo aumento do
aquecimento global e de outros produtos tóxicos, que
não dependem de fatores climáticos (chuva, vento etc.)
para o seu funcionamento.

Tão importante para a forma como vivemos e para o
crescimento de um país, a energia elétrica ou eletricidade
está associada à circulação de corrente elétrica
(movimentação de elétrons) oriunda de uma diferença
de potencial elétrico entre dois pontos de um corpo
ou superfície. De forma semelhante, alguns autores
preferem definir a eletricidade como uma variedade de
fenômenos que resultam da presença e do fluxo de uma
carga elétrica.
A diferença de potencial elétrico pode ser ilustrada pelos
polos (ou terminais) de uma pilha ou bateria: um é positivo
e o outro é negativo. Assim, ao ligá-los a um circuito
elétrico, haverá movimento de corrente entre esses dois
polos, percorrendo o circuito. A diferença de potencial é
medida em volts (V), grandeza elétrica chamada tensão,
que, em uma pilha comum, por exemplo, é de 1,5 V. De
modo geral, sem diferença de potencial, não há corrente
elétrica. No entanto, mesmo com a aplicação de uma
diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um
corpo ou superfície, nem sempre a corrente elétrica é
estabelecida. Na realidade, é preciso que o material tenha
propriedades condutoras, isto é, seja um bom condutor.
Normalmente, metais como o cobre, a prata e o alumínio
são exemplos de bons condutores. Há também materiais
que inibem a circulação de corrente, os chamados
isolantes, como a borracha, o vidro e a porcelana. Tanto
os condutores quanto os isolantes são importantes para
as aplicações da eletricidade.

O urânio utilizado em usinas nucleares resulta de
complexas e custosas operações de enriquecimento
isotópico a partir do minério natural e representa uma
das dificuldades para sua utilização.

Tom Fawls Photography
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ENERGIA QUÍMICA
Em qualquer substância existem ligações químicas entre
os átomos que as compõem. A energia química está
associada a essas ligações. Essa forma de energia é
liberada em reações químicas, como acontece quando
um combustível é queimado e transformado em gases
de chaminé ou quando o alimento é digerido e absorvido
pelos animais. A energia química também pode ser
criada e armazenada em reações como a fotossíntese
das plantas, em que a energia da radiação solar é
parcialmente transformada em energia química nos
produtos vegetais resultantes. De fato, na combustão
da lenha, a energia liberada resulta da energia solar
armazenada quimicamente durante o crescimento da
árvore. Por exemplo, nas pilhas elétricas usadas em
lanternas, brinquedos e relógios, armazena-se energia
química, progressivamente transformada em energia
elétrica à medida que os usamos.

8 –– 9

ENERGIA MECÂNICA
A energia mecânica pode ser potencial ou cinética, e
está sempre associada a massas. A energia potencial
está disponível em situações nas quais as massas podem
percorrer diferenças de altura devido à gravidade. Por
exemplo, a água armazenada no reservatório de uma
central hidrelétrica possui energia potencial que, ao ser
trazida para um nível inferior, pode ser transformada em
energia elétrica.
Um caso de particular interesse nas variações de energia
mecânica é denominado trabalho, e se observa quando
uma força é aplicada a um objeto, de forma a provocar o
seu deslocamento. Assim, ao tomar um objeto do chão
e colocá-lo sobre uma mesa, estamos aumentando
sua energia potencial mediante a execução de trabalho
associado à movimentação de sua força-peso.

Caminhos que
levam à energia
térmica
FIGURA 1
REVELANDO A ENERGIA
atrito

Fahroni

A energia cinética é observada na matéria em movimento,
e depende da massa e da sua velocidade ao quadrado. Por
exemplo, nos geradores eólicos, parte da energia cinética
do vento é transformada em eletricidade.

resistência elétrica
(chuveiro)

combustão

ENERGIA TÉRMICA
A energia térmica pode apresentar-se de duas formas:
como radiação térmica ou como energia interna que
depende de temperatura de gases líquidos ou sólidos.
Em um dia de sol, podemos sentir sua radiação térmica,
no entanto, em uma pedra aquecida pelo Sol, percebe-se
a energia térmica pela temperatura que ela apresenta.
Quanto mais quente, mais energia térmica contém.

anatoliy_gleb

A energia térmica é às vezes equivocadamente
denominada de calor, que, a rigor, corresponde ao fluxo de
energia térmica observado nas situações em que existe
uma diferença de temperatura entre corpos ou objetos
em contato. A transferência de calor entre esses corpos
promove o aumento da energia térmica do corpo mais
frio e a redução da energia térmica do corpo mais quente.
Por exemplo, uma panela com água sobre a chama de
um fogão recebe calor, aumentando a energia térmica da
água, à medida que sua temperatura aumenta. Em resumo,
nada contém calor, e sim energia térmica. O calor é energia
térmica se movimentando de um corpo para outro.

Conceitos e Contextos

Parte 1

Conceitos

tranformação da energia
mecânica em energia térmica

tranformação da energia elétrica
em energia térmica

Conversões
energéticas
De modo geral, a energia se torna aparente nas
situações em que se transforma, passando de uma
forma energética para outra, nas chamadas conversões
energéticas. Boa parte dessas conversões acontece
de forma espontânea na natureza e determina a
constituição e a evolução do universo, e são processos
fundamentais para a vida em nosso planeta. Assim, as
reações nucleares no interior das estrelas, os vulcões
e os terremotos, o ciclo hidrológico (evaporação,
formação das nuvens e precipitação, incluindo o
escorrimento nos rios até o mar), a formação do
vento e das correntes atmosféricas, a fotossíntese e
os processos associados à alimentação e à produção
de trabalho pelos músculos dos animais são alguns
exemplos claros de conversões energéticas.

Fique ligado
O SOL PRODUZ ENERGIA
TÉRMICA POR UMA REAÇÃO
NUCLEAR DE FUSÃO DE
ÁTOMOS DE HIDROGÊNIO
EM HÉLIO. TODA A VIDA NA
TERRA DEPENDE DESSA
ENERGIA.
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FIGURA 3
EXEMPLOS DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS QUE EFETUAM CONVERSÕES ENERGÉTICAS

FIGURA 2
EXEMPLOS DE CONVERSÕES ENERGÉTICAS
1. interior das estrelas
2. vulcões e terremotos
3. ciclo das águas
4. fotossíntese

vapor d’água

tubo catódico, lâmpada fluorescente

3.

músculo

coletor solar

dínamo alternador
máquina térmica
incandescência

zona
radiativa
zona
convectiva

precipitação

motor elétrico

atrito

evaporação

núcleo

Energia
de radiação

Energia
química

Energia
nuclear

Energia
térmica

Energia
mecânica

Energia
elétrica

CO2
infiltração

1.

O
reator nuclear

energia
solar
clinômetro
recolha
de gases

2.

fotosíntese

reação endotérmica

resistência

glicose
eletrólise

quimioluminescência
sismógrafo
sismo
vulcânico

termopilha

reação exotérmica, combustão

bateria / célula de combustível

água e
sais mineirais

célula fotovoltática

4.

As conversões energéticas também têm sido promovidas
pelo homem ao longo de sua história, na medida em
que permitem, a partir das disponibilidades de energia
na natureza, obter formas energéticas mais adequadas
para as possibilidades de transporte e armazenamento
energético, assim como para seu uso final, visando à
movimentação de pessoas e bens, à iluminação e ao
aquecimento, entre outros usos da energia.
Para tanto, foram desenvolvidos processos tecnológicos
e equipamentos energéticos importantes no nosso
dia a dia, como as rodas d’água, os moinhos de vento,
os motores a combustão e elétricos, as lâmpadas, os
refrigeradores e condicionadores de ar. Todos esses
equipamentos fazem conversões energéticas.
As conversões energéticas, bem como o transporte
e o armazenamento de energia, estão por toda parte.
Para o nosso deslocamento, utilizamos veículos
com motores que convertem a energia química dos
combustíveis sucessivamente em energia térmica, que
é posteriormente convertida em energia mecânica
(potencial quando os veículos sobem e cinética quando
ganham velocidade...) e em energia térmica residual.
Quando esses veículos são freados, sua energia
mecânica se dissipa em mais energia térmica.
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Para nossa alimentação, desde as atividades agrícolas,
em que a energia é fundamental para o acionamento
de máquinas e tratores e para a produção de insumos
(fertilizantes, agroquímicos etc.), passando por
transporte, processamento e armazenamento dos
produtos agropecuários, até sua preparação final nos
fogões e fornos, as conversões, envolvendo diversas
formas energéticas, são essenciais.

Para refletir
É SEMPRE POSSÍVEL, PARA
QUALQUER ATIVIDADE
HUMANA, DESTACAR SUA
DEPENDÊNCIA DIRETA E
INDIRETA DAS CONVERSÕES
ENERGÉTICAS PARA
ALCANÇAR A PRODUÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS E O BEMESTAR DESEJADOS.
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Em síntese, as formas energéticas se convertem umas
nas outras, em inumeráveis exemplos. Energia elétrica
se transforma em energia mecânica nos motores
elétricos, enquanto a energia mecânica pode produzir
energia elétrica nos geradores; a energia elétrica
se converte em radiação (luminosa) nas lâmpadas,
enquanto a radiação luminosa se transforma em energia
elétrica nas fotocélulas... A energia, com seu poder
transformador, é uma heroína de mil faces, ou um
camaleão, ou, quem sabe, um coringa...

Saiba mais
As conversões de energia são
essenciais até mesmo em nossa
alimentação. A energia permite
movimentar máquinas agrícolas e
tratores, está presente na fabricação
de produtos químicos utilizados para
fertilizar a terra e defender os vegetais
de pragas e, ainda, no transporte,
processamento e armazenamento
dos produtos agropecuários, até sua
preparação final nos fornos e fogões.
É possível dizer que, na maioria das
atividades realizadas pelo homem, ele
depende, seja direta ou indiretamente,
das conversões energéticas para
realizar a produção de bens e serviços
ou para seu bem-estar.
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Leis básicas
das conversões
energéticas
AS LEIS DA TERMODINÂMICA
A termodinâmica é uma área da Física que estuda as
relações entre calor, trabalho e as propriedades das
substâncias que interagem nessas relações.
Todos os processos de conversão energética são
regidos por duas leis físicas fundamentais que,
segundo Einstein, representam as leis mais básicas e
incontestáveis do universo.
A primeira delas, estabelecida em 1840, é a Lei da
Conservação da Energia:

Energia não se cria
nem se destrói.
Com a exceção dos casos em que ocorrem reações
nucleares e conversão de massa em energia, a soma dos
fluxos e estoques energéticos é sempre constante.
Essa lei é efetivamente útil para entender como se
comportam os equipamentos energéticos. Por exemplo,
em um motor elétrico típico, observa-se a entrada de
100 unidades de energia elétrica e a saída de 85 unidades
de energia mecânica, enquanto, em um motor de
combustão, é possível medir a entrada de 100 unidades
de energia química para a produção de 30 unidades de
energia mecânica. Como energia não se destrói, a parcela
faltante corresponde à energia não convertida em energia
mecânica. Em ambos os casos, é liberada como energia
térmica. Desse modo, no motor elétrico, 15 unidades da
energia elétrica se convertem em energia térmica (que
aquece o motor), enquanto, no motor de combustão, 70
unidades da energia do combustível se transformam em
energia térmica, liberada nos gases de escapamento e no
radiador desse motor.

Conceitos e Contextos

Uma consequência importante da Lei da Conservação
da Energia é a definição de eficiência, que relaciona o
efeito energético útil obtido com a energia utilizada
para sua obtenção e permite avaliar o desempenho dos
equipamentos energéticos. No exemplo do parágrafo
anterior, a eficiência do motor elétrico seria de 85%, e a do
motor de combustão, 30%, valores representativos para
o desempenho desses sistemas de conversão energética
e indicadores da energia perdida, ou seja, da energia
não transformada na forma desejada. De forma análoga,
podem ser determinados valores para a eficiência de
lâmpadas, geladeiras e demais sistemas energéticos.
Em todos os processos reais de conversão energética,
sempre ocorre alguma produção de energia térmica.
Assim, a segunda lei básica, desenvolvida entre 1824 e
1865, é a Lei da Dissipação da Energia.
Entre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a
que tem maior aplicação na construção de máquinas
e utilização na indústria, pois trata diretamente do
rendimento das máquinas térmicas.
Dois enunciados diferentes ilustram a segunda Lei
da Termodinâmica, os enunciados de Clausius e de
Kelvin-Planck:
• Enunciado de Clausius

• Enunciado de Kelvin-Planck

É impossível a
construção de
uma máquina
que, operando
em um ciclo
termodinâmico,
converta toda a
quantidade de
calor recebido em
trabalho.
Este enunciado implica que não é possível que um
dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, isto
é, por menor que seja, sempre há uma quantidade de
calor que não se transforma em trabalho efetivo.

O calor não pode
fluir, de forma
espontânea,
de um corpo de
temperatura menor,
para um outro corpo
de temperatura
mais alta.

Desse modo, quando se pretende obter energia elétrica
ou mecânica, a eficiência será sempre menor que 100%,
pois energia térmica será produzida inevitavelmente.
Entre as consequências importantes dessa lei, tem-se a
irreversibilidade dos processos de conversão energética,
pois é possível converter bem (com alta eficiência)
energia elétrica ou mecânica em energia térmica, mas
apenas parcialmente (com baixa eficiência) energia
térmica em outras formas energéticas. Portanto, os
processos energéticos não podem ser revertidos de
forma perfeita, pois, à medida que o tempo avança e
conversões energéticas, naturais ou promovidas pelo
homem vão acontecendo, a energia do universo, que
não se cria nem se destrói, transforma-se de forma
irreversível em energia térmica.

A consequência é que o sentido natural do fluxo de calor
ocorre da temperatura mais alta para a mais baixa. Além
disso, para que o fluxo seja inverso, é necessário que um
agente externo realize um trabalho sobre este sistema.

Com efeito, uma das formas mais consistentes de medir
a passagem do tempo é exatamente observando como
se incrementa a energia térmica a partir das outras
energias. Não é possível, infelizmente, obter novamente
a lenha queimada em uma fogueira a partir das cinzas, da
fumaça e da energia liberada, nem usar a água aquecida
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que sai do chuveiro para produzir energia elétrica que
foi usada para aquecê-la. Depois de subir uma ladeira,
por mais cuidadosamente que se volte de ré pelo
mesmo caminho, não será possível repor no tanque o
combustível queimado na subida.
Outra consequência dessa lei é o conceito de qualidade
de uma forma energética, determinado pela possibilidade
de conversão em outras formas. Assim, enquanto a
energia elétrica e a energia mecânica apresentam alta
qualidade, por serem altamente conversíveis em outras
formas energéticas, a energia térmica e a energia química
(geralmente utilizada por meio de combustão) são
limitadamente conversíveis nas demais. As eficiências
dos motores elétricos e de combustão, indicadas
anteriormente, mostram isso claramente.
É interessante observar como essas duas leis se
complementam na compreensão dos processos
energéticos: a energia não se destrói e, portanto, não
desaparece durante sua conversão em outras formas,
mas uma parcela será sempre e irreversivelmente
convertida em energia térmica, com baixa
conversibilidade.

Fique ligado
EM POUCAS PALAVRAS:
NAS CONVERSÕES A
ENERGIA SE CONSERVA,
MAS PERDE QUALIDADE,
PROPORCIONALMENTE
AO DESEMPENHO DO
EQUIPAMENTO.
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Saiba mais

Energia é quantidade de capacidade transformadora, e
potência é a velocidade na qual essa capacidade é exercida.
Alguns exemplos podem ajudar a compreender esse
conceito. Vejamos: para mover uma quantidade de
terra de um lugar a outro, é necessária uma quantidade
de energia, não é? Se quisermos fazer isso em pouco
tempo, será preciso um equipamento de grande
potência, mas, se não tivermos pressa, pode ser usado
um equipamento menos potente para o mesmo serviço.
Uma bateria de automóvel tem energia suficiente para
manter uma lâmpada de uso residencial acesa por umas
seis horas, a mesma energia que é liberada em frações
de segundo por um raio durante uma tempestade.
Quando compramos uma quantidade de combustível,
compramos energia, que poderá fornecer mais ou
menos potência, dependendo do tempo em que vamos
consumir tal combustível.

Conceitos e Contextos

Geralmente, dizemos que precisamos de energia,
mas, muitas vezes, precisamos mesmo é de potência,
porque necessitamos de uma quantidade de energia
durante certo tempo. Assim, quando queremos iluminar
adequadamente um quarto, precisamos de lâmpadas
com a potência correta, e quando queremos ir a um
local, pretendemos fazer isso em um tempo razoável.
De nada adianta consumir a mesma energia, iluminando
o quarto durante um tempo maior com uma lâmpada
mais fraca, ou mover-se vagarosamente para onde se
quer ir, de modo a necessitar de uma potência menor.
Veja, a seguir, como o conceito de energia e potência
evoluiu ao longo do tempo.

OS CONCEITOS DE ATO
E POTÊNCIA EM ARISTÓTELES
Nossa história começa debruçada na primeira obra
do filósofo Aristóteles (384-322 a.C.), Filosofia, ou a
Opus Magna Metafísica, conforme denominada mais
tarde por Andrônico de Rodes (130-60 a.C.). É no livro
IX, “A doutrina da potência e do ato”, que percebemos

Parte 1

Conceitos

a definição de dois vocábulos gregos, que foram
traduzidos para o português como ato (gr. energéia) e
potência (gr. dýnamis). No pensamento de Aristóteles,
“ato” é o oposto de “potência”. Se, por um lado, ato
significa o “Ser” em sua capacidade de se desenvolver,
a “potência” é o “Ser” em sua possibilidade de se
desenvolver. A ideia aristotélica pode ser exemplificada
da seguinte maneira: a árvore é o “ato” da semente
daquela árvore, ou seja, a semente é a árvore desta
semente em “potência” (ou em potencial). Nota-se que
Aristóteles deve ser interpretado em sua época, visto
que o conceito hodierno de “potencial” (que é ligado à
energia) não é sinônimo de “potência”.

O CONCEITO DE “FORÇA VIVA”
(LAT. VIS VIVA) NA ESCOLÁSTICA
Já no período denominado Escolástica, observam-se
pesquisas no campo da força viva (isto é, vis viva), que
se caracterizava pela força natural de movimento de
um corpo até a sua parada. Escolásticos como Alberto
Magno e Roger Bacon estudaram esse tema e sua
relação com a conservação da energia.

Escolástica foi o pensamento
cristão produzido na Idade Média.
Porque era a filosofia ensinada nas
escolas da época pelos mestres,
foram chamados de escolásticos. As
matérias ensinadas nas escolas da
época eram representadas, em uma
primeira divisão, em artes liberais:
gramática, retórica e dialética. Em
uma segunda divisão, quatro artes
matemáticas: aritmética, geometria,
astronomia e música. A escolástica
surge, historicamente, do especial
desenvolvimento da dialética.
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Pasko Maksim

Energia
e potência

Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo
grego, nasceu em Estagira, colônia de
origem jônica, no reino da Macedônia.
A região geográfica da Macedônia é
atualmente dividida entre a Grécia, a
República da Macedônia, a Bulgária,
a Albânia e a Sérvia. Aristóteles
é filho de Nicômaco, médico do
rei Amintas. Toda a sua filosofia
se embasa em uma observação
minuciosa da natureza, da sociedade
e dos indivíduos, organizada de forma
enciclopédica. Foi discípulo do filósofo
Platão. Elaborou um sistema filosófico
no qual abordou e pensou sobre
praticamente todos os assuntos
existentes, como geometria, física,
metafísica, botânica, zoologia,
astronomia, medicina, psicologia,
ética, drama, poesia, retórica,
matemática e principalmente lógica.

Saiba mais

O debate sobre a vis viva transcendeu o domínio da
Escolástica cristã, e contou com a contribuição de
René Descartes (1596-1650) e de Gottlieb Wilhelm
Leibniz (1648-1783). Enquanto Descartes entendia que
a quantidade de movimento está relacionada com o
produto da massa pela velocidade, Leibniz defendia que
a quantidade de movimento de um corpo está associada
ao produto da massa pela velocidade ao quadrado.

Conceitos e Contextos

Discurso sobre o método é uma das
mais famosas obras da literatura
filosófica, sendo por muitos
considerado o texto motivador da
ruptura cultural que dá origem à
filosofia moderna.
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O CONCEITO DE ENERGIA E
POTÊNCIA NA FÍSICA CLÁSSICA,
POR ISAAC NEWTON
O conceito de energia amalgamado na física clássica
correspondia à capacidade potencial de um sistema ou
corpo de realizar trabalho. E potência ficou associada à
razão da energia pelo tempo gasto. Isaac Newton (16421667) amplificou esse conceito.

Sir Isaac Newton, físico, matemático
e astrônomo inglês, nasceu em 25
de dezembro de 1642, na cidade
de Woolsthorpe, Lincolnshire, na
Inglaterra. Estudou no Trinity College
de Cambridge, onde recebeu, em
1665, o título de bacharel. A partir
desse ano, a peste que castigava a
Inglaterra fez com que se recolhesse,
por um período aproximado de dois
anos, em sua aldeia natal. Esse longo
período de recolhimento forçado de
Newton (1665-1667) ficou conhecido
como “os anos admiráveis” – quando
o cientista imaginou seus mais
importantes princípios relacionados
ao movimento dos astros, procurando,
ao mesmo tempo, esquematizar as
respeitáveis conclusões a que haviam
chegado muitos físicos anteriores,
tais como Robert Boyle, Robert Hooke
e Edmund Halley. Nesse período,
realizou quatro das suas principais
descobertas: o teorema binomial; o
cálculo; a lei da gravitação; a natureza
das cores.

18 –– 19

Diego Cervo

O CONCEITO DE VIS VIVA EM
DESCARTES (MV) E LEIBNIZ (MV²)

René Descartes, filósofo e
matemático, nasceu em La Haye,
Touraine, cerca de 300 quilômetros
a sudoeste de Paris, em 31 de março
de 1596. De 1604 a 1614, estudou no
colégio jesuíta de La Flèche. Mesmo
sendo apreciado pelos professores,
Descartes se declarou decepcionado
com o ensino, e afirmou que a filosofia
escolástica não leva a lugar nenhum.
Declarou em Discurso sobre o método:
“Não encontramos aí nenhuma
coisa sobre a qual não se dispute”.
Só as matemáticas demonstram
o que afirmam: “As matemáticas
agradavam-me, sobretudo, por causa
da certeza e da evidência de seus
raciocínios”. Decepcionado com a
escola, ele procura outras fontes de
conhecimento.

Saiba mais

Saiba mais

O CONCEITO DE “ENERGIA” E
“POTÊNCIA” NA FÍSICA RELATIVISTA
DE ALBERT EINSTEIN E NA FÍSICA
QUÂNTICA DE NIELS BOHR
No início do século XX, o conceito de energia ganhou
novos elementos. Albert Einstein desenvolveu a Teoria
da Relatividade. Durante suas pesquisas, demonstrou a
relação de equivalência entre massa (m) e energia (E).
Dessa forma, massa e energia representam duas faces
da mesma moeda. Einstein criou a fórmula E = mc², pela
qual E representa energia, m é massa, e c² expressa o
quadrado da velocidade da luz no vácuo.
Nos anos 20 do século passado, surgiu a Física Quântica.
Ela usa o sistema – fragmento da realidade, passível de
observação – como ferramenta de estudo. Pode ser
um elétron, um próton ou até mesmo um átomo. Se, na
Física clássica, as variáveis são sempre determinadas, na
quântica, não há determinação, apenas probabilidades.
A Física quântica estuda estruturas complexas, como
sistemas moleculares, atômicos e subatômicos. Ela
esclarece questões que a Física clássica não conseguiu
responder. Um exemplo: mostra que as ondas
eletromagnéticas podem ser explicadas como emissão
de pacotes de energia, chamados quanta.

Conceitos e Contextos

A matéria é formada de pequenas
partículas, os átomos, e estes são
formados por partículas elementares,
sendo as principais os prótons (com
carga positiva), os elétrons (com carga
negativa) e os nêutrons (sem carga).
Essas partículas são formadas por quarks.
No núcleo do átomo, estão os prótons
e os nêutrons, e, em torno desse
núcleo, estão os elétrons. Um próton
repele outro próton. O mesmo ocorre
com os elétrons, que se repelem
entre si. No entanto, entre um próton
e um elétron, existe uma força de
atração. Os prótons se mantêm juntos
no núcleo devido a outras forças
nucleares. Num átomo, normalmente,
não existe predominância de cargas
elétricas, ou seja, o número de
prótons é igual ao número de elétrons.
Neste caso, dizemos que o átomo é
eletricamente neutro.
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TAMBÉM SÃO COMUNS OS
MÚLTIPLOS DESSAS UNIDADES,
EMPREGANDO OS SUFIXOS
QUILO (K) E MEGA (M) INDICANDO,
RESPECTIVAMENTE, MIL E UM
MILHÃO DE VEZES. EXISTEM
AINDA OUTROS SUFIXOS, COMO
MILI (M), GIGA (G).

UNIDADES
ENERGÉTICAS
MicroOne

Albert Einstein nasceu na Alemanha,
em 14 de março de 1879. Devido à
formulação da Teoria da Relatividade,
Einstein pode ser considerado o mais
célebre cientista do século XX. Ganhou
o Prêmio Nobel de Física no ano de
1921, ao explanar sua teoria quântica,
que apresentava esclarecimentos
sobre o efeito fotoelétrico. No
entanto, o prêmio só foi anunciado
em 1922. Einstein tornou-se famoso
mundialmente e um sinônimo de
inteligência. Suas descobertas
provocaram uma verdadeira revolução
no pensamento humano.

Fique ligado

Para conhecer bem um parâmetro, como a altura de uma
pessoa, é preciso medi-lo, e para isso precisamos definir
as unidades, como o metro. É interessante conhecer
as unidades usadas para expressar energia e potência,
pois elas aparecem em nossas contas de luz, nos
eletrodomésticos e até nos rótulos dos alimentos.
A unidade básica para energia2 é o joule ou J. Pegar
uma laranja no chão e colocar sobre uma mesa requer
aproximadamente 1 J de energia. Já para potência,
a unidade usual é o watt ou W, que significa um joule
por segundo. Assim, a potência necessária para elevar
a laranja até a mesa em um segundo é 1 W. Outras
unidades comuns para energia são a caloria ou cal,
facilmente encontrada nos rótulos dos alimentos para
mostrar seu conteúdo energético (1 cal = 4,2 J), e o
watt-hora ou Wh (1 Wh = 3.600 J), que corresponde à
energia desenvolvida por um watt durante uma hora.

Exemplos da aplicação
no dia a dia

UM LITRO DE GASOLINA CONTÉM CERCA DE
40 MJ (QUARENTA MILHÕES DE JOULES)

QUATRO BOLACHAS DE ÁGUA E SAL
CONTÊM 135 KCAL (OU 568 KJ)

A DIETA DE REFERÊNCIA PARA UM ADULTO IMPLICA A
INGESTÃO DE 2.000 KCAL (OU 8.400 KJ) POR DIA

O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA
FAMÍLIA PODE SER DE 200 KWH (OU 720 MJ)

Saiba mais
A unidade é denominada joule
(J) em homenagem a Sir James
P. Joule – cientista que viveu no
século XIX e que muito contribuiu
para o desenvolvimento do
conceito de energia.

Pela convenção internacional, quando se refere a cientistas, o nome da unidade vai
sempre em minúscula, e o símbolo, em maiúscula.

2

UMA GELADEIRA EFICIENTE DE 300 LITROS CONSOME
MENSALMENTE CERCA DE 26 KWH (OU 94 MJ)

UMA LÂMPADA EFICIENTE DE 15 W ILUMINA O MESMO
QUE UMA LÂMPADA CONVENCIONAL DE 60 W

AS 20 TURBINAS DA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU
GERAM, JUNTAS, 14.000 MW

20 –– 21

Sistemas
energéticos

A cadeia energética, geralmente, começa na natureza,
onde buscamos a energia para nossas necessidades.
No exemplo da usina hidrelétrica, a energia elétrica
é conduzida por fios ou cabos de alta tensão até
uma instalação chamada subestação, que recebe a
energia elétrica gerada na usina, transformando-a
em alta tensão, para que possa ser transportada
pelas linhas de transmissão a grandes distâncias.
Depois, ela é conduzida a equipamentos denominados
transformadores de tensão, como os que existem
em alguns postes de rua. Dos transformadores, ela
é conduzida para ser consumida em indústrias, no
comércio e também nas residências.

Os sistemas energéticos vêm se tornando cada vez
mais complexos e abrangentes para conectar as
disponibilidades de energia encontradas na natureza com
nossas necessidades energéticas, mediante uma série de
processos de conversão, armazenamento e transporte.
Nas sociedades primitivas, depois da força muscular,
a fonte básica de energia era essencialmente a lenha,
porque podia ser encontrada próximo ao seu lugar
de uso. Essa energia era complementada, quando
necessário, pelo vento ou pela força de uma queda
d’água, quando disponíveis.

É importante lembrar que, nos processos de conversão
energética, há a energia consumida e a energia útil.
Energia consumida, como o nome diz, é aquela que um
determinado sistema de produção consome. Porém,
nos processos nos quais ocorre a transferência de
energia entre os sistemas, nem toda energia fornecida
é utilizada, como já vimos. A energia útil é aquela
efetivamente aproveitada pelo equipamento. A energia
que se perde, normalmente sob a forma de calor, é
chamada de energia dissipada.

Atualmente, é quase impossível para um usuário ter uma
noção precisa em relação à origem da energia que usa
em sua casa ou no seu automóvel e por quais processos
passou, pois ela pode vir de diversas fontes, chegar
por diferentes meios de transporte para depois ser
convertida, por exemplo, em iluminação e calor.

Saiba mais

Veja, a seguir, um sistema energético que contempla
geração, transmissão e distribuição de eletricidade.

Gelpi

FIGURA 4
SISTEMA ENERGÉTICO

usina
hidrelétrica

consumidores residenciais,
comerciais e industriais

GERAÇÃO

transformador

DISTRIBUIÇÃO

TRANSMISSÃO

subestação
transmissora

subestação
distribuidora

Fonte: Revelando a Energia (2015).
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A energia dissipada em um sistema
energético, que não é utilizada
diretamente para a função à qual se
destina, constitui o que chamamos
de perdas técnicas, ou simplesmente
perdas. Para entender um pouco
mais sobre esse conceito, seguem
algumas definições.
Energia consumida (Ef ) é a energia
transferida para o sistema. Energia
útil (Eu) é a energia que o sistema
utiliza para a função a que se
destina. Energia dissipada (Ed) é
a energia que não é aproveitável.
Assim, a energia consumida (Ef) é
igual à soma da energia útil (Eu) com
a energia dissipada (Ed). Temos,
então, a seguinte fórmula: Ef = Eu
+ Ed A energia antes e depois da
transformação é a mesma.

As perdas estão presentes em todos os sistemas
energéticos, e não podem ser eliminadas, pois são
uma característica intrínseca de processos físicos,
que envolvem a forma como a energia se manifesta
na natureza. No entanto, mediante algumas medidas
e tecnologias, as perdas podem ser reduzidas. Por
exemplo, em um sistema de transmissão de energia
elétrica, o objetivo é transportar a energia elétrica
de um ponto a outro. As perdas são decorrentes da
passagem de corrente elétrica pelos fios condutores,
que sempre geram dissipação de calor por “efeito joule”.
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No setor energético, também se fala de outro tipo
de perdas, diferente das perdas técnicas, que nada
têm a ver com processos físicos e nem são inerentes
aos sistemas. São as chamadas perdas comerciais.
Essas, sim, podem ser evitadas. São ocasionadas por
diversos fatores, entre eles, pelos erros na medição do
consumo de energia, pela existência de consumidores
clandestinos, pela falta de calibração dos equipamentos
de leitura etc. Do ponto de vista de uma empresa que
vende energia e serviços afins, as perdas comerciais
também são perdas energéticas.

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
Na engenharia, para quantificarmos as perdas técnicas
de um determinado sistema ou equipamento energético,
tal como um motor elétrico ou uma caldeira, por
exemplo, faz-se uso de uma característica denominada
rendimento. O rendimento é obtido por meio da razão
entre energia útil e energia fornecida (Eu/Ef). Como a
energia útil (Eu) é o resultado da subtração das perdas
(Ed) do total de energia fornecida, quanto menor for a
perda de um sistema, maior é o seu rendimento.
Já vimos que, devido a características físicas,
intrínsecas aos materiais, nunca temos 100% da
energia fornecida convertida em energia útil. Logo, o
que sempre devemos fazer em um sistema é reduzir
tanto quanto possível as perdas energéticas, de forma
a obter o máximo rendimento.
Isso pode ser entendido melhor por meio deste
exemplo: suponhamos que um carro consuma 100
unidades (unidade hipotética) de combustível. Se apenas
25 unidades forem aproveitadas como energia útil, ou
seja, transformadas em energia cinética (movimento), o
rendimento deste automóvel será de 25%. O restante
se dissipa em forma de calor, de ruído etc. Já em uma
lâmpada incandescente, se a energia útil for de apenas
cinco unidades de energia em 100 unidades fornecidas,
o rendimento será de apenas 5%. Os 95% restantes da
energia fornecida são dissipados em forma de calor, em
energia térmica.
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E a eficiência energética? Esse conceito surge
quando, ao analisarmos o rendimento dos sistemas
e equipamentos energéticos, agregamos a análise
do benefício e do conforto que esses sistemas ou
equipamentos proporcionam. Ou seja, queremos
manter nosso nível de conforto e os benefícios trazidos
com a utilização da energia, mas com o menor nível
de perdas possível. Isso é possível com o uso de
tecnologias mais eficientes, por exemplo, o uso de
lâmpadas LED no lugar de lâmpadas fluorescentes
compactas e incandescentes.
Para uma mesma quantidade de iluminação, as lâmpadas
LED consomem cerca de metade da energia que as
lâmpadas fluorescentes compactas e oito vezes menos
energia que as lâmpadas incandescentes.
As pessoas podem ser agentes diretos na promoção da
eficiência energética, seja pela escolha de equipamentos
eficientes, seja na adoção de hábitos eficientes, como
apagar a luz ao sair de um cômodo, não deixar a porta
da geladeira aberta, não deixar o ar-condicionado
funcionando com as portas e janelas abertas, entre
outros. Quando nossos hábitos acarretam uma forma
pouco eficiente no uso da energia, dizemos que há
desperdício, que pode e deve ser evitado! Falaremos
mais sobre o uso da energia adiante.
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Neste caso, as perdas também levam o nome de perdas
técnicas. Um sistema térmico também pode nos dar
outro exemplo de perdas: em uma caldeira, que tem o
objetivo de aquecer um determinado fluido, nem toda a
energia fornecida (Ef) ao sistema (caldeira e tubulações)
aquecerá efetivamente o fluido, pois sempre haverá
trocas de calor entre o sistema e o ambiente, por
melhor que seja o isolamento térmico utilizado.

RECURSOS ENERGÉTICOS
No âmbito das fontes energéticas, como geralmente
se denominam os recursos energéticos naturais,
destacamos os dois principais grupos: as fontes
renováveis e as não renováveis.
As fontes renováveis ou recursos renováveis – assim
chamadas porque nunca se esgotam, isto é, são fontes
contínuas de energia – são aquelas que se reciclam
constantemente, renovam-se todos os dias, como a luz
do Sol, os ventos, a água da chuva e dos rios, a força das
marés e aquela gerada no centro da Terra, a chamada
energia geotérmica. Também há recursos renováveis
que podem ser usados como combustível – é a energia
produzida pela queima de material orgânico, a biomassa.
As não renováveis são aquelas que se esgotam com o
uso. Compreendem os minerais energéticos e radioativos,
como carvão mineral, petróleo, xisto, urânio e tório.

RECURSOS RENOVÁVEIS
• Energia hidráulica: a produção de energia elétrica
com base na energia hidráulica pode ser obtida
pelo aproveitamento da energia potencial da água.
Essa energia está presente na natureza, e pode ser
aproveitada em desníveis acentuados de rios ou quedas
d’água. Antes de se tornar energia elétrica, a energia
potencial deve ser convertida em energia cinética da
água em movimento e em energia mecânica de um eixo
girando. O dispositivo que realiza essa transformação é a
turbina, que consiste basicamente em uma roda dotada
de pás, posta em rotação ao receber a massa de água.
O último elemento dessa cadeia de transformações é
o gerador, que converte a energia mecânica do eixo da
turbina em energia elétrica.
• Energia solar – térmica e de geração de energia
elétrica: a energia da radiação solar pode ser aproveitada
de diversas formas, como secar roupas no varal, usar a
iluminação natural em edifícios, aquecer a água em uma
residência ou gerar eletricidade. Além disso, formas
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importantes de energia renovável, como a bioenergia e
a energia eólica, têm origem na radiação solar que incide
em nosso planeta. Em um dia de verão, com céu claro,
a radiação solar ao meio-dia é de quase 1.200 W por
m². Os coletores solares usados para o aquecimento
de água permitem reduzir de modo expressivo o
consumo de energia elétrica ou gás utilizado para
esse fim. Para assegurar um bom desempenho, esses
equipamentos devem ser bem construídos e instalados
adequadamente, em área não sombreada e voltados
para o norte. Para uma família média, podem ser usados
entre 2 e 3 metros quadrados de coletores solares para
atender às necessidades de água quente. O uso da
radiação solar para geração de eletricidade pode ser
efetuado com as células fotovoltaicas, que empregam
semicondutores para produzir diretamente energia
elétrica, ou termelétricas solares, que utilizam espelhos
para concentrar a radiação solar, gerar vapor e acionar
turbogeradores. Essas tecnologias têm recebido grande
impulso nos últimos anos, tornando-se cada vez mais
competitivas frente às tecnologias convencionais.
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- O primeiro coletor de energia
solar foi construído em 1767 pelo
cientista suíço Horace de Saussure,
e transformava radiação solar em
energia térmica. Já o uso de células
fotovoltaicas3 e a conversão de energia
solar em eletricidade ocorre a partir
de 1883, com o cientista norteamericano Charles Fritz.
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- Além da energia fotovoltaica,
existe também a termossolar,
utilizando espelhos ou sistemas de
parabólicas, que convertem calor
em energia elétrica. Uma das mais
importantes usinas termossolares
do mundo é a Andasol, que fica no
sul da Espanha, com três unidades
geradoras em operação. Cada unidade
tem 50MW de potência instalada e
possibilidade de armazenar 7,5 horas
de energia, ocupando uma área de
aproximadamente 500.000m². É a
primeira usina solar com capacidade
de armazenamento e geração de
energia à noite ou com céu nublado.
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- O Brasil ganhou sua primeira usina solar,
de tecnologia fotovoltaica, em agosto de
2011, na cidade de Tauá, no Ceará.

USINA FOTOVOLTAICA – CEARÁ
USINA TERMOSSOLAR ANDASOL –
SISTEMA DE PARABÓLICAS – ESPANHA
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• Bioenergia (lenha, biocombustíveis, biogás): o uso da
energia química contida na biomassa é tão antigo quanto
a Humanidade. O uso da lenha melhorou as condições de
conforto e a alimentação do homem primitivo, e permitiu
aos nossos antepassados desenvolver a cerâmica
e a produção de metais. A bioenergia ainda é muito
importante, e no Brasil, depois do petróleo, é o segundo
recurso energético mais utilizado. A bioenergia pode
ser empregada atualmente de muitas maneiras, seja
diretamente, como lenha, seja por meio de subprodutos
de vegetais, como é o caso do etanol, da cana-de-açúcar,
do biodiesel de diferentes óleos vegetais (soja, palma,
algodão) e do sebo, do carvão vegetal produzido a partir
da lenha e do biogás, um gás combustível produzido a
partir de materiais orgânicos, como esterco e lixo. Uma
das formas inovadoras de bioenergia é a bioeletricidade,
que é como se denomina a energia elétrica produzida em
centrais que utilizam bagaço, casca de arroz ou lenha como
combustível. No processamento da madeira para extração
da celulose, também é obtida a lixívia, um resíduo líquido
conhecido como licor negro, usada como combustível em
usinas de cogeração da própria indústria de celulose. A
produção de bioenergia deve ser desenvolvida de forma
eficiente e criteriosa, reduzindo o impacto que pode
apresentar sobre os recursos naturais e a produção de
alimentos. Nesse sentido, o reflorestamento para fins
energéticos permite reduzir o desmatamento predatório.
O Brasil é reconhecido como um líder global na produção e
na utilização de bioenergia sustentável.

• Energia eólica: é a energia contida nas massas de ar
em movimento, o vento. Etimologicamente, o termo
faz referência a Éolo, deus dos ventos na mitologia
grega. Seu aproveitamento ocorre pela conversão da
energia cinética em energia cinética de rotação, com
o emprego de turbinas eólicas, também denominadas
aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou
cata-ventos (e moinhos), para trabalhos mecânicos
como bombeamento de água. Desenvolvimentos
tecnológicos recentes, como sistemas avançados
de transmissão, melhor aerodinâmica, estratégias de
controle e operação das turbinas etc. têm reduzido
custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade
dos equipamentos. O custo dos equipamentos, um dos
principais entraves ao aproveitamento comercial da
energia eólica, reduziu significativamente nas últimas
duas décadas. No entanto, a viabilidade técnica requer
um prognóstico da energia que será gerada na usina.
Isso significa mapear a variabilidade dos ventos, pois
a capacidade de geração está ligada à sua velocidade,
variação da direção e intensidade. A distribuição geral
dos ventos sobre o Brasil é controlada, entre outros
fatores, devido a diversidades do terreno, tais como
geometria e altitude, presença de obstáculos, cobertura
vegetal e albedo, ou seja, o poder refletor de um corpo
não luminoso que difunde a luz recebida e, ainda, a
existência de grandes extensões de massa d’água.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – RESIDENCIAL
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3
O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais na presença da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia). Entre os
materiais mais adequados para a conversão da radiação solar em energia elétrica, os quais são usualmente chamados de células solares ou fotovoltaicas,
destaca-se o silício. A eficiência de conversão das células solares é medida pela proporção da radiação solar incidente sobre a superfície da célula que é
convertida em energia elétrica. Atualmente, as melhores células apresentam um índice de eficiência de 25% (GREEN et al., 2000). / 4 A energia cinética:
está associada à velocidade do corpo. A energia cinética (Ec) é calculada como a metade do produto da massa pelo quadrado da velocidade.
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• Energia geotérmica: geo significa terra, e térmica
se refere à energia térmica, isto é, a materiais sob
temperaturas elevadas. A energia geotérmica está nos
locais do nosso planeta onde estão disponíveis água
quente ou vapor, porque as rochas desses locais estão
relativamente próximas às rochas fundidas, há cerca de
6.000 a.C., que compõem o interior da Terra.
• Energia das correntes marítimas: a energia das
correntes marítimas é uma forma de energia que é obtida
por meio do aproveitamento da energia cinética das
correntes marítimas. Energia cinética é a quantidade de
trabalho que teve que ser realizado sobre um objeto para
modificar a sua velocidade, seja zero ou uma velocidade
inicial. Essa forma de energia possui potencial para futura
geração de eletricidade, pois as correntes marítimas são
mais previsíveis, por exemplo, que o vento. As correntes
marítimas são causadas principalmente pela alta e baixa
das marés resultantes das interações gravitacionais entre
a Terra, a Lua e o Sol. A energia cinética das correntes
marítimas pode ser convertida basicamente da mesma
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maneira que uma turbina eólica extrai energia do vento,
mas o meio em que as hélices estão é o oceano, e não o
ar. O potencial de geração de energia elétrica por meio
das correntes marítimas é enorme. Existem vários fatores
que a fazem muito atraente, quando comparada a outras
fontes de energia renováveis.
• Energia das marés: teoricamente, tanto a energia
cinética como a energia potencial das marés poderiam
ser aproveitadas. Pesquisas mais recentemente estão
voltadas à energia potencial, que pode ser aproveitada
para gerar eletricidade em lugares que apresentam
grande diferença de nível entre a maré baixa e a maré
alta. Essa energia é chamada de maremotriz, e pode ser
obtida em águas profundas ou em águas rasas. O sistema,
semelhante ao de uma usina hidrelétrica, necessita da
construção de barragens, eclusas para a entrada e saída
de água, além de unidades geradoras de energia, é claro.
A água captada pelas eclusas durante a alta da maré é
armazenada e, em seguida, é liberada durante a baixa da
maré, passando por uma turbina que gera energia elétrica.
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No Brasil, em 2012, foi instalado um
projeto piloto de energia de ondas, a
Usina do Porto do Pecém, localizada
no Ceará. Módulos flutuadores foram
instalados sobre as águas costeiras,
sendo movimentados pela passagem
das ondas. Cada módulo composto
de flutuador, braço mecânico e bomba
hidráulica conectada a um circuito de
água doce. Nesse sistema, o movimento
ondular provocado nos flutuadores
aciona as bombas hidráulicas, que fazem
com que a água doce contida em um
circuito fechado circule em alta pressão.
Essa água que sofre alta pressão vai
para um acumulador, que tem água
e ar comprimidos em uma câmara
hiperbárica. A água sai do acumulador
com pressão e vazão suficientes para
movimentar a turbina, que aciona o
gerador e produz energia elétrica. Neste
caso, a turbina é pressionada em um
circuito fechado.
Os projetos experimentais têm como
objetivos principais a demonstração
da viabilidade técnica de construção
e operação, além da avaliação e da
validação da metodologia do projeto
de cada componente, bem como a
avaliação da viabilidade econômica.

Revelando a Energia 2015
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• Energia das ondas: a energia das ondas é a energia
cinética do movimento ondular. Pode ser obtida
aproveitando o movimento oscilatório da superfície do
oceano em alto-mar ou das ondas nos litorais à beira-mar,
contando com sistema mecânico de captura e conversão
da energia. São muitas as estruturas desenvolvidas
para geradores de energia a partir das ondas do mar
com os mais variados fins. Algumas visam atender
essencialmente instalações de consumo relativamente
baixo, como boias sinalizadoras ou faróis, outras esperam
alcançar uma produção em escala de mercado. Estas
estão mais próximas do continente, em forma de câmaras
de captura das ondas, parque de boias flutuadoras ou
braços flutuantes interligados a um sistema hidráulico e
até represas flutuantes.
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grande parte do litoral brasileiro, com potencial para geração
e acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de pré-sal
porque forma um intervalo de rochas que se estende por
baixo de uma extensa camada de sal, que em certas áreas
da costa atinge espessuras de até 2 mil metros. O termo pré
é utilizado porque, com o tempo, essas rochas foram sendo
depositadas antes da camada de sal. A profundidade total
dessas rochas, que é a distância entre a superfície do mar e
os reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode
chegar a mais de 7 mil metros.

fotoliza

São recursos não renováveis o carvão mineral, o
petróleo, o gás natural e o urânio, que existem em
reservas no subsolo. As fontes não renováveis são
reservas finitas, e podem esgotar-se com o tempo e o
uso. Vejamos a seguir.
• Carvão mineral: o carvão é uma complexa e variada
mistura de componentes orgânicos sólidos, fossilizados
ao longo de milhões de anos, como ocorre com todos
os combustíveis fósseis. Sua qualidade, determinada
pelo conteúdo de carbono, varia de acordo com o tipo
e o estágio dos componentes orgânicos. A turfa, de
baixo conteúdo carbonífero, constitui um dos primeiros
estágios do carvão, com teor de carbono na ordem
de 45%; o linhito apresenta índice que varia de 60% a
75%; o carvão betuminoso (hulha), mais utilizado como
combustível, contém cerca de 75% a 85% de carbono,
e o mais puro dos carvões, o antracito, apresenta
conteúdo carbonífero superior a 90%. Da mesma
forma, os depósitos variam de camadas relativamente
simples e próximas da superfície do solo e, portanto, de
fácil extração e baixo custo, a complexas e profundas
camadas, de difícil extração e custos elevados. O carvão
mineral é o mais abundante dos combustíveis fósseis.
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• Petróleo: o petróleo é uma substância oleosa constituída
basicamente por uma combinação de carbono e hidrogênio.
É um hidrocarboneto líquido de densidade inferior à da água.
Sua origem é orgânica, pois se trata de uma substância
formada pela deposição de restos de animais e vegetais
em ambientes planctônicos. Tem origem, portanto, na
decomposição de restos orgânicos junto com a lama, no
fundo de ambientes marinhos (litorais, golfos, baías, deltas,
istmos, mares etc.). Com o tempo, a matéria orgânica
já decomposta e coberta por sucessivas camadas de
sedimentos sofre transformações químicas e bioquímicas
e dá origem ao petróleo, que pode ser encontrado em
profundidades que variam desde algumas dezenas até
centenas ou milhares de metros (existem poços de até 7
mil metros de profundidade). Até chegar ao consumidor,
o petróleo passa por várias etapas. Segundo a Petrobras4,
as maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas
recentemente na camada pré-sal, localizada entre os
estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde foram
encontrados grandes volumes de óleo leve. Na Bacia de
Santos, por exemplo, o óleo já identificado no pré-sal tem
uma densidade de 28,5° API, baixa acidez e baixo teor de
enxofre, características de petróleo de alta qualidade e
maior valor de mercado. O termo pré-sal refere-se a um
conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de
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• Xisto: o xisto é uma camada de rocha sedimentar,
que se origina sob temperaturas e pressões elevadas,
contendo matéria orgânica disseminada em seu
meio mineral. É um tipo de rocha encontrada na
natureza em duas formas diferentes: o betuminoso
e o pirobetuminoso, ambos ricos em betume. As
características de cada um são: xisto pirobetuminoso
– a matéria orgânica (querogênio), que depois será
transformada em betume, é sólida à temperatura
ambiente, e o betume é obtido por meio do aquecimento
da rocha; Xisto betuminoso – hidrocarbonetos
(substâncias constituídas de hidrogênio e carbono) que
aparecem em rochas sedimentares. A matéria orgânica
(betume) disseminada em seu meio é quase fluida, sendo
facilmente extraída. O óleo do xisto refinado é idêntico
ao petróleo de poço, sendo um combustível muito
valorizado. Para a obtenção desse óleo, é necessária a
extração do betume existente na rocha.
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• Gás natural: de modo similar aos demais combustíveis
fósseis, o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos
gasosos, originados da decomposição de matéria
orgânica fossilizada ao longo de milhões de anos. Em seu
estado bruto, o gás natural é composto principalmente
por metano, com proporções variadas de etano, propano,
butano, hidrocarbonetos mais pesados e também
CO2N2H2S, água, ácido clorídrico, metanol e outras
impurezas. As principais propriedades do gás natural
são a sua densidade em relação ao ar, o poder calorífico,
o índice de Wobbe, o ponto de orvalho da água e dos
hidrocarbonetos e os teores de carbono, CO2, hidrogênio,
oxigênio e compostos sulfurosos. Outro diferencial do
gás natural é a baixíssima emissão de dióxido de enxofre
e de resíduos do processo de combustão presentes
na fumaça. Versátil, o gás natural pode ser utilizado
em aplicações domésticas, industriais e automotivas,
substituindo a gasolina, o etanol, o óleo diesel, e também
como fonte de geração de energia elétrica.

• Minerais radioativos (urânio, tório): o urânio é um
elemento radioativo e uma das principais aplicações
é na produção de energia, que pode ser aproveitada
para aquecer água, posteriormente usada para gerar
energia elétrica. Da mesma forma como o urânio e
o plutônio, o tório – cujo nome foi inspirado no deus
nórdico do trovão, Thor – faz parte dos actinídeos,
metais pesados e radioativos da última linha da tabela
periódica 5. Como surgiu o conceito de desenvolvimento
sustentável? A ideia de desenvolvimento sustentável
surgiu durante a Primeira Conferência da organização
das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972.
Foram discutidos os efeitos causados pela falta de
planejamento na utilização de recursos naturais e se
estabeleceram critérios claros de “poluição, pobreza
e ecodesenvolvimento”. Com um reator apropriado, o
tório pode ser usado para substituir o urânio na geração
de energia elétrica. A principal diferença entre os
dois elementos é que a energia do tório, ao contrário
do urânio, pode ser extraída quase completamente,
deixando poucos resíduos.

4
A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, e atua como uma
empresa de energia nos seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização e transporte de óleo e gás natural,
petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia. / 5 A tabela
periódica agrupa os elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes, ou seja, ela organiza os metais, semimetais,
não metais, gases nobres, dentre outros, em grupos divididos de forma a facilitar sua localização.
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vêm da natureza podem esgotar-se. Em algumas regiões
do planeta, pessoas já sofrem com a falta de alimentos e
água, um bem considerado muito precioso.
Mas como surgiu esse conceito? A ideia de
desenvolvimento sustentável surgiu durante
a Primeira Conferência da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972.
Foram discutidos os efeitos causados pela falta de
planejamento na utilização de recursos naturais e se
estabeleceram critérios claros de “poluição, pobreza e
ecodesenvolvimento”.
Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas,
desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir
as necessidades dos seres humanos da atualidade, sem
comprometer a capacidade do planeta para atender às
futuras gerações. Portanto, podemos dizer que é um
desenvolvimento que respeita o meio ambiente.
Com o desenvolvimento das missões espaciais e
a implantação de um sistema de satélites para o
sensoriamento remoto da Terra, tornou-se possível
monitorar de modo integral os vários processos
atmosféricos e climáticos. Surgia uma nova perspectiva
de se ver o planeta.
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Segundo os dicionários,
sustentabilidade é condição ou
característica do que pode ser
sustentado – e sustentar significa
manter o equilíbrio, resistir, conservar
(-se), gerar os recursos materiais
para a sobrevivência (de um país, uma
classe social etc.), garantir e fornecer
os meios necessários para a realização
e continuação de uma atividade. Na
forma como aplicamos, é o modelo
de desenvolvimento que busca
conciliar as necessidades econômicas,
sociais e ambientais, de modo a
garantir seu atendimento por tempo
indeterminado e a promover a inclusão
social, o bem-estar econômico e a
preservação dos recursos naturais.

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Muito se fala em desenvolvimento sustentável,
sustentabilidade do planeta etc., quando o assunto é
energia e seu uso eficiente. Os custos econômicos e
ambientais relativos ao grande crescimento econômico
após a Segunda Guerra Mundial, como a expansão da
atividade industrial mobilizada em parte pelo crescimento
populacional, surgiram quando o meio ambiente não
conseguia mais absorver a produção e os gastos para
compensar danos e ameaças à saúde humana, aos bens
naturais, ao ecossistema. Pensava-se que os recursos
naturais fossem inesgotáveis. Porém os benefícios que
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No ano de 1983, a ONU retomou o debate das
questões ambientais. A entidade indicou a primeiraministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, para
chefiar a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, encarregada de aprofundar estudos
na área ambiental.
Em 1987, o documento Nosso Futuro Comum (Our
Common Future), ou Relatório Brundtland, como
também é conhecido, originou um novo olhar sobre o
desenvolvimento, definindo-o como o processo que
“satisfaz às necessidades presentes, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades”. A partir daí, o conceito de
desenvolvimento sustentável passou a ficar conhecido.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no
Rio de Janeiro, em 1992, que ficou mais conhecida
por ECO 92, esse conceito foi definitivamente
incorporado como um princípio orientador de ações.
Foi então elaborada a Agenda 21, que representa um
compromisso das nações de agir em cooperação e
harmonia na busca do desenvolvimento sustentável.

Saiba mais
Agenda 21
Capítulo 1: Preâmbulo
1.1. A humanidade encontra-se em
um momento de definição histórica
Defrontamo-nos com a perpetuação
das disparidades existentes entre
as nações e no interior delas, o
agravamento da pobreza, da fome,
da doença e do analfabetismo, e
com a deterioração contínua dos
ecossistemas dos quais depende
nosso bem-estar. Não obstante, caso
se integrem as preocupações relativas
ao meio ambiente e desenvolvimento
e a elas se dedique mais atenção, será
possível satisfazer às necessidades
básicas, elevar o nível de vida de
todos, obter ecossistemas mais bem
protegidos e gerenciados e construir
um futuro mais próspero e seguro. São
metas que nação alguma pode atingir
sozinha; juntos, porém, podemos – em
uma associação mundial em prol do
desenvolvimento sustentável.
Extraído da apresentação do documento.
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PILAR ECONÔMICO
O pilar econômico significa que as empresa não
devem simplesmente procurar o lucro imediato
usando somente dados numéricos. Esse pilar requer
um planejamento e uma busca de sustentabilidade
econômica a longo prazo. Aceita-se, cada vez
menos, a exacerbação do lucro obtido à custa do
comprometimento do meio ambiente. Resultados
devem incluir ganhos ambientais e sociais. É necessário
que se invista em modificações de processo,
aperfeiçoamento de mão de obra, tratamento de
resíduos, entre outros.

Fique ligado
A PALAVRA ECOLOGIA TEM
ORIGEM NO GREGO OÍKOS, QUE
SIGNIFICA CASA, E LÓGOS, QUE
SIGNIFICA ESTUDO. PORTANTO,
PODEMOS DIZER, GROSSO MODO,
QUE É O ESTUDO DA CASA OU,
DE FORMA MAIS GENÉRICA, DO
LUGAR EM QUE SE VIVE.

PILAR SOCIAL
O pilar social nasce num contexto internacional em que
os debates sobre temas como direitos humanos, direitos
do trabalhador, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável ganham vulto na discussão entre vários
países-membros. As diretrizes resultantes, de
certa forma, orientam a formulação conceitual da
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). A questão de
base é que, se não houver um sistema social equilibrado,
a questão ambiental e também a economia não irão
progredir da maneira desejada.

Os três pilares do
desenvolvimento
sustentável
PILAR AMBIENTAL

Mihailo K

Na Conferência de Cúpula de Copenhague e no Tratado
de Amsterdã de 1997, a União Europeia formulou os
pilares da sustentabilidade. Esse princípio, denominado
“Modelo de Sustentabilidade de Três Pilares”, declara
que a sustentabilidade não compreende somente
atender ao presente, mas sim a capacidade de
atender às futuras gerações. Significa também que a
sustentabilidade inclui as realizações econômicas e as
instituições sociais. O desenvolvimento sustentável,
portanto, funda-se em cada um dos pilares – ecológico
ou ambiental, econômico, social, e em todos ao mesmo
tempo. Parte do pressuposto de que os problemas do
desenvolvimento e do meio ambiente não podem ser
tratados separadamente, e atenta para a necessidade
de conciliá-los. Para isso, é necessário que haja um elo
entre os três pilares para que a sustentabilidade não
fique comprometida.
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EVOLUÇÃO E
PERSPECTIVAS DOS
SISTEMAS ENERGÉTICOS
Ao longo da história, várias formas de energia foram
utilizadas para complementar ou substituir as fontes
ora utilizadas. Essas mudanças, motivadas por fatores
como crescimento da população, questões políticas
e econômicas, entre outras, dependiam, e dependem
ainda hoje, de fatores como disponibilidade, estágio de
desenvolvimento tecnológico e custo de obtenção.
Principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução
Industrial, o consumo de energia tornou-se uma das
características mais acentuadas da sociedade. Com
o advento da máquina a vapor, passamos a explorar
intensamente o carvão mineral como fonte primária de
energia e observou-se o decréscimo do emprego da
lenha. Nessa época, nos Estados Unidos, já se pensava em
explorar o seu potencial hidráulico, suas grandes florestas.
Apesar disso, os Estados Unidos eram dependentes do
carvão, e esse fator aumentou com o crescimento da
produção de minas de carvão no século XIX, o que os
colocou entre os maiores produtores mundiais.

Na metade do século XIX, iniciaram-se as atividades da
indústria petrolífera, apresentando o petróleo como uma
alternativa para a matriz energética mundial, tornando-se,
mais tarde, técnica e economicamente viável, além de
essencial à economia mundial. No final do século XIX, a
eletricidade marcaria o seu papel na história por viabilizar
inúmeros processos e atividades, entre eles: a iluminação
pública, motores elétricos, comunicação, eletrônica e
ainda com reflexos diretos em áreas como a saúde e o
entretenimento.
Voltando o olhar para os dias de hoje, podemos observar
que a evolução tecnológica e o uso da energia nos
possibilitaram mais qualidade de vida e maior conforto.
No entanto, podemos também observar alguns
efeitos colaterais dessa grande exploração das fontes
energéticas, como o esgotamento dos recursos naturais e
o aumento da poluição ambiental. Particularmente, o Brasil
se destaca pelo uso expressivo de energias renováveis,
seja por seu parque de hidrelétricas, responsável pela
maior parte de energia elétrica consumida no país, seja
por seu inovador programa de biocombustíveis.

Fique ligado
HOJE EM DIA, UM CONSUMIDOR
DA SOCIEDADE TECNOLÓGICA
MODERNA GASTA DEZ VEZES
MAIS ENERGIA QUE UM INDIVÍDUO
DO INÍCIO DO SÉCULO XX, E CEM
VEZES MAIS QUE O HOMEM MENOS
DESENVOLVIDO, QUE APRESENTAVA
UM NÍVEL DE CONSUMO PER CAPITA
SIMILAR AO OBSERVADO AINDA
HOJE NOS PAÍSES MAIS POBRES,
SEM ACESSO ÀS MODERNAS
FORMAS ENERGÉTICAS.
Fonte: Um futuro com energia
sustentável: iluminando o caminho
(http://www.fapesp.br/publicacoes/energia.pdf).
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O mundo da energia:
uma perspectiva
brasileira

Curiosidades
envolvendo o tema energia

• A expansão da caça às baleias como
fonte de combustível para iluminação
(espermacete, gordura extraída da cabeça
desses cetáceos) foi levada a extremos
em meados do século XIX, com baleeiras
buscando esses mamíferos a distâncias
cada vez maiores e custos crescentes,
até sua quase extinção, em um processo
finalmente estancado pela falta de baleias
e pela introdução do querosene e depois da
eletricidade para iluminação. De certa forma, a
busca de petróleo em grandes profundidades
e condições cada vez mais difíceis reproduz
a busca de baleias e a luta mortal de Ahab
contra Moby Dick: o enorme cachalote branco
no livro de Melville lembra muito a busca pelo
petróleo. E lembramos que alguns dos nossos
maiores campos de petróleo na Bacia de
Campos têm nomes de baleias. Campos de
grande porte foram descobertos na parte
norte dessa bacia, já no estado do Espírito
Santo: Jubarte e Cachalote, na área que
ficou conhecida como “Parque das Baleias”.
Enchova, Marlim, Barracuda, Badejo etc. são
outros nomes que fazem parte do dia a dia
dos trabalhadores da Petrobras. Estes, e
muitos outros seres marinhos, emprestam
seus nomes aos campos de petróleo da
plataforma continental brasileira.

Oferta e
demanda
energética
no Brasil

TABELA 1
OFERTA INTERNA DE ENERGIA EM 2018

FONTE

O Brasil é um dos países com maior diversidade na oferta
energética, sobretudo por contar com uma ampla base
de oferta de recursos naturais renováveis, o que torna
bastante equilibrada a contribuição das fontes fósseis (55%)
e renováveis (45%), em 2018, segundo o relatório BEN 2019.
As energias renováveis respondem por menos de 20% do
consumo global de energia. Nos países desenvolvidos, essa
contribuição, na maior parte das vezes, é ainda menor, perto
de 5%, com a maior parte da energia consumida sendo
obtida de petróleo, gás natural e carvão mineral.

Fahroni

• Entre os clássicos do cinema de ficção
científica, é fácil encontrar temas energéticos,
mas o apocalíptico Mad Max (1979) talvez
seja o mais emblemático, com gangues
de motociclistas disputando o poder e
aterrorizando a população por um pouco
de gasolina, em um mundo assolado pela
penúria energética, enquanto o clássico O dia
em que a Terra parou (1951), com seu pacífico
extraterrestre, mostra como, interrompendo
o funcionamento de sistemas elétricos, todo
o mundo se imobiliza.

No caso brasileiro, esse perfil mais sustentável é o
resultado do desenvolvimento histórico dos sistemas
energéticos e da base de recursos disponíveis no país,
onde a biomassa (usada como lenha e atualmente na
produção de biocombustíveis como etanol e biodiesel) e
a hidroenergia sempre tiveram papel relevante. Apenas
na última década, a oferta doméstica de petróleo e gás
natural aumentou de modo sensível, permitindo ao país
alcançar a autossuficiência e passar de importador a
exportador de petróleo. A tabela ao lado mostra a oferta
interna6 de energia no Brasil em 2018, com valores em
Mtep ou milhões de toneladas equivalentes de petróleo,
unidade utilizada para grandes quantidades de energia.
Uma tonelada de petróleo vale 42.000.000.000 (quarenta e
dois bilhões) de joules.

OFERTA (MTEP)

Energia não renovável

157.8

55%

Petróleo

99.3

34%

Gás natural

35.9

12%

Carvão mineral

16.6

6%

Urânio

4.2

1%

Outras

1.8

1%

Energia renovável

130.6

45%

Hidráulica

36.5

13%

Lenha

24.1

8%

Cana-de-açúcar

50.1

17%

Lixívia

9.6

3%

Eólica

4.2

1%

Outras

10.8

4%

Total

288.4

100%

Fonte: EPE, 2019.
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6
A oferta interna de energia é a soma da produção nacional com a importação, menos a exportação,
sendo aproximadamente igual ao consumo bruto de energia no país.
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Fique ligado
Considerando toda a energia efetivamente consumida no
Brasil em 2018 (242 mil tep), o consumo médio observado
foi de 1,16 tep per capita, considerando-se todos os
usos, ou seja, em média, cada brasileiro gastou, direta ou
indiretamente, o equivalente a aproximadamente oito
barris ou 1.272 litros de petróleo durante esse ano. É um
valor muito próximo à média mundial, existindo alguns
países onde os consumidores gastam dez vezes mais,
enquanto outros usam dez vezes menos energia que um
brasileiro médio. Por setor, a composição do consumo total
(considerando todas as fontes) de energia elétrica, cujo
consumo equivale a cerca de 18% do consumo total, é
mostrado no segundo gráfico da figura 5.

FIGURA 5
CONSUMO TOTAL DE ENERGIA (2018)

É interessante observar que a demanda
proporcionalmente maior nas atividades produtivas,
como a indústria e o transporte, sinaliza a importância
econômica da energia no contexto brasileiro, justificandose também pela condição climática relativamente benigna
do país, que, salvo raras exceções, não exige sistemas de
aquecimento (calefação ambiental), usuais em muitos
países e responsáveis por uma parcela expressiva da
demanda energética em seu setor residencial. Outro ponto
a destacar, na comparação com outros países, é o elevado
consumo no transporte, devido em parte às extensões
continentais do país, como também ao predomínio do
transporte rodoviário para a movimentação de cargas,
em detrimento de alternativas mais eficientes, como os
transportes ferroviário e hidroviário.

Fique ligado
UMA MANEIRA DE SE
ENTENDER A MATRIZ
ENERGÉTICA É IMAGINAR
COLUNAS E LINHAS, NAS
QUAIS AS COLUNAS SERIAM
AS DIFERENTES FONTES
ENERGÉTICAS, E AS LINHAS,
OS DIFERENTES USOS.

FIGURA 6
CONSUMO SETORIAL POR
FONTES DE ENERGIA NO BRASIL (2018)

39% INDUSTRIAL
38% TRANSPORTES
Consumo
total
(242 Mtep)

Matriz
energética

INDUSTRIAL

12% RESIDENCIAL
5% AGROPECUÁRIO

Matriz vem de mater, palavra latina que significa mãe
e, por extensão, origem. Matriz energética é uma
representação da estrutura de produção e uso de energia
no país, apresentando as fontes que constituem a oferta
energética (petróleo, bioenergia, energia hidráulica etc.) e
a participação dos setores socioeconômicos (residencial,
industrial, transporte etc.) no consumo de energia. A
análise da matriz energética é a base do planejamento do
setor de energia.

4% COMERCIAL
TRANSPORTES

2% PÚBLICO

AGROPECUÁRIO

40% INDUSTRIAL

A matriz energética de um país apresenta o quadro da
produção por fontes energéticas e a demanda por setor,
usualmente representado pelo balanço energético nacional.

1% TRANSPORTES
Consumo
enregia elétrica
(529 Gwh ou
43Mtep)

27% RESIDENCIAL

COMERCIAL E PÚBLICO

6% AGROPECUÁRIO

No Brasil, esse balanço é publicado anualmente desde
1974, com uma contabilidade detalhada da oferta e da
demanda energética no país. A evolução desejável de uma
matriz energética, objetivo do planejamento energético,
deve levar em conta as tecnologias e a base de recursos
naturais disponíveis em busca da sustentabilidade.

17% COMERCIAL
9% PÚBLICO
RESIDENCIAL

Fonte: EPE, 2019.

0

20 Mtep

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

40 Mtep

60 Mtep

BIOENERGIA

80 Mtep

ELETRICIDADE

Fonte: EPE, 2019.
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Uma síntese do consumo energético por fonte e setor é
apresentada na figura 6, confirmando a importância dos
setores industrial e de transportes e sinalizando o peso
relativo das fontes e seus vetores energéticos.
Conforme se observa na figura 6, no setor industrial,
todas as fontes energéticas são usadas, com algum
predomínio da bioenergia (lenha, carvão vegetal, bagaço,
lixívia7 e outros resíduos); no setor de transportes,

7

A lixívia responde por 8,5% do consumo de energia no setor industrial.

É POSSÍVEL CONFUNDIR
MATRIZ ENERGÉTICA COM A
MATRIZ ELÉTRICA, MAS TRATA-SE
DE COISAS DIFERENTES. ENQUANTO
A MATRIZ ENERGÉTICA REÚNE O
CONJUNTO DE FONTES DE ENERGIA
DISPONÍVEIS PARA MOVIMENTAR
OS CARROS, PREPARAR A COMIDA
NO FOGÃO E GERAR ELETRICIDADE
(QUE SÃO OS DIFERENTES USOS
DA ENERGIA), A MATRIZ ELÉTRICA
É COMPOSTA PELO CONJUNTO DE
FONTES DISPONÍVEIS APENAS PARA
A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(OFERECIDA AOS DIFERENTES
USOS QUE FAZEMOS DELA).
DESSA FORMA, PODEMOS
CONCLUIR QUE A MATRIZ
ELÉTRICA É PARTE DA
MATRIZ ENERGÉTICA.

observa-se o maior peso do petróleo, por meio de seus
derivados (óleo diesel, gasolina e querosene de aviação),
complementados pelo etanol e pelo biodiesel; enquanto
no setor comercial e público se destaca a energia elétrica.
Para as diversas atividades agropecuárias, empregamse essencialmente óleo diesel, lenha e eletricidade, um
perfil diversificado como no setor residencial, em que o
gás liquefeito de petróleo (GLP), a lenha e a eletricidade
são os vetores energéticos básicos empregados nas
atividades domésticas. A eletricidade referida nessa
figura é produzida basicamente a partir de hidroenergia,
complementada pela energia gerada em termelétricas.
Nos próximos tópicos, os sistemas energéticos ou
cadeias energéticas para as fontes mais relevantes
no Brasil serão brevemente revisados, procurando
apresentar os estudos e atividades exploratórias,
as instalações e unidades mais importantes,
desde sua produção até a entrega ao consumidor,
suas implicações ambientais e as perspectivas de
desenvolvimento, considerando a base de recursos
existente e as novas tecnologias.
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PLATAFORMAS DE PETRÓLEO

Cadeias
energéticas

FIGURA 7
BACIA DE CAMPOS - RJ

Arquivo pessoal

A indústria
do petróleo
Os hidrocarbonetos que compõem o petróleo e o gás
natural resultam da decomposição de algas, plantas
e animais, seres que viveram há centenas de milhões
de anos em nosso planeta. Um processo contínuo de
decomposição dessa matéria orgânica, associado ao
depósito de outros sedimentos, formaram as camadas
geológicas da Terra, que são progressivamente
cobertas por outras camadas e passam por longo tempo
sob pressões e temperaturas elevadas, transformandose em uma mistura de líquidos e gases.
Hoje, essa mistura preenche os espaços vazios de
rochas porosas localizadas em grande profundidade no
subsolo. Dessa forma, o petróleo não existe em lagos
subterrâneos, mas “molhando” algumas rochas para as
quais migrou e ficou armazenado junto com água e gás
natural, geralmente acima das rochas onde foi formado
e abaixo de camadas impermeáveis. A formação das
reservas de petróleo pode ser comparada ao acúmulo
de gordura no miolo do pão, quando preparamos um
sanduíche, pressionando e aquecendo o recheio.

Conceitos e Contextos

Revelando a Energia 2015

Nas cadeias energéticas, cada elo deve operar com
alto nível de eficiência para o máximo aproveitamento
da energia, pois isso significa ganhos econômicos e
ambientais. A seguir, serão apresentadas as cadeias
energéticas do petróleo, da bioenergia e da eletricidade,
as mais importantes no contexto brasileiro.

Embora o petróleo seja conhecido desde a Antiguidade,
sua utilização como fonte de energia se desenvolveu a
partir do final do século XIX, com a produção inicial nos
Estados Unidos. No início do século XX, estendeu-se
para regiões com maiores reservas, como Venezuela,
Oriente Médio e Rússia. Atualmente, grande parte
do petróleo e do gás natural é produzida nas regiões
costeiras (plataforma continental ou off-shore), utilizando
complexos sistemas para localização das reservas,
produção, tratamento e transporte ao continente.
As reservas mais importantes de petróleo e gás
natural no Brasil estão localizadas nas bacias costeiras
de Campos e Santos, em frente aos estados Rio
de Janeiro e São Paulo, onde, além das reservas
convencionais, situadas acima das camadas salinas
do subsolo, foram encontradas reservas expressivas
abaixo dessas camadas, denominadas reservas do présal, que abrem perspectivas para o Brasil transformarse em um importante produtor e exportador de
petróleo, em escala global. Tais reservas estão
situadas a grandes profundidades, sob lâminas d’água
superiores a 1 km, mais 2 km de rocha e 3 km de rocha
salina (ou sal), com consideráveis desafios relacionados
à sua localização e produção.
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Será que alguém é capaz de derrubar com um único
toque todas as peças de um jogo de dominó, sem
provocar uma reação em cadeia? Dificilmente. Cada
peça depende da outra, formando uma corrente,
da primeira à última. Essa é a ideia básica de uma
cadeia. Algo que, entre o ponto de partida e o de
chegada, movimenta todo um sistema de elementos
interdependentes, que formam uma rede dedicada a um
objetivo. Esse também é o caso das cadeias energéticas.
Cada fonte tem sua cadeia particular para chegar aos
seus usuários.

A localização das reservas de petróleo se desenvolve
mediante estudos preliminares, utilizando métodos
indiretos e sísmicos, procurando inferir a existência
de depósitos de hidrocarbonetos que, caso sinalizem
boas perspectivas, indicam onde efetuar os poços
exploratórios, única forma de definir cabalmente se existe
petróleo e gás em volume comercial e sua qualidade,
que varia de campo a campo produtor. O petróleo de
melhor qualidade deve apresentar baixa densidade (isto é,
permite produzir derivados como GLP e gasolina) e baixo
teor de contaminantes, como enxofre e nitrogênio.
Após a localização das reservas (as áreas produtoras
são chamadas campos de petróleo), são necessárias
atividades de desenvolvimento, quando se preparam
as unidades de produção, com a perfuração de poços
adicionais, instalação de sistemas de segurança,
tratamento, separação8 e armazenamento dos produtos.
No caso das unidades costeiras, os equipamentos
necessários e os sistemas de comando e controle ficam

em plataformas marítimas, que podem ser construídas
em navios. Embora, geralmente, o gás natural seja
produzido associado ao petróleo (“gás associado”),
em alguns campos, pode ser encontrado apenas gás
natural, com baixo teor de líquidos (“gás não associado”).
Somente após a instalação de todos esses sistemas é
que a produção pode ser iniciada.
Dependendo da distância das unidades produtoras
até as instalações de processamento, o petróleo pode
ser transportado em navios petroleiros ou bombeado
em dutos (oleodutos). O gás natural deve ser sempre
movimentado em dutos (gasodutos) e, depois de um
tratamento relativamente simples, pode ser levado
aos centros de consumo por meio de transporte
(sob pressões elevadas) e finalmente distribuído
em gasodutos de menor pressão para as indústrias,
termelétricas, residências e postos de distribuição (para
uso veicular) 9.

8
Quando bombeado do subsolo, o petróleo vem misturado com gás natural, água e areia, impondo a existência de sistemas de separação dessas
correntes. / 9 É importante não confundir gás natural, que já sai do subsolo como gás e, após ser tratado, está pronto para consumo, sendo distribuído
em gasodutos, e gás liquefeito de petróleo, que é uma das frações produzidas na destilação do petróleo nas refinarias, distribuído tipicamente em
botijões para uso doméstico. O principal componente do gás natural é o metano, um gás que não se liquefaz à temperatura ambiente, enquanto no
gás liquefeito de petróleo os componentes são o metano e o butano, gases que se liquefazem sob pressões moderadas na temperatura ambiente.
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Fique ligado
FIGURA 8
CADEIA PRODUTIVA DO
PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL

Para sua utilização, o petróleo nacional ou importado
deve ser processado nas refinarias, onde é separado em
seus componentes, empregando destilação e processos
mais elaborados (craqueamento, hidrotratamento
e outros), que procuram converter as frações mais
pesadas em derivados mais leves.
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Os principais derivados produzidos nas refinarias são:
gás liquefeito, nafta petroquímica, gasolina, querosene
de aviação, óleo diesel, óleo combustível e asfalto. As
refinarias mais modernas são capazes de utilizar como
matéria-prima petróleos pesados, de baixa qualidade,
e produzir derivados de alto valor, sob especificações
rígidas. Tais especificações, determinadas pelas
propriedades (octanagem, densidade, teor de enxofre
etc.) dos derivados produzidos são determinadas por
condicionantes ambientais, como os limites de emissões
atmosféricas, e as exigências dos sistemas que devem
utilizar tais produtos, como os motores de combustão,
atendendo a normas similares entre os países. Vale
observar que uma parte da produção da indústria do
petróleo está voltada para produtos não energéticos,
como plásticos, agroquímicos, fertilizantes etc.
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O petróleo é atualmente uma das principais fontes de
energia em todo o mundo, e a concentração de sua
produção e, de forma mais grave, de suas reservas em
poucos países, alguns deles instáveis politicamente, têm
elevado de modo crescente os preços e a volatilidade
desse mercado energético. Nesse contexto, a situação
no Brasil, um dos poucos países que têm logrado
expandir sua produção de petróleo e gás natural, é
relativamente tranquila. Sem considerar as recentes
descobertas do pré-sal, as reservas confirmadas somam
12 bilhões de barris (PETROBRAS, 2018), que significam
a possibilidade de produzir durante aproximadamente 14
anos, mantendo o atual volume anual de produção. Mas
esse número pode ser superado, já que estudos para a
exploração do pré-sal consideram uma expectativa de
reservas em torno de 50 bilhões de barris.

Wedmov

TRANSPORTE

REPARO EM ASFALTO DE RODOVIA

Essa indústria se apresenta tecnologicamente madura,
e não há indícios de que vá passar por significativas
alterações tecnológicas, exceto aperfeiçoamentos
visando à produção em condições cada vez mais difíceis,
processando produtos de baixa qualidade e atendendo a
especificações crescentemente exigentes.

DISTRIBUIÇÃO

OUTROS

A partir das refinarias e empregando uma diversificada
logística, envolvendo modalidades dutoviária, ferroviária e
rodoviária, os produtos do petróleo são transportados para
bases de distribuição e daí para os postos de distribuição,
de onde saem até chegarem aos consumidores.

AO LONGO DE TODA A CADEIA
PRODUTIVA, A INDÚSTRIA DO
PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL
APRESENTA RISCOS POTENCIAIS
RELEVANTES PARA O MEIO
AMBIENTE, QUE REQUEREM
CUIDADOS ESPECIAIS E GRANDE
ATENÇÃO NA CONDUÇÃO DE SUAS
ATIVIDADES. GRAVES ACIDENTES,
COM PERDAS ECONÔMICAS
E AMBIENTAIS ELEVADAS,
EFETIVAMENTE OCORRERAM
EM UNIDADES PRODUTORAS E
SISTEMAS DE TRANSPORTE
E PROCESSAMENTO,
EVIDENCIANDO COMO
TAIS CUIDADOS SÃO
FUNDAMENTAIS.

Fonte: Revelando a Energia (2015).
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Veja, a seguir, alguns marcos da
história do petróleo no Brasil.
Brasil Colonial – a existência do
petróleo no país já era computada
durante os tempos do regime
imperial. Naquela época, o marquês
de Olinda cedeu o direito a José
Barros de Pimentel de realizar a
extração de betume nas margens do
rio Marau, na Bahia. Até as primeiras
décadas do século XX, alguns
estudiosos e exploradores anônimos
tentaram perfurar alguns poços de
petróleo, sem obter êxito.
1919 – Realizada a primeira
perfuração pelo Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil (SGMB), no
município de Mallet, no Paraná. O
poço chegou aos 84 metros, mas foi
abandonado no ano seguinte.
1937 – Assinada a Nova Constituição
do país, que estabeleceu que as
concessões para exploração das
riquezas minerais só poderiam ser
estendidas “a brasileiros, ou empresas
constituídas por acionistas brasileiros”.

1939 – Primeira descoberta de petróleo
no Brasil, realizada pela Divisão de
Fomento da Produção Mineral, órgão do
Departamento Nacional da Produção
Mineral (DNPM), no poço n.° 163,
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1979 – Começa a comercialização de
álcool hidratado como combustível
para automóveis.

1941 – Descoberto em Candeias, na
Bahia, o primeiro campo comercial de
petróleo do país. Esse ano também é
marcado pelo Decreto-Lei n.° 3.236,
que resguarda à União a propriedade
de todas as jazidas de petróleo e
gases naturais encontradas em
território nacional. Nessa época, foram
descobertos campos de gás natural
em Aratu e de petróleo em Itaparica,
ambos no Recôncavo Baiano.

1984 – Alcançada a meta/desafio de
produção de 500 mil barris diários
de petróleo. Descoberto Albacora,
primeiro campo gigante do país na
Bacia de Campos, Rio de Janeiro.

1947 – Início da campanha “O
petróleo é nosso”. Tal campanha pela
autonomia brasileira no campo do
petróleo foi uma das mais polêmicas
da história do Brasil republicano,
perdurando de 1947 a 1953.
1951 – O presidente Getúlio Vargas
envia ao Congresso projeto de criação
da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
1953 – Getúlio Vargas assina a Lei 2004,
que cria a Petrobras, em 3 de outubro.
1954 – A Petrobras inicia suas
atividades em 10 de maio.
1955 – Entra em operação a Refinaria
Presidente Bernardes, em Cubatão,
São Paulo. Descoberta de petróleo
em Nova Olinda, no Amazonas, mais
tarde considerado subcomercial.
1968 – Perfurado o primeiro poço
submarino na Bacia de Campos,
Rio de Janeiro. Realizada a primeira
descoberta de petróleo no mar, no
campo de Guaricema, em Sergipe.
1974 – Descoberto petróleo no
Campo de Garoupa, na Bacia de
Campos, Rio de Janeiro.
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1986 – Lançado o Procap, programa de
capacitação tecnológica para produção
em águas profundas e ultraprofundas.
1995 – Aprovada a Emenda
Constitucional n.° 9, flexibilizando o
monopólio da União sobre o petróleo
e permitindo a contratação de
empresas privadas e estatais para
executar as atividades.
1997 – Aprovada a Lei do Petróleo,
Lei n.° 9.478, criando a ANP, o CNPE e
introduzindo as regras para a execução
das atividades integrantes do
monopólio da União sobre o petróleo.
Superada a marca de produção de um
milhão de barris diários de petróleo.
Iniciada a construção do gasoduto
Bolívia-Brasil.
2000 – A Petrobras produz petróleo
a 1.877 metros de profundidade,
no campo de Roncador, um recorde
mundial. Concluído o Gasoduto
Bolívia-Brasil. Superada produção
de 1,5 milhão de barris/dia de óleo.
O Campo de Marlim produz 500
mil barris diários, 40% do volume
nacional. Ações da Petrobras são
lançadas na bolsa de Nova Iorque.
Descoberta do campo gigante de
Jubarte, na Bacia de Campos, em
frente ao litoral do Espírito Santo.
2002 – Início da produção em Jubarte.
Produção da Petrobras no Brasil e

no exterior supera a marca de dois
milhões de barris de óleo por dia.
2004 – No dia 30 de dezembro de
2004, um navio-sonda foi enviado
à Bacia de Santos. Sua missão:
perfurar alguns poços pioneiros em
busca de óleo, no bloco exploratório
BMS-10. A primeira área escolhida
pelos geólogos e geofísicos foi a
hoje conhecida como Parati. É que
ali haviam sido identificadas, acima
da camada de sal, rochas arenosas
depositadas em águas profundas,
com formação semelhante às
encontradas na Bacia de Campos,
onde estão acondicionadas cerca
de 80% das reservas nacionais de
petróleo.
2006 – Foi anunciada pela Petrobras a
descoberta de indícios de petróleo no
pré-sal. A existência de petróleo na
camada pré-sal em todo o campo foi
confirmada em 2007. Com a entrada
da P-50, a produção nacional chega
a 1,91milhões de barris por dia de
petróleo contra um consumo nacional
médio de 1,85 milhões de barris por
dia, ou seja, comemoramos em 2006
a autossuficiência.
2010 – Instituído o regime de partilha,
que vigora para a produção de
petróleo e gás natural nas áreas do
pré-sal e outras áreas estratégicas.
Neste regime, os custos necessários
às operações são descontados do
valor total e o excedente em óleo
é partilhado entre o consórcio que
explora a área e a União. Na licitação
das áreas em regime de partilha,
vence o consórcio que oferecer a
maior parcela de lucro à União.
Fonte: <http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/pre_
sal/Linha_do_tempo.pdf>.
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1938 – Assinado o Decreto-Lei n.°
366, que acrescentava novo título ao
Código de Minas, instituindo o regime
legal de jazidas de petróleo e gases
naturais, e também o Decreto-Lei n.°
395, que criou o Conselho Nacional
do Petróleo (CNP).

localizado em Lobato, no Recôncavo
Baiano. A descoberta foi considerada
subcomercial.

Cadeias
da bioenergia
Enquanto o petróleo, o gás natural e o carvão mineral
resultam da transformação da energia química, obtida a
partir da energia solar fixada mediante a fotossíntese há
milhões de anos, as diversas formas de bioenergia têm
sua origem em vegetais mais recentes, processados
de modo a produzirem diferentes tipos de energia,
como calor útil, biocombustíveis e eletricidade. Todas
as formas de bioenergia são relevantes no Brasil, onde a
lenha representou a fonte energética dominante até os
anos 1960, e atualmente constituem a segunda fonte
mais importante, depois do petróleo.
A utilização da bioenergia se inicia com a etapa de
produção vegetal, mediante a silvicultura ou culturas
agrícolas anuais ou plurianuais, compreendendo o plantio,
tratos culturais e colheita, seguida de diferentes etapas
de pré-processamento (secagem, redução de tamanho
etc.) e processamento e distribuição para uso. Além
do uso de matéria-prima produzida diretamente com
propósitos energéticos, a bioenergia inclui o amplo uso
da energia contida em subprodutos de agroindústrias,
como o bagaço da cana e a casca de arroz, e resíduos da
indústria da madeira, como a serragem e o licor negro10,
bem como os resíduos agrícolas (palhas e esterco) e
urbanos (lixo urbano), o esgoto doméstico e os efluentes
líquidos de diversas indústrias.
Projeções do MME indicam que, em 2020, a geração de
eletricidade por biomassa atingirá 20,1 GW de capacidade
instalada. Entre as fontes para produção de energia, a
biomassa apresenta grande potencial de crescimento nos
próximos anos. Ela é considerada como uma alternativa
viável para a diversificação da matriz energética dos
países, em substituição aos combustíveis fósseis, como
petróleo e carvão, por exemplo.
É importante considerar a lenha como um energético
interessante, capaz de ser produzido e utilizado em
condições sustentáveis, com benefícios ambientais e
econômicos significativos.
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Biomassa é toda matéria orgânica
não fóssil, de origem animal ou
vegetal, que pode ser utilizada na
produção de calor, seja para uso
térmico industrial, seja para geração
de eletricidade, e que pode ser
transformada em outras formas de
energias sólidas (carvão vegetal,
briquetes), líquidas (etanol, biodiesel)
e gasosas (biogás de lixo).

No Nordeste brasileiro, encontramos
bons e maus exemplos no
aproveitamento das fontes energéticas
disponíveis naquela região: a lenha é
combustível para os fornos usados na
fabricação de cal na região da Chapada
do Araripe, o que provoca grave
desmatamento da Caatinga; por outro
lado, também observamos a adoção de
práticas de agricultura e de silvicultura,
que integram o cultivo de espécies
arbóreas e outras atividades agrícolas.

A lenha constitui a cadeia
bioenergética mais simples, com
três usos destacados: a) na cozinha
doméstica, em milhões de residências
brasileiras que usam fogões à
lenha; b) em fornos, secadores e
caldeiras em pequenas e médias
indústrias, como cerâmicas, fábricas
de doces, de farinha e de laticínios;
c) na produção de carvão vegetal,
produto basicamente utilizado como
insumo na indústria siderúrgica. Com
exceção do primeiro uso, os demais
representam volumes expressivos de
madeira, provenientes de florestas
plantadas. No entanto, em algumas
regiões brasileiras, essa lenha resulta
do desmatamento predatório,
crescentemente coibido, mas ainda
provocando preocupantes danos
ambientais.
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Outro exemplo é a produção de
carvão vegetal no Brasil. Podemos
encontrá-la, em condições criminosas
e outras práticas ilegais, utilizando
lenha de desmatamento e mão de
obra escrava e/ou infantil, ou em
condições sustentáveis, empregando
lenha de silvicultura e pessoal
contratado de forma legal.

e destilação, na produção de etanol anidro (usado em
misturas com a gasolina em teores entre 20% e 25%
e consumido em motores a gasolina ou flex) e etanol
hidratado (usado em motores preparados para seu uso
ou motores flex), cujo consumo atual no Brasil é superior
ao consumo de gasolina. Por sua vez, o bagaço constitui
a fonte de energia usada para atender às demandas
da própria usina e para a geração de excedentes de
eletricidade para a rede pública.
Atualmente, as centrais termelétricas a bagaço, com mais
de 11 mil MW instalados, já representam cerca de 7% da
capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. A
introdução de veículos flex a partir de 2003 foi um marco
na retomada do interesse no uso de etanol, que hoje vem
sendo usado regularmente em aviões agrícolas e testado
com bons resultados em ônibus urbanos.
Outra cadeia bioenergética voltada para a produção
de biocombustíveis líquidos é a rota de produção de
biodiesel, obtido a partir de óleos e gorduras, bastante
parecido com o óleo diesel e usado em mistura com esse
derivado de petróleo. Atualmente, todo o óleo diesel
comercializado nos postos brasileiros contém 5% de
biodiesel (denominado B5), produzido essencialmente
a partir de óleo de soja (85% do volume produzido),
complementado com sebo bovino (cerca de 12%) e outros
óleos vegetais. Devido à baixa produtividade, cerca de 600
litros de biodiesel por hectare, considera-se que a soja,
progressivamente, deverá dar espaço às culturas mais
produtivas, como a palma africana ou dendê, que alcança
produtividades superiores a 5 mil litros por hectare.

Em síntese, a cadeia da lenha apresenta virtudes, e
deve ser promovida em nosso país, que apresenta
recursos naturais adequados para seu desenvolvimento,
mas também apresenta malefícios que precisam ser
combatidos e riscos que devem ser mitigados.
A cana-de-açúcar, cultura integrada na economia
brasileira desde tempos coloniais, além de matéria-prima
para a fabricação de açúcar, representa um importante
recurso bioenergético, produzido em diversos estados do
Sudeste e do Nordeste. A cana-de-açúcar é um vegetal
semiperene, isto é, depois de plantado, pode ser colhido
durante alguns anos, já que rebrota depois do corte, e
compõe-se basicamente de água, açúcar (15%) e fibras
(14%). Nas usinas, a cana vinda dos canaviais é limpa e
segue para as moendas, onde é extraído o caldo (água
com o açúcar) e produzido um resíduo fibroso, o bagaço.
O açúcar é utilizado, mediante processos de fermentação

O licor negro ou lixívia celulósica é um importante subproduto da indústria de celulose de madeira, cuja utilização
em rotas tecnológicas eficientes permite atender grande parte da demanda de energia nessa indústria.

10

Para refletir
O BRASIL DESENVOLVE O
USO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
EM TRANSPORTES DESDE AS
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO
XX E, ATUALMENTE, É A MAIOR
REFERÊNCIA NA DIFUSÃO DESSA
TECNOLOGIA ENERGÉTICA EM
OUTROS PAÍSES.
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Revelando a Energia 2015

A energia do café (2018) – uma startup
londrina bio-bean transforma a borra
de café em biocombustível. A partir da
borra de café, extrai-se um óleo que é
convertido em combustível com baixa
emissão de gás carbônico. Após três
anos de pesquisas, produziu 6.000 litros
de óleo de café B20, um biocombustível
resultante da mistura do óleo com diesel
mineral. Essa quantidade seria capaz de
abastecer um tradicional ônibus londrino
durante o período de um ano.

É interessante notar que a sustentabilidade de um
biocombustível depende diretamente da eficiência de
sua rota produtiva na utilização de recursos naturais
(terra, água, energia etc.). Nesse sentido, o etanol de
cana-de-açúcar, nas condições em que é produzido no
Brasil, com alta produtividade (aproximadamente 7.500
litros por hectare), baixo consumo de água (praticamente
não requer irrigação) e alta rentabilidade energética (a
produção de energia é da ordem de nove vezes maior
que o consumo direto e indireto na cadeia produtiva),
apresenta excelente desempenho. Dessa forma,
comparativamente à gasolina, o uso de etanol de canade-açúcar permite reduzir as emissões de gases de Efeito
Estufa em mais de 80%, desempenho que supera as
exigências da agência ambiental norte-americana para ser
considerado um “biocombustível avançado”.
Um tema internacionalmente debatido é o impacto do uso
de terras cultiváveis para produção de biocombustíveis
sobre a disponibilidade dos alimentos. De fato, nos últimos
anos, diversos fatores têm afetado o mercado de produtos
alimentares e elevado o preço dos alimentos, mas, além
das questões climáticas e do preço dos insumos, destacase o crescimento da demanda, especialmente de proteína
animal11. Nesse contexto, o modelo produtivo adotado
(criação intensiva ou extensiva, padrão tecnológico, tipo de
produto etc.) afeta muito mais a demanda de terras que a
produção de bioenergia, sobretudo quando consideradas
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tecnologias eficientes para sua produção. Nas condições
brasileiras, a produção de cana para fins energéticos
ocupa cerca de 8,5 milhões de hectares, cerca de 1,6% do
território nacional, não configurando um fator de pressão
na disponibilidade de alimentos. Situações parecidas
poderiam ser promovidas em outros países do trópico
úmido, mas dificilmente em países temperados, onde a
produtividade vegetal é bem menor.
De menor expressão na matriz energética, mas relevantes
para o meio ambiente, as tecnologias de aproveitamento
de resíduos animais, efluentes agroindustriais e plantas de
tratamento de esgoto mediante biodigestão anaeróbia,
com a produção de biogás e redução do potencial
poluente, têm-se difundido no Brasil, estimuladas pela
legislação ambiental mais ativa. No contexto rural, o uso
de biodigestores em pocilgas de médio porte e grande
porte é cada vez mais adotado.
As cadeias bioenergéticas estão entre as que apresentam
grande dinamismo de inovação tecnológica, buscando
ampliar sua viabilidade e seu campo de aplicação. No
âmbito dos biocombustíveis líquidos, por exemplo, estão
em desenvolvimento tecnologias empregando matériasprimas celulósicas (como palha) para a produção de etanol
e cultivos inovadores para produção de biodiesel, inclusive
algas. Em todos esses processos, as biotecnologias têm
papel central na evolução do uso de biocombustíveis.
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A indústria da
energia elétrica
A partir do desenvolvimento da máquina elétrica
(gerador e motor) e da lâmpada incandescente, na
segunda metade do século XIX, a produção de energia
elétrica passou a ser uma atividade econômica de
crescente importância, fundamental para os diversos
setores da economia e para a qualidade de vida.
Atualmente, os sistemas de produção de energia
elétrica incorporam milhares de geradores, integrados
por longas linhas de transmissão que alcançam grande
parte do território nacional. Nas linhas de transmissão,
a energia é transportada em tensões elevadas,
normalmente centenas de quilovolts (kV), como forma
de minimizar as perdas técnicas. Para chegar até o
consumidor, essa tensão vai sendo reduzida ao passar
por subestações e transformadores de distribuição.

Componentes iniciais dos sistemas elétricos,
responsáveis pela produção de energia elétrica, as
centrais geradoras podem utilizar diferentes tecnologias
e fontes energéticas, sendo que, no Brasil, predomina
o uso da energia hidráulica disponível em nossos rios.
Nas centrais hidrelétricas, a água é conduzida de forma
a passar por turbinas hidráulicas, produzindo energia
cinética rotacional. Essa energia é transferida aos
geradores elétricos a elas acoplados, convertendo-a
finalmente em energia elétrica.
Nas centrais eólicas, de utilização mais recente e em
grande expansão, o vento é convertido, inicialmente, em
energia mecânica no rotor do gerador, onde é produzida
a energia elétrica. As centrais termelétricas utilizam a
energia química dos combustíveis, transformada em
energia térmica mediante combustão e convertida em
energia mecânica em diferentes tipos de ciclos térmicos
que movem os geradores, utilizando acionadores
como motores de combustão, turbinas a vapor e a gás,
selecionados em função do combustível a ser usado.
Uma variante das centrais termelétricas são as centrais
nucleares, em que a fonte de energia térmica para o
ciclo de potência (nesse caso, sempre usando turbinas a
vapor) são as reações nucleares que consomem o urânio
parcialmente enriquecido colocado no núcleo do reator.
O urânio, como encontrado na natureza, apresenta
dificuldade para ser usado em reatores e gerar energia
elétrica, assim, para facilitar esse processo, o urânio
é enriquecido, ou seja, é processado para aumentar a
parcela que sofre reação nuclear.
Dependendo da fonte energética e da tecnologia
utilizadas, a probabilidade de uma usina elétrica ser
colocada em operação e efetivamente contribuir com
a injeção de energia elétrica no sistema (processo
para o qual é usado o jargão “despacho”, no setor
elétrico) varia: as centrais eólicas só podem gerar
quando há vento suficiente, as hidrelétricas dependem
de sua capacidade de armazenamento, enquanto as
termelétricas, desde que tenham combustível, podem
ser despachadas a qualquer momento. A tecnologia
de geração também influencia no tempo gasto entre
decidir e efetivar o despacho de uma usina.
A capacidade instalada de geração de energia elétrica no
Brasil em 2010 superou 110 mil MW, distribuída entre as
diversas fontes, como indicado na tabela 2.

A demanda de carne, cuja produção requer muito mais área do que os cereais, tem
crescido em taxas elevadas nos países asiáticos na última década.
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TABELA 2
CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL POR FONTE

CENTRAIS

hidráulicas, que movimentam o eixo dos geradores que
produzem a energia elétrica. Depois de movimentar as
turbinas, as águas voltam para o leito do rio sem sofrer
nenhum tipo de degeneração. É por isso que a energia
hidrelétrica é considerada uma fonte limpa, além de
ser renovável. No Brasil, a maior quantidade de energia
elétrica produzida provém de usinas hidrelétricas.

CAPACIDADE

Hidrelétricas

104.139 MW

64%

Termelétricas

40.523 MW

25%

Nucleares

1.990 MW

1%

Eólicas

14.390 MW

9%

Solares

1.798 MW

1%

162.840 MW

100%

Total

Fonte: EPE, 2019.

As centrais geradoras são as principais fontes de
impactos ambientais nos sistemas elétricos, seja pelas
emissões atmosféricas de efeito local e global, no caso
das termelétricas, seja pela inundação de áreas dos
reservatórios para as centrais hidrelétricas.
A primeira coisa a fazer, no caso das hidrelétricas, seria
identificar as bacias hidrográficas existentes – uma
bacia hidrográfica é a rede formada por um rio e seus
afluentes principais. No Brasil, existem várias bacias
hidrográficas (nosso mapa de recursos hídricos é uma
riqueza!). Busca-se um lugar adequado com vazão e
queda, pois é pela relação entre a quantidade de água
e a altura da queda que se identifica quanta energia
pode ser gerada: quanto mais alto e maior o volume
d’água, maior a energia potencial. É por isso que, ao
se projetar uma usina hidrelétrica, busca-se ganhar
altura e regularizar as variações de vazão por meio da
construção de barragens.
Para se chegar à definição de um local adequado,
são feitos estudos econômicos e socioambientais.
Em países como o Brasil, que possui muitos rios com
grandes desníveis, uma das soluções mais econômicas
para fazer girar turbinas é aproveitar a força das águas,
construindo usinas hidrelétricas. Em uma usina desse
tipo, uma barragem, também conhecida como represa,
controla as águas do rio. No interior da barragem,
são instalados grandes tubos inclinados. A água
desce pelos tubos e faz girar as hélices das turbinas

Conceitos e Contextos

Construída e administrada por Brasil e Paraguai, Itaipu, no
rio Paraná, é a segunda maior hidrelétrica do mundo em
potência instalada, com 14 mil megawatts de capacidade
de geração, atrás apenas de Três Gargantas, na China. A
Eletrobras detém metade de Itaipu, em nome do Governo
brasileiro, além de ser dona, por meio de suas empresas,
de algumas das principais hidrelétricas em operação no
país, como Tucuruí (8.370 megawatts), no rio Tocantins,
Xingó e as usinas do Complexo Paulo Afonso, no rio São
Francisco, que, juntas, somam 5.460 megawatts.

FIGURA 9
TURBINA TIPO BULBO

Fonte: Aneel, 2011.

A Usina Hidrelétrica Belo Monte, instalada no rio Xingu,
no Pará, está operando desde abril de 2016. Conta com
18 Unidades Geradoras (UGs ) de 611,11 MW e outras
seis UGs de 38,85 MW. Funciona atualmente com parte
da sua capacidade (7.566,3 MW de potência instalada).
Será a maior hidrelétrica 100% brasileira ao colocar em
funcionamento todas as suas unidades, que totalizam
uma capacidade instalada de 11.233,1 MW.

Saiba mais
Turbina tipo Bulbo – os principais tipos
de turbinas hidráulicas são: Pelton,
Kaplan, Francis e Bulbo. Cada turbina
é adaptada para funcionar em usinas
com determinada faixa de altura, de
queda e de vazão. Algumas usinas
hidrelétricas são chamadas “a fio
d’água”, ou seja, próximas à superfície,
e utilizam turbinas que aproveitam a
velocidade do rio para gerar energia.
As usinas a fio d’água reduzem as
áreas de alagamento e não formam
reservatórios para estocar a água, ou
seja, a ausência de reservatório diminui
a capacidade de armazenamento de
água, única maneira de poupar energia
elétrica para os períodos de seca. A
turbina tipo Bulbo é usada nas usinas a
fio d’água por ser indicada para baixas
quedas d’água, em torno de 20 metros
de altura, e altas vazões, não exigindo
grandes reservatórios.

Por seu menor impacto e a proximidade dos centros
consumidores, as pequenas centrais hidrelétricas, ou
PCHs, têm sido incentivadas pelo governo brasileiro.
Existem várias razões técnicas que definem o tamanho
das usinas hidrelétricas. As mais importantes são o
volume de água do rio, as características das suas quedas
e as necessidades dos consumidores que a usina vai
atender. Além disso, os estudos também consideram as
questões econômicas e os aspectos socioambientais da
região onde a usina será construída.
Uma usina é considerada uma pequena central
hidrelétrica (PCH) quando sua capacidade instalada é
superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW e a área do
seu reservatório tem até 3 km². Para se ter uma ideia do
que isso significa, Itaipu tem uma potência instalada de 14
mil MW e seu lago ocupa 1.350 km². Em uma PCH típica,
normalmente, o reservatório não permite a regularização
do fluxo da água do rio. Assim, em época de seca, quando
o reservatório da usina fica mais vazio, as turbinas às
vezes param de funcionar. Por esse motivo, o custo da
energia elétrica produzida por uma PCH é maior que o de
uma usina hidrelétrica de grande porte. Entretanto, as
pequenas centrais hidrelétricas geram poucos impactos
ambientais e podem produzir energia em regiões
isoladas, que possuem rios pequenos e médios.
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Fonte: (http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas
_par2_ cap3.pdf ).

Sistema de medição líquida da energia injetada na rede de distribuição, descontado o
consumo, e utilização desse crédito no abatimento da fatura nos meses posteriores.
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De introdução recente na matriz energética brasileira,
as centrais eólicas também são relativamente pouco
agressivas ao ambiente e apresentam boas perspectivas
de expansão. De todo modo, é importante reconhecer
que a produção de energia elétrica sempre traz algum
impacto, contrapartida dos benefícios trazidos pela
eletricidade, impondo sua adequada avaliação e mitigação.
As micro e minigerações distribuídas de energia elétrica
foram incentivadas por recentes ações regulatórias
(Resolução n.º 482/2012 da Aneel), tais como a que
estabelece a possibilidade de compensação da energia
excedente produzida por sistemas de menor porte (net
metering12). Em 2018, essa forma de geração atingiu
828 GWh com uma potência instalada de 670 MW, com
destaque para a fonte solar fotovoltaica com 526 GWh e
562 MW de geração e potência instalada, respectivamente.

Transmissão e
distribuição
As usinas de energia elétrica são, geralmente, construídas
longe dos centros consumidores (cidades e indústrias),
e é por isso que a eletricidade produzida pelos geradores
tem que viajar por longas distâncias, em um complexo
sistema de transmissão.
Após sair dos geradores, a energia elétrica segue
para os transformadores, que elevarão sua tensão
antes de seguir para as linhas de transmissão. Nessa
transformação, em usinas de grande porte, a tensão
é geralmente elevada de uma ordem de grandeza de
dezenas para centenas de quilovolts.
A razão para se elevar a tensão elétrica antes de ela
passar pelas linhas de transmissão é a redução das perdas
técnicas, que ocorrem devido à transformação de parte
da energia transmitida em energia térmica, aquecendo
os cabos condutores. Como esse aquecimento depende
diretamente do quadrado da corrente que circula
nos cabos condutores, se considerarmos um mesmo
condutor, devemos baixar a corrente para reduzir as
perdas técnicas. Mas, se baixarmos a corrente, será
possível atender adequadamente ao sistema elétrico?
Sim, se aumentarmos devidamente a tensão elétrica! Isso
se deve à propriedade física de que tensão e corrente
são inversamente proporcionais em relação à potência
transmitida (U = P / i).
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EM 1883, ENTROU EM
OPERAÇÃO A PRIMEIRA
HIDRELÉTRICA DO
BRASIL, NO RIBEIRÃO DO
INFERNO, AFLUENTE DO
RIO JEQUITINHONHA,
PERTO DA CIDADE DE
DIAMANTINA, EM
MINAS GERAIS.

Fique ligado
A PRIMEIRA HIDRELÉTRICA DO
MUNDO FOI CONSTRUÍDA NO FINAL
DO SÉCULO XIX, JUNTO ÀS QUEDAS
D’ÁGUA DAS CATARATAS DO NIÁGARA,
NO ESTADO DE NOVA IORQUE, NOS
ESTADOS UNIDOS, NA FRONTEIRA
COM O CANADÁ. NAQUELA ÉPOCA,
O CARVÃO AINDA ERA O PRINCIPAL
COMBUSTÍVEL UTILIZADO, E AS
PESQUISAS SOBRE PETRÓLEO AINDA
ENGATINHAVAM.

FIGURA 10
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA NO BRASIL (HORIZONTE 2024)

BOA VISTA
2

Resumindo, os transformadores elétricos fazem
esse papel, elevam a tensão aos níveis das linhas
de transmissão. Por isso, ao lado de cada central
geradora existe uma subestação elevadora, com os
transformadores alimentados pelos geradores e que
alimentam as linhas de transmissão, constituindo o
chamado “sistema interligado nacional”, que no Brasil se
estende por mais de 95 mil km.
As linhas de transmissão estão geralmente fixadas em
grandes torres de metal, chamadas torres de transmissão,
mas também existem as linhas de transmissão
subterrâneas. Outros elementos importantes das redes de
transmissão aéreas são os isolantes de vidro ou porcelana,
que sustentam os cabos e isolam as partes elétricas
da estrutura metálica das torres durante o trajeto. No
caminho, a eletricidade passa por diversas subestações,
que possuem equipamentos de manobra, proteção
e controle, além de formadores, que aumentam ou
diminuem a tensão da energia elétrica que passa por ela.
No início do percurso, os transformadores elevam a
tensão, evitando a perda excessiva de energia. Quando
a eletricidade chega perto dos centros de consumo, as
subestações diminuem a tensão elétrica, para que ela
possa chegar às residências, empresas e indústrias.
A partir daí, a rede elétrica, aérea ou subterrânea, é
chamada distribuição. Entretanto, apesar de mais baixa,
a tensão ainda não é adequada para o consumo imediato
e, por isso, transformadores menores são instalados
nos postes de rua. Eles reduzem ainda mais a tensão
da energia que vai diretamente para as residências, o
comércio, as empresas e as indústrias.
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MACAPÁ
2

2

Normalmente, a eletricidade chega aos consumidores
com 127V ou 220V, dependendo da concessionária. No
entanto, é também comum que alguns consumidores
com cargas mais elevadas, shoppings centers e indústrias,
por exemplo, recebam a eletricidade da concessionária
em tensões mais elevadas.

2

2
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2
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2

BRASÍLIA

3

2
2

138 kW
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RECIFE

4

2

750 kW
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3
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Conforme regulamentado no setor elétrico, cada
concessionária estabelece como horário de pico um
período de 3 horas consecutivas, entre as 17h e 21h.
Grandes consumidores de energia elétrica têm a opção
de firmar contratos com as concessionárias de forma a
desonerar o uso de sua rede nesse período. Para esses
consumidores, as tarifas dentro desse período são mais
altas e pesadas multas são aplicadas quando ultrapassam
a demanda máxima contratada.

S.LUÍS

3

5

MANAUS

As empresas responsáveis pela distribuição também
instalam em cada local de consumo um medidor de
energia, utilizado para fins de cobrança.
Chamamos de horário de pico (ou horário de ponta) o
momento em que uma localidade utiliza maior quantidade
de energia elétrica. Nos centros urbanos, o horário
de pico ocorre quando escurece e, normalmente, as
pessoas chegam do trabalho, acendem as luzes, ligam os
condicionadores de ar e a televisão e tomam banho com
a água aquecida por chuveiros elétricos. O consumo de
eletricidade varia de acordo com a estação do ano e com
a região do país, dependendo do nível de luminosidade e
do clima, entre outros fatores.

BELÉM

2

2
2

2

2

2

A

COMPLEXO PARANÁ

B

COMPLEXO PARANAPANEMA

C

COMPLEXO GRANDE

D

COMPLEXO PARANAÍBA

E

COMPLEXO PAULO ALONSO

FLORIANÓPOLIS

2
2

2

P. ALEGRE

Fonte: http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/mapas.
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O parque gerador deve ser dimensionado para atender à
carga máxima, que ocorre no horário de pico, mesmo que
durante o restante do dia a potência requerida seja bem
menor. Veja, na figura 11, a curva de carga típica de uma
residência brasileira.

Saiba mais
Uma particularidade importante dos
sistemas elétricos é que, devido a
limitações técnico-econômicas,
não podemos armazenar grandes
quantidades de energia elétrica para
uso posterior: ela deve ser gerada no
momento em que é consumida, salvo
para o caso de pilhas e baterias, que
ainda têm uso restrito. Em outros
sistemas energéticos, é comum o
armazenamento de energia, por
exemplo, em tanques de combustível.

Saiba mais

Entre as inovações em fase de desenvolvimento ou em
progressiva adoção no Brasil, devemos considerar as
novas tecnologias de geração utilizando células solares
e a energia das ondas do mar, em fase de estudos. Além
disso, temos a aplicação de tecnologia da informação
para sistemas elétricos, chamada de smart grid, que
integra sistemas de comunicação, infraestrutura e rede
automatizada.

As lâmpadas de óleo na Mesopotâmia
datam de 8000 a.C., e as velas foram
empregadas pela primeira vez no Egito
antigo. Na Idade Média, utilizava-se a
tocha de fibras torcidas impregnadas
com material inflamável.
A lâmpada de Argand, em 1783,
veio romper com o domínio total da
iluminação a combustão. Com um
pavio tubular e uma chaminé de vidro,
essa lâmpada primitiva fornecia uma
luz intensa e constante.

Outra tecnologia que pode induzir maior eficiência,
já amplamente adotada em alguns países, mas ainda
timidamente utilizada no Brasil, é a cogeração, que
combina a geração de energia elétrica a partir de
combustíveis com o uso do calor rejeitado para fins de
aquecimento, e mesmo a produção de frio. A cogeração
permite descentralizar a geração de energia e pode ser
usada em consumidores de médio porte que apresentam
demandas de energia elétrica e térmica, como diversas
indústrias, centros comerciais, hotéis e hospitais, com
grande economia de energia. O setor no qual a cogeração
vem expandindo-se de modo importante é a indústria
sucroalcooleira, que utiliza o bagaço para gerar energia
térmica e elétrica para o processo industrial, gerando,
ainda, excedente de energia elétrica para a rede pública.

No ano de 1792, o engenheiro escocês
Willian Murdoch armazenou em um
reservatório – gasômetro – o gás
obtido pela destilação do carvão fóssil,
o que lhe possibilitou iluminar sua casa
e sua fábrica, em Redruth.

teerawit

FIGURA 11
CURVA TÍPICA DE CARGA
PARA O SETOR RESIDENCIAL
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A iluminação a gás era comum nas
cidades por volta do século XIX,
usada nas casas, fábricas e ruas. As
lâmpadas a óleo foram aperfeiçoadas
continuamente, até o início do século
XX. As de parafina eram amplamente
utilizadas em zonas rurais.
A descoberta da eletricidade marca a
superioridade do arco voltaico – fluxo
intenso de corrente elétrica que se
forma entre dois eletrodos energizados
com alta tensão, colocados próximos
um do outro – que iria transformar a
vida de toda a sociedade. Após milênios
de queima de combustíveis sólidos,
líquidos ou mesmo gasosos, de onde
era oriunda a iluminação até então,
obteve-se uma luz produzida por meio
da energia elétrica. Posteriormente
aperfeiçoada, permitiu a criação da
lâmpada incandescente.

A lâmpada elétrica incandescente foi
inventada de forma independente por
Thomas Edison, em 1879, iniciando a
era da iluminação moderna.
A indústria de geração e
distribuição de eletricidade surgiu
inicialmente para fornecer energia
necessária à iluminação elétrica. O
desenvolvimento dos filamentos de
tungstênio, no início do século XX, foi
um processo importante que permitiu
que as lâmpadas funcionassem
em temperaturas mais elevadas,
emitindo, portanto, uma luz mais
branca e mais intensa com o mesmo
consumo de energia.
Nos anos 1930, foi desenvolvida a
lâmpada fluorescente. Progressos
mais recentes incluem lâmpadas
de filamentos microscópicos, que
permitem aos cirurgiões examinar
cavidades internas do corpo de um
paciente (endoscopia).

Fonte: Procel, 2009.
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Usando bem
nossa energia
Na sequência dos textos anteriores, que revisaram
conceitos sobre energia e apresentaram a evolução e
a importância dos sistemas energéticos, detalhando
tais sistemas de produção e distribuição para as
configurações mais importantes em nosso país, esta
parte se dedica ao uso da energia. Apresenta conceitos
e exemplos no contexto brasileiro, reforçando a
importância da adoção de tecnologias e práticas (padrões
e hábitos de uso) energeticamente eficientes.

Para que
se usa energia

Para refletir

Particularmente para a energia elétrica, existem
levantamentos detalhados do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel) sobre os usos da
energia elétrica por setor. No setor residencial, além dos
usos de combustíveis, como gás liquefeito de petróleo
(GLP), encontrado no botijão de gás, gás natural e lenha
para cozinhar e parte da demanda em aquecimento
de água, os usos mais importantes de energia elétrica
são para o aquecimento de água e a conservação de
alimentos. Veja na figura 12.

FIGURA 12
CONSUMO FINAL NA CARGA RESIDENCIAL
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O importante é que todas as medidas para reduzir
as perdas e o desperdício de energia não afetem os
benefícios e o conforto que vem do uso energético.

Em busca
da eficiência
energética
Como já observado, os processos energéticos
(conversão, armazenamento e transporte) sempre
apresentam perdas, isto é, da energia captada na
natureza, apenas uma parte chega a ser convertida em
benefício para o usuário.

Como vimos, energia é essencial em todas as atividades
que desenvolvemos e justifica a existência de complexos
sistemas para converter os recursos energéticos
disponíveis na natureza em formas energéticas passíveis
de serem transportadas e colocadas à disposição dos
usuários, em que a energia finalmente se converte em
algum efeito desejado, como luz, movimento e calor
útil. Cabe recordar que, em todas essas conversões
energéticas, existem perdas de energia, que se
transformam em energia térmica não utilizada e que se
perdem no ambiente.
No Brasil, os maiores consumidores de energia são os
setores industrial e de transporte, que a empregam para
as necessidades de processo, iluminação, movimentação,
entre outros usos. Em alguns subsetores industriais,
dedicados à produção de metais, vidro, papel e celulose,
cimento e produtos petroquímicos (plásticos, fibras
sintéticas, tintas etc.), o consumo energético é bastante
elevado, representando parte relevante dos custos, e
seus produtos são conhecidos como “energointensivos”.
Nos demais setores socioeconômicos, também
se observa o consumo de energia para atender
às necessidades de iluminação, refrigeração e arcondicionado, força motriz em máquinas e equipamentos,
aquecimento em diferentes níveis de temperatura
(fornos, secadores, cozedores etc.), entre outros usos.

SE ENERGIA NÃO SE
CRIA NEM SE DESTRÓI,
MAS SE TRANSFORMA ,
POR QUE FALAMOS EM
PERDAS ENERGÉTICAS?
POR QUE FALAMOS
EM POUPAR ENERGIA?

Como vimos, as perdas técnicas estão diretamente
relacionadas à eficiência energética dos sistemas e
equipamentos energéticos. Em busca da eficiência
energética, pode-se atuar desenvolvendo e adotando
tecnologias mais eficientes.
Mas eficiência energética não é uma questão apenas
técnica. Há ainda um importante fator nessa questão,
que é a chamada vertente humana da eficiência
energética, ligada à promoção de hábitos e padrões de
uso mais eficientes.

27% GELADEIRA

8% LÂMPADAS

19% AR-CONDICIONADO

6% FREEZER

18% TELEVISÃO

5% LAVA-ROUPAS

15% CHUVEIRO ELÉTRICO

2% FORNO ELÉTRICO

Há um potencial razoável de economia de energia
associado apenas às alterações de comportamento dos
consumidores, particularmente no setor residencial,
alcançando tipicamente entre 15% e 30% de redução
de consumo somente devido a alterações de hábitos de
impacto energético, como ajuste de termostatos em
geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, atenção ao
uso desnecessário de iluminação elétrica etc.
Em se tratando de hábitos, desde 1o de janeiro de 2019,
a opção pela tarifa branca está disponível para quem

Fonte: Pesquisa de Posse de Equipamentos
e Hábitos de Uso PPH - 2019.
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consome mais de 250 KWh/mês (cerca de 15,9 milhões
de unidades consumidoras). A tarifa branca sinaliza aos
consumidores a variação do valor da energia conforme
o dia e o horário do consumo. Ela é oferecida para as
unidades consumidoras que são atendidas em baixa
tensão. Com a tarifa branca, o consumidor passa a ter
a possibilidade de pagar valores diferentes em função
da hora e do dia da semana em que consome a energia
elétrica. Se o consumidor adotar hábitos que priorizem
o uso da energia nos períodos de menor demanda
(manhã, início da tarde e madrugada, por exemplo), a
opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de
reduzir o valor pago pela energia consumida.

Energia
incorporada
nos produtos
e processos
Nem sempre é evidente o consumo total de energia
associado a uma atividade, já esse consumo não
ocorre apenas diretamente, mas também de forma
indireta, mediante produtos e serviços, que demandam
muitas vezes consideráveis fluxos energéticos para
sua produção. Na sociedade moderna, esse consumo
indireto, incorporando energia em bens e serviços
como água tratada, retirada e tratamento de resíduos,
tem-se elevado e deveria ser conhecido por todos.
Nesse sentido, têm sido desenvolvidas e aplicadas
metodologias, conhecidas como “análises de ciclo de
vida” (padronizadas no âmbito da norma ambiental ISO
14.000), que procuram determinar o consumo energético
ao longo de todas as etapas da existência de um produto,
desde a produção de sua matéria-prima, processamento,
distribuição, uso e disposição.
Observe-se que é possível estimar a energia incorporada
em todo e qualquer produto ou serviço, desde insumos
e produtos agrícolas, metais em estado bruto ou
processados, produtos químicos, alimentos, serviços de
abastecimento de água, refrigeração, transporte de bens
e pessoas, roupas, veículos, edifícios, enfim, tudo o que
nos cerca e consumiu ou consome energia.

56 –– 57

Fique ligado
Por exemplo, a tabela 3 apresenta alguns valores
indicativos da energia embutida em diferentes produtos,
permitindo ver como estamos empregando cada vez
mais produtos com elevada demanda indireta de energia,
ou seja, produtos energointensivos: plásticos, alumínio,
vidro, papel, entre outros. Observe-se também que
a reciclagem desses produtos, como extensamente
praticada com as latinhas de alumínio usadas para cerveja
e refrigerante no Brasil, pode reduzir de modo importante
essa demanda energética.

TABELA 3
ENERGIA INCORPORADA EM ALGUNS PRODUTOS

PRODUTOS

ENERGIA
INCORPORADA
(MJ/KG)

PRINCIPAIS
INSUMOS

220

Bauxita

8.1

Alumínio
reciclado

Concreto
asfáltico

2.4

Brita e asfalto

Concreto

0.9

Brita, areia
e cimento
Portland

Cobre

70

Calcopirita

Madeira

2.5

Dado canadense

Tijolo

2.5

Argila

Plástico
(polietileno)

80

Petróleo

Vidro

16

Alumínio

Areia

Fonte: I. Boustead, G.F. Hancock. Hand book of industrial energy analysis, 1979.

As informações e os dados do documento citado
procuram evidenciar como o cidadão consumidor
de energia pode e deve ser um ator relevante no
cenário energético, ajudando a construir um futuro
energeticamente mais sustentável. Mediante nossas
escolhas, hábitos e padrões de consumo de energia
(direta e indireta), pelas tecnologias adotadas e formas de
uso, estamos atuando ou não em favor de um ambiente
melhor, de uma economia mais racional e de uma
sociedade mais saudável.
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE
INCREMENTO DA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA EM NOSSO DIA A DIA

SELO PROCEL ELETROBRAS

Nesse tópico, serão comentadas inicialmente a adoção
de tecnologias eficientes e, em seguida, os padrões
de uso eficientes, medidas que devem ser promovidas
de forma complementar e independente. É necessário
lembrar que o uso de tecnologias eficientes não deve
ser um objetivo em si mesmo, mas deve se justificar
pela energia economizada, ao mesmo tempo em que os
hábitos mais eficientes não devem reduzir as condições
de conforto e a produtividade.
• Sistemas eficientes de iluminação: as lâmpadas
fluorescentes compactas têm vida mais longa e
permitem obter cerca de quatro vezes mais luz para
o mesmo consumo energético que as lâmpadas
incandescentes convencionais. Novas tecnologias
de iluminação, usando LEDs, vêm sendo viabilizadas
rapidamente e devem ser levadas em conta em novos
projetos, e mesmo na substituição de sistemas já
existentes.
•Eletrodomésticos e equipamentos eficientes:
os consumidores podem escolher os produtos mais
eficientes energeticamente e mais amigáveis ao
meio ambiente. Para os equipamentos elétricos e
eletrodomésticos, basta verificar se possuem o Selo
Procel Eletrobras. No caso de equipamentos que usam
derivados de petróleo e gás natural, os equipamentos
mais eficientes recebem o Selo Conpet. Para saber
mais sobre isso, leia o texto “O Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel)”.

Saiba mais
Em complemento às ações
governamentais que visam a informar
os consumidores e a orientar o
mercado para a comercialização
de produtos mais eficientes, a Lei
n.° 10.295/2001 estabeleceu uma
sistemática para acompanhamento
da eficiência e a definição de níveis
mínimos de desempenho (ou
máximos de consumo) para diversos
equipamentos. Essa lei vem sendo
paulatinamente aplicada, retirando do
mercado os modelos menos eficientes
de alguns tipos de eletrodomésticos,
motores e lâmpadas.

• Uso de sistemas solares de aquecimento de água:
a substituição da energia elétrica ou dos combustíveis
pela energia solar, captada em coletores associados a
tanques de armazenamento de água quente, permite
expressiva economia de energia (60% a 70%), e vem
sendo adotada em milhões de residências no Brasil, com
bons resultados13.
• Hábitos energeticamente corretos: diversos
procedimentos, geralmente simples, reduzem o
consumo energético dos equipamentos e devem ser
adequadamente difundidos entre os consumidores.
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É BOM LEMBRARMOS DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS
QUE SÃO AINDA MUITO RECENTES, AS LÂMPADAS
INCANDESCENTES FORAM LARGAMENTE USADAS ATÉ BEM
POUCO TEMPO ATRÁS. NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉC. XXI,
AINDA ERAM BEM COMUNS E FORAM SUBSTITUÍDAS PELAS
FLUORESCENTES COMPACTAS. PODEMOS DIMENSIONAR OS
GANHOS DESSE AVANÇO COM UM EXEMPLO BEM SIMPLES, SE
TOMARMOS COMO PARÂMETRO UM UNIVERSO DE 50 MILHÕES DE
RESIDÊNCIAS NO BRASIL E ESTIPULARMOS UMA MÉDIA DE CINCO
LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 60 W POR RESIDÊNCIA, A
DEMANDA SERIA DE 15.000 MW. AO SUBSTITUIRMOS ESSAS MESMAS
CINCO LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 60 W POR
CINCO FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W, A DEMANDA DE
3.750 MW, REPRESENTARIA UMA REDUÇÃO DE 11.250 MW.
ESSA DIFERENÇA CORRESPONDERIA APROXIMADAMENTE A UMA
USINA HIDRELÉTRICA DO TAMANHO DE ITAIPU, OU A 1.500 KM²
DE FLORESTAS QUE DEIXARIAM DE SER ALAGADAS, OU AINDA,
NO CASO DE USINAS TERMELÉTRICAS A GÁS NATURAL, 6.000
TONELADAS/H DE CO² QUE DEIXARIAM DE SER LANÇADOS NA
ATMOSFERA. IMAGINE COM O USO DO LED? OS
AVANÇOS TECNOLÓGICOS SEGUEM EM RITMO
ACELERADO E BUSCAM, ENTRE OUTRAS COISAS,
CADA VEZ MAIS EFICIÊNCIA.

Além dos coletores solares para aquecimento de água, estão disponíveis também tecnologias eficientes utilizando
energia elétrica (bombas de calor), ainda pouco adotadas no Brasil e que merecem maior atenção.

13
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O Estado e a
energia no Brasil

PREFERIR AQUECIMENTO NO FORNO DE
MICRO-ONDAS AOS FORNOS COM RESISTÊNCIA

MANTER LÂMPADAS ACESAS APENAS QUANDO EM USO

NÃO USAR LAVADORAS PARA POUCA ROUPA E SEMPRE REGULE
O NÍVEL DE AGUA PARA A PROPORÇÃO DO PESO DE ROUPA

NÃO COLOCAR NA GELADEIRA RECIPIENTES COM
COMIDA QUENTE E NEM POSICIONÁ-LA EM LOCAIS ONDE
HÁ INCIDÊNCIA DE SOL OU CALOR

EVITAR ABRIR SEM NECESSIDADE OU MANTER
ABERTA A PORTA DA GELADEIRA

REGULAR O TERMOSTATO DA GELADEIRA,
FREEZER E DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO
EM NÍVEIS RAZOÁVEIS

MANTER AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA
DA GELADEIRA E FREEZER EM BOM ESTADO

Fique ligado

QUANDO FOR DEIXAR EQUIPAMENTOS FORA DE USO POR
VÁRIOS DIAS, DESLIGAR O STANDY-BY, EVENTUALMENTE
DESCONECTANDO O CABO DA TOMADA

NÃO TOMAR BANHOS DEMORADOS E, QUANDO
ESCOVAR OS DENTES, NÃO DEIXE A TORNEIRA ABERTA

DÊ PREFERÊNCIA A EQUIPAMENTOS COM SELO PROCEL

czdistagon

VEJA, AO LADO, ALGUNS
EXEMPLOS DE HÁBITOS
EFICIENTES, TANTO
NO USO DOMÉSTICO
QUANTO NO AMBIENTE
DE TRABALHO.

EVITAR INFILTRAÇÃO DE AR QUENTE OU PERDAS
DE AR FRIO EM AMBIENTES CONDICIONADOS

Do mesmo modo que na
maioria dos países, o governo
brasileiro desempenha papel
relevante no ordenamento
do setor energético, atuando
como planejador, promotor
de investimentos e regulador,
definindo tarifas e condições
de operação do mercado,
atuando diretamente por
meio do Ministério de Minas e
Energia (MME), das agências
reguladoras e de empresas
públicas, em nível federal
e estadual.

Além das medidas listadas, existem outras, em nível
mais amplo, que consideram: a adoção de níveis de
consumo menos intensivos e estimulam a reciclagem
e o reuso de produtos; projetos arquitetônicos e
urbanísticos que promovam o uso da iluminação
natural; o conforto térmico mediante o sombreamento
adequado, reduzindo o uso de água da rede pública e
promovendo o uso da água da chuva para fins sanitários
e irrigação; estímulo ao uso de bicicletas com a
construção de ciclovias, entre outras tantas medidas
que podem ser adotadas, quase sempre articulando
economia de energia e melhoria da qualidade de vida
das famílias e das comunidades. Nesses casos, como
observado acima, a inovação tecnológica é parte da
solução, a ser complementada pela imprescindível
adoção de padrões de uso corretos.
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SEMPRE QUE POSSÍVEL, USAR TRANSPORTE COLETIVO
OU NÃO MOTORIZADO (ANDAR DE BICICLETA OU CAMINHAR A PÉ)

MANTER O MOTOR DO VEÍCULO BEM REGULADO

NÃO ACELERAR DESNECESSARIAMENTE

MANTER A PRESSÃO DOS PNEUS NOS VALORES RECOMENDADOS

DIRIGIR EM VELOCIDADES MODERADAS

NÃO SOBRECARREGAR O VEÍCULO
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Essas políticas públicas buscam responder a questões
como: “de que modo pode-se estimular a expansão
da oferta de energia?” e “como facilitar o acesso dos
estratos de menor renda à energia?”, entre outras que
buscam nortear e organizar as ações governamentais
direta e indiretamente relacionadas às questões
energéticas do país.
Como importantes agentes na implementação das
políticas públicas definidas pelo CNPE e pelo MME, as
agências reguladoras cobrem setores específicos: a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) e a Agência Nacional das águas (ANA).
Além da estrutura pública, atuam empresas privadas e
mistas em praticamente todas as instâncias do setor
energético.

VERIFIQUE SE HÁ VAZAMENTOS EM CANOS,
TORNEIRAS OU DESCARGAS

Nos usos de energia
associados ao transporte,
as recomendações usuais são:

Na atual formatação institucional, a definição das
políticas públicas em energia é realizada pelo Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo
ministro de Minas e Energia, com a participação de
outros agentes governamentais, além das universidades,
da sociedade e observadores das agências reguladoras
e empresas estatais da área energética.

Fique ligado
DE ACORDO O PLANO NACIONAL
DE ENERGIA 2030, ESPERA-SE QUE
CERCA DE 10% DO CONSUMO DE
ELETRICIDADE NAQUELE ANO SEJA
ATENDIDO POR AÇÕES DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA, INCLUINDO AS MEDIDAS
DE MERCADO E AS MEDIDAS INDUZIDAS
PELO GOVERNO. COM O PROPÓSITO
DE CUMPRIR ESSA META, FOI LANÇADO
O PLANO NACIONAL DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA (PNEF).

60 –– 61

A
Aerodinâmica – estudo das forças que incidem sobre
objetos que se movem em meios fluidos, como o ar, para
minimizar a resistência por atrito.
Ampère (símbolo – A) – unidade de medida da intensidade
de corrente elétrica. O nome é uma homenagem ao físico
francês André-Marie Ampère (1775-1836).

B
Bancos de germoplasma – unidades conservadoras de
material genético de uso imediato ou com potencial de uso
futuro. São também definidos como a fonte de variabilidade
genética disponível para o melhoramento de plantas.
Barragem – estrutura (concreto, enrocamento e terra)
que serve para represar a água e obter desníveis (queda
bruta nominal) que permite a operação das turbinas.
Na parte superior da barragem principal, estão situadas
as tomadas de água, estruturas com comportas que
permitem que a água, passando por elas e pelos
condutos forçados, alcance a caixa espiral, onde faz a
turbina girar.
Benjamim ou T – benjamim, ou “T”, como conhecido em
alguns estados brasileiros, ou multiplicador de tomadas
é um acessório utilizado para conectar diversos
aparelhos em uma mesma tomada. O uso do benjamim
de forma permanente não é recomendado e deve-se
cuidar para não sobrecarregar a rede elétrica, o que
pode acarretar acidentes ou defeitos aos equipamentos
conectados e condutores elétricos.

Glossário

Biocombustível – fonte de energia renovável oriunda
de produtos vegetais e animais. As principais matériasprimas para a produção são cana-de-açúcar, beterraba,
sorgo, dendê, semente de girassol, mamona, milho,
mandioca, soja, aguapé, copaíba, lenha, resíduos
florestais, excrementos de animais, resíduos agrícolas,
entre outras.
Biodigestão anaeróbica – biodigestor anaeróbico é um
equipamento usado para a produção de biogás, uma
mistura de gases – metano e gás carbônico - produzida
por bactérias que digerem matéria orgânica em
condições anaeróbicas (isto é, em ausência de oxigênio).
Um biodigestor nada mais é do que um reator químico
em que as reações químicas têm origem biológica.
Biodiversidade (ou biodiversidade biológica) –
refere-se à variedade de vida existente na Terra.
Abrange a variedade de espécies de flora, fauna e microorganismos, de funções ecológicas desempenhadas
pelos indivíduos e a variedade de comunidades, habitats
e ecossistemas formados pelos organismos. Portanto,
refere-se tanto ao número de diferentes categorias
biológicas quanto à abundância relativa dessas categorias.
Biotecnologia e Biociências – compreendem um vasto
conjunto de técnicas que utilizam seres vivos, parte
ou características deles, para modificar, aperfeiçoar ou
gerar novos produtos ou processos.
Boiler – recipiente para armazenamento da água
aquecida, também conhecido como reservatório térmico.

C
Cadeia Energética (ou sistema energético) – sequência
de processos, por meio dos quais, progressivamente,
obtém-se, converte-se, transmite-se, utiliza-se e,
eventualmente, armazena-se energia.
Candeeiro – utensílio destinado à iluminação de
ambientes. Pode funcionar a eletricidade, gás, óleo etc.,
e possuir diversos tamanhos e formas.
Câmara de carga – estrutura, geralmente feita em
concreto, que faz a transição do escoamento da
água entre o canal de adução e o conduto forçado da
pequena central hidrelétrica

Maryia_K

Carga de Energia – é o volume de energia requerido do
sistema gerador. Compreende o consumo de energia
pelos agentes e as perdas no sistema elétrico.

Conceitos & Contextos
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Cogeração – tecnologia de produção combinada de
calor útil e energia elétrica ou mecânica, de modo
simultâneo e a partir de um único combustível.
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Coletor solar – dispositivo responsável por absorver a
radiação solar incidente, aquecendo a água que circula
em seu interior. A energia solar que incide por radiação
é absorvida pelas placas coletoras, que, por sua vez,
transmitem a parcela absorvida dessa energia para a água.
Conduto forçado – conduz a água desde a câmara de
carga até a turbina de centrais hidrelétricas.
Completação de Poços de Petróleo – refere-se ao
conjunto de operações destinadas a equipar o poço
para produzir óleo, gás ou mesmo injetar fluidos nos
reservatórios.
Compacidade – índice utilizado para determinar o
grau de compactação de um material granular, não
coesivo. Quando o solo apresenta compacidade relativa
igual a 100%, significa que ele está em sua máxima
compactação.
Concessionária de energia – agente titular de
concessão federal para prestar o serviço público de
distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica.
Crédito de carbono – os créditos de carbono são
certificados, emitidos para uma pessoa, empresa
ou país, como bônus proveniente de projetos que,
comprovadamente, por meio de metodologias
específicas, reduzam ou absorvam emissões de gases
do Efeito Estufa (GEE).
Curva de carga – apresenta graficamente o valor da
potência requerida por um sistema elétrico em um
determinado período de tempo.
Custo marginal de operação (CMo) – é a variação do
custo de operação de um determinado sistema elétrico,
de forma a atender a uma unidade adicional de carga.

D
Demanda – potência elétrica, solicitada ao sistema
de suprimento pela carga instalada em operação em
unidades consumidoras.
Desenvolvimento Sustentável – integração do
gerenciamento responsável de ecossistemas com
o desenvolvimento nas vertentes social, econômica
e ambiental, de forma a alcançar o bem-estar para
gerações presentes e futuras.
Despacho de carga – ação de gerenciar e monitorar, de
modo contínuo e empregando sofisticados equipamentos
de controle, o desempenho do sistema de energia elétrica,
de modo a manter adequados os padrões de qualidade e
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segurança da rede elétrica. À medida que a carga varia, no
consumo, mais máquinas entram em operação, por ação
humana ou programação lógica.
Dessulfurização – processo de remoção de enxofre
para evitar a contaminação de outros ambientes.
Também conhecido como hidrodessulfurização ou
HDS, este processo químico reduz as emissões de
dióxido de enxofre no meio ambiente e o converte em
ácido sulfúrico, sendo usado em baterias de carro e
fertilizantes. Atualmente, o processo de dessulfurização
mais exigido é o de gás natural.
Dispositivos semicondutores – é um componente
básico de equipamentos eletrônicos, constituído de
materiais semicondutores, por exemplo, o silício (Si) e o
germânio (Ge). Os diodos e transistores são dispositivos
semicondutores.

E
Ecossistema – unidade principal de estudo da ecologia,
sendo definido como um sistema composto pelos
seres vivos (meio biótico), o local onde eles vivem (meio
abiótico, onde estão inseridos todos os componentes
não vivos do ecossistema como os minerais, as pedras,
o clima, a própria luz solar etc.) e todas as relações
destes com o meio e entre si.
Efeito estufa – fenômeno natural de aquecimento
térmico da Terra, imprescindível para manter a
temperatura do planeta em condições ideais de
sobrevivência. Os raios provenientes do Sol, ao serem
emitidos à Terra, têm dois destinos. Parte deles é
absorvida, e transformada em calor, mantendo o planeta
quente, enquanto outra parte é refletida e direcionada
ao espaço, como radiação infravermelha. Cerca de 35%
da radiação é refletida de volta para o espaço, enquanto
os outros 65% ficam retidos na superfície do planeta,
devido à ação refletora da camada de gases estufa.
Eficiência energética – relação entre o efeito energético
útil obtido e o consumo de energia em um sistema
energético qualquer, como um motor ou uma lâmpada.
Um sistema é mais eficiente quando é capaz de produzir
o mesmo efeito com um menor consumo de energia.
Efluentes (agroindustriais) – são geralmente produtos
líquidos ou gasosos produzidos por indústrias ou
resultantes dos esgotos domésticos urbanos, que
são lançados no meio ambiente. Cabe aos órgãos
ambientais a determinação e a fiscalização de parâmetros
e limites de emissão de efluentes industriais, agrícolas
e domésticos. As exigências da legislação ambiental
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levaram as empresas a buscarem soluções para tornar
seus processos mais eficazes. É cada vez mais frequente
o uso de sistemas de tratamento de efluentes visando
à reutilização de insumos (água, óleo, metais etc.),
minimizando o descarte para o meio ambiente.
Energia cinética – energia que está relacionada à
movimentação dos corpos, ou seja, é a energia que um
corpo possui em virtude de ele estar em movimento.
Envoltória (de edificação) – planos externos de
uma edificação, compostos por fachadas, empenas,
cobertura, brises, marquises, aberturas, assim como
quaisquer elementos que os compõem. A avaliação da
envoltória faz parte do processo de etiquetagem de
edifícios residenciais, comerciais, públicos e de serviços.
Esfera integradora – equipamento utilizado para
medir o fluxo luminoso de lâmpadas. Trata-se de uma
esfera oca, cujo interior é revestido por um material
branco fosco (por exemplo, sulfato de bário), bom
difuso e com excelente refletância. O processo para
a determinação do fluxo luminoso emitido por uma
fonte de luz (lâmpada) baseia-se no princípio de que
quando se coloca esta fonte no interior de uma esfera
de paredes brancas perfeitamente difusoras, obtémse em qualquer parte da superfície da esfera uma igual
iluminância, que será proporcional ao fluxo luminoso
total emitido pela fonte.

F
Flex – termo definido para veículos que utilizam mais de
um tipo de combustível em um mesmo motor.
Fontes fósseis – os combustíveis fósseis são
possivelmente formados pela decomposição de
matéria orgânica, por meio de um processo que
leva milhares de anos e, por este motivo, não são
renováveis ao longo da escala de tempo humana, ainda
que, ao longo de uma escala de tempo geológica,
esses combustíveis continuem a ser formados pela
natureza. O carvão mineral, os derivados do petróleo
(tais como gasolina, óleo diesel, óleo combustível,
GLP – ou gás de cozinha –, entre outros) e, ainda, o gás
natural são os combustíveis fósseis mais utilizados e
mais conhecidos. Atualmente, o carvão mineral garante
o funcionamento de usinas termelétricas.
Fontes renováveis – fontes energéticas constantes
ou ciclicamente renovadas pela natureza, ou seja, solar,
eólica, hidráulica, geotérmica, biomassa etc.

G
Gases de Efeito Estufa – substâncias gasosas que
absorvem parte da radiação infravermelha, emitida
principalmente pela superfície terrestre, e dificultam
seu escape para o espaço. Isso impede que ocorra perda
demasiada de calor para o espaço, mantendo a Terra
aquecida e, consequentemente, gerando o Efeito Estufa.
Gato (de energia) – termo usado para se referir a fraudes
em medidores de energia e ligações clandestinas na
rede elétrica das distribuidoras de eletricidade. O termo
tem sido usado também para fraudes e desvios em
instalações de distribuição de água.
Geração Distribuída – qualquer unidade de geração
de eletricidade em pequena e média escala, localizada
perto dos consumidores, podendo estar conectada
diretamente ou não à rede de distribuição.
Geração de energia elétrica – é um processo de conversão
de energia no qual o produto final é a energia elétrica.
Essa conversão pode ser realizada por meio de geradores
eletromagnéticos, processos químicos ou fotoelétricos.

H
Hacker (Cracker) – é o especialista em programas e
sistemas de computador que, por conexão remota,
invade outros sistemas computacionais, normalmente
com objetivos ilícitos. O termo Cracker, em português
“quebrador”, originalmente significa alguém que
“quebra” sistemas de segurança na intenção de obter
proveito pessoal, como modificar um programa para que
ele não precise mais ser pago.
Hidrocarbonetos – compostos químicos constituídos
essencialmente por átomos de carbono (C) e de
hidrogênio (H). Podem juntar-se a esta composição
oxigênio (O), nitrogênio (N) ou enxofre (S). Existem vários
hidrocarbonetos conhecidos. Todos apresentam uma
característica comum: são combustíveis, como o petróleo.
Hidrometeorologia – consiste na ciência que, aliada a
ferramentas computacionais, modelagens matemáticas,
instrumentação e sensoriamento remoto, busca o
conhecimento do clima e o ciclo hidrológico de uma
região. Por intermédio da coleta de dados, pode-se
gerar informação crítica para os estudos e pesquisas
correlacionados com tempo, clima e recursos hídricos,
destacando-se a sua aplicação nas ecotecnologias.
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I
Instalação Elétrica – conjunto das partes elétricas
e não elétricas associadas e com características
coordenadas entre si, que são necessárias ao
funcionamento de uma parte determinada de um
sistema elétrico.

Lâmpada fluorescente – é uma lâmpada de descarga
que produz luz pela passagem da corrente elétrica, por
meio de um gás ou vapor contido em seu interior.
Lâmpada fluorescente circular – são lâmpadas
fluorescentes cujo tubo é totalmente circular.
Lâmpada fluorescente compacta – é uma lâmpada
fluorescente, constituída por um ou mais tubos
recurvados em forma de “U”, de arco ou em espiral e que
ficam assentados em uma só base (reator eletrônico).
Lâmpada Halógena – nome de forma abreviada para
uma lâmpada de tungstênio-halógeno. As lâmpadas
halógenas são lâmpadas incandescentes de pressão

Conceitos & Contextos

Reservatórios – os reservatórios são unidades
hidráulicas de acumulação e passagem de água,
situados em pontos estratégicos para o sistema elétrico.

Perdas não técnicas – também chamada de perda
comercial, correspondente à parcela de energia
consumida e não faturada por concessionária de
distribuição, devido a irregularidades no cadastro de
consumidores, na medição e nas instalações de consumo.

Resiliência – conceito do campo da física, que passou
a ser utilizado em outras áreas, como saúde, educação,
psicologia, ecologia. Resumidamente, resiliência é a
capacidade dos materiais de sofrerem uma deformação
por compressão, tração ou dobra e recuperarem a
forma anterior após o estresse sofrido. Com relação
às pessoas, resiliência é a capacidade de enfrentar
situações adversas, criar estratégias, adaptar-se e
superar dificuldades.

R

Lâmpada incandescente – é a lâmpada constituída
de um filamento de tungstênio alojado no interior de
um bulbo de vidro preenchido com gás inerte. Quando
da passagem da corrente elétrica pelo filamento, os
elétrons se chocam com os átomos de tungstênio,
liberando uma energia que se transforma em luz e calor.
Led - o LED é um componente eletrônico semicondutor,
ou seja, um diodo emissor de luz, que tem a propriedade
de transformar energia elétrica em luz. O LED tem a
função de emitir luz em locais e instrumentos, como
lâmpadas, lanternas etc.
Lumens – (símbolo: lm) é a unidade internacional (SI) do
fluxo luminoso ou da quantidade de luz.
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Recursos Renováveis – ver fontes renováveis.

Perdas Energéticas – é a diferença entre a energia
gerada e a consumida, podendo ser considerada perda
técnica e não técnicas.

Prospectar – procurar jazidas minerais ou petróleo;
buscar saber, sondar, calcular o valor.

alta, contendo gases halógenos, tais como o iodo ou o
bromo, os quais permitem que os filamentos operem
em temperaturas mais altas e que tenham eficiências
luminosas maiores que a incandescente comum.

Recursos Fósseis – ver fontes fósseis.

P

Perdas técnicas – correspondente às perdas no
transporte da energia no sistema de transmissão e na
rede de distribuição.

J

Recursos Energéticos – são as reservas ou fluxos de
energia disponíveis na natureza que podem ser usados
para atender às necessidades humanas.

Regulação – todo e qualquer ato, normativo ou não, que
discipline ou organize determinado serviço público, incluindo
suas características, padrões de qualidade, impacto
socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos
responsáveis por sua oferta ou prestação, fixação e revisão
do valor de tarifas e outros preços públicos.

Montante – ver jusante.

Irradiação – é uma forma de propagação de energia que
não necessita de um meio material para se propagar.
Esse tipo de propagação ocorre por meio das ondas
eletromagnéticas. É dessa forma que o Sol aquece a
Terra todos os dias, por exemplo.

L

Malha de transmissão – é o conjunto de linhas de
transmissão de energia elétrica e equipamentos
associados.
Mitigação de impactos – de modo simplificado, envolve
todo tipo de intervenção humana voltada para a redução
de impactos relacionados a uma atividade específica.

Interferência Eletromagnética ou EMI
(Electromagnetic Interference) – é o resultado da
atuação de um campo ou onda eletromagnética
que pode alterar o funcionamento ou até mesmo
danificar um equipamento, dispositivo ou aparelho
eletroeletrônico. Exemplo dessa interferência
eletromagnética pode ser notado quando ligamos
um forno de micro-ondas próximo a um aparelho
de televisão. Pode ocorrer uma interferência (ruído
eletromagnético) tanto na imagem como no som da TV.

Jusante – jusante e montante são pontos referenciais
de um rio. Enquanto a jusante é o lado para onde desce
a água da maré vazante, ou para onde se dirige a água
corrente, montante é a parte nascente do rio. Portanto,
a foz de um rio é o ponto mais a jusante deste rio, assim
como a nascente é o seu ponto mais a montante.
Na linguagem corrente, usa-se esta expressão para
referir acontecimentos antes (a montante) ou depois (a
jusante) de uma data.

M

Radiação – em um sentido amplo, radiação é aquilo que
irradia (sai em raios) de algum lugar. Em física, o termo
se refere usualmente a partículas e campos que se
propagam (transferindo energia) no espaço (preenchido
ou não por matéria).
Rede Básica – compreende as linhas de transmissão de
energia elétrica e equipamentos acessórios nas tensões
de 230 a 750 kV.
Rede de distribuição – conjunto de instalações de
distribuição de energia elétrica, com tensão inferior
a 230 kV, ou instalações em tensão igual ou superior,
quando especificamente definidas pela Aneel.
Restrições Operativas de Usinas – representam o
conjunto de restrições que as usinas de geração de
energia elétrica devem observar durante sua operação.
Reator para Lâmpadas de Descarga – é um dispositivo
usado por todas as lâmpadas de descarga, tais como
as fluorescentes, que transforma a tensão elétrica da
rede na tensão exigida para a operação, e que também
serve para limitar a corrente elétrica que passa pelo gás
interno dessas lâmpadas.

S
SIN – Sistema Interligado Nacional – é o sistema de
produção e de transmissão de energia elétrica do Brasil,
um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte
predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos
proprietários. O Sistema Interligado Nacional é formado
pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste,
Nordeste e parte da região Norte.
Serviços Energéticos – são os responsáveis pelo
suprimento das principais necessidades sociais, como
o condicionamento ambiental, o aquecimento de água,
a cocção, a iluminação, o transporte e a força motriz,
concretizados por intermédio de tecnologias de uso
final, como lâmpadas, fogões, refrigeradores e veículos,
entre outros.
Smart grid – significa “rede inteligente”. Consiste na
integração da tecnologia da informação com o sistema
elétrico, numa infraestrutura de rede automatizada. Esse
sistema integrado permite obter informações sobre
geração, transmissão e consumo de energia em tempo
real, favorecendo uma gestão “inteligente” da cadeia
energética.
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Silício – é um elemento químico pertencente ao grupo
do carbono, de símbolo Si, aplicado em metalurgia
como agente redutor e como liga metálica no aço,
latão e bronze; altamente purificado, é usado em
dispositivos fotoelétricos, transistores, chips e outros
componentes eletrônicos.
Silvicultura – é a ciência dedicada ao estudo dos
métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar
os povoamentos florestais com vistas a satisfazer
às necessidades do mercado e, ao mesmo tempo,
é a aplicação desse estudo para a manutenção, o
aproveitamento e o uso das florestas.
Sísmica – um sismo é um fenômeno de vibração
brusca e passageira da superfície da Terra, resultante
de movimentos subterrâneos de placas rochosas, de
atividade vulcânica, ou por deslocamentos de gases no
interior da Terra, principalmente metano.
Sobrecarga elétrica – tensão ou correntes elétricas
acima dos limites especificados para um determinado
componente ou equipamento eletroeletrônico.

T

Linha do tempo
da energia

U
Unidades de Conservação (UC) – é uma porção do
território nacional ou de suas águas marinhas que é
instituída pelo poder público municipal, estadual ou
federal como área sob regime especial de administração.
Isso ocorre pelo fato de a área possuir características
naturais relevantes, às quais se aplicam garantias de
proteção de seus atributos ambientais.

Há cerca de 3,5 bilhões de anos, uma grande explosão
de energia deu origem ao universo. Parte dessa energia
concentrada no sol permitiu o surgimento da vida na
Terra. Esse foi o Big bang, segundo a teoria da origem do
universo desenvolvida por George Gamow (1904-1968),
em 1948, que teve por base as pesquisas realizadas,
em 1927, por Georges Lemaître (1894-1966). De certa
forma, podemos dizer que toda a energia que usamos
vem do sol, direta ou indiretamente, a começar pela
base da teia alimentar em todos os nossos biomas. Com
tal insumo e uma infinidade de adversidades, o ambiente
em que vivemos propiciou condições especiais à
evolução humana.

V
Vertimento – nome dado à eliminação do excedente
de água existente nos reservatórios de usinas
hidrelétricas, que é escoado por uma
estrutura denominada vertedouro.
Volt – é a unidade de medida da tensão
elétrica entre dois pontos.

W
Watt – é uma unidade de
medida de potência.

Por milhares de anos, o homem pré-histórico utilizou
exclusivamente a energia do seu corpo e, com peculiar
habilidade, criou ferramentas que o auxiliassem.
Acredita-se que as primeiras ferramentas de pedra
lascada datam de aproximadamente 2,6 milhões
anos atrás. Fica claro que adversidades propiciam o
surgimento da criatividade. Assim também se alcançou
o domínio do fogo e, cerca de 200 mil anos a. C., no
período Paleolítico, o homem passou a assar e cozinhar
alimentos, e também iluminar a noite para afastar o
perigo. O fogo, mais tarde, foi usado para fundir metais,
forjar armas e ferramentas, mas serviu também para dar
resistência às peças de cerâmica.

Tensão elétrica de rede – é a diferença de potencial
disponibilizada pela rede elétrica local, cuja unidade de
medida é o volt (V).
Transformador elétrico – é um dispositivo destinado a
elevar ou abaixar a tensão ou a corrente elétrica. Tratase de um dispositivo de corrente alternada que opera
baseado nos princípios das Leis de Faraday e de Lenz.
Topologia – do grego tópos, lugar + lógos, estudo.
Reajustar a topologia da rede é estudar a distribuição
física da energia ao longo da cadeia, buscando
a melhor forma de operar o sistema.

silviopl
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Posteriormente, facilitou muito poder contar com a
tração animal, mas isso requeria mais habilidade e muita
empatia. Há cerca de 12 mil anos, no período Neolítico,
com a agricultura e a intensificação das atividades
pecuárias, teve início a primeira grande revolução
energética: o uso de animais de tração aumentou
a potência disponível em cerca de quatro vezes e
contribuiu para grandes avanços no cultivo da terra e no
transporte terrestre.
Na linha do tempo da Energia, também a navegação à
vela se revelou importante aproveitamento energético.
A energia dos ventos começou a ser utilizada por volta
de 1500 anos a.C. Os primeiros empreendimentos
notáveis foram realizados pelos fenícios. Alguns

estudiosos acreditam que datam de 915 a.C. os mais
antigos registros sobre moinhos de vento, na Pérsia.
Mas existem indicações ainda mais remotas sobre o seu
emprego no Iraque, no Egito e na China.
Segundo registros históricos, Thales de Mileto (624 a.C.546 a.C.) foi o primeiro a estudar os fenômenos elétricos.
Após atritar uma pele de animal com o âmbar, uma resina
vegetal, ela passava a atrair corpos pequenos e leves
como sementes de grama e pedações de palha. Podemos
considerar que a eletricidade foi descoberta por volta de
600 anos a.C. Do nome âmbar, que em grego é élektron,
surgiu o nome eletricidade. Mas “dê-me um ponto de
apoio e uma alavanca e eu moverei a Terra”. Este é outro
registro que marca a Linha do tempo da energia, são os
primórdios da energia mecânica. Arquimedes (287 a.C.212 a.C.), com a lei da alavanca, mostrou a importância do
conceito do centro de gravidade. Com essa ferramenta
e suas análises, têm início estudos de energia mecânica.
Nascido em Siracusa, na região da Sicília, na Itália (que fazia
parte do que chamamos de antiga Grécia), Arquimedes
é considerado o maior matemático da época clássica
ocidental. Sua obra pode ser dividida em três categorias:
geometria; física e mecânica; dispositivos de engenharia.
Esses são os primórdios de uma história cheia de energia,
uma linha do tempo que percorre os caminhos traçados
na construção do mundo em que vivemos. Sagacidade e
ciência que resultaram em tantas mudanças e revoluções.
Portanto, é muito sugestivo que iniciemos com fatos
que marcaram a grande Revolução Industrial. A partir
do século XVIII, a ciência ingressou em um acelerado
processo de evolução, transformando rapidamente
a vida do homem, principalmente seus meios de
produção. Essa acelerada transformação é denominada
Revolução Industrial. A invenção de máquinas como a
máquina a vapor, a fiandeira mecânica e o tear mecânico
incrementaram esse processo. Com a aplicação da força
motriz às máquinas fabris, a mecanização se difundiu
principalmente na indústria têxtil e na mineração. A
invenção dos navios e locomotivas a vapor acelera a
circulação das mercadorias.
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Século XVIII

Criada a Carruagem
movida a vapor

1712

Em 1769, o engenheiro francês Nicolas-Joseph
Cugnot criou a carruagem movida a vapor, uma das
primeiras versões do que mais tarde seria o automóvel.
Denominada de Fardier, podia transportar quatro pessoas
a uma velocidade máxima de 9,5 km/h, tinha dois pares de
rodas atrás e um na frente, que suportavam a caldeira e
era dirigido por um leme.

Criada primeira
Máquina a vapor
Thomas Newcomen usou a energia do vapor para drenar
a água acumulada nas minas de carvão. Aperfeiçoou o
modelo criado por Thomas Savery, seu sócio, e criou
uma máquina a vapor denominada pistão de Newcomen.

1752

1769
Aperfeiçoada a
Máquina a vapor
James Watt aperfeiçoou o modelo de máquina a vapor. Seu
invento serviu de base para a mecanização da indústria e
contribuiu para o processo da Revolução Industrial.

1809

Gás armazenado
no gasômetro

Origem da lâmpada
Incandescente

No ano de 1792, o engenheiro escocês Willian Murdoch
armazenou em um reservatório – gasômetro – o gás obtido
pela destilação do carvão fóssil, o que lhe possibilitou
iluminar sua casa e sua fábrica, em Redruth (Inglaterra). Essa
forma de iluminação foi utilizada para iluminação pública.

A lâmpada incandescente teve seus primórdios em 1809,
quando Humphry Davy colocou pela primeira vez um
filamento de carbono entre os dois polos de uma bateria.

1777

1829
1800

Inventado o Locomóvel
Em 1777, o inglês Matthew Boulton inventou o
locomóvel, usando vapor d’água para gerar energia
elétrica, principalmente nas grandes indústrias. Esse tipo
de energia foi utilizado em muitas cidades brasileiras até
o advento da hidreletricidade.

Inventado o Para-raios
Inventado por Benjamin Franklin que, após empinar uma
pipa em um dia de tempestade, atraiu um raio e recebeu
uma descarga elétrica. Benjamin Franklin classificou a
eletricidade em dois tipos, resinosa e vítrea, e identificou
as cargas positiva e negativa. Afirmou que a eletrização
de dois corpos atritados resulta da falta de um tipo de
carga em um dos corpos.

1792

1783

Criada a pilha elétrica
Alessandro Volta criou a primeira pilha. A unidade de
medida da tensão elétrica foi batizada de volt (V) em sua
homenagem. As pilhas elétricas estão presentes nos
controles remotos, nas máquinas fotográficas, rádios ou
brinquedos. Por meio de reações de óxido-redução, são
capazes de transformar energia química em energia elétrica.

Desenvolvida a
lâmpada de Argand

Século XIX

A lâmpada de Argand, em 1783, veio romper com o
domínio total da iluminação à combustão. Com um pavio
tubular e uma chaminé de vidro, essa lâmpada primitiva
fornecia uma luz intensa e constante.

Uso do hidrogênio
no transporte
Em Paris, no dia 27 de agosto de 1783, Jacques Charles
realizou uma façanha espantosa. Ele pairou a 915
metros de altura num balão de sacos de seda revestidos
de borracha, cheios de hidrogênio gasoso, menos denso
que o ar. Camponeses apavorados destruíram o balão
tão logo ele retornou ao solo, mas Charles deu início a
uma busca que continua até hoje: utilizar o hidrogênio, o
elemento mais leve do Universo, no transporte.

Parte 1

George Stephenson revolucionou os transportes ao
inventar a locomotiva a vapor.

1831
Inventado o gerador elétrico

Conceitos

Michael Faraday transformou a energia mecânica em
energia elétrica com sua invenção conhecida também
como dínamo.

1801

1850

Primeira produção
de gás manufaturado

Criada fábrica de automóvel
movido à gasolina

Philippe Lebon foi o primeiro a destilar carvão mineral,
produzindo um gás rico em hidrogênio, que permitiu as
primeiras instalações de iluminação pública. O suprimento
desse gás foi estendido em gasodutos de aço às
residências, para uso em fogões e aquecedores de água.

Com a invenção do motor à explosão e a descoberta
do uso do petróleo como combustível, Karl Benz
e Gottlieb Daimler montaram suas fábricas de
automóveis movidos à gasolina.

O hidrogênio está presente em quase tudo, é o mais
abundante dos elementos químicos. Cerca de 75% da
massa elementar do Universo e 9,1% do corpo humano
são formados de hidrogênio.
Conceitos e Contextos

Inventada a locomotiva a
vapor
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1854

1875

1881

1887

Circula a primeira locomotiva
a vapor no Brasil

Instalado gerador na estação
de trens Gare Du Nord, em Paris

1ª Hidrelétrica
do mundo

A primeira locomotiva a vapor do Brasil, chamada
Baronesa, percorreu a estrada de ferro que unia o porto
de Mauá a Fragoso (RJ), o trecho tinha cerca de 14km.
A estrada ferroviária foi construída pelo Barão de Mauá
– um investidor do progresso, e a locomotiva recebeu
o nome de Baronesa, uma homenagem de D. Pedro II à
esposa do Barão.

Em 1875, foi instalado um gerador na Gare Du Nord,
estação de trens em Paris, para ligar as lâmpadas do arco
elétrico que iluminavam o local. Máquinas a vapor foram
empregadas para movimentá-lo, mas a necessidade de
acionadores rotativos estimulou a invenção de turbinas a
vapor e de turbinas hidráulicas para utilização de energia das
quedas d’água. Os geradores e as turbinas possibilitaram,
anos depois, a criação das hidrelétricas.

Construída junto às Cataratas do Niágara, iluminou
inicialmente a vila de mesmo nome, no estado de Nova
York, nos Estados Unidos, fronteira com o Canadá.

Porto Alegre, 1ª capital
brasileira com iluminação
pública, fornecida pela
termelétrica

1860
Exploração do Petróleo
O desenvolvimento de técnicas de exploração em larga
escala e do processo de destilação proporcionou à
Humanidade uma nova fonte de energia fóssil, que se
expandiu rapidamente.
A moderna indústria petrolífera data de meados
do século XIX. Em 1850, James Young, na Escócia,
descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e
do xisto betuminoso, e criou processos de refinação. O
primeiro poço moderno foi perfurado no Azerbaijão, em
seguida, na Romênia, no Canadá e nos Estados Unidos.

1870
Emprego da energia elétrica
O emprego da energia elétrica, do motor à explosão, de
corantes sintéticos e a invenção do telégrafo possibilitaram
a exploração de novos mercados e a aceleração do ritmo
industrial. Os cientistas debruçavam-se na elaboração de
teorias e máquinas capazes de reduzir os custos e o tempo
de fabricação de produtos que pudessem ser consumidos
em escalas cada vez maiores.

Conceitos e Contextos

1879
Lâmpada Incandescente
torna-se comercializável
Thomas Edison tornou a lâmpada comercialmente viável,
com rede de distribuição de energia.
Assim as lâmpadas substituíram os lampiões a gás utilizados
nas casas, e o gás, além de ter um cheiro desagradável, era
caro. A eletricidade passou a ser utilizada como um tipo de
energia que poderia ser transmitido em longas distâncias e
geraria um custo bem menor, se comparado ao vapor.

1ª Iluminação
pública no Brasil
O Governo Imperial solicitou à Diretoria Geral dos
Telégrafos a instalação de lâmpadas no antigo jardim
para a Proclamação da República. O local, que hoje é a
Praça da República (RJ), foi iluminado por 16 lâmpadas
de arco voltaico, alimentadas por dois dínamos e
acionados por um locomóvel.

1883
1ª Célula solar de selênio
Em 1883, o inventor Charles Fritts conseguiu produzir a
primeira célula solar feita de camadas de selênio, razão
de alguns creditarem a ele a invenção da célula solar.

1ª Termelétrica no Brasil

1ª Iluminação
elétrica no Brasil
D. Pedro II concedeu a Thomas Alva Edison o privilégio de
introduzir no Brasil aparelhos e processos destinados à
utilização da luz elétrica na iluminação pública, assim, o Brasil
teve a primeira iluminação por energia elétrica. A inovação
funcionou por um período de sete anos, e compreendia um
locomóvel de 7 CV, dois dínamos Gramme e seis lâmpadas
de arco, do tipo Jablochkoff, que substituíram os 46 bicos
de gás que até então iluminavam o local. O fato aconteceu
no Rio de Janeiro, por ocasião da inauguração da Estação
Central da Estrada de Ferro D. Pedro II, atual Central do Brasil.
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A 1a termelétrica no Brasil foi instalada em Campos (RJ). A
Central termelétrica é a instalação usada para geração de
energia elétrica a partir da energia liberada em forma de
calor, normalmente por meio da combustão de algum tipo
de combustível renovável, como lenha ou bagaço de cana
ou não renovável, como carvão mineral ou gás natural.

1ª Hidrelétrica no Brasil

Em 1887, Porto Alegre (RS) foi a primeira capital
brasileira a ter iluminação pública fornecida pela
termelétrica Velho Porto Alegre. Construída pela
Companhia Fiat Lux, utilizava lenha como combustível
e possuía um dínamo de 160 kW. Até o fim da década
de 1930, a usina chegou a totalizar 18.630 kW de
capacidade instalada, e foi desativada em 1949. Este
foi o segundo serviço de iluminação a ser instalado em
caráter permanente no país.

1889
Entra em operação a
primeira usina hidrelétrica
de maior porte do Brasil
A Marmelos Zero foi a primeira usina hidrelétrica de
maior porte do Brasil, entrou em operação em 1889.
Localizada na cachoeira Marmelos, no rio Paraibuna,
em Juiz de Fora (MG), a usina gerava energia elétrica
para a fábrica de tecidos de Bernardo Mascarenhas e
para a iluminação pública da cidade, por dois grupos de
geradores de 125 kW cada. Ampliada em 1892, passou
a contar com mais um grupo gerador de 125 kW, e foi
desativada em 1896, quando ocorreu a inauguração
da Usina Hidrelétrica Marmelos. O empreendimento
pertencia à Companhia Mineira de Eletricidade (CME), do
industrial Bernardo Mascarenhas.

Foi instalada no Ribeirão do Inferno, afluente do rio
Jequitinhonha, perto de Diamantina (MG). A energia
produzida era usada por uma empresa mineradora, a 2 Km
de distância, por meio de linha de transmissão considerada
bastante extensa para a época.
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1892
Inaugurada a primeira
linha permanente de
Bonde Elétrico no Brasil
Inaugurada, no Rio de Janeiro, a primeira linha de bonde
elétrico instalada em caráter permanente no Brasil.
Sua chegada mudou radicalmente o cotidiano dos
moradores. A linha pertencia à Companhia Ferro-Carril
do Jardim Botânico e ligava o Largo dos Leões, no bairro
de Botafogo, ao Largo do Machado, passando pelos
bairros Catete e Laranjeiras, servindo também ao bairro
Flamengo e adjacências.

1899
Iniciada a operação da
São Paulo Tramway, Light
& Power Company Ltd.
Iniciada a operação da São Paulo Tramway, Light
& Power Company Ltd. Monopolizou os serviços
de bondes elétricos e do fornecimento de energia
elétrica. A primeira linha de bondes da empresa, que
ligava o bairro da Barra Funda à região central da
cidade, com energia gerada por usina a vapor de 550
kW, foi inaugurada em 1900.

Século XX

1909

1937

1901

Criada a Companhia
Brasileira de Energia Elétrica

A nova Constituição do Brasil
estabelece que somente
brasileiros podem explorar as
riquezas minerais do país

1ª Transmissão de rádio
A primeira transmissão de rádio feita através do
Atlântico aconteceu em 1901. Essa experiência abriu
novos caminhos para a utilização dos fenômenos
elétricos nas atividades humanas.

1903
Regulamentação do
uso de energia no Brasil

Em 1909 foi criada a Companhia Brasileira de Energia
Elétrica (CBEE), tendo como acionista majoritária
a Guinle & Companhia, e sendo responsável pela
produção e pela distribuição de energia elétrica no
estado do Rio de Janeiro. Obteve a concessão dos
serviços de iluminação pública e particular da cidade de
Niterói (RJ) e de parte de São Gonçalo (RJ). Implantou
a primeira linha de bondes da cidade de Petrópolis (RJ),
chamada Cascatinha, a subestação Rio da Cidade e a
Usina Hidrelétrica Piabanha. A empresa atuava ainda no
estado da Bahia, a partir da transferência dos direitos de
exploração feita pela Guinle & Companhia.

1919

O Congresso Nacional aprovou a lei n.° 1.145/09. O
artigo n.°23 disciplinou o uso da energia no Brasil.

1ª Perfuração pelo
Serviço Geológico e
Mineralógico do Brasil

1908

Realizada a primeira perfuração pelo Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil (SGMB), no município de Mallet,
no Paraná. O poço chegou aos 84 metros, mas foi
abandonado no ano seguinte.

1ª Iluminação de caráter
monumental feita no Brasil
A primeira iluminação de caráter monumental feita no
Brasil foi para a inauguração da Exposição Nacional de
1908, comemorativa do centenário da abertura dos portos
brasileiros à navegação internacional. A iluminação utilizava
lâmpadas Edison de filamento de carvão.

1927
Proposta de uma legislação
específica para o setor
petrolífero

Assinada a nova Constituição do país, que estabeleceu
que as concessões para exploração das riquezas
minerais só poderiam ser estendidas “a brasileiros, ou
empresas constituídas por acionistas brasileiros”.

1938
Lâmpada Fluorescente
chega ao mercado consumidor
Criada por Nikola Tesla, a lâmpada fluorescente chegou
em 1938 ao mercado como uma alternativa mais
eficiente que as incandescentes.

1939
1ª Descoberta de petróleo
pela Divisão de Fomento da
Produção Mineral
Primeira descoberta de petróleo no Brasil, realizada
pela Divisão de Fomento da Produção Mineral, órgão do
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM),
no poço n.° 163, localizado em Lobato, no Recôncavo
Baiano. A descoberta foi considerada subcomercial.

Proposta legislação específica para o setor petrolífero,
que reservava a propriedade do subsolo e a exploração
do petróleo somente a brasileiros natos.
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1941

1945

1952

1957

Criada a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN)

Assinatura da Carta das
Nações Unidas (ONU)

Eficiência fotovoltaica
alcança 14%

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi instalada em
Volta Redonda (RJ). Em troca do subsídio estadunidense
para a construção da Siderúrgica, o governo brasileiro
comprometeu-se a fornecer aço aos Aliados durante a
Segunda Guerra Mundial, desta forma, o Brasil deixou a
neutralidade que havia assumido em relação à Guerra.

Após a Segunda Guerra Mundial, representantes de
51 países assinam a Carta das Nações Unidas (ONU).
Tratava-se da manutenção da paz e da segurança
internacional, além da promoção do desenvolvimento
econômico, social, cultural e dos direitos humanos.

Fundação do Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)

1942
Criada a Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Vale do Rio Doce foi criada com o objetivo
de explorar o minério de ferro em Minas Gerais.

1944
1º computador
eletromecânico do mundo
O Harvard Mark I, primeiro computador eletromecânico
do mundo, feito pela Universidade Harvard em parceria
com a IBM, foi usado pela Marinha Americana para fazer
cálculos balísticos.

Aprovada a participação de
companhias privadas
de capital nacional no refino
do petróleo importado
O Conselho Nacional do Petróleo (CNP) defendeu a
presença de capitais estrangeiros na indústria do petróleo,
e aprovou a participação de companhias privadas de capital
nacional no refino do petróleo importado.

1953
Criada a Petrobras
Getúlio Vargas assinou a Lei 2004, que criou a Petrobras,
em 3 de outubro.

1947

1954

“O petróleo é nosso”
O início da campanha “O petróleo é nosso”, pela
autonomia brasileira no campo do petróleo, foi uma
das mais polêmicas da história do Brasil republicano,
perdurando de 1947 a 1953. O País dividiu-se entre
aqueles que achavam que o petróleo deveria ser
explorado exclusivamente por uma empresa estatal
brasileira e aqueles que defendiam que prospecção,
refino e distribuição deveriam ser atividades exploradas
por empresas privadas, estrangeiras ou brasileiras.

1951
Petrobras
O presidente Getúlio Vargas enviou ao Congresso projeto
de criação da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Conceitos e Contextos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social foi fundado em 1952, com o objetivo de
financiar em longo prazo investimentos para todos
os seguimentos da economia brasileira, estimulando
a modernização, a geração de empregos e renda e a
inclusão social.

Parte 1

Conceitos

1ª Célula solar de silício e
primeira vez que uma célula
fotovoltaica alimenta um
aparelho elétrico

Entre 1957 e 1960, a Hoffman Eletronics conseguiu
quebrar vários recordes de eficiência da fotovoltaica,
passando de 8% para 14%.

1958
Criadas as
lâmpadas halógenas
Nas lâmpadas halógenas o filamento de tungstênio fica
envolto por um gás halógeno, por isso o nome desse
tipo de lâmpada incandescente. São frequentemente
usadas para decoração e em museus.

Vanguard I - colocado em
órbita primeiro satélite
alimentado por energia solar
Em 1958, o Vanguard I foi o segundo satélite colocado
em órbita pelos EUA, e o primeiro a ser alimentado por
energia solar. As células solares permitiram que o satélite
permanecesse ativo por vários anos, um diferencial, já
que os outros eram alimentados por baterias. O Vanguard
I também permitiu aos cientistas observações do planeta
terra, como sua forma e sua massa.

Hoje grande parte dos painéis solares são feitos com
células fotovoltaicas cuja a base é de silício. Por isso,
uma parcela da comunidade científica credita a invenção
da célula solar aos cientistas Daryl Chapin, Calvin Fuller
e Gerald Pearson, os quais produziram pela primeira vez
uma célula solar de silício, no laboratório Bell, em 1954.
Nesse experimento, pela primeira vez, uma tecnologia
fotovoltaica conseguiu alimentar um aparelho elétrico
por várias horas do dia, embora apresentasse eficiência
de conversão da luz em eletricidade de apenas 4%,
menos de um quarto da eficiência apresentada pelos
painéis usados hoje.
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1961
Autossuficiência de petróleo
e principais derivados
Entrou em operação a Refinaria Duque de Caxias, RJ,
que propiciou a autossuficiência na produção dos
principais derivados. Monopólio estatal foi estendido
à importação e exportação de petróleo e derivados.
Também foi inaugurado o primeiro posto da Petrobras,
em Brasília, DF e iniciada exploração da plataforma
continental, do Maranhão ao Espírito Santo.

1962
Criada a Eletrobras
Em sessão do Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica (CNAEE), no Palácio Laranjeiras, no Rio de
Janeiro, o presidente João Goulart criou a Centrais
Elétricas Brasileiras (Eletrobras).

1966
Centro de Pesquisa
da Petrobras
Criado em 1963, o Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello
(Cenpes) é um dos complexos de pesquisa aplicada mais
importantes do mundo. Localizado na Ilha do Fundão,
no Rio de Janeiro, ocupa uma área de mais de 300 mil
m², com laboratórios modernos e salas de simulações
e imersão em processos da indústria de energia
projetados para atender às demandas tecnológicas das
áreas de negócios da Petrobras.

1969

1973

Início dos estudos para
instalação da primeira
usina nuclear do Brasil
O programa de geração nuclear brasileiro iniciou os
estudos para instalação da primeira usina nuclear do
país, realizados pela Central Elétrica de Furnas S. A.,
por delegação da Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
(Eletrobras).

1970

1ª Casa alimentada por
Energia Solar
Em 1973, foi construída a primeira casa alimentada por
energia solar, realizada pela Universidade de Delaware,
nos EUA, e batizada de “Solar One” (Primeira Solar). O
projeto utilizava um híbrido de energia solar térmica e
fotovoltaica, e também contou com a primeira utilização
de Building Integrated Photovoltaics ou Sistema
Fotovoltaico Integrado a Edifícios (BIPV). A casa não
continha painéis solares, com a tecnologia fotovoltaica
sendo integrada ao seu telhado, semelhante às telhas
solares da Tesla.

Assinado Tratado de Itaipu
Usina nuclear - Angra dos
Reis (RJ) é escolhida para
abrigar usina nuclear
O governo do Presidente Médici anunciou que Angra dos
Reis (RJ) foi escolhida para abrigar uma usina nuclear, e
aprovou, em 1971, a proposta da Westinghouse (EUA).

Em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu, entre Brasil
e Paraguai, para a construção e operação da usina,
prevendo a criação da Itaipu Binacional. Em busca do
ponto mais indicado para a construção da usina Itaipu
Binacional, os técnicos percorreram de barco o rio
Itaipu. Após a realização de estudos com o apoio de uma
balsa, brasileiros e paraguaios escolheram um trecho,
situado logo após uma curva acentuada do rio, a poucos
quilômetros da confluência com o rio Iguaçu.

Criados os Grupos
Coordenadores para
Operação Interligada

1972
Angra I
Em 1972, são iniciadas as obras civis da central de
Angra I, projetada para operar com um reator a urânio
enriquecido e de água leve pressurizada (PWR na sigla
em inglês) que foi encomendado à empresa norteamericana Westinghouse, em sistema de turn-key (sem
transferência tecnológica). Também foi firmado acordo
entre o Brasil e os Estados Unidos (EUA), garantindo o
fornecimento de urânio enriquecido em troca de urânio
natural brasileiro.

Criados os Grupos Coordenadores para Operação
Interligada (GCOI) das regiões Sudeste e Sul, em
substituição aos Comitês Coordenadores da Operação
Interligada (CCOI), com base na Lei n.° 5.899. A
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) foi
encarregada de dirigir os GCOI, com poder resolutivo
para promover o uso racional das instalações geradoras
e de transmissão nas regiões Sudeste e Sul, garantindo
a continuidade do suprimento de energia elétrica aos
sistemas distribuidores e a promoção da economia de
combustíveis utilizados nas centrais termelétricas.

Criada a Itaipu Binacional
Criada a Itaipu Binacional, resultado de um amplo
processo de negociação entre Brasil e Paraguai sobre o
aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio Paraná
no trecho de 190 km que servia de fronteira entre os
dois países, desde o Salto Grande de Sete Quedas até
a confluência com o rio Iguaçu. A empresa é constituída
com o capital de cem milhões de dólares, divididos
igualmente entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras) e a estatal paraguaia Administración Nacional
de Electricidad (Ande), tendo em vista a execução das
obras e a exploração da energia elétrica produzida.

Criadas as Empresas
Nucleares Brasileiras S.A.
As Empresas Nucleares Brasileiras S.A. (Nuclebras),
criadas pela Lei n.° 6.189 e sucessora da Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN), é uma
sociedade de economia mista, subordinada ao Ministério
das Minas e Energia (MME), que assumiu a execução
de amplo programa de atividades na área nuclear em
cooperação com o governo da República Federal da
Alemanha, compreendendo a pesquisa de minerais
fósseis, o desenvolvimento do ciclo do combustível,
a construção de usinas nucleares e a montagem
de um parque industrial destinado à fabricação de
equipamentos para tais usinas.

Criado o Centro de Pesquisas
de Energia Elétrica
Criado o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(Cepel), sociedade civil sem fins lucrativos, responsável
por desenvolver e aplicar tecnologia em equipamentos
e sistemas elétricos, com o objetivo de suprir as
necessidades tecnológicas do setor de energia elétrica. O
Cepel, tendo a Eletrobras como sua principal mantenedora,
começou a funcionar no Rio de Janeiro (RJ).

1974
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1975

1981

1985

Entram em operação as
primeiras unidades geradoras
de 60 Hz da Itaipu Binacional

Criado o programa Proálcool

1º Avião Movido
por Energia Solar

Eficiência fotovoltaica
alcança 20%

Em 1981, o primeiro avião alimentado por energia solar, o
Solar Challenger, voou pelo canal inglês entre a França e o
Reino Unido, pilotado por seu inventor, Paul MacCready.

Em 1985, outra grande conquista foi alcançada
pela Universidade de South Wales, nos EUA, a qual
conseguiu chegar a uma eficiência de 20% com células
solares de silício.

Começaram a operar as primeiras unidades geradoras
de 60 Hz da usina binacional de Itaipu e foi concluída a
primeira linha de 750 kV do tronco de transmissão em
corrente alternada associado à Itaipu, implantado por
Furnas Centrais Elétricas ao longo dos trechos entre as
subestações de Foz do Iguaçu (PR), Ivaiporã (PR), Itaberá
(SP) e Tijuco Preto (SP), com extensão total de 891 km.

Criado em 1975 o Proálcool, tornou-se o maior
programa comercial de uso de biomassa para
fins energéticos em todo mundo. A preocupação
ambiental, a crise do petróleo e a boa aceitação do
mercado fazem do álcool o combustível do momento,
ao lado do biodiesel. O Programa Nacional do Álcool
promove sinergias, aliando indústria e instituições de
pesquisa, sempre com apoio governamental, para o
desenvolvimento de tecnologia, política industrial,
planejamento energético e agricultura.

Cooperação nos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear
Em 1975, foi feito um acordo entre o Brasil e a Alemanha,
sobre Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear, prevendo a instalação de oito centrais nucleares,
usina de enriquecimento de urânio e instalações para
reprocessamento de combustível atômico, que originou
as empresas Nuclebrás Engenharia S.A. (Nuclen),
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep),
Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A. (Nuclei) e
Nuclebrás Auxiliar de Mineração S.A. (Nuclem).

1980
Inicia o sistema de
rede por satélite
Começou a funcionar um novo sistema internacional
de satélite que revolucionou a comunicação marítima,
do qual o Brasil participou. O Inmarsat permite que
navios acessem diretamente sistemas mundiais de
telecomunicações.

Criado o Programa Nacional
de Conservação de Energia
Elétrica (Procel)

1982
Itaipu Binacional é a segunda
maior hidrelétrica do mundo
em potência instalada
Construída e operada por Brasil e Paraguai, é considerada
a segunda maior hidrelétrica do mundo em potência
instalada, atrás apenas de Três Gargantas, na China.

1984

O Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica (Procel) surgiu com o objetivo de promover
a conservação e o uso eficiente e racional da energia
elétrica, tendo em vista a melhoria da qualidade dos
serviços, a eliminação dos desperdícios e a redução
dos custos e investimentos setoriais. O gerenciamento
do programa ficou a cargo do Grupo Coordenador de
Conservação de Energia Elétrica (GCCE). O Procel
foi criado, pela Portaria Interministerial n.° 1.877, do
Ministério das Minas e Energia (MME) e Ministério da
Indústria e Comércio (MIC).

Usina Angra I

Entra em operação a
Usina Hidrelétrica de Itaipu
Começou a operar a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a
maior do mundo em produção de energia. Localizada
no rio Paraná, em área dos municípios de Foz do Iguaçu
(PR) e Ciudad del Este, no Paraguai, foi construída e é
operada pela Itaipu Binacional, entidade gerida pelo
Brasil e pelo Paraguai.

Entrou em operação a Usina Angra I, integrante da
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), com
640 MW de potência localizada na região da baía da Ilha
Grande, no município de Angra dos Reis (RJ).

1987
Divulgado o Plano
Nacional de Energia Elétrica
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Lâmpadas de LED são
comercializadas
Embora já existissem os LEDs vermelhos e os LEDs
Verdes, apenas com a chegada dos LEDs Azuis foi possível
produzir lâmpadas de Luz Branca, com a combinação
das três cores. As lâmpadas de Light Emitting Diode,
em português, Diodo Emissor de Luz (LED) começam
a ser comercializadas em 1989. Sua tecnologia, no
entanto, começou a ser desenvolvida em 1961, quando
pesquisadores da Texas Instruments descobriram que,
quando energizado, o diodo emitia radiação infravermelha.

Eliminado o
chumbo da gasolina
Eliminado o chumbo tetraetila de nossa gasolina.

Em 1987, foi feita a divulgação do Plano Nacional de
Energia Elétrica, conhecido como Plano 2010, um
planejamento de longo prazo elaborado das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), com a colaboração
de técnicos do Ministério das Minas e Energia (MME),
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (Ipea) e da
Empresas Nucleares Brasileiras S.A. (Nuclebras).
Conceitos e Contextos

1989

1991
Conpet
O Conpet é um programa do Governo Federal, criado
em 1991, para promover o desenvolvimento de uma
cultura antidesperdício no uso dos recursos naturais
não renováveis no Brasil. O programa é vinculado ao
Ministério de Minas e Energia, executado com apoio
técnico e administrativo da Petrobras, e sua atuação é
orientada por diversos marcos legais.
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1992

1996

1998

Entra em operação primeira
etapa do Sistema Interligado
Nacional (SIN)

Entra em operação primeiro
Aerogerador do Brasil

Instituída a Agência Nacional
de Energia Elétrica

Em 1992, no arquipélago de Fernando de Noronha,
entrou em operação o primeiro aerogerador instalado
no Brasil, resultado de uma parceria entre o Centro
Brasileiro de Energia Eólica (CBEE) e a Companhia
Energética de Pernambuco (Celpe), com financiamento
do instituto de pesquisas dinamarquês Folkecenter.
Durante os dez anos seguintes, a energia eólica pouco
cresceu, principalmente pelo alto custo da tecnologia.

Foi instituída pela Lei n.° 9.427 a autarquia especial Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Órgão regulador,
aprovado pelo Decreto n.° 2.335, substituiu o Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), tendo
por finalidade a regulação e a fiscalização de produção,
transmissão e comercialização de energia elétrica no país.

Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) e do Mercado
Atacadista de Energia

Criado o Ministério de
Minas e Energia

1997

Foi criado o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e
do Mercado Atacadista de Energia (MAE), pela Lei n.° 9.648.
O ONS se constitui como entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, tendo como membros associados
os agentes de geração, transmissão e distribuição, além
de consumidores livres, importadores e exportadores de
energia elétrica, o Ministério de Minas e Energia (MME), os
Conselhos de Consumidores, geradores não despachados
centralizadamente e pequenos distribuidores.

Começou a operar a primeira etapa da Interligação
Norte-Sul, marco fundamental da constituição do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Estabeleceu a conexão elétrica
entre os sistemas Norte-Nordeste e Sul-Sudeste-CentroOeste, mediante a implantação de 1.270 quilômetros de
linhas de transmissão de 500 kV, entre as subestações
de Imperatriz (MA) e Samambaia (DF), propiciando o
funcionamento otimizado dos reservatórios para a
transmissão dos excedentes energéticos do Norte/
Nordeste em direção ao Sudeste e vice-versa. Planejada
pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), a obra
foi realizada pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
(Eletronorte) e por Furnas Centrais Elétricas S.A.

A criação da ANP

1999

O Ministério de Minas e Energia (MME) foi criado pela Lei
n.° 8.422, simultaneamente com a extinção do Ministério
da Infraestrutura (Minfra), incorporado às atribuições
do MME, em 1990. Inclusão da Espírito Santo Centrais
Elétricas (Escelsa) e da Light Serviços de Eletricidade no
Programa Nacional de Desestatização (PND), por meio
do Decreto n.° 572.

Aprovada a Lei do Petróleo, n.° 9.478, criando a Agência
Nacional do Petróleo (ANP), o CNPE e introduzindo as
regras para a execução das atividades integrantes do
monopólio da União sobre o petróleo. Superada a marca
de produção de um milhão de barris diários de petróleo,
foi iniciada a construção do gasoduto Bolívia-Brasil.

1993

Criação Eletronuclear

Criado o Selo Procel para
equipamentos

A Eletrobras Eletronuclear foi criada com a finalidade
de operar e construir usinas termonucleares no Brasil.
Subsidiária da Eletrobras, é uma empresa de economia
mista e responde pela geração de aproximadamente 3%
da energia elétrica consumida no Brasil. Pelo sistema
elétrico interligado, essa energia chega aos principais
centros consumidores do país.

O Selo Procel de Economia de Energia, ou simplesmente
Selo Procel, tem como finalidade ser uma ferramenta
simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer,
entre os equipamentos e os eletrodomésticos à
disposição no mercado, os mais eficientes e aqueles que
consomem menos energia.

Eficiência fotovoltaica
alcança 33,3%

2000
Concluído o Gasoduto
Bolívia-Brasil

Em 1999, uma pesquisa em conjunto entre o National
Renewable Energy Laboratory e a Spectrolab Inc.
alcançou eficiência de 33.3%, recorde quebrado
novamente pela Universidade de South Wales.

Concluído o Gasoduto Bolívia-Brasil. Superada
produção de 1,5 milhão de barris/dia de óleo. O Campo
de Marlim produz 500 mil barris diários, 40% do volume
nacional. Ações da Petrobras foram lançadas na bolsa
de Nova Iorque.

Construído o primeiro
parque eólico no Brasil

Pré-sal

No Ceará, foi construído o primeiro parque eólico do
mundo sobre dunas de areia, na praia da Taíba, no
município de São Gonçalo do Amarante.

Realizada, pela ANP, a segunda Rodada de Licitações
de blocos exploratórios para petróleo e gás natural (são
desta Rodada a maioria dos blocos em que foram feitas
as descobertas do Pré-sal).

Assinado acordo para
gasoduto entre Brasil e Bolívia
Assinado acordo entre os governos do Brasil e da Bolívia
para importação de gás natural boliviano e a construção
de um gasoduto de 2.233 quilômetros. Também começou
a operar a primeira plataforma semissubmersível
totalmente desenvolvida pelos técnicos da Petrobras
(Petrobras XVIII), no campo de Marlim (bacia de Campos).
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Século XX
2001
Recorde de altura por avião
movido à Energia Solar
Em 1998, a aeronave solar por controle remoto
“Pathfinder” estabeleceu o recorde de altura após
alcançar uma altitude de quase 25.000 km. Esse recorde
foi quebrado pela NASA em 2001, quando sua aeronave
alcançou uma altitude de quase 30.000 km.

Crise de energia elétrica
no Brasil
Popularmente chamada de “apagão”, afetou o
fornecimento e a distribuição de energia elétrica. Com
a falta de chuvas, diminuiu o nível de água em vários
reservatórios, reduzindo a capacidade de geração das
hidrelétricas. Este fato revelou a urgência de alterações
no planejamento e novos investimentos em geração de
energia. A crise do fornecimento de energia provocou
a queda da produção, o aumento de desemprego e o
crescimento da dívida pública.

Sancionada a Lei de
Eficiência energética
A Lei de Eficiência Energética, n° 10.295, estimulou
o desenvolvimento tecnológico, a preservação
ambiental e a introdução de produtos mais eficientes no
mercado. A Lei determina níveis mínimos ou máximos
de eficiência energética para equipamentos que
consomem energia.

Conceitos e Contextos

2002

Instituído o Programa Nacional
de Eficiência Energética em
Edificações – PROCEL EDIFICA

2009

Instituído o Programa
de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa)

O Programa Nacional de Eficiência Energética em
Edificações (Procel Edifica) promove o uso consciente
da energia elétrica nas edificações e o uso eficiente dos
recursos naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações,
reduzindo desperdícios e impactos sobre o meio ambiente.

Lançado Selo Casa Azul

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa) foi instituído pela Lei n.° 10.438/2002,
com o objetivo de incentivar a diversificação da matriz
energética nacional. Estima-se que o programa tenha
contribuído para a redução de emissões de gases de Efeito
Estufa equivalentes a aproximadamente 2,5 milhões de
toneladas de CO2 eq/ano, além de gerar empregos em
todo o país, estimular o avanço industrial e a internalização
de tecnologia de ponta.

2004
Sonda Opportunity,
movida a energia solar,
pousa em Marte
A sonda Opportunity aterrissou em Marte com a
expectativa de operar por 90 dias e percorrer 1.006
metros. Com o tamanho de um carro de golfe, a
Opportunity é movida a energia solar.

2003
Veículo Flex é lançado no Brasil
A introdução de veículos flex a partir de 2003 foi um marco
na retomada do interesse no uso de etanol. O primeiro
carro bicombustível, como são chamados os veículos
que funcionam tanto com gasolina como com etanol,
que ganhou as ruas no Brasil foi o modelo Gol Total Flex,
produzido pela Volkswagen.

Instituído o Programa
Luz para Todos

Navio-sonda foi enviado à Bacia de Santos, com a
missão de perfurar alguns poços pioneiros em busca
de óleo, no bloco exploratório BMS-10. A primeira área
escolhida foi Parati, onde haviam identificado formação
semelhante às encontradas na Bacia de Campos (que
representam aproximadamente 80% das reservas
nacionais de petróleo).

Usina Itaipu Binacional

Com o propósito de levar, gratuitamente, a energia elétrica
para milhões de pessoas do meio rural, o programa priorizou
o uso de fontes renováveis de energia, com a utilização de
sistemas de geração descentralizada por meio de sistemas
individuais de geração com fontes intermitentes (SIGFI) e
minissistemas isolados de geração e distribuição de energia
elétrica (MIGDI), uma solução para atender a áreas distantes
das redes de distribuição de energia elétrica existentes, com
difícil acesso e condições ambientais que inviabilizavam a
construção de redes convencionais.
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Navio-sonda é enviado
a Bacia de Santos

Conceitos

Em 2004, quando completou 20 anos de atividade, já
havia gerado energia suficiente para abastecer o mundo
durante 36 dias.

O Selo Casa Azul é uma classificação socioambiental
dos projetos habitacionais financiados pela Caixa,
para promover o uso racional de recursos naturais nas
construções e a melhoria da qualidade da habitação. O selo
reconhece projetos que adotam soluções eficientes em
construção, uso, ocupação e manutenção dos edifícios.

Realizado primeiro leilão
comercial de energia eólica
No final de 2009, ocorreu o primeiro leilão de
comercialização de energia focado em fonte eólica.
O Leilão de Energia de Reserva (LER) foi um sucesso,
com a contratação de 1,8 GW e abre portas para novos
leilões. O segundo LER ocorreu em dezembro de 2009
e contratou usinas eólicas com início do suprimento em
2012, e cujo prazo dos contratos era de 20 anos.

Lançamento da
etiqueta PBE Edifica
A Etiqueta PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro
de Etiquetagem (PBE), e foi desenvolvida em parceria
entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica.
As etiquetas podem ser obtidas para edificações
comerciais, de serviços e públicas e edificações
residenciais.

2010
Desenvolvido sensor de
movimentos Kinect
Desenvolvido pela Microsoft, o Kinect é um sensor
de movimentos que permite que jogadores consigam
interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de
ter nas mãos um controle.

84 –– 85

Energia para novos
tempos - Lançada nova
marca da Eletrobras

2012

2013

2016

A Eletrobras lançou sua nova marca com o objetivo
de refletir o processo de internacionalização e
a integração entre as subsidiárias da estatal. As
mudanças buscavam incorporar o posicionamento
estratégico da estatal de ser uma empresa global em
energia limpa e renovável, sem abrir mão do foco em
resultados. Entre as principais mudanças, foi retirado o
acento agudo na grafia de seu nome.

Aprovado o Sistema de
Compensação de Energia
Elétrica – Resolução
n.o 482 da Aneel

Primeira Rodada de
licitação do pré-sal

Primeira volta ao mundo
em um Avião Movido por
Energia Solar

2011
Entra em operação primeiro
parque de energia eólica das
empresas Eletrobras
O primeiro aerogerador do Complexo Eólico Cerro Chato
(RS) começou a funcionar. Entrou em operação o primeiro
parque de energia eólica das empresas Eletrobras.

1ª Usina solar
comercial do Brasil
Primeira usina solar comercial da América Latina, a MPX
Tauá, no Ceará, possui 4.680 painéis e capacidade de
gerar 1 MW de energia elétrica. A cidade foi escolhida pelo
fato de possuir os melhores índices solares do Nordeste.

Sistema de compensação de Energia Elétrica, ou
net meetering, é uma medida de incentivo para que
os consumidores se tornem também produtores de
energia elétrica por intermédio de pequenos geradores
(painéis solares fotovoltaicos e pequenas turbinas
eólicas), e a energia gerada e não utilizada é injetada
na rede elétrica, sendo convertida em créditos para a
compensação posterior.

Lâmpada incandescente
de 60 watts sai do mercado
A proibição da venda das lâmpadas incandescentes no país
ajudou a estimular a adoção de opções mais econômicas
e duráveis, como o LED. As lâmpadas incandescentes
consomem mais energia e possuem menos durabilidade
que as compactas fluorescentes ou as de LED.
As incandescentes foram proibidas, podem ser usadas
apenas para fins veterinários, para aquecimento,
resultando no uso das lâmpadas compactas (ainda hoje
se usa) e, posteriormente, as LEDs.

Primeira Rodada de licitação do pré-sal foi realizada em
outubro de 2013.

2014
Lançado Selo Procel
Edificações
O Selo Procel Edificações, estabelecido em novembro
de 2014, é um instrumento de adesão voluntária que
tem por objetivo principal identificar as edificações que
apresentem as melhores classificações de eficiência
energética em uma dada categoria, motivando o
mercado consumidor a adquirir e utilizar imóveis mais
eficientes. Este é um setor de extrema importância no
mercado de energia elétrica, representando cerca de
50% do consumo de eletricidade do país.

2015

Entra em operação a
primeira turbina bulbo
da Usina Hidrelétrica
de Santo Antonio
Em 2012, a concessionária Santo Antônio Energia
colocou em operação a primeira das 44 turbinas bulbo
previstas no projeto original da Usina Hidrelétrica Santo
Antônio, posteriormente alterado com o alteamento do
reservatório e o acréscimo de seis turbinas.

Resolução Normativa n.°
687/2015 (2015)
A Aneel aprimorou a Resolução 482/2012, ampliando os
incentivos à geração solar distribuída, como: elevação
do limite da potência instalada de 1MW para 5MW;
aumento do prazo de validade dos créditos de geração
para até cinco anos; criação da modalidade de geração
compartilhada; possibilidade do autoconsumo remoto,
além da simplificação do processo de registro do
produtor de energia solar feito pela concessionária local.

O suíço Bertrand Piccard é responsável pela primeira
volta ao mundo a bordo do maior avião movido por
energia solar de hoje, o Solar Impulse 2.

Eficiência fotovoltaica
alcança 34,5% e Evolução do
Preço da Energia Solar
Em 2016, a eficiência fotovoltaica chega a 34.5%, recorde
quebrado novamente pela Universidade de South Wales.
Os preços dos painéis solares sofrem queda significativa
nas últimas décadas, fato que contribui para aumento da
demanda e instalação de mais de um milhão de sistemas
nos EUA desde o começo de 2016. Em 1956, o custo dos
painéis era de US$300 por watt, em 1975, esse valor caiu
para pouco mais de US$100 por watt.
Em 2016, o painel passa a custar cerca de US$0,50 por
watt! Se considerarmos a depreciação dos custos dos
painéis em 10% ao ano, desde 1980, podemos ver que
isso foi, e continua sendo, responsável pela crescente
popularização da energia solar e pela consagração da
tecnologia fotovoltaica como uma fonte de energia limpa
e segura para o mundo de hoje.

2017
Geração eólica
A geração eólica cresceu 26,5%, atingindo 42,4 TWh.
O Brasil se encontra em sétimo lugar no ranking de
geração eólica mundial, a Dinamarca apresenta a
maior produção (42,5%), seguido de Portugal (22,1%) e
Espanha (18%).

Luz para Todos
Em 2015, após sucessivas prorrogações, o programa Luz
para Todos atinge a marca de 3,2 milhões de ligações.
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O Programa Nacional
de Conservação de
Energia Elétrica
(Procel)

.

A energia elétrica é essencial no mundo em que vivemos.
Ela torna viável uma variedade de meios para satisfazer
as nossas necessidades de bem-estar, alimentação, lazer,
segurança e outras mais. Está diretamente relacionada
com nossa qualidade de vida e com o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental do país.

Entretanto, muitos não percebem que a energia elétrica
que chega às nossas residências, escolas ou trabalho
depende da utilização de recursos naturais do planeta.
Ações simples como acender uma lâmpada, ligar a TV,
usar a geladeira, entre tantas outras ações do nosso
cotidiano, só são possíveis porque uma fonte natural de
energia foi transformada em eletricidade, seja numa usina
eólica, solar, nuclear, hidrelétrica ou termelétrica.

Para ajudar a enfrentar os desafios relativos ao crescente
consumo de energia elétrica no Brasil e mitigar seus
impactos, o Governo Federal criou em 1985 o Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel),
com o objetivo de promover o uso eficiente da energia
elétrica no país, combatendo o desperdício de energia.

A eficiência energética não é uma questão apenas técnica,
pois não depende somente do avanço tecnológico. Na
verdade, ela envolve também os aspectos humanos
e sociais do uso da energia. Nessa visão, a Eletrobras,
por meio do Procel, busca soluções para o aumento da
eficiência energética no país, baseando-se em duas
vertentes: a humana e a tecnológica.
A vertente humana visa a reduzir o desperdício de energia
elétrica e a disseminar os bons hábitos de consumo entre
os cidadãos. A vertente tecnológica, por sua vez, visa ao
desenvolvimento e à adoção de tecnologias mais eficientes.
Essas vertentes estão presentes de forma integrada
em cada uma das ações desenvolvidas pelo Procel e
acontecem por meio da articulação e da parceria com
diversos segmentos da sociedade: indústria, comércio,
poder público, universidades e agentes do setor elétrico.

Saiba mais

O programa conta com recursos previstos na Lei n.°
13.280, de 03 de maio de 2016, que determinou a
adoção de planos anuais de aplicação de recursos para
o Procel. Esses planos são elaborados e aprovados, após
processo de consulta pública, por representantes do
governo e agentes do setor energético nacional, o que
dá transparência e credibilidade aos investimentos que
serão realizados. O andamento das ações executadas em
cada ciclo de investimento e o detalhamento da aplicação
dos recursos realizados são anualmente apresentados
em audiência pública, garantindo a transparência do
processo e a participação da sociedade.

Uma das principais ferramentas do
Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica é o Selo Procel
Eletrobras de economia de energia.
Instituído em 1993 pelo Governo
Federal, o Selo Procel Eletrobras
tem como finalidade informar ao
consumidor, de maneira simples e
eficaz, quais são os equipamentos e
eletrodomésticos mais eficientes à
disposição no mercado.

Combater o desperdício de energia elétrica significa
melhorar a maneira de utilizar a energia, diminuir o
consumo sem abrir mão do conforto e das vantagens
que ela proporciona, ou seja, conservar recursos
naturais sem perder qualidade de vida.

Fundada em 11 de junho de 1962, pelo então presidente João Goulart, a Eletrobras é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo
brasileiro, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Maior companhia do setor de energia elétrica da América
Latina, a Eletrobras trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, dando suporte a programas estratégicos do governo, como
o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia
Elétrica (Luz para Todos) e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). O objetivo da Eletrobras, até 2030, é estar entre as
três maiores empresas globais de energia limpa e entre as dez maiores do mundo em energia elétrica, com rentabilidade comparável às melhores
do setor e sendo reconhecida por todos os seus públicos de interesse.

grigvovan

A crescente demanda por energia elétrica tem
levantado uma grande questão: como garantir a geração
desse importante recurso, minimizando os impactos
socioeconômicos e ambientais? Além das questões
ambientais, há ainda o aspecto logístico para a geração,
a transmissão e a distribuição de energia elétrica, pois
as principais fontes de energia elétrica do nosso país
ficam distantes dos centros consumidores. Esses
aspectos exigem a busca por soluções que possibilitem
o uso eficiente dos recursos disponíveis, a fim de adiar a
construção de novas unidades de geração.

O programa é coordenado pelo Ministério de Minas e
Energia e executado pela Eletrobras14, que é responsável
também pelo suporte técnico necessário as suas
atividades. Em quase 35 anos de atuação, as ações do
Procel resultaram na economia de 151 bilhões de kWh.
Energia elétrica suficiente para alimentar 80 milhões de
residências brasileiras durante um ano.

Se os consumidores dos diversos segmentos da
sociedade utilizarem energia de forma eficiente,
diminuindo o desperdício, estarão contribuindo, não
apenas para reduzir o valor da conta de energia elétrica,
mas também para adiar a necessidade de investimentos
no setor elétrico. Dessa forma, são reduzidos os
impactos socioeconômicos e ambientais causados
pelas instalações de novas usinas de geração e de redes
de transmissão e distribuição de energia elétrica.

14
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Para o processo de concessão do selo, a Eletrobras, no
âmbito do Procel, estabeleceu parcerias com o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro15),
universidades, laboratórios privados, centros de pesquisa,
fabricantes e associações. O Inmetro é o executor do
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), enquanto as
universidades, centros de pesquisas e instituições privadas
constituem uma rede formada por mais de 40 laboratórios,
que dão suporte ao Programa no desenvolvimento e no
aprimoramento contínuo das metodologias de avaliação,
assim como nos processos de ensaio de equipamentos. Já
os fabricantes e suas associações participam ativamente
das discussões sobre eficiência energética.
Além disso, o processo contínuo de premiação dos
equipamentos mais eficientes com o Selo Procel induz
ao desenvolvimento e ao aprimoramento tecnológico de
tais produtos.
Dentre as categorias de eletrodomésticos e equipamentos
que participam da premiação do Selo Procel Eletrobras,
estão: refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupa,
condicionadores de ar, ventiladores, sistemas de modo de
espera de televisores (stand-by), micro-ondas, lâmpadas
LED, lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas a vapor
de sódio, reatores eletromagnéticos para lâmpadas a vapor
de sódio, reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes
tubulares, painéis fotovoltaicos, coletores solares para
aquecimento de água para banho e piscinas, reservatórios
térmicos para sistemas de aquecimento de água e motores
de indução trifásicos. Mais de 30 milhões de equipamentos
com Selo Procel Eletrobras são vendidos anualmente.
Outra importante linha de ação são os projetos de
eficiência energética nos sistemas de iluminação pública
e sinalização semafórica – Procel Reluz. A iniciativa é
uma parceria entre a Eletrobras e as concessionárias de
energia elétrica. Esse subprograma tem como estratégia
a substituição de lâmpadas incandescentes, mistas
e a vapor de mercúrio por lâmpadas a vapor de sódio
a alta pressão, como forma de melhorar a eficiência
energética dos sistemas de iluminação pública. Abrange
também a sinalização semafórica, substituindo lâmpadas
incandescentes por sistemas que utilizam LEDs – diodos
emissores de luz –, que possuem maior vida útil e reduzem
o consumo de energia elétrica em até 90%.
O Procel Indústria atua tanto em Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) quanto em indústrias de grande porte.
Nas MPEs, as ações do Procel Indústria têm contribuído
para estruturar o mercado de eficiência energética nesse
segmento: favorecendo a integração entre os especialistas
em eficiência energética e a Indústria; atuando nos sistemas
motrizes16, nos sistemas térmicos e nos processos de
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Fique ligado
A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
PARA AQUECIMENTO DE
ÁGUA EM HABITAÇÕES DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA RECEBEU APOIO DA
ELETROBRAS PROCEL.

Destacam-se, ainda, as ações para promover o uso da
energia solar para aquecimento de água. O estímulo ao
aproveitamento de sistemas de aquecimento solar gera
benefícios para o sistema elétrico, com a retirada de carga
do horário de ponta, além de benefícios econômicos para os
usuários. Os resultados das pesquisas de avaliação sobre essa
tecnologia, realizadas sob a coordenação do Procel, serviram
de base para formar centros de capacitação profissional e
realizar estudos de Medição e Verificação (M&V), priorizando
o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Para alcançar os objetivos do Programa, a educação tem
papel fundamental. Nesse sentido, são realizadas diversas
ações educacionais para a construção de conhecimento
específico e a promoção de hábitos e comportamentos
favoráveis ao uso eficiente da energia.

produção. Nas instalações industriais e comerciais de grande
porte, o Procel Indústria busca otimizar sistemas motrizes,
uma vez que estes sistemas representam o maior consumo
de energia elétrica e apresentam o maior potencial técnico
de conservação de energia elétrica. Recentemente, o
programa também tem atuado em processos produtivos de
indústrias energointensivas17, apesar da complexidade, com
ações que alcançam uma economia de energia da ordem de
50 mil MWh/ano.
No âmbito do saneamento ambiental, o Procel apoia a
promoção de ações de eficiência energética e o combate
ao desperdício de água e energia elétrica no setor de
saneamento de água e esgoto municipal e estadual, em
entidades públicas e privadas.
Na área de edificações, o Programa promove a
disseminação e o estímulo à aplicação de soluções
construtivas e de operação das edificações, associando
a eficiência energética ao conforto dos usuários. A
Eletrobras, atendendo à solicitação do MME de apoiar
a regulamentação da Lei de Eficiência Energética
(10.295/2001), no que concerne a edificações eficientes,
estabeleceu parcerias com o Inmetro e universidades
para o desenvolvimento e a publicação dos regulamentos
de avaliação do nível de eficiência energética de edifícios
residenciais, comerciais, de serviços e públicos, no âmbito
do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE Edifica) e
do Selo Procel Edificações, que certifica as edificações
de alta eficiência energética. Atua também na avaliação
e promoção da eficiência energética de edificações
existentes, a partir de aplicação combinada das ferramentas
de Desempenho Energético Operacional (DEO18) e
Benchmarking19 energético . Desta forma, o Programa vem
contribuindo com a expansão do setor construtivo do País
de maneira energeticamente eficiente, reduzindo os custos
operacionais na construção e na utilização dos imóveis.
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RESPONSABILIDADE

CIDADANIA

SENSIBILIZAÇÃO

Para o ensino superior e o técnico, visando a formar
profissionais que adotem soluções sustentáveis para o uso
da energia, o Programa estabeleceu uma rede de centros
de excelência e laboratórios destinados à capacitação
profissional em eficiência energética, além da pesquisa e do
desenvolvimento de novas tecnologias.
Essas e outras atividades desenvolvidas pelo Procel têm
propiciado a ampliação do valor da eficiência energética
em produtos, serviços, práticas e comportamentos. Dentre
os benefícios socioeconômicos e ambientais gerados
pela disseminação de conceitos e práticas de eficiência
energética, podemos citar:

FIGURA 13
PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS
PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

COMPREENSÃO

Assim, a Eletrobras, no âmbito do Procel, tem
desenvolvido programas e projetos que visam a incentivar
o desenvolvimento do tema eficiência energética nos
diversos níveis de ensino da educação formal, alinhadas às
propostas curriculares previstas nos documentos oficiais de
ensino. Para isso, realiza investimentos no desenvolvimento
de recursos pedagógicos específicos voltados para a
disseminação de conceitos de eficiência energética,
observando a transversalidade do tema energia.

COMPETÊNCIA

Fonte: Procel (2020).

15
Órgão federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
cujo objetivo é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, por
intermédio da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização
das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. / 16 Os sistemas motrizes
compreendem as instalações elétricas, os motores elétricos, os sistemas de transmissão
mecânica (responsável por transmitir potência, torque e rotação entre os elementos de
uma máquina, a exemplo de elementos com acoplamento direto, sistema polia correia,
caixa de engrenagem etc.), cargas acionadas (bombas, ventiladores, compressores etc.),
instalações mecânicas (tubulações) e uso final (ferramentas pneumáticas, por exemplo). /
17
A intensidade energética define determinado processo produtivo com base na
quantidade de energia consumida. As indústrias energointensivas são aquelas que
consomem quantidade significativa de energia. / 18 Desempenho energético operacional
(DEO) é uma metodologia de avaliação de edificações existentes que combina a auditoria
energética com a avaliação de percepção de conforto do usuário, possibilitando uma
abordagem global do desempenho da edificação. / 19 Benchmarking energético de
edificações é uma avaliação comparativa do consumo de energia de uma edificação em
operação com valores de referência para edifícios com mesma tipologia, ou seja, que
tenham características e usos semelhantes. Com essa ferramenta, é possível fazer uma
avaliação expedita do potencial de economia de energia de uma edificação em uso.

• redução da emissão de Gases de Efeito Estufa;
• maior oferta ao consumidor de produtos com o Selo Procel
Eletrobras;
• melhoria do conforto ambiental e eficiência energética em
construções;
• incentivo às políticas de energia limpa;
• disseminação de informações úteis que proporcionam
economia nas contas de energia elétrica;
• gestão eficiente da energia em estados e municípios;
• compartilhamento de informações entre profissionais,
pesquisadores e interessados na área de eficiência
energética;
• incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento voltados à
eficiência energética;
• melhoria das práticas de consumo de energia nas classes
comercial e industrial;
• ações educativas para a promoção da eficiência energética
em todos os níveis de ensino;
• capacitação profissional na área de eficiência energética.
Ao longo de 35 anos, a Eletrobras, a partir da criação do
Procel, tem viabilizado a eficiência energética no país
por meio de certificação de equipamentos eficientes,
capacitação profissional, projetos educacionais, capacitação
laboratorial e outras estratégias junto a diversos setores da
economia. Dessa forma, continuará seu empenho para que
um número cada vez maior de brasileiros compreenda a
importância de se produzir energia de forma sustentável e
de utilizá-la de forma eficiente, sem desperdícios.
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Energia e meio
ambiente no Brasil:
uma introdução
histórica

FIGURA 14
EXTRAÇÃO MUNDIAL
DE BARRIL DE ÓLEO POR DIA
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Fonte: http://simontegg.wordpress.com/.

Antes da expansão do modo de vida urbano-industrial,
a partir do fim do século XVIII, as escalas da população
humana e da sua presença geográfica mundial eram
bastante limitadas. A produção econômica dependia
essencialmente de fontes energéticas simples, como o
trabalho muscular, assim como da queima de biomassa,
como a lenha e resíduos vegetais e animais. O uso
da energia dos ventos e da água, como no caso dos
diferentes tipos de moinho e da navegação a vela,
complementava o esforço produtivo naqueles lugares
onde esses recursos estavam mais disponíveis.
As economias humanas, portanto, eram muito
condicionadas pelos movimentos imediatos e circulares
da natureza, como estações, sucessão de dias e noites
etc. A distância entre os espaços de moradia e trabalho
não podia ser muito grande, limitando o tamanho dos
assentamentos humanos.

Os combustíveis
fósseis mudaram
o mundo?
Para os analistas, são cada vez mais evidentes as
relações entre as fontes de energia e as transformações
históricas no padrão de vida das sociedades humanas. O
caso mais significativo é o dos combustíveis fósseis.
A crescente utilização dos estoques planetários
de carvão mineral e petróleo, uma chave ecológica

Conceitos e Contextos

para entender as revoluções industriais, mudou
profundamente o padrão de vida das sociedades
humanas. A retirada de uma abundante fonte energética
a partir do subsolo, de maneira relativamente barata e
fácil de transportar, gerou um fluxo direto e contínuo
de energia que não mais dependia dos movimentos
circulares da natureza. A novidade aumentou
tremendamente o poder de ação das sociedades e o
impacto delas no planeta.
As curvas de crescimento de diferentes aspectos da
vida humana explodiram de maneira inédita. A população
total aumentou de 1 bilhão de pessoas, em 1820, para
7 bilhões, em 2011. As cidades multiplicaram-se e
cresceram de tamanho. Atualmente, mais de 50% da
população mundial vive nas cidades, em comparação
com os 3% que nelas viviam em 1800.

FIGURA 15
MAIORES RESERVAS DE PETRÓLEO DO MUNDO
(BILHÕES DE BARRIS)

Comparado com os 20
maiores produtores, o Brasil
apresentou o maior avanço
na produção petrolífera nos
últimos dez anos. Estima-se
que, contabilizando as reservas do pré-sal, o país ocupe
a 13a colocação na produção
mundial de petróleo.
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Entre 1800 e 2000, a percentagem da superfície da
Terra diretamente utilizada pela ação humana subiu
de 10% para 30%, sendo a maior parte ocupada por
grandes plantações. Entre 1800 e 2010, o consumo total
de energia pela humanidade passou de 400 para mais de
12.000 milhões de toneladas equivalentes de petróleo.
Em suma, a massificação no uso dos combustíveis
fósseis permitiu um enorme aumento no alcance geral
da presença humana no planeta.
Não se deve esquecer, contudo, que o grosso da riqueza
produzida pela economia industrial concentra-se nos
países do Primeiro Mundo, tendo em vista a grande
desigualdade existente entre os padrões médios de
consumo das diferentes regiões.
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Fonte: www1.folha.uol.com.br/mercado/953606-brasil-e-o-que-mais-avancou-em-petroleo.shtml.

20 LEITE, Antonio Dias. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro: Lexicon, 2014.
HEMERY, Daniel; DELEAGE, Jean-Paul; DEBEIR, Jean-Claude. Uma História da Energia. Brasília: UNB, 2007.
DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a destruição da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
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A partir da década de 1880, a complexa trama de rios
do território brasileiro começou a ser utilizada para a
construção de pequenas hidrelétricas para fornecer
iluminação pública e alimentar pequenas indústrias,
como no caso da cidade mineira de Juiz de Fora, em
1889. No início do século XX, contudo, o número dessas
usinas se contava nos dedos das mãos.

MADEIRA E CARVÃO VEGETAL
A fonte de energia amplamente dominante era a madeira.
Até mesmo no início da limitada industrialização do país,
a partir do final do século XIX – quando a economia dos
principais países capitalistas já se convertia crescentemente
para o uso de combustíveis fósseis –, a biomassa florestal
foi amplamente utilizada no Brasil. Era empregada para
alimentar as caldeiras e máquinas a vapor das modestas
indústrias domésticas, dos navios a vapor – o rio Amazonas,
por exemplo, foi aberto para esse tipo de navegação em
1852 –, e dos trens de ferro, a partir de 1854.
Em Minas Gerais, a partir da década de 1920, o carvão
vegetal, por sua vez, alimentou as primeiras siderúrgicas
brasileiras de maior porte.

Saiba mais

É importante notar, assim, que, nos séculos iniciais da
formação histórica brasileira, a energia foi explorada em
uma fonte local e abundante: as florestas. A madeira
era usada na construção das casas, no preparo dos
alimentos, nas fornalhas dos engenhos de açúcar etc.
O uso e a queima da biomassa vegetal eram
complementados pelas outras fontes energéticas
simples: o trabalho humano, o trabalho animal e a
queima de biomassa de origem animal, como o azeite de
peixe para iluminação pública. Além disso, também eram
utilizados os ventos, como na navegação à vela, e os
cursos d’água, por intermédio dos monjolos, das rodas
de água e dos engenhos hidráulicos.

Conceitos e Contextos

Daniel Parish Kidder, “Reminiscências de viagens e
permanências no Brasil”, p. 131. Texto do livro Equipamentos,
usos e costumes da casa brasileira: Equipamentos. Fichários
Ernani Silva Bruno.
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Petroleum man

Brasil antes
do petróleo

Imagine o leitor uma grossa viga
de madeira presa a uma forquilha,
deixando de um lado cerca de seis pés
da trave que vai ter a um pilão cheio de
milho e tendo na outra extremidade
um cocho construído e instalado de
forma a poder receber um jato contínuo
de água que vem de um regato, por
intermédio da bica. Quando o cocho
se enche, a parte mais curta se torna
mais pesada e levanta a extremidade
mais longa a grande altura; nesse
movimento, derrama a água do cocho e
a parte mais longa cai sobre o milho que
está no pilão. Assim, nesse processo
de encher e esvaziar o cocho, a viga
mantém um movimento regular e o
milho vai sendo, aos poucos, reduzido a
farinha. Rio de Janeiro, RJ, 1838.

A abundância de florestas no Brasil gerou uma sensação
de ausência de limites na utilização dos recursos florestais.
Para se ter uma ideia, a Mata Atlântica cobria mais de 130
milhões de hectares, quando da chegada dos europeus,
enquanto a Floresta Amazônica, apenas na parte hoje
pertencente ao Brasil, estendia-se por mais de 400 milhões
de hectares. Tudo isso fortaleceu o mito da natureza
inesgotável, contribuindo para desestimular a conservação
e o uso cuidadoso dos recursos naturais. Tal abundância
estimulou uma mentalidade de desperdício e uso extensivo,
registrados na documentação histórica.
O jesuíta Antonil, no seu livro Cultura e opulência do Brasil
por suas drogas e minas, de 1711, reconhecia que as
fornalhas dos engenhos eram bocas verdadeiramente
tragadoras de matos. Mas, ao mesmo tempo, afirmava
que o país, “com a imensidade dos matos que tem, podia
fartar, como fartou por tantos anos, e fartará nos tempos
vindouros, a tantas fornalhas”.
Na prática, porém, a falta de lenhas, devido ao uso abusivo,
foi mencionada em diversas situações locais, por meio de
reclamações de funcionários, observadores ou câmaras
municipais. É preciso notar que os problemas ambientais
sempre existem em contextos específicos de tempo e lugar,
incluindo a realidade tecnológica de cada época.
Mesmo com as florestas sendo ainda abundantes no
início do século XVIII – já que o grosso da destruição

da Mata Atlântica ocorreu no século XX, como
consequência do crescimento da população e da
economia industrial –, as condições de extração
eram bastante limitadas nas primeiras décadas de
1700. Se as árvores de melhor tamanho e qualidade
desaparecessem em um raio de algumas dezenas de
quilômetros, tornava-se difícil buscar outras além desse
limite, considerando os custos de transporte.

INEFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Além do uso indiscriminado da vegetação de Mata
Atlântica como fonte de energia, muitos observadores
criticaram o estado rudimentar das fornalhas existentes
no Brasil, reclamando que os equipamentos não eram
eficientes nem econômicos com relação ao uso da
lenha. Por exemplo, em Memória sobre a pesca da baleia
e a extração do seu azeite, de 1790, José Bonifácio
lamentou o fato de as fornalhas e caldeiras serem aqui
pessimamente construídas. Isso fazia, no caso da indústria
baleeira, com que o azeite ficasse negro e rançoso.
O autor também mencionou o grande desperdício
de madeiras que se achavam “unicamente em matas
antiquíssimas ou, como ali dizem, em matos virgens”. Tal
desperdício era a causa “do prejuízo de se queimarem
inutilmente madeiras que deveriam servir para a
construção de navios e para usos semelhantes”.
O fato de “já não haver matas vizinhas” tornava o
problema ainda mais grave, pois obrigava “toda a imensa
escravatura das armações” a gastar a maior parte do
ano “no corte das lenhas e nos carretos arrendados”.
Uma realidade que poderia facilmente ser evitada caso
fossem construídas boas fornalhas, capazes de utilizar
como alimento arvoredos menores e a própria matéria
orgânica que era descartada no processo produtivo.
Este último aspecto, aliás, foi recorrentemente
mencionado por alguns observadores nas regiões
produtoras de cana-de-açúcar. Os críticos defendiam
que as fornalhas dos engenhos usassem mais o bagaço
da produção da cana e menos as madeiras nobres das
florestas primárias. A técnica vinha sendo utilizada
desde o século XVIII em regiões açucareiras em ilhas do
Caribe, onde a sensação de esgotamento das florestas
derivava de um óbvio condicionamento geográfico.
No caso do Brasil, diante do mito da natureza
inesgotável, acima mencionado, a prática de utilizar o
bagaço da cana como combustível só ganhou alguma
relevância no século XIX.
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SEDE PETROBRAS - RJ

Luan Rezende

Em 1915, por exemplo, por meio de importações, o Brasil
era responsável apenas por 0,6% e 0,14% do consumo
mundial de petróleo e carvão mineral, respectivamente.
A produção nacional, de fato, apenas começou a ganhar
alguma relevância a partir da década de 1920, com base
nos estoques existentes no Sul do país.
No entanto, durante grande parte do século XX, a
crescente entrada do Brasil no mundo fossilista,
especialmente a partir de 1940, dependeu de custosas
importações.
A produção de petróleo, por sua vez, permaneceu muito
pequena no território brasileiro, até a descoberta das
reservas existentes na plataforma continental, culminando
na atual quase autossuficiência e nas perspectivas de
exportações dos estoques do chamado pré-sal

Brasil hoje

O Brasil
e o petróleo

Conceitos e Contextos

É interessante constatar que o Brasil se torna um grande
produtor de petróleo justamente no momento histórico
em que essa fonte de energia, assim como o carvão
mineral, vê-se questionada por implicações ambientais.
De fato, os países atualmente buscam formas de
energia associadas a menores emissões de carbono.
A descarbonização da economia, que deverá ser
feita ao longo de algumas décadas de transição, não
decorrerá do esgotamento imediato dos estoques de
combustíveis fósseis, como se imaginava na década de
1970, mas sim dos terríveis efeitos da queima desses
combustíveis para o aquecimento global. Os estoques
de carvão mineral, por exemplo, são bem maiores do
que os de petróleo, gerando a tentação em alguns
países, como China e Índia, de insistir na queima do
carvão, apesar de ser uma fonte mais suja de energia.
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O Brasil, de toda forma, será uma das grandes potências
energéticas do século XXI, pois seu extraordinário território
é rico tanto em fontes do presente, os combustíveis
fósseis, quanto nas que devem dominar o futuro, as fontes
de energia limpa.
A atitude mais inteligente, aliás, será utilizar os recursos do
petróleo proveniente do pré-sal para financiar a realização
da nossa grande transição energética, colocando o Brasil
na vanguarda do desenvolvimento e da difusão das fontes
energéticas do futuro.
Assim, uma vez mais, a história reaparece. Em um novo
momento da espiral histórica das tecnologias energéticas,
o futuro baseia-se em uma reinvenção das mesmas fontes
limpas e renováveis que marcaram o passado do Brasil e da
humanidade. As novas possibilidades de aproveitamento
da energia dos ventos e das águas é um forte exemplo
do que está sendo dito, bem como o reconhecimento do
lugar importante nessa equação dos agrocombustíveis
derivados da produção direta de biomassa vegetal, apesar
de não serem uma panaceia ou uma solução milagrosa.
Entretanto, para além da energia dos ventos, das águas
e dos biocombustíveis, o grande horizonte energético
encontra-se no uso direto da energia dos raios solares, que
tradicionalmente foi utilizada por meio de fontes indiretas
de captação, como a fotossíntese das plantas. Aspecto
em que o Brasil também se destaca pela riqueza do nosso
território ensolarado e tropical.
A correta realização desse grande potencial brasileiro, de
fazer uma ponte entre as fontes energéticas do presente e
do futuro, requer um grande avanço da pesquisa científicotecnológica nacional, voltada para o conhecimento,
cada vez maior, da nossa realidade nos trópicos. Requer
também a superação das ineficiências e irracionalidades
ecológicas do nosso passado e do nosso atual modelo de
desenvolvimento.
Para isso, será preciso melhorar a qualidade ambiental da
produção e do consumo de energia; promover sempre a
conservação de energia e liderar a transição tecnológica
para uma civilização das fontes limpas e renováveis de
energia. Uma civilização marcada pela água, pela irradiação
solar, pela biodiversidade. Uma civilização que, para ser
digna desse nome, deve estar fundada na saúde dos
ecossistemas e no bem-estar das populações humanas.

Epsylon-Lyrae

Para pensar o lugar histórico do Brasil, nesse quadro
global, é importante lembrar que a entrada do país no
mundo dos combustíveis fósseis – ou da civilização
fossilista, como preferem alguns – foi bastante
tardia. Ao contrário dos países do norte da Europa,
especialmente da Grã-Bretanha, onde a presença de
grandes estoques de carvão mineral facilitou a sua
exploração intensa desde o século XVIII, no território
brasileiro, a presença de combustíveis fósseis era
praticamente desconhecida ao longo do século XIX,
quando o pouco desenvolvimento da economia urbanoindustrial brasileira era evidente.

É claro que a realidade energética do Brasil atual é bem
diferente de séculos atrás. Mas a história é sempre um
jogo de continuidades e descontinuidades. O nosso
território está hoje amplamente integrado na civilização
urbano-industrial, sendo que as dinâmicas social e
econômica brasileiras são alimentadas por poderosos
fluxos de energia, derivados, principalmente, de
combustíveis fósseis, de grandes e médias hidrelétricas,
de usinas nucleares etc. No entanto, o tema florestal,
tão importante na origem do país, continua a ser
fundamental. Assim como a capacidade de suas terras
tropicais para produzir biomassa vegetal.

SEREMOS PROTAGONISTAS DA
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA?
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Energia e
desenvolvimento
sustentável

renováveis mais promissoras são a solar, a eólica, as
oriundas de biomassa e a hidreletricidade, além da
energia gerada pelas marés, a energia geotérmica e
outras em fase de pesquisa.
Ao alcance mais imediato está um grande aumento
na eficiência do uso da energia, mesmo com os atuais
sistemas e infraestruturas, inclusive porque são
dependentes de investimentos com alta taxa de retorno
em curto espaço de tempo.
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Não sabemos o que será o desenvolvimento sustentável.
Sabemos que é uma construção histórica necessária porque
o rumo atual da economia e da sociedade é insustentável.
A crise não é da natureza do planeta. No seu próprio
tempo, contado em uma escala de milhões e milhões de
anos, a vida no planeta já passou por dificuldades muito
maiores do que aquelas que a humanidade é capaz de criar
e sempre demonstrou enorme resiliência. Foram muitas
as extinções severas, e cinco delas mereceram destaque,
verdadeiros apocalipses da vida então existente. O que a
ciência nos informa é que de cinco a dez milhões de anos,
após cada um dos episódios de extinção, uma nova vida
diversa ocupava os espaços do planeta.
A crise de sustentabilidade decorre das agressões
ambientais que o modo de produzir e consumir da
economia global provoca sobre a natureza do nosso
tempo. Esse modelo de produção e consumo afeta a
capacidade do planeta de renovar a oferta de serviços
indispensáveis à humanidade, como clima adequado,
água doce, biodiversidade, solos adequados à produção
de alimentos etc.
A vítima da crise de sustentabilidade, não custa repetir,
não é a natureza em sua própria escala de tempo.
Quem sofre os impactos da ação nociva sobre o meio
ambiente são a natureza do planeta no nosso tempo –
da qual fazemos parte e dependemos –, e a humanidade.
Muito especialmente as populações pobres do planeta,
que estão em posição vulnerável e têm menos recursos
para se defenderem.
Nos últimos 50 anos, algumas agressões ambientais
se tornaram globais, afetando todo o ecossistema
planetário, toda a nossa casa. Uma lista simples
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Saiba mais
A Revolução Industrial teve início na
Inglaterra, em meados do século XVIII,
e atravessou fronteiras no século
XIX. É definida como um conjunto de
mudanças tecnológicas que geraram
grande impacto nos processos
produtivos, com importantes
transformações nas esferas
econômica e social.

mencionaria a desertificação e a perda de qualidade
dos solos, a escassez de recursos hídricos, o buraco da
camada de ozônio, a acidificação dos oceanos, a crise de
biodiversidade e as mudanças climáticas.
Nesse contexto, as mudanças climáticas têm uma situação
de destaque por serem mais graves e de enfrentamento
mais urgente e mais profundo. Mais grave, porque as
mudanças climáticas são a principal causa das demais
dimensões da crise de sustentabilidade e por impactarem
severamente a qualidade de vida das civilizações humanas.
Mais urgente, porque a janela de oportunidade para evitar
os piores cenários do aquecimento global está aberta nos
próximos dez a vinte anos. E, finalmente, mais profunda,
porque não existe solução simples. Todo o modo de
produzir e consumir terá de abandonar a utilização dos
combustíveis fósseis e transitar para uma economia global
de baixo teor de carbono.
A transformação terá de ser revolucionária e acelerada.
Todo modo de ser da civilização terá de se transformar:
as cidades, a agricultura, os padrões de consumo e de
produção. Um centro nevrálgico de todo esse processo
terá de ser uma radical transformação na forma de a
humanidade usar e produzir a energia necessária para seu
desenvolvimento.
Se desconsiderarmos a energia geotérmica, proveniente
do interior do planeta, pelo fato de ser pouco expressiva
no âmbito total, toda a energia disponível na Terra para
uso humano é proveniente da luz do Sol. A civilização dos
combustíveis fósseis erguida desde a Revolução Industrial
se baseou na possibilidade de apropriação de fotossíntese
ocorrida ao longo de centenas de milhões de anos e
convertida por processos naturais em carvão, petróleo e gás.
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FIGURA 16
OFERTA INTERNA DE
ENERGIA ELÉTRICA POR FONTE (2010)

Esses recursos são valorados como se não tivessem
custo ambiental global. A ciência, há muito tempo,
entretanto, demonstrou a correlação entre a
presença de gases de Efeito Estufa na atmosfera e
as temperaturas do planeta. O principal gás de Efeito
Estufa é o dióxido de carbono (CO2), emitido sempre que
combustíveis fósseis são utilizados. Tecnologias para
sequestrar e armazenar carbono emitido ainda estão
em fase incipiente de desenvolvimento.
Reduzir drasticamente a utilização dos fósseis até 2050,
iniciando imediatamente essa trajetória e infletindo a curva
de emissões já na próxima década, é uma necessidade
imperativa para a humanidade. São dois os caminhos
possíveis: modificações radicais na eficiência com que a
energia é utilizada e a substituição dos fósseis por energias
provenientes de fontes renováveis ou nuclear.
A energia nuclear está sob verificação. Uma análise mais
conclusiva de custos e benefícios da energia nuclear
deverá ocorrer nos próximos anos. Entretanto, as fontes

74% HIDRÁULICA

3.6% DERIVADOS DO PETRÓLEO

6.8% GÁS NATURAL

2.7% NUCLEAR

6.5% IMPORTAÇÃO

1.3% CARVÃO E DERIVADOS

4.7% BIOMASSA

0.4% EÓLICA

Fonte: Gráfico Elaborado com dados do Balanço Energético Nacional (BEN).

Em médio e longo prazos, à medida que os custos do
aquecimento global sejam, de um jeito ou de outro,
internalizados nos preços da economia de mercado
global, a tendência será de grandes transformações nas
infraestruturas, nos processos produtivos, no consumo e
no modo de organização da vida nas cidades.

VIANNA, Sergio Besserman, Darwin e a consciência no século XXI. In: LANDIM, Maria Isabel; MOREIRA, Cristiano Rangel.
Charles Darwin, em um futuro não tão distante. São Paulo: Instituto Sangari, 2009.

21

100 –– 101

FIGURA 17
CUSTO GLOBAL DE
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
70

60

Mudanças
Climáticas

50

.
40

30

22

Roberto Schaeffer

20

PROFESSOR DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
DA COPPE/ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

10

0
1950

1960

13

PERDAS ECONÔMICAS

1970

16

PERDAS SEGURADAS

1980

28

MÉDIA DA DÉCADA

1990

1991 - 1998

44

72

NÚMERO DE EVENTOS

Fonte: Gráfico elaborado com dados da Organização Meteorológica Mundial (WMO).

O que parece certo é que a época da economia e da vida
social moldadas e abastecidas por um número reduzido
de fontes de energia amplamente dominadas pelos
fósseis vai acabar, e os novos sistemas e estruturas
produtivas, inclusive e principalmente a vida das cidades,
serão adaptados a um conjunto muito mais diversificado
e descentralizado de fontes de energia.

Mas é possível sermos otimistas com relação
à superação dos obstáculos nessa trajetória,
principalmente, no sentido de que esse caminho tende a
construir uma humanidade melhor, com mais liberdade,
oportunidades e equidade para todos. Uma humanidade
na qual conhecimento e ética serão valores mais sólidos
no processo civilizatório.

É a primeira vez que a humanidade enfrenta
conscientemente um desafio dessa proporção. Não
é possível assegurar que seremos bem-sucedidos na
construção histórica do desenvolvimento sustentável,
evitando dessa forma riscos inaceitavelmente altos
de sofrimento humano e de custos econômicos e
civilizatórios.

As energias mais necessárias para o enfrentamento de
um desafio dessa proporção serão aquelas que provêm da
mente e do coração humanos: a coragem e a capacidade
de conhecer, adaptar-se e transformar a realidade.

Conceitos e Contextos

Atividades humanas, tais como o uso de combustíveis
fósseis (carvão e gás natural para a geração de energia
elétrica em termelétricas, e gasolina e óleo diesel em
automóveis, ônibus e caminhões, principalmente), o
desmatamento e a pecuária, com a emissão de metano
por parte dos rebanhos, entre outros fatores, estão
elevando a níveis muito acima dos considerados naturais
e seguros a concentração dos chamados gases de
Efeito Estufa (GEE) na atmosfera – principalmente,
dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.
Tal fato tem levado a um aumento continuado, e
acelerado, da temperatura média do planeta, com todas
as consequências climáticas que já estão ocorrendo,
e que continuarão a ocorrer de maneira cada vez mais
vigorosa, incluindo-se aí tempestades mais frequentes
e intensas, inundações de áreas costeiras pela
elevação do nível médio dos oceanos, impactos sobre a
agricultura, sobre a saúde das populações, enfim, sobre
as sociedades humanas em geral.

Saiba mais
Temperatura média do planeta
Em algumas partes do globo, as
temperaturas são bastante baixas,
enquanto outras sofrem com o
calor excessivo. Para chegar a
uma temperatura média global,
pesquisadores medem temperaturas
em diversas localidades do globo e as
comparam com as médias históricas,
obtidas ao longo dos séculos, nesses
mesmos locais. Assim, podem
verificar que variação a temperatura
atual apresenta em relação à média
histórica de cada região e à média
histórica do planeta como um todo,
conforme mostra o gráfico.
Fonte: http://www.climatewatch.noaa.gov/artlice/2009/climatechange-global-temperature.
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Mudanças climáticas, impactos e políticas públicas para reduzir impactos:
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=10689 (acessado em 01/03/2019).
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FIGURA 18
TEMPERATURA DA TERRA
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Saiba mais
A construção de hidrelétricas
necessita de uma licença do órgão
ambiental competente, que pode
ser estadual ou federal, dependendo
de sua localização. Em nível federal,
o licenciamento fica a cargo do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Renováveis (Ibama).
O licenciamento ambiental é uma
obrigação legal prévia à instalação
de qualquer empreendimento ou
atividade potencialmente poluidora
ou degradadora do meio ambiente
e possui como uma de suas mais
expressivas características a
participação social na tomada de
decisão. O processo de licenciamento
ambiental prevê uma série de
compromissos que o empreendedor
se responsabiliza por cumprir, tanto
durante a construção da hidrelétrica
como depois do término da obra.

O aquecimento global se afigura como o mais sério, e
possivelmente o mais intratável, de todos os problemas
ambientais já enfrentados pela humanidade. Mais sério
por afetar a atmosfera, o envelope que nos envolve,
sob o qual todos os processos físicos, biológicos e
sociais têm lugar. Mais intratável pelo fato de o seu
equacionamento ter de alterar a própria maneira pela
qual nossa civilização se estruturou e se desenvolveu:
fortemente dependente do uso de combustíveis fósseis,
como o carvão, o gás natural e o petróleo, cuja queima
para a produção de energia elétrica, calor ou mesmo
para movimentar a maior parte dos veículos do setor de
transportes é a principal fonte de emissão de GEE, raiz
do problema climático.
O nível de conhecimento científico sobre o problema
permite afirmar que respostas à questão são
absolutamente necessárias e urgentes. As evidências
reunidas indicam que, se não agirmos para solucionar
esse problema em curtíssimo prazo (sem dúvida antes
de 2030 ou mesmo 2025), os custos para a humanidade
provavelmente excederão, em muito, os custos

econômicos de se enfrentar a nova realidade o mais
rapidamente possível. Nesse sentido, ações de redução
de emissão de GEE e de adaptação ao problema climático
precisam ser tomadas. Sobretudo, há que se preparar
nossas economias para uma nova realidade ambiental,
que poderá ser significativamente diferente da atual.

basmeelker

Fonte: http://www.climatewatch.noaa.gov/article/2009/
climate-change--global-temperature.

Cerca de 80% das emissões globais de GEE decorrem
de nossa forte dependência de fontes de energia
fóssil como carvão, gás natural e petróleo. Alternativas
energéticas a esses combustíveis são o caminho
mais direto para se enfrentar o problema e fazem-se
urgentemente necessárias. Ainda que, no caso do
Brasil, a situação seja um pouco diferente. Aqui, apesar
de nossa matriz energética ser composta, em cerca
de 45%, de fontes renováveis de energia – como a
hidreletricidade, energia eólica, energia solar, e produtos
da cana-de-açúcar, como o bagaço e o etanol 23, além do
biodiesel, as mudanças no uso da terra e a agropecuária
contribuem mais para as emissões de GEE no país do
que o próprio uso da energia.

Felizmente, no Brasil, um precursor na utilização do
etanol, e mesmo do bagaço de cana para a geração
de energia elétrica, há um enorme potencial para o
uso mais eficiente da energia, em todos os setores
da economia, e também várias oportunidades de
substituição de combustíveis fósseis por fontes
renováveis de energia em grau ainda maior do que já é
praticado hoje, por exemplo, as fontes de energia eólica
em terra e no mar, solar em residências ou em usinas de
geração de energia elétrica, as bioenergias, das quais
o etanol é um dos destaques junto com o biodiesel, e
a energia hidrelétrica, em que potencial hidráulico não
aproveitado ainda exista.

Desde 1920, o Brasil utiliza em pequena escala o etanol como combustível. Em 1975, quando o país importava 80% do petróleo
que consumia, a alta nos preços desse combustível arruinou a balança comercial do país. Foi criado, então, o Proálcool. O programa
definiu uma estratégia a longo prazo e permitiu o investimento do setor privado em pesquisa e produção. O resultado foi o aumento
da produção de álcool. Atualmente, cerca de 50% da cana-de-açúcar moída no país vai para fabricação de etanol, que representa,
aproximadamente, 40% dos combustíveis para veículos leves no Brasil.

23
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Entretanto, impactos ambientais negativos também
podem ocorrer quando da construção de usinas
hidrelétricas, com a criação de reservatórios de água
para armazenar água e mesmo regularizar a vazão
dos rios. Esses reservatórios podem alagar grandes
extensões de terra, levando, por exemplo, à perda
de terras agricultáveis, e mesmo à realocação de
populações da região, obrigadas a deixar moradias para
trás e transferir-se para outros locais.
Paradoxalmente, no entanto, ao mesmo tempo em que
as fontes renováveis de energia são vistas como parte
da solução para o problema das mudanças climáticas,
elas são, também, mais vulneráveis ao próprio
problema que podem ajudar a evitar, pois as mudanças
climáticas afetam:
• os padrões de chuva, que impactam a agricultura e,
consequentemente, a produção de biocombustíveis;
• a vazão dos rios, que impacta a capacidade de geração
de energia elétrica por parte das hidrelétricas;
• os padrões de vento, o que impacta a capacidade de
geração de energia elétrica a partir de usinas eólicas;
• os padrões de temperatura, o que também
impacta a evaporação dos reservatórios, e, como
tal, a disponibilidade hídrica das hidrelétricas, assim
como a agricultura – e novamente a produção de
biocombustíveis;
• a formação de nuvens, o que impacta a capacidade de
geração de energia solar.
Resumindo, o equacionamento do problema climático
não passa apenas por soluções tecnológicas, mas
também por profundas mudanças de hábitos de
consumo, que serão necessárias para reduzirmos as
emissões de GEE para níveis considerados seguros. É
preciso estabilizar as concentrações desses gases na
atmosfera em níveis suficientemente baixos, de modo
a não promover, ainda mais, o aumento já verificado na
temperatura média do planeta e as mudanças climáticas
daí decorrentes. O problema é suficientemente sério e
precisa ser atacado em diferentes frentes. Só assim a
manutenção de vida humana no planeta Terra, tal como
a conhecemos e prezamos hoje, será possível.

Brasil no século XXI:
potência energética
e ambiental
24

Maurício Tiomno Tolmasquim
PROFESSOR TITULAR DO PROGAMA DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DA PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA (COPPE), UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)25

O consumo de energia de um país é necessário para
promover o desenvolvimento, a industrialização e o
aumento do bem-estar da população. No mundo, o
consumo de energia apresenta-se distribuído de forma
bastante desigual, ainda muito concentrado nos países
industrializados.
O consumo de energia no mundo será crescente ainda por
um bom tempo, em especial em países em que a economia e
o bem-estar social precisam se desenvolver. Essa tendência
está relacionada ao fato de a energia ser um fator essencial
para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Por outro lado, a utilização abusiva de fontes de energia
de origem fóssil no mundo, como o petróleo, que
representa cerca de 31% do consumo, o carvão (29%)
e o gás natural (21%), libera enormes quantidades
de gases na atmosfera, principalmente o dióxido de
carbono (CO2). Especialistas correlacionam essas
emissões a fenômenos como o aquecimento global e
as chuvas ácidas, os quais trazem impactos indesejáveis
para a vida no planeta.

ÁREAS ILUMINADAS À NOITE VISTA POR SATÉLITE

Fonte: NASA.

fivepointsix

Mas a boa notícia, para além da questão climática, é que
uma economia com menos emissões de GEE é também
uma economia muito mais sustentável ambiental e
socialmente.

TOLMASQUIM, M. T (cood), Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar,Oceânica, EPE: Rio de Janeiro, 2016, disponível
em http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-172/Energia%20
Renov%C3%A1vel%20-%20Online%2016maio2016.pdf. TOLMASQUIM, M. T (coord), Energia Termelétrica: Gás Natural, Biomassa,
Carvão, Nuclear, EPE: Rio de Janeiro, 2016, disponível em http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-173/Energia%20Termel%C3%A9trica%20-%20Online%2013maio2016.pdf / 25 Agradeço pela
colaboração dos colegas da EPE: André Luiz Rodrigues Osorio, Carlos Henrique Brasil de Carvalho, Guilherme Oliveira Arantes, Luciano Basto
Oliveira, Maria Fernanda Bacile Pinheiro, Renata de Azevedo Moreira da Silva, Ricardo Gorini de Oliveira e Sergio Henrique Ferreira da Cunha.
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Se, por um lado, o uso de energia traz bem-estar
às sociedades, por outro, há que se priorizar a
racionalização do consumo energético em todo
o mundo, por meio da mudança dos padrões de
consumo e da adoção de tecnologias e processos
energeticamente mais eficientes.

Você conhece a
matriz energética
brasileira?

Além disso, devido principalmente às mudanças
climáticas, que estão em curso acelerado, prevê-se,
para as próximas décadas, que as fontes renováveis
terão uma participação cada vez mais relevante na
matriz energética global.

A matriz energética brasileira é uma das mais renováveis
do mundo. Enquanto a matriz mundial tem apenas 13%
de recursos energéticos renováveis, a matriz energética
brasileira é composta por 43% de fontes renováveis. A
composição da matriz energética de um país é um dos
fatores que determinam a quantidade de Gases do Efeito
Estufa (GEE) emitidos na atmosfera. Nesse caso, a estrutura
das emissões por setor revela que nosso país apresenta uma
situação diferenciada com relação ao resto do mundo.

Dessa forma, a eficiência energética e as energias
renováveis constituem os dois pilares para a construção
de uma política energética sustentável para o mundo.

FIGURA 19
MATRIZ ENERGÉTICA

QUALIDADE DA MATRIZ
ENERGÉTICA BRASILEIRA

Mundo
2014

Em todo o mundo, a produção e o uso da energia são os
grandes vilões, uma vez que 65% das emissões mundiais de
GEE decorrem da produção e do uso de energia. Para se ter
uma ideia, a produção e o consumo de energia de Estados
Unidos e União Europeia representam, respectivamente,
89% e 78% de suas emissões de GEE. No Brasil, a emissão
de GEE pela produção e consumo de energia corresponde a
cerca de 33% das emissões totais do país.

Brasil
2017
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12.9%

Graças ao baixo percentual de fontes fósseis na matriz
brasileira, o setor energético de nosso país ocupa a
17a posição no ranking mundial de emissões de GEE.
As emissões do setor energético da China são mais de
dezessete vezes maiores que as do brasileiro.
Quando se analisa apenas a geração de energia elétrica,
a participação das fontes renováveis na matriz elétrica
brasileira varia entre 80% e 90%, por causa da opção pela
hidroeletricidade e da crescente participação de novas
fontes renováveis de energia (eólica, biomassa e solar). Ao
contrário das usinas termelétricas, que geram energia a
partir da queima de um combustível, carvão, óleo, gás etc., a
hidreletricidade é uma fonte de energia limpa e renovável.
Diferente do Brasil, a geração de eletricidade no mundo
conta com apenas 25% de fontes renováveis de energia.
Dessa forma, o setor elétrico brasileiro ocupa a 44ª
posição no ranking mundial de emissões de GEE. O setor
elétrico de países como a China e os Estados Unidos
emite cerca de 118 e 95 vezes mais GEE que o brasileiro,
respectivamente.

Fonte: EPE (BEN) e IEA (Key World Energy Statistics).
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FIGURA 20
EMISSÃO DE GEE PELO
SETOR ENERGÉTICO (2008)
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Fonte: IEA 2010.
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FIGURA 21
FONTES DE PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE

FIGURA 22
EMISSÕES GLOBAIS DE GEE
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Fonte: EPE (BEN, 2018) e IEA (Key World Energy Statistics - 2018).

6.8% SOLAR/EÓLICA/OUTROS
8.2% BIOMASSA

2º

Estados Unidos: 7002

3º

Brasil: 2539

4º

Rússia: 2322

5º

Índia: 2093

6º

Japão: 1517

7º

Indonésia: 1432

8º

Alemanha: 990

9º

Congo: 945

10º

Canadá: 765

WATT É A UNIDADE DE
POTÊNCIA DO SISTEMA
INTERNACIONAL DE UNIDADES
(SI). UMA HOMENAGEM AO
MATEMÁTICO E ENGENHEIRO
ESCOCÊS JAMES WATT,
QUE CONTRIBUIU PARA
O DESENVOLVIMENTO
DA MÁQUINA A VAPOR,
EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL
NA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL.

ENERGIA HIDRELÉTRICA

Contudo, cerca de 60% do potencial hidrelétrico ainda não
utilizado situa-se na região Norte, onde encontra-se um dos
mais ricos ecossistemas, o bioma Amazônia. A necessidade
de conservação desse patrimônio natural é inquestionável.
Vale lembrar que mais da metade dessa região é constituída
por Unidades de Conservação e de Terras Indígenas. A
exploração de parte do potencial hidrelétrico da região deve
obrigatoriamente levar em consideração a preservação
deste importante ecossistema.
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TABELA 4
WATT

UNIDADE

11º

O potencial
energético
do Brasil
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China: 7944

2.5% DERIVADOS DE PETRÓLEO

país, dependendo se o ano é seco ou úmido. Considerando
que essa fonte de energia ainda é bastante competitiva
com relação às alternativas hoje existentes e dadas suas
características de renovabilidade e abundância no país,
justifica-se plenamente a continuidade do aproveitamento
do potencial hidrelétrico remanescente.

O Brasil dispõe do terceiro maior potencial hidrelétrico
do mundo, com cerca de 10% do potencial mundial, atrás
apenas da China (13%) e da Rússia (12%). Do potencial
hidrelétrico brasileiro, estimado em cerca de 250 GW,
pouco mais de um terço já foi aproveitado. Mesmo assim,
os empreendimentos hidrelétricos em operação geram
entre 65% e 80% da energia elétrica hoje consumida no

1º

80.3%

ENERGIA
RENOVÁVEL

Mundo
2016

38.3% CARVÃO

BRASIL

Decawatt - DaW

10 vezes 1 Watt

Hectowatt HW

100 vezes 1 Watt

Kilowatt - KW

1.000 vezes 1 Watt

Megawatt - MW

1.000.000 vezes 1 Watt

Gigawatt - GW

109 vezes 1 Watt

Terawatt -TW

1012 vezes 1 Watt

Petawatt - PW

1015 vezes 1 Watt

Exawatt - EW

1018 vezes 1 Watt

Zettawatt - ZW

1021 vezes 1 Watt

Yottawatt - YW

1024 vezes 1 Watt

Reino Unido: 656

12º

México: 635

13º

Angola: 631

14º

Austrália: 609

15º

Irã: 585

16º

EQUIVALÊNCIA

Itália: 564

17º

Coreia: 561

18º

França: 549

Fonte: IEA 2005.
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OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA:
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
E TERRAS INDÍGENAS

• programas de salvamento da flora e da fauna e também de
sítios arqueológicos. Eles têm sido, muitas vezes, a garantia
de conservação de elementos-chave do bioma atingido;
• no aspecto socioeconômico, é emblemático o
efeito de projetos mais recentes, em torno dos quais
núcleos urbanos chegam a apresentar índices de
desenvolvimento humano superiores aos da região
em que estão inseridos. De um ponto de vista mais
contemporâneo, usinas hidrelétricas são mais que uma
fábrica de eletricidade. Constituem, na verdade, vetores
do desenvolvimento regional e de preservação ambiental.

Seguindo essa linha de raciocínio, o desenvolvimento
de qualquer potencial hidrelétrico não deve apenas
cuidar para que os impactos socioambientais sejam
evitados, mitigados ou compensados, mas pode ser
também um importante fator inibidor de processos de
desmatamento. Nesse sentido, enormes progressos
têm sido feitos nos últimos tempos, tais como:
• preservação de áreas no entorno de reservatórios e
recuperação de matas ciliares. Áreas no entorno de
reservatórios já instalados no país estão hoje entre
as mais bem conservadas, inclusive com relação à
biodiversidade;

Além disso, é importante salientar que, no caso do Brasil,
a construção das usinas pode ser feita praticamente
com 100% de materiais e serviços nacionais, o que
significa geração de emprego e renda no país.

FIGURA 23
OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

ENERGIA EÓLICA
Em 2018, a capacidade instalada de usinas eólicas
atingiu 14.000 MW, a maioria resultante dos leilões de
contratação de energia. Estima-se que, em 2024, a
capacidade brasileira instalada em energia eólica deverá
ultrapassar os 19.000 MW de potência.

FIGURA 24
CAPACIDADE INSTALADA EM ENERGIA EÓLICA (MW)

18.795.2

2024

2023

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE
INSTALADA EM ENERGIA EÓLICA
Assim como outras fontes renováveis, a energia eólica
é um recurso variável e intermitente. No Brasil, a
predominância hidrelétrica do Sistema Elétrico Nacional
(SIN) traz um duplo benefício para a fonte eólica.
Em primeiro lugar, em função das características do
nosso sistema, a regularização das usinas eólicas
poderá ser feita por meio da utilização dos reservatórios
das usinas hidrelétricas. Estes reservatórios podem
acumular água quando houver excesso de geração
eólica. Quanto maior a capacidade de armazenamento
do parque hidrelétrico, maior a capacidade de
penetração de parques eólicos.

17.658.9

2022

16.259.3

2021

16.144.9

2020

15.753.7

2019

14.472.6

2018

12.767

2017

10.740

Em segundo lugar, verifica-se uma significativa
complementaridade mensal entre os regimes de vento
e de vazões naturais nas principais bacias hidrográficas
brasileiras. Assim, na estação seca, há mais vento;
em períodos com menos vento, há maiores vazões
afluentes.

2016

8.726.1

2015

5.972.3

2014

3.476.8

2013

2.521.7

2012

1.527.8

48.7% OUTROS

2011

931.4

27% UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

600.5

24% TERRAS INDÍGENAS
341.4

0.3% USINAS EXISTENTES (0.2%)

2010

2009

2008

USINAS PLANEJADAS (0.1%)
245.6

235.4

48.7% OUTROS

27.1

27% UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

NOVA

24% TERRAS INDÍGENAS

2007

2006

2005

ACUMULADA

0.3% USINAS EXISTENTES (0.2%)

USINAS PLANEJADAS (0.1%)

Fonte: EPE (PDE, 2020).
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Fonte: ABEEólica, Novembro 2018.
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CANA-DE-AÇÚCAR

FIGURA 25
EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA EM ENERGIA EÓLICA

MA 220.8

108

Da colheita da cana-de-açúcar resultam hoje alguns
produtos: a palha, o caldo e o bagaço. Do caule da cana-deaçúcar, também chamado de colmos, é extraído o caldo. Do
líquido, são produzidos açúcar, etanol e vinhoto – utilizado
como fertilizante para a agricultura.

328.8

PI

1.521,10

CE

2.049,86

834,9

2.356
115,2

2.165,1

3.949,25

RN
281.4

PB 156

5.274,7

1.325,4

438.3
82 863.3

781,29

PE

Do processo de extração do caldo da cana sobra o bagaço,
que é utilizado como combustível em caldeiras para gerar
calor e eletricidade (cogeração). O potencial atual do bagaço
permitiria a geração de 5.200 MWmédios de energia, sendo
que atualmente somente 2.400 MWmédios são gerados.
Com relação às pesquisas atuais sobre novas aplicações
da cana-de-açúcar, destacam-se os seguintes
aproveitamentos:

34,5

SE

3.524,99

BA
RJ

28,05

PR

2,5

5.181,2

1.656,2

238,50

SC

1.831,87

RS

52,5

1.884,4
8

80
53

CAPACIDADE INSTALADA
14.3 GW / 568 FAZENDAS

144

15

34
1

124

CAPACIDADE CONTRATADA
4.5 GW / 186 FAZENDAS
TOTAL
18.8 GW / 754 FAZENDAS

1
1
14

Fonte: ABEEólica, novembro 2018.
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FIGURA 26
COMPLEMENTARIDADE ENTRE GERAÇÃO
EÓLICA E HIDRÁULICA NO BRASIL
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Vale ressaltar que a expansão do cultivo da cana não é
restrição para a expansão da agropecuária no país. Isso
decorre da disponibilidade de terras subutilizadas, seja
na pecuária extensiva ou em terras não produtivas e fora
dos biomas Amazônia e Pantanal.

Além de não impedir a expansão agropecuária, o balanço
total de emissões associadas ao aproveitamento energético
da cana é neutro, pois a etapa de fixação de carbono, por
meio da fotossíntese, iguala a de liberação do CO2 na
queima de etanol e de bagaço. Por isso, esses derivados
são considerados limpos e contribuem para a característica
renovável e limpa da matriz energética brasileira.

0.2
JAN

A palha, pouco utilizada, fica no campo. Estudos procuram
tornar viável o aproveitamento de parte da palha que fica no
campo durante a colheita da cana-de-açúcar, de modo a
disponibilizar mais biomassa para a queima em caldeiras.

O QUE É FIXAÇÃO DE CARBONO?

Afluências Naturais (Média histórica)

0.2

• do caldo de cana, para produzir um combustível similar
ao óleo diesel;
• do vinhoto, processado em sistema de digestão
anaeróbica, fornecendo biogás e adubo rico em potássio;
• do bagaço, para produzir etanol celulósico e lignina, que
substituirá o bagaço em caldeiras.

JAN
RN

FEV MAR ABR

BA

MAI
RS

JUN

JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CE
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O desenvolvimento, no país, da tecnologia de veículos
bicombustíveis ou flex – que funcionam com gasolina e/ou
álcool –, assegura aos consumidores o direito de escolha
no ato de abastecer. Permite, assim, que o etanol, sempre
que competitivo em termos de preço, tenha mercado
assegurado, e, portanto, as perspectivas de crescimento
desse combustível são bastante promissoras no Brasil.
A tecnologia do veículo elétrico híbrido flex, em fase de
desenvolvimento, aumentaria ainda mais a eficiência
energética e ambiental do transporte de passageiros,
potencializando o aproveitamento do etanol no Brasil.

Saiba mais
Fixação de carbono : durante a
fotossíntese, vegetais como a cana-deaçúcar absorvem dióxido de carbono
(CO2), diminuindo a concentração de
Gases do Efeito Estufa na atmosfera.
Essa etapa da fotossíntese é chamada
de sequestro ou fixação de carbono.
Convide os alunos a pesquisarem sobre
o fenômeno.

A IMPORTÂNCIA DO PETRÓLEO
O petróleo continua a ser o grande combustível das
economias mundiais, respondendo por cerca de 35% do
consumo de energia global. Estima-se que essa participação
continuará superior a 30% até o fim da década.
Os derivados de petróleo possuem diversas aplicações, tais
como combustíveis domésticos, automotivos, de aviação e
industriais; lubrificantes; asfaltos; coque; além de insumos
básicos para a indústria petroquímica e química, como
gases, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), nafta, aromáticos e
gasóleo, cuja importância vai muito além do valor energético.
Até o momento, o Brasil não havia desempenhado
papel relevante entre os países do mercado mundial
de petróleo. No entanto, o cenário mudou. O Brasil
vem assumindo papel de crescente relevância no
setor petrolífero, não apenas pela grandeza de um país
consumidor de cerca de 3 milhões de barris diários, mas,
principalmente, em razão do sucesso da exploração e da
produção de petróleo em águas profundas.
Não podemos deixar de comemorar, com toda a
importância histórica e econômica para o Brasil, a
conquista que tivemos em 2006 da tão almejada
autossuficiência em petróleo. Conquista resultante dos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) na
área de exploração e da produção de petróleo.
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FIGURA 27
ESQUEMAS DA RESERVA DE PETRÓLEO DO PRÉ-SAL
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Saiba mais

Fonte: http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/petroleo/presal/.

FIGURA 28
BALANÇO DO PETRÓLEO NACIONAL (103 BEP/DIA)

O que é o pré-sal?
O pré-sal é o conjunto de rochas
existente em algumas regiões do
subsolo marinho. Formadas há mais
de 150 milhões de anos, e situadas
entre 5.000 e 7.000 metros de
profundidade, as camadas pré-sal
receberam sedimentos de matéria
orgânica fóssil como algas, plantas
e animais muito antes de terem sido
cobertas por outras camadas de
formações geológicas mais recentes
que se acumularam sobre elas. A
recente descoberta do pré-sal que
pode conter grandes reservatórios
de petróleo e gás natural ainda está
sendo avaliada.
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FIGURA 29
EXCEDENTE DE PETRÓLEO NO BRASIL (MILHÕES B/D)

7

2.500

2.000

51%

5.06

5

4.46

1.500

38%

4

ESQUEMAS DAS RESERVAS DE
PETRÓLEO DO PRÉ-SAL

Além disso, em 2009, passamos a integrar o seleto rol
de países exportadores internacionais. Contando com
o pré-sal, está previsto que até 2027 o Brasil exportará
cerca de 3 milhões de barris/dia.
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O país passou a ser autossuficiente em petróleo,
com um nível de reservas suficiente para sustentar a
produção nacional por 30 anos.
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Fonte: EPE (baseado nas informações da Petrobras).
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Fonte: EPE (PDE, 2027).
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DESCOBRIR PETRÓLEO RESOLVE TUDO?
A simples abundância de petróleo não garante
desenvolvimento a um país. Na realidade, os maiores
exportadores de petróleo no mundo não constituem
bons exemplos de economias desenvolvidas.
Nesse sentido, se, por um lado, o pré-sal se constitui
em grande oportunidade para o Brasil, por outro, traz o
risco da maldição do petróleo. Entre as características
da “maldição”, destaca-se uma tendência à má gestão
fiscal, em função da abundância de recursos oriundos de
rendas extraordinárias; falta de incentivo à construção
de uma estrutura produtiva competitiva; apreciação da
moeda devido ao ingresso excessivo de divisas com
a consequente desindustrialização do país, processo
conhecido como doença holandesa.

Doença holandesa
É um exemplo da maldição dos
recursos naturais. O termo foi
utilizado pelo australiano W. Max
Corden e pelo irlandês J. Peter Neary,
em 1982, para definir o processo
de desindustrialização da Holanda,
após o descobrimento de grandes
reservas de gás na década de
1960. Atualmente, o termo designa
processos em que a descoberta de
recursos naturais gera aumento de
investimentos estrangeiros, aumento
dos recursos do país, valorização da
moeda e consequente aumento das
importações. Contudo esse cenário
enfraquece a indústria nacional, uma
vez que reduz a competitividade e as
exportações.
Fonte: http://www.investopedia.com/terms/d/dutchdisease.
asp#axzz1eMRMGnti.

Fique ligado
MALDIÇÃO DO PETRÓLEO
DIVERSOS EXEMPLOS NA
LITERATURA MUNDIAL RELATAM
QUE PAÍSES MUITO DEPENDENTES
DE RECURSOS NATURAIS, COMO
O PETRÓLEO, TENDEM A CRESCER
MENOS ECONOMICAMENTE
E A APRESENTAR ÍNDICES DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO
(IDH) MENORES QUE ECONOMIAS
SEM MUITA DEPENDÊNCIA DE
RECURSOS NATURAIS.

Conceitos e Contextos

O desenvolvimento tecnológico do setor, ao longo dessa
complexa cadeia produtiva, traz repercussões para
outros importantes setores econômicos (indústria naval,
petrolífera etc.), alavancando toda a economia brasileira.
Iniciativa igualmente importante foi a criação de um
fundo que permite aplicar os dividendos oriundos
da renda petrolífera para projetos nas áreas sociais,
tecnológicas e ambientais.
Finalmente, vale ressaltar que o grande volume de
petróleo descoberto na camada pré-sal favorece a
inserção geopolítica do Brasil no cenário internacional.
De fato, em um mundo onde a produção de petróleo
se encontra localizada em regiões com elevado
risco institucional, constitui diferencial estratégico a
existência de grandes quantidades de petróleo em um
país de reconhecida estabilidade jurídica e institucional
como o Brasil.
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Fique ligado
EPE: A EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA (EPE) É UMA
EMPRESA PÚBLICA, VINCULADA
AO MINISTÉRIO DE MINAS
E ENERGIA, QUE TEM POR
FINALIDADE REALIZAR ESTUDOS
E PESQUISAS DESTINADOS A
SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO
SETOR ENERGÉTICO.
Fonte:
http://www.epe.gov.br.

GÁS NATURAL
O mercado de gás natural tem aumentado
substancialmente no Brasil nos últimos anos. As
perspectivas indicam grande crescimento na participação
dessa fonte na matriz energética nacional. Crescimento
viabilizado pelas descobertas recentes, incluindo as do
pré-sal, uma vez que existem outras reservas de gás
natural associadas ao petróleo descoberto.
A origem atual do suprimento de gás natural no território
brasileiro advém da produção nas bacias de Campos
(Rio de Janeiro), Santos (São Paulo), Espírito Santo,
Recôncavo Baiano, Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte),
Sergipe e Alagoas, e do gás importado da Bolívia, por
meio do gasoduto Gasbol. Desde 2009, como fonte de
suprimento para as importações adicionais de gás natural,
o país vem importando o gás natural liquefeito (GNL) e o
regaseificando em dois terminais localizados na Baía de
Guanabara, no Rio de Janeiro, e em Pecém, no Ceará.
Atualmente, os principais usos do gás natural são:
matéria-prima para a indústria petroquímica e a produção
de fertilizantes; na produção de aço, como redutor
siderúrgico; em combustível para a indústria; na geração
de energia elétrica, em termeletricidade e cogeração;

em combustível de veículos (GNV); nas residências e no
comércio (fogões, aquecimento e refrigeração).
Em 2018, o consumo total de gás natural no Brasil
totalizou cerca de 77 milhões de m3/dia. Conforme
apontam os estudos desenvolvidos pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), a demanda total de gás natural
até 2027 deverá ser da ordem de 92,9 milhões de m3/dia.
Nesse horizonte, estima-se que o setor industrial e o de
eletricidade responderão pela maior participação relativa
no consumo de gás natural.
Uma das principais vantagens na utilização do gás
natural, em vez de outros combustíveis fósseis,
como óleo combustível, gasolina e óleo diesel, é a
redução da emissão de dióxido de carbono (CO2) e de
material particulado, que contribuem para a poluição
atmosférica. Isso é especialmente relevante no caso
da indústria e do setor de transportes, que podem
substituir a queima de óleo combustível, óleo diesel e
gasolina por gás natural, menos poluente.
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Dessa forma, é de fundamental importância o novo
marco regulatório de exploração do pré-sal. O contrato
de partilha permite adequar o ritmo de produção de
petróleo à estratégia de desenvolvimento da indústria
nacional de equipamentos, logística, engenharia, novos
materiais etc., permitindo um aumento do conteúdo
nacional na composição dos investimentos. Assim, a
exploração do petróleo do pré-sal deverá proporcionar
o desenvolvimento da cadeia produtiva da indústria
nacional, que se somará ao avanço já em curso do
parque industrial brasileiro, iniciado na década passada.

Saiba mais

O futuro da
matriz energética
brasileira

Apesar das recentes descobertas de petróleo e gás
natural na camada do pré-sal, o país dispõe ainda de um
grande potencial de fontes renováveis a ser explorado, o
que permite ao Brasil manter sua matriz energética limpa.
De acordo com o planejamento energético brasileiro
de médio prazo, o petróleo e derivados sofreram uma
leve queda da participação, assim como a lenha e o
carvão vegetal. Em contrapartida, fontes como a energia
eólica e os derivados da cana-de-açúcar, em especial o
etanol, apresentarão aumento de participação na matriz,
substituindo gradativamente a gasolina.

A identificação do Brasil como potência energética e
ambiental mundial nos dias de hoje não é um exagero.
O país, de fato, é um manancial rico em alternativas de
produção das mais variadas fontes energéticas, como
hidráulica, eólica, etanol, biomassa, petróleo, entre outras.

Aspectos técnicos
e ambientais da
exploração de
petróleo
Edmilson Moutinho dos Santos

FIGURA 30
EVOLUÇÃO DA OFERTA INTERNA DE ENERGIA

PROFESSOR ASSOCIADO DO INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA
E ENERGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
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de petróleo e, ao mesmo tempo,
preservar limpa sua matriz, tornando-se uma grande
potência energética e ambiental do século XXI.
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Petróleo –
História de um
bem energético
estratégico para a
humanidade
Petróleo significa literalmente óleo da pedra. Em alguns
textos, quando se fala em petróleo também se inclui o
gás natural. Referências ao petróleo ou às suas outras
denominações (imprecisas), tais como betume, asfalto
ou mesmo piche, podem ser encontradas em escritos
que remontam à Antiguidade. Textos que efetivamente
descrevem o resíduo pesado e viscoso que permanece
quando o petróleo atinge a superfície da Terra e perde
suas frações mais leves, como resultado da evaporação
natural. Esse resíduo tem muitos usos, em particular a
untura de navios.
Textos sugerem que o berço de Moisés tenha sido
coberto de alcatrão para evitar que afundasse durante
sua jornada pelo Nilo. Os jardins suspensos da Babilônia,
localizados onde hoje é o Iraque, também teriam sido
untados com betume. As atuais ilhas de Trinidad e Tobago,
no Caribe, ainda apresentam, como importante ponto
turístico, o chamado Lago de Piche. A região era um porto
movimentado na época das descobertas das Américas,
pois a disponibilidade de betume tornava-a propícia para
operar como verdadeira oficina de embarcações do Caribe.

Ao longo dos séculos, o petróleo foi usado com dois outros
importantes propósitos: remédio e instrumento de guerra.
As doenças cujas curas eram atribuídas ao petróleo foram
numerosas: escorbuto, gota, dor de dente, reumatismo
e até mesmo unhas encravadas. Por outro lado, sendo
inflamável, o petróleo revelou-se excelente combustível
e, portanto, um instrumento de guerra: os gregos o
conheciam como “fogo médico”, os romanos como “óleo
incendiário”, os bizantinos como “fogo grego”.
O desenvolvimento moderno do petróleo é atribuído
principalmente à invenção da lamparina pelo físico Argand.
Ocorreu, assim, uma grande substituição tecnológica
apreciada pelos seres humanos, que dependem
enormemente da visão para compreender o mundo.

ANTES DO PETRÓLEO
Originalmente, as pessoas costumavam utilizar as velas e as
tochas para iluminação. Entre 1750 e 1850, o óleo de baleia
também passou a ser utilizado para garantir a iluminação.
A partir de 1850, com a Revolução Industrial, iniciou-se
uma explosão exponencial da população, da riqueza
e da urbanização. A demanda por iluminação cresceu
em proporções ainda maiores e colocou em perigo a
sobrevivência das baleias. Os baleeiros não estavam
mais aptos a atender as necessidades crescentes dos
consumidores.
Na segunda metade do século XIX, nas principais
cidades da Europa, na América do Norte e em alguns

120 –– 121

CORONEL EDWIN LAURENTINE

outros lugares do Planeta, verificou-se a expansão
da iluminação a gás, que era transportado através de
canalizações urbanas, conhecido como “gás de rua” e
produzido a partir da gaseificação do carvão.
Essa evolução histórica conduziu ao nascimento
da indústria do gás. No Brasil, o período é marcado
principalmente pela criação das companhias de gás do
Rio de Janeiro, atual CEG, e São Paulo, atual Comgas.

PETRÓLEO COMO SOLUÇÃO
A infraestrutura do gás era complexa e de custo
elevado, inviabilizando o uso universal da iluminação
a gás. Assim, paralelamente, a demanda por petróleo
também se acentuou.

Tais benefícios incentivaram a exploração do subsolo para
aumentar a produção de petróleo. Em 27 de agosto de 1859,
o coronel Drake realizou a primeira perfuração em Titusville,
Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi um grande sucesso. A
uma profundidade de 23 metros, o fundo do poço encheuse do precioso óleo. Essa passou a ser considerada a data de
nascimento da indústria de petróleo.
O óleo bruto, na Antiguidade utilizado diretamente
como combustível, foi substituído pela parafina ou pelo
querosene, subprodutos da destilação do petróleo. As
lamparinas a querosene variavam muito em tamanho
e formato, e forneciam uma claridade excepcional,
popularizando-se rapidamente.
Ainda no século XIX, os métodos usados para a
produção de querosene a partir do petróleo bruto eram
rudimentares. As técnicas de destilação praticadas
naquele tempo permitiam que pesadas frações fossem
separadas e usadas como lubrificantes, mas parte do
petróleo era deliberadamente descartada.
As restrições ambientais ainda não eram o que se tornariam
um século depois. O aumento do consumo de querosene
levou a um rápido crescimento dos seus sistemas de
distribuição e comercialização.
A primeira fase da história da indústria do petróleo
estendeu-se até o fim dos anos 1960, e é inseparável da
história das grandes companhias de petróleo dos países
ocidentais.

Conceitos e Contextos

Fonte: http://www.tempusvitae.it/headlines/articolo_view.
asp?ARTICOLO_ID=24537.

PETRÓLEO E AS PETROLEIRAS
A primeira companhia a se tornar muito grande no setor
de petróleo pertenceu a John D. Rockfeller. Em 1870,
ele criou a Standard Oil. O nome Standard, padrão
em inglês, refletia o desejo de vender um produto
cuja qualidade fosse elevada e constante. Rockfeller
percebeu, antecipadamente, que, no mundo moderno
industrial e com tecnologias cada vez mais sofisticadas,
a energia precisava igualmente modernizar-se. O
petróleo tornou-se, portanto, o símbolo máximo das
energias modernas e comerciais do século XX.
Em um contexto de rápido crescimento na demanda
global por iluminação, calefação, lubrificantes e graxas,
a Standard Oil tornou-se a primeira empresa dita
multinacional do Planeta.
Outras empresas importantes também surgiram no
interior e fora dos Estados Unidos. Destacaram-se a
Royal Dutch Shell, Texaco, Gulf e Anglo-Persian, que deu
origem mais tarde à BP.
A Standard Oil foi obrigada a separar-se em mais de 30
empresas menores, sendo que muitas delas tornaramse igualmente gigantes, como Exxon, Mobil e Chevron.
Surgiu, assim, um conjunto de corporações petroleiras,
que passou a ser conhecido como as “Sete Irmãs”, cujo
desenvolvimento está intimamente relacionado com a
história da civilização ocidental do século XX.
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O petróleo possibilitava uma fonte de energia abundante
e de baixo custo, cuja logística de suprimento era muito
simples, já que a forma líquida do combustível permite
manipulação, armazenagem e transporte bem mais fáceis.
Contudo, rapidamente, a produção natural de petróleo
tornou-se insuficiente para atender à crescente demanda.

ESTATIZAÇÃO DAS RESERVAS
A partir dos anos 1970 até meados dos anos 1980,
a indústria do petróleo vivenciou a sua segunda fase
histórica, marcada por questões geopolíticas exacerbadas.
É a fase das nacionalizações das grandes reservas de
petróleo situadas nos chamados países da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Talvez tenha sido o maior processo de transferência de
riqueza entre empresas e países jamais observado na
história humana. Surgem, então, as grandes empresas
estatais de países produtores, como as gigantes PDVSA,
da Venezuela; a Saudi Aramco, da Arábia Saudita; a Nioc,
do Irã; a NNPC, da Nigéria; e a Petromina, da Indonésia.

Ao mesmo tempo, com os chamados primeiro e
segundo choques do petróleo, respectivamente, em
1973 e 1979, os preços do óleo mudaram de patamar,
saltando de 3 para 30 US$/barril. Assim, a lógica de
formação de preço do petróleo foi definitivamente
alterada. Desde então, nunca mais o produto foi vendido
em função de seu custo. Prevaleceu o conceito de preço
de mercado, isto é, o máximo que a sociedade está
disposta a pagar pelo produto.
O aumento dos preços e o rápido desenvolvimento
tecnológico dos anos 1980, principalmente na
computação e no aparecimento de novos materiais e
processos, permitiram que os esforços de exploração de
petróleo se globalizassem.
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Surgiram as novas províncias de produção em lugares
cada vez mais difíceis e até improváveis, como o
Alaska, o Mar do Norte e os litorais da África e do Brasil.
Consolidaram-se novas empresas, frequentemente
associadas a governos de países emergentes, como a
Petrobras. A indústria do petróleo tornou-se o primeiro
verdadeiro negócio global da humanidade, com empresas
operando em escala planetária, corporações dominantes
situadas em diferentes países, obedecendo a diferentes
lógicas de negócio, envoltas por todas as relações
complexas entre as forças políticas e as de mercado.
Desde 1985, os preços do petróleo estão sujeitos a
grandes flutuações, com altas e recaídas drásticas,
afetando todos os agentes do mercado, com alegrias
e tristezas distribuídas sucessivamente e de maneira
antagônica, entre consumidores e produtores.
Nenhum agente consegue, isoladamente, exercer controle
efetivo sobre a evolução dos preços. Durante os últimos 25
anos, os preços do petróleo caíram em diversas ocasiões,
atingindo pisos de cerca de 10 US$/barril. Mas voltaram
a se fortalecer em outros tempos, atingindo máximos
inimagináveis de cerca de 140 US$/barril.

A TRANSFORMAÇÃO
TECNOLÓGICA NO
USO DO PETRÓLEO
Na virada do século XIX para o século XX, as
lamparinas a óleo e a iluminação urbana a gás foram
progressivamente substituídas pela lâmpada elétrica.
O consumo de querosene de iluminação começou a
declinar. Porém esse declínio foi compensado pela
crescente demanda por gasolina e, mais tarde, por óleo
diesel, a fim de atender à expansão da frota de veículos
automotores. Pode-se afirmar que esse foi o maior
casamento tecnológico da história da humanidade.
Os automóveis necessitavam de uma fonte de
energia flexível, fácil transporte e armazenamento,
relativamente leve e com grande densidade energética,
que pudesse garantir autonomia aos usuários. Além
disso, o combustível precisava ser suficientemente
seguro e em conformidade com as rápidas
transformações nas tecnologias dos motores.

Notavelmente, pequenas variações no equilíbrio entre
a oferta e a demanda produzem grandes oscilações de
preço. Adicionalmente, a ação dos grandes produtores,
principalmente por intermédio da coordenação da
Opep, apresenta grande influência, ainda que não
definitiva e isoladamente, na evolução dos preços. Os
riscos econômicos associados à indústria do petróleo
aumentaram, pois as empresas, os consumidores e os
governos precisam investir e tomar suas decisões de
longo prazo a partir de cenários de grande incerteza.
Para cada produtor, que precisa olhar um ciclo de vida
do seu negócio de 20 a 30 anos, há sempre o risco de
precisar conviver com longos períodos de potencial
superprodução e preços deprimidos.

Até a Segunda Guerra Mundial, o consumo de petróleo
permaneceu limitado fora dos Estados Unidos.
Mundialmente, o carvão mineral ainda era a fonte
dominante de energia. Porém, após o término da guerra,
em 1945, com a destruição do coração produtivo e
logístico da indústria carvoeira mundial, o petróleo
tornou-se a energia de referência para a humanidade. O
crescimento do consumo de petróleo em todo o Planeta
foi explosivo a partir de 1945. O petróleo viabilizou a
bonança econômica e social do pós-guerra.
A partir dos anos 1960, pela primeira vez na história da
humanidade, os países mais desenvolvidos e dominantes
tornaram-se dependentes da importação de energia.
Países com potencial exportador de petróleo tornaramse estratégicos para o desenvolvimento econômico
mundial. Por isso, desde meados do século XX, o mundo
tem convivido com realidades energéticas fortemente
influenciadas por questões geopolíticas, e esse quadro
não deverá se alterar enquanto novas tecnologias e novas
fontes de energia não se tornarem dominantes.
O petróleo é uma mercadoria estratégica para
a sobrevivência e a prosperidade do homem. É
possível ficar sem alguns metais ou certos produtos
agroindustriais por um período razoavelmente longo. No
entanto, a vida atual, com as tecnologias existentes, é
inconcebível sem o petróleo. O óleo e derivados são de
importância vital às nações em tempos de paz, assim
como em tempos de guerra. O petróleo é indispensável
como fonte de calor, eletricidade ou matéria-prima. No
entanto, é no setor de transportes que o casamento
entre tecnologias e petróleo continua mais fiel.

Consumidores, por sua vez, precisam enfrentar o
paradoxo do petróleo, isto é, seus investimentos em
fontes alternativas de energia, quase sempre a custos
mais elevados, tornam-se menos atrativos justamente
quando a demanda e o preço do petróleo decaem.

Atualmente, cerca de 60% a 70% do petróleo
consumido no Planeta é utilizado para movimentar os
meios de transporte rodoviários, ferroviários, aquáticos
ou aéreos. O petróleo mantém seu papel de produto
vital para o setor de transporte e vice-versa. Para
garantir a mobilidade das pessoas, a hegemonia do
petróleo permanece virtualmente indisputável. Somente
em casos excepcionais é que outros energéticos
puderam fazer alguma incursão significativa no mercado
de combustíveis automotivos, como no caso do etanol,
no Brasil, ou do gás, na Argentina.

Todas essas contradições, em um negócio fortemente
politizado, que opera em escala planetária – além das
novas variáveis, como o eventual esgotamento das
reservas petrolíferas mundiais e o aquecimento do
planeta –, geram instabilidades que se tornaram a
própria essência da indústria do petróleo.
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Além disso, a expansão da indústria automobilística
revolucionou a indústria de refino do petróleo,
permitindo a extração de centenas de subprodutos a
partir do petróleo bruto. A indústria do petróleo tornouse a primeira grande indústria multiproduto e isso
estimulou a adoção dos combustíveis líquidos de origem
fóssil em diferentes usos.
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No futuro, a única alternativa energética que poderá
aparentemente rivalizar com o petróleo no papel de
propulsor da mobilidade humana será a eletricidade.
Contudo, os desafios tecnológicos e econômicos
indicam que, provavelmente, ainda se levará muitos
anos, ou até mesmo décadas, antes que a eletricidade
progrida de forma significativa no mercado de
combustíveis automotivos.
Além disso, o processo de globalização econômica
e tecnológica não é necessariamente homogêneo.
Enquanto áreas mais modernas e mais bem supridas
por infraestrutura elétrica poderão assistir a uma
rápida penetração dos veículos elétricos, não se pode
descartar o cenário de manutenção dos veículos a
combustão interna, tradicionais em zonas emergentes
ou menos desenvolvidas.
Em outras palavras, pode-se adotar como plausível o
cenário no qual o petróleo e a eletricidade encontrarão
uma longa história de convivência no mercado de
combustíveis automotivos. Deve-se observar ainda
que, mesmo com a eletricidade se tornando um forte
concorrente ao uso veicular direto do petróleo, ainda
será necessário gerar a energia elétrica. O petróleo
e o gás natural poderão transformar-se em fontes
de energia para geração de eletricidade em usinas
termelétricas ou em células de combustível.

HEGEMONIA PETROLÍFERA
No momento, não há perspectiva de substituição
ampla e absoluta dos produtos do petróleo. É
provável que o consumo de praticamente todos
os produtos derivados do petróleo continue a
crescer, enfatizando-se, especialmente, as frações
que são utilizadas como insumos em processos
petroquímicos. No longo prazo, pode-se sugerir que o
valor do petróleo tenderá a aumentar, e o crescimento
da demanda global permanecerá durante várias
décadas entre 1% e 1,5% ao ano.
Há, sim, um reconhecimento crescente dos vários
impactos sociais e ambientais associados à produção
e à utilização do petróleo. Existem, portanto, desafios
enormes para as futuras gerações, as quais deverão traçar
os novos rumos, inclusive tecnológicos, dessa indústria.
Com relação ao Brasil, em particular, a dimensão da
indústria do petróleo deverá expandir a escalas jamais
experimentadas pelo país, com todos os benefícios e
malefícios que isso poderá acarretar.
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Como se forma
o petróleo?
É necessário entrar no mundo dos geólogos para se
compreender como são formados os hidrocarbonetos
em ditas bacias sedimentares. Os depósitos de
hidrocarbonetos consistem em acumulações de
petróleo e/ou gás natural nos poros de rochas
sedimentares, formando os reservatórios.
Bacias sedimentares são depressões geológicas
preenchidas com sedimentos há milhões de anos. Tais
sedimentos podem ser produzidos por erosão e pelo
desgaste das rochas próximas dessas depressões,
gerando argilas e areias; também por intermédio da
atividade biológica, originando rochas calcárias ou da
evaporação de lagoas, depositando sal e gesso.
Os sedimentos depositados formam camadas que se
sobrepõem ao longo de milhões de anos. As camadas
mais antigas são enterradas pelas camadas mais
recentes de forma sucessiva. À medida que essas
camadas são enterradas, elas são comprimidas, a água
é expulsa e a densidade aumenta, de acordo com o
fenômeno da compacidade.

A espessura das camadas diminui ao longo do tempo
e há um adensamento natural da rocha. Além disso,
variações da pressão, temperatura e equilíbrio iônico,
devido ao processo de sedimentação, dão origem à
precipitação dos sais minerais dissolvidos na água,
levando à formação de um cimento. O efeito cumulativo
da compacidade e da cimentação resulta em uma
transformação: os sedimentos inicialmente soltos
tornam-se rochas sólidas.
A princípio, as rochas sedimentares assentam-se em
camadas horizontais conhecidas como estratos, mas
podem ser deformadas por processos geológicos
relacionados à tectônica, isto é, movimentos na crosta
terrestre. O maior movimento desse tipo é a deriva
continental, que move as placas tectônicas. O movimento
de deslocamento dessas grandes plataformas produz
dobras, as quais podem levar à formação de cadeias de
montanhas e às principais depressões oceânicas. Além
disso, a movimentação das placas pode levar à formação
de anticlíneos (domos), sinclinais (bacias) e falhas
(fraturas), se o estrato for quebradiço.
Quando animais e plantas morrem, geram um resíduo
composto de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. A
maior parte desse material é decomposta por bactérias.

Allexxandar

FIGURA 31
ESQUEMAS DE CAMADAS DE UMA BACIA SEDIMENTAR
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Outra parte é depositada em ambientes aquáticos com
baixa oxigenação – sob os leitos dos mares continentais,
lagoas, lagos ou deltas dos rios – e, portanto, protegida
da ação de bactérias aeróbicas.

erosão e
meteorização

Os resíduos são misturados com sedimentos
acumulados (areia, argila, sal etc.). São comprimidos
e sofrem uma primeira transformação sob a ação
de micro-organismos anaeróbicos. Esse primeiro
estágio na decomposição da matéria orgânica dá
origem ao querogênio, isto é, moléculas aprisionadas

rochas sedimentares
recentes
rochas sedimentares
antigas

dentro de uma rocha argilosa, conhecida como rocha
matriz. O mecanismo de assentamento ocasiona
o aprisionamento dos sedimentos a grandes
profundidades, onde são expostos a altas temperaturas
e grandes pressões.
O querogênio é, então, transformado em
hidrocarboneto pela destilação térmica fracionada: as
longas cadeias de moléculas são quebradas, expelindo o
oxigênio e o nitrogênio e deixando somente moléculas
compostas de carbono e hidrogênio.

Fonte: http://fossil.uc.pt/pags/ sedime.dwt.
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FIGURA 32
PLACAS TECTÔNICAS DA CROSTA TERRESTRE

FIGURA 33
ESQUEMA DE UM RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO
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ARÁBICA

PLACA
AFRICANA
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NAZCA
PLACA DE
NAZCA
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PLACA DAS
FILIPINAS

PLACA
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PLACA
AFRICANA

PLACA SULAMERICANA
PLACA SULAMERICANA

CAMADA ROCHOSA
IMPERMEÁVEL

ÁGUA

ÁGUA

GÁS

PLACA INDO-AUSTRALIANA
PLACA INDO-AUSTRALIANA

PETRÓLEO

PETRÓLEO
ROCHA POROSA

PLACA DO ANTÁRTICO
PLACA DO ANTÁRTICO

ÁGUA

ÁGUA
CAMADA ROCHOSA
IMPERMEÁVEL

ZONAS DE SUBDUCÇÃO

DORSAIS OCEÂNICAS

ZONAS DE SUBDUCÇÃO

ZONAS DE COLISÃO DE CONTINENTES

DORSAIS OCEÂNICAS

LIMITES DE PLACAS NÃO CONFIRMADOS
LIMITES DE PLACAS NÃO CONFIRMADOS

ZONAS DE COLISÃO DE CONTINENTES

CROSTA OCEÂNICA
CROSTA OCEÂNICA

CROSTA CONTINENTAL
CROSTA CONTINENTAL

Fonte: http://www. planetseed.com/pt-br/ node/15884.

Fonte: http:// dorareviewschool.pbworks.com/w/page/18104192/ Placas%20Tect%C3%B4nicas.

PETRÓLEO E GÁS
Quando as temperaturas excedem 50°C, 70°C,
o querogênio é transformado principalmente em
petróleo, mas também pode dar origem ao gás natural,
associado ao petróleo.
Na faixa dos 120°C aos 150°C, o petróleo também é
fracionado, resultando principalmente no chamado gás
úmido, ou seja, uma predominância de moléculas mais
curtas, como metano, etano, butano e propano, que
formam a base do gás natural e do GLP, adicionadas
a moléculas mais longas que formam líquidos leves
conhecidos como condensados, líquidos de gás natural
ou gasolina natural.
Quanto mais elevada for a temperatura e quanto mais
tempo ela for mantida, mais curtas serão as moléculas
resultantes e mais leves serão os hidrocarbonetos
formados. Em alguns casos, todos os hidrocarbonetos
são decompostos em seu componente mais leve: o
metano, formando, então, os reservatórios de gás não
associado ao petróleo.
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Devido, principalmente, ao efeito da pressão, o petróleo
e o gás, gerados a partir do querogênio, são expelidos da
granulação fina da rocha matriz, na qual foram formados.
Mais leves do que a água, eles tendem a elevar-se
rumo à superfície da Terra, fazendo seu caminho
ascendente ao longo dos condutos e fraturas, processos
denominados de migração primária e secundária.
A não ser que sejam retidos, petróleo e gás escapam e
infiltram-se na superfície ou perdem seus componentes
voláteis e se solidificam em betume. Se, no trajeto, eles
encontrarem uma camada impermeável, citada como
uma rocha selante, eles não poderão migrar adiante.
Os hidrocarbonetos ficarão aprisionados nos poros e
fissuras de um reservatório rochoso, conhecido também
como trapas ou armadilhas, onde eles podem se
acumular para formar os depósitos.
Dentro dos reservatórios, os fluidos por si mesmos se
dispõem em camadas, do mais leve ao mais pesado: o gás
se posiciona acima do óleo, que se posiciona sobre a água.
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Procurando
petróleo
A exploração é o primeiro estágio para descobrir
depósitos de hidrocarbonetos, os quais serão
explorados se as condições técnico-econômicas
e ambientais assim o permitirem. Esta fase está
sujeita a grandes incertezas. Objetiva-se descobrir as
acumulações de hidrocarbonetos situadas a milhares
de metros abaixo da terra, indiscerníveis visualmente ou
de outra maneira. Um programa de exploração envolve
a formulação de certo número de hipóteses, as quais
tanto podem ser confirmadas rapidamente quanto
podem ser rejeitadas. Em uma mesma área geográfica,
empresas podem ter hipóteses geológicas distintas
e obter resultados completamente diferentes em
sua atividade de exploração. A sorte, como verificado
pela Petrobras na descoberta do pré-sal em 2006,
desempenha um papel não desprezível.

Fique ligado
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
EM TODA ATIVIDADE MINERAL,
INCLUSIVE NA EXPLORAÇÃO
DO PETRÓLEO, NEM TODA
DESCOBERTA DE NOVA JAZIDA
SE REVELA COMERCIAL NAS
CONDIÇÕES TECNOLÓGICAS,
ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
EXISTENTES. MUITAS
DESCOBERTAS PRECISAM
ESPERAR ANOS ATÉ QUE SURJAM
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA
SEU DESENVOLVIMENTO.
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Prospecção
A perfuração ainda é a única forma de se confirmar
definitivamente a presença ou ausência de
hidrocarbonetos em uma dada formação do subsolo.
Além disso, ela permite que a pressão do reservatório
seja medida e que amostras das rochas sejam trazidas à
superfície para serem analisadas.
Devido ao alto custo de perfuração, é essencial que
estudos geológicos, geoquímicos e geofísicos sejam
realizados antecipadamente. A tarefa dos geólogos
é identificar as áreas que, provavelmente, escondem
as acumulações de hidrocarbonetos. Eles trabalham
com geofísicos que estudam as propriedades físicas do
subsolo, em particular com a ajuda de reflexão sísmica.
Nesse estágio, a presença de um depósito ainda é
incerta e o termo prospectar é usado. Avalia-se uma
prospecção e, se apropriada, a decisão de perfurar um
poço é tomada. Sendo ou não bem-sucedida, essa
perfuração fornece valiosas informações ao geólogo,
com dados obtidos de dentro do poço.
Os prospectores procuram identificar com precisão as
estruturas no subsolo que podem conter quantidades
economicamente viáveis de hidrocarbonetos. A
exploração é um processo repetitivo, de alto risco
econômico e que requer recursos humanos bem
treinados. A cada rodada, os resultados obtidos permitem
que seja conduzida uma nova exploração mais centrada.

Quando a fase de avaliação é terminada, deverão ser
tomadas decisões estratégicas fundamentais, baseadas
nas informações disponíveis. O campo é comercial?

Conceitos e Contextos

Quando o campo estiver delineado, deverá haver dados
disponíveis, tais como:
- a espessura do reservatório e sua porosidade na região
dos poços;
- a quantidade de petróleo e gás disponíveis nos poros;
- a composição e a pressão do reservatório;
- também é necessário levar em consideração a opinião
dos economistas, pois um investimento poderá levar
alguns anos antes de gerar suas primeiras receitas.

Saiba mais
Prevenção de acidentes

É importante saber quando se deve pôr fim a essa fase.
As equipes formam um quadro detalhado do tamanho
do reservatório, das características e dos recursos
que estão presentes. Isso permite a criação de vários
cenários de 66 desenvolvimento a serem considerados
e testados com a ajuda de modelos de simulação, e seu
valor em termos econômicos avaliados. A partir desses
cenários, os decisores da empresa deverão escolher entre
desenvolver o campo e pô-lo para produzir, ou fechá-lo até
que prospecções econômicas se tornem mais favoráveis.

Produção
de petróleo
As instalações de produção incluem as unidades de
processamento dos líquidos produzidos, que, na maioria
das vezes, são misturas trifásicas de petróleo, gás e
água; podendo também conter areias, argilas, sais
minerais, produtos de corrosão e, às vezes, dióxido de
carbono, em proporções variadas. A água do poço e
outras impurezas devem ser removidas antes de os
hidrocarbonetos serem armazenados, transportados e
vendidos. Nas produções offshore, as instalações têm
que ser localizadas em plataformas com uma área de
superfície restrita.
A produção é constituída, entre outras, das seguintes
atividades:
- processo de separação das três fases de fluidos –
petróleo, água e gás;
- tratamentos do petróleo, da água e dos gases –
dessulfurização e desidratação;
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- perfuração e completação de novos poços –
perfuradores ou injetores de gás ou água;
- testes constantes de produtividade de poços;
- métodos de estimulação;
- métodos de ativação, quando um campo petrolífero
não contém energia suficiente para impelir o petróleo
até as instalações de tratamento na superfície;
- intervenções nos poços para manutenção e/ou
recondicionamento. Além disso, a produção requer
toda uma logística de escoamento e armazenagem dos
produtos, antes que eles possam ser encaminhados
para os mercados.

Existem aspectos fundamentais
para a prevenção de acidentes.
Alguns estão associados à rapidez
de resposta ao acidente, evitando
alastramento ou impactos em zonas
mais sensíveis. Recursos técnicos
adequados e treinamento das
pessoas são essenciais. Todas as
equipes de operação de plataforma
das grandes empresas realizam
exercícios frequentes de simulação
de acidentes e são certificadas
internacionalmente. Além disso, na
gestão das crises decorrentes de
um grande vazamento de petróleo,
empresas especializadas são
acionadas, pois dispõem de recursos,
experiência e tecnologia específicas
para tais eventos. A capacidade de
atuar de forma organizada entre
os agentes envolvidos é questãochave. Em países como os Estados
Unidos, a guarda costeira possui
grande capacidade de atuação e de
interlocução com os agentes. Por fim,
é preciso considerar aspectos legais,
pois, passadas as crises, permanecem
anos de discussão para estabelecer
as responsabilidades e definir quem
pagará os custos de remediação, bem
como multas e outras penalidades.
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Se a perfuração de exploração produzir resultados
positivos, a próxima tarefa é delinear o reservatório
descoberto e avaliá-lo. Inicia-se a fase de avaliação. Aqui,
os riscos geológicos ainda são importantes e os riscos
econômicos são elevados. O estágio de avaliação envolve,
essencialmente, a realização das seguintes tarefas:
- mapeamento dos reservatórios, usando-se os dados
sísmicos e as informações obtidas dos poços de
exploração, fazendo-se uma avaliação mais exata do
tamanho e da posição;
- simulação de reservatório, por meio de modelos
computacionais, mas também com base em Testes
de Longa Duração, em que o poço permanece em
produção por um ou dois anos;
- perfuração de poços adicionais, a várias centenas ou
milhares de metros distantes, para se obter mais dados.

Deverá ser desenvolvido? Caso afirmativo, qual deverá
ser o esquema de desenvolvimento? Responder a
todas essas perguntas envolve pesquisas realizadas
por equipes multidisciplinares, abrangendo geólogos,
geofísicos, engenheiros de petróleo, sondadores,
produtores e engenheiros de reservatórios.

Saúde, segurança,
meio ambiente e
ética na indústria
do petróleo

A fim de evitar calamidades, a indústria tem desenvolvido
processos de prevenção de acidentes, que incluem,
entre outros, a avaliação de risco e sistemas de gestão
de segurança, os quais se encontram completamente
integrados ao desenvolvimento do projeto, desde sua
concepção inicial e ao longo de todos os demais estágios
de engenharia.

O petróleo, frequentemente, é visto pela sociedade
como um produto perigoso e poluidor. Essa visão está
tradicionalmente vinculada às operações percebidas como
as mais críticas em sua exploração e produção, tais como a
perfuração e o transporte, seja por navios ou dutos.

No entanto, deve-se reconhecer que a exploração
e a produção de petróleo sempre envolverão riscos
imprevisíveis, gerando eventuais perdas para a sociedade.
Constantemente, esses riscos devem ser ponderados e
comparados com os benefícios que a sociedade espera
obter com a produção do petróleo e do gás natural.

Os eventos do mar do Norte, tais como o naufrágio da
plataforma petrolífera Alexander Kielland, na Noruega,
e o incêndio da plataforma de Piper Alpha, no Reino
Unido, foram os mais graves e conduziram a grandes
questionamentos nos anos 1980 e 1990.
Mais recentemente, o acidente com a plataforma
Deepwater Horizon, nas águas do Golfo do México dos
EUA, ampliou o debate acerca dos riscos ambientais
relacionados às atividades petrolíferas.
No Brasil, ocorreram dois acidentes graves. O primeiro, em
2001, com a maior plataforma de produção de petróleo
do mundo, antes do afundamento naquele mesmo ano.
Passados dez anos, a Bacia de Campos voltou a presenciar
um acidente importante no Campo de Frade, quando
apresentou um vazamento de petróleo a partir de um poço
em atividade que saiu do controle.
De fato, os efeitos negativos das atividades de exploração
e produção podem ser amplificados pelo ambiente de
trabalho, o qual, em geral, exige o desenvolvimento de
atividades complexas, em espaços confinados e em
localizações remotas, sendo particularmente severo em
ambientes off-shore.
Além dos problemas que podem ocorrer durante as
operações, geralmente associados a eventuais erros
humanos, há outras causas importantes de possíveis
perdas de controle nas instalações, incluindo falhas no
projeto, na construção ou nos materiais das estruturas e
sistemas de controle.

Nenhum outro setor de atividade econômica produz
e transporta volumes tão grandes de matéria-prima
potencialmente perigosa, visto que é inflamável e até
mesmo explosivo sob certas condições. Além do mais, é
uma matéria-prima que pode degradar o meio ambiente,
gerando impactos na terra, no mar ou no ar. A indústria
do petróleo, portanto, faz interface direta com valores
preciosos da sociedade. Eis por que a opinião pública
é tão sensível aos assuntos ligados às atividades das
companhias petrolíferas.
Mas não é apenas nas áreas de segurança e ambiente
que a indústria petrolífera causa impactos na sociedade.
Trata-se de uma indústria que tem grande importância
econômica em muitos países produtores e nos países
consumidores, o que significa que ela desempenha
papel-chave no desenvolvimento econômico e social.
O papel econômico vital do petróleo e do gás tem como
consequência uma relação complexa e potencialmente
difícil com a sociedade. A aceitabilidade pública é prérequisito fundamental para qualquer companhia de
petróleo. Qualquer empresa somente poderá atrair e
manter os acionistas, empregados, cientistas e gerentes
de alta qualidade, se o público entender sua contribuição
para o desenvolvimento e acreditar que essa contribuição
seja valiosa, bem administrada e aceitável a respeito do que
possa ser chamado de “ético”.

Países produtores
Tendo como fonte o BP Statistical
Review of World Energy 2011 –
disponível gratuitamento na página
eletrônica da empresa BP –, a produção
mundial de petróleo em 2010 foi de
82,1 milhões de barris por dia (MB/d).
Essa produção foi realizada em dois
blocos de países: 42% nos países
membros da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep) –
visite a página eletrônica da Opep
para conhecer a história e os países
membro. Os demais países, ditos não
Opep, foram responsáveis por 58%
da produção mundial. Em 2010, foram
mais de 100 os países produtores.
No entanto, o clube de 21 países que
produzem mais de 1 MB/d é bem mais
seleto. Os dois maiores produtores
são a Rússia e a Arábia Saudita, com
pouco mais de 10 MB/d cada; seguidos
de Estados Unidos, Irã e China. O Brasil
participa de um clube ainda menor de
13 países que produzem mais de 2
MB/d. Porém, com o desenvolvimento
das reservas do pré-sal, estima-se que
a produção brasileira poderá alcançar
cerca de 4 MB/d, até 2015, e 6 MB/d,
até 2020, colocando o país entre os
grandes produtores.

nopponpat

A sociedade, geralmente, associa essas atividades a
acidentes graves, tais como explosões de poços de
petróleo e “marés negras”, resultantes de derramamentos
significativos de óleo nos mares. Além disso, há muitas
circunstâncias em que operações rotineiras, envolvendo
instalações que deveriam operar adequadamente,
provaram ser fonte de perigo.

Saiba mais

Ao longo da história, a indústria do petróleo conseguiu a
rara façanha de projetar uma imagem negativa tanto para
os países ricos, desenvolvidos e consumidores de petróleo,
quanto para os países produtores, frequentemente
pobres e subdesenvolvidos. Essa imagem, duplamente
desfavorável, é primordialmente devida ao fato de que
os consumidores acusam a indústria do petróleo de ser
responsável pelos preços considerados excessivos.

Nas áreas de produção, as empresas são muitas
vezes percebidas como “Estados dentro do Estado”,
explorando as riquezas naturais do país, causando
poluição, desequilíbrios econômicos e sociais, ou mesmo
desestabilizando governos e sistemas políticos.
As companhias petrolíferas têm procurado dar
maior transparência e estabelecer “cartas éticas” e
“orientações de conduta”. A definição de qualquer
comportamento ético é sempre muito difícil, mas um
elemento extremamente crítico a ele relacionado
está na transparência com a qual os grupos de
interesse partilharão a renda petroleira e utilizarão
as riquezas geradas. Nesse sentido, a atuação dos
governos mediante órgãos de fiscalização e regulação,
como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP26), é muito importante.

A ANP foi criada em 14 de janeiro de 1998, pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A
agência tem por finalidade, conforme expressa o Artigo 2o do Capítulo 1 do decreto que institucionalizou o órgão, “(...)
promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo,
de acordo com o estabelecido na legislação, nas diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Política Energética –
CNPE e em conformidade com os interesses do País” (Fonte: http://www.anp.gov. br/?id=268).
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Hidreletricidade:
a energia que
vem da água

A ENERGIA DAS ÁGUAS
Devido à ação da gravidade, as águas que descem a
montanha, movendo-se pelos riachos e rios, constituem
uma extraordinária fonte de energia da natureza. Ao
longo do tempo, essa energia dos rios tem capacidade
de cortar montanhas, abrir vales e transportam milhões
de toneladas de terra e de outros sedimentos, vegetais
e restos de animais do continente até os oceanos. É a
energia da água, denominada energia hidráulica, que a
humanidade, ao longo de sua história, tem procurado
aproveitar, aplicando-a em atividades úteis ao conforto e
ao desenvolvimento da sociedade.

Geraldo Lúcio Tiago Filho
DOUTOR, PROFESSOR TITULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI)
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CENTRO NACIONAL DE REFERÊNCIA
EM PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (CERPCH)

O que é ciclo
hidrológico?
Três quartos, ou 75% da superfície terrestre, são
cobertos por água, um dos principais recursos naturais do
nosso Planeta para a existência da vida. A água está em
movimento em todo o Planeta e se renova por meio de um
ciclo hidrológico permanente que ocorre pela ação do Sol.
Conforme esquematizado na figura 34, os raios solares,
ao incidirem sobre a superfície dos oceanos, lagos, rios e
pântanos, provocam a evaporação da água. Ela se soma ao
vapor de água resultante da evapotranspiração – perda de
água do solo por evaporação e perda de água das plantas
por transpiração – e ascende à atmosfera. Depois de algum
tempo, esses vapores d´água, em função das condições
de pressão e temperatura, condensam em nuvens e
precipitam em forma de chuva. Se essa água cair sobre o
mar, ou sobre outras massas de água, o ciclo hidrológico
estará completo.
Quando a chuva atinge o solo, parte da água escorre
sobre a superfície e vai para os rios. Outra parte se
infiltra no solo, alimenta as plantas e é absorvida pelos
aquíferos, que são reservas de água subterrânea.
Os aquíferos, por sua vez, formam as nascentes dos
riachos e rios que terminam em outros rios maiores,
em lagos, em saltos d´água e nos oceanos, onde
despejam grandes quantidades de água e sedimentos,
completando, assim, o “ciclo da água” ou “ciclo
hidrológico”, que assegura a renovação da água na Terra.
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A energia hidráulica decorrente da ação da gravidade
sobre a água pode ser aproveitada ao longo do seu
caminho, que são os rios. A maneira mais adequada
de utilizar água para gerar eletricidade é instalar uma
central hidrelétrica em um local onde haja concentração
de energia hidráulica, ou seja, bastante fluxo de água e
um desnível considerável. Quanto maior for a vazão de
água e quanto maior o desnível entre o ponto onde ela
é captada e o lugar em que a sua energia hidráulica será
processada, maior será a potência hidráulica disponível
para ser aproveitada para gerar energia elétrica.

FIGURA 34
CICLO DA ÁGUA
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PCH Irara e Fumaça IV
Localizada no rio Doce, município
de Aparecida do Rio Doce, em
Goiás, a PCH Irara tem capacidade
instalada de 30 MW ( Mega Watts). O
investimento soma R$116,1 milhões
e a operação comercial teve início em
5 de setembro de 2008. A área total
do reservatório é de 258,0ha. A PCH
Fumaça IV, com 4.500 kW de potência
instalada, fica situada nos municípios de
Caiana e Dores do Rio Preto, estados
de Minas Gerais e Espírito Santo,
respectivamente. Irara e Fumaça IV
estão inseridas no âmbito do Proinfa.

Fique ligado

evapotranspiração

precipitação
(chuva )

Saiba mais

oceano

COMO SÃO, GERALMENTE, CENTRAIS DE DESVIO
E COM OPERAÇÃO A FIO D’ÁGUA, AS PCHS
GERALMENTE NÃO REQUEREM A CONSTRUÇÃO
DE GRANDES BARRAGENS. QUANDO INSTALADAS
EM TRECHOS DE RIOS PLANOS, O IMPACTO DA
BARRAGEM NA MIGRAÇÃO DE PEIXES PODE SER
EVITADO COM ESCADAS PARA PEIXES. O MAIOR
IMPACTO AMBIENTAL PRESENTE NESTE TIPO DE
CENTRAL É A DIMINUIÇÃO DA VAZÃO DO CURSO
D’ÁGUA NO TRECHO ENTRE A BARRAGEM E A CASA
DE MÁQUINAS, TAMBÉM DENOMINADO TRECHO
DE VAZÃO REDUZIDA. PARA MINIMIZAÇÃO DOS
IMPACTOS, A LEGISLAÇÃO EXIGE QUE SE DEIXE
NESTE TRECHO UMA VAZÃO MÍNIMA, UM VALOR
SUFICIENTE PARA MANTER A BIODIVERSIDADE E O
USO CONSULTIVO NO TRECHO.
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COMO A ENERGIA HIDRÁULICA
VIRA ENERGIA ELÉTRICA?
Centrais hidrelétricas são os sistemas que são
construídos para transformar a energia hidráulica
em eletricidade. Como a potência hidráulica está
relacionada com a quantidade da massa de água, que é
denominada de vazão, disponível no rio com o desnível
do trecho considerado, as centrais hidrelétricas são
construídas de maneira a se aproveitar ao máximo a
queda disponível do rio. É por isso é que elas geralmente
estão associadas às quedas, ou cachoeiras.

Saiba mais
A potência da central hidrelétrica
depende diretamente de dois fatores:
vazões afluentes e queda (desnível
entre a barragem e a casa de força). De
forma que a energia hidráulica disponível
depende da regularidade da vazão
afluente. Quanto menos a vazão do rio
variar, maior será energia que a central
hidrelétrica será capaz e gerar.
A PCH Fumaça IV apresenta em seu
arranjo característica clássica das
pequenas centrais hidrelétricas, ou
seja, empreendimentos situados em
rios de baixas vazões, onde aproveitase a queda natural disponível, típica do
relevo montanhoso da região do Espírito
Santo/Minas Gerais. Com a evolução do
conceito de PCH, atrelado aos avanços
tecnológicos, foi possível desenvolver
empreendimentos como a PCH Irara,
localizada no estado de Goiás, em que
as características regionais do Cerrado
apresentam menores quedas, mas que
contam, em contrapartida, com maiores
vazões, possibilitando a construção de
aproveitamentos hidrelétricos em rios
caudalosos.
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A figura 35 apresenta os principais componentes da
configuração típica de uma central hidrelétrica. A água é
captada em um reservatório formado por uma barragem,
sendo então conduzida por um canal, ou conduto, até
uma câmara de transição que, conforme o caso, pode
ser denominada de câmara de carga, se o sistema adutor
for um canal, ou de chaminé de equilíbrio, se o sistema
adutor for um condutor de adução. De lá, a água segue,
por um tubo, denominado conduto forçado, até uma
turbina hidráulica que , por sua vez, é o componente
responsável por transformar a energia hidráulica em
energia mecânica. Ao passar pelo rotor da turbina, a água
faz o seu eixo girar e, dessa forma, transformando a
energia hidráulica em energia mecânica. Como o eixo da
turbina hidráulica está ligado ao eixo do gerador, o eixo do
seu rotor é girado. Como esse rotor é formado por polos
magnéticos, é criado um campo magnético girante que
induzirá uma tensão na bobinas das espirais localizadas
no estador do gerador, colocadas perifericamente em
torno do seu rotor. A tensão criada nos bornes das
bobinas do estator é a energia hidráulica transformada
em energia elétrica pela central.
Por segurança, a eletricidade é gerada em baixa tensão,
que é inadequada para transmissão a maiores distâncias.
Para que a energia elétrica produzida possa ser levada até
o consumidor, a energia elétrica produzida pelo gerador
é levada até os transformadores da subestação que têm
como função elevar a sua tensão.
Da subestação, a energia elétrica em alta tensão é
transportada por meio de linhas de transmissão até os
centros consumidores, onde é distribuída para alimentar
as indústrias, o comércio, as residências e as áreas rurais.
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FIGURA 35
CICLO DA ÁGUA

Fonte: http://www. planetseed.com/pt-br/ node/15884.
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Pequenas
Centrais
Hidrelétricas
No Brasil, a partir da edição da Resolução 687 da Aneel,
um aproveitamento hidrelétrico é chamado Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) quando a potência é superior
a 5 MW e inferior a 30 MW, e de Centrais de Geração
Hidrelétrica (CGH) para potências inferiores a 5 MW.
No caso de operarem em geração distribuída, elas são
denominadas microcentrais se a potência for inferior
a 75 kW, e de minicentrais, quando gerarem potências
superiores a esse valor e inferiores a 5.000 kW.
Os arranjos e os componentes das microcentrais e
minicentrais são similares aos das PCHs. Entretanto
suas dimensões e a simplicidade de construção diferem
em muito das PCHs e mais ainda das hidrelétricas
convencionais, com seus reservatórios de água.
Microcentrais podem ser construídas para atender à
demanda de uma única residência, de uma propriedade
rural ou de pequenas comunidades isoladas. As
minicentrais podem atender agroindústrias e, em alguns
casos, gerar energia para um sistema local, em lugares
não atendidos pelas redes de transmissão nacional.
Já as PCHs são empreendimentos de maior porte,
geralmente construídas por empresas interessadas em
vender energia ao sistema de geração nacional. Com as
mudanças na legislação, com a criação do mercado de
micro e minigeração descentralizadas (GD), as Centrais
de Geração Hidrelétrica tornaram-se bastante atraentes.

PONTO
DE FUGA

LINHA DE
TRANSMISSÃO

SUBESTAÇÃO

Saiba mais
O metano e o dióxido de carbono são
os dois principais gases de efeito estufa
associados aos reservatórios de usinas
hidrelétricas. Ambos afetam o clima,
entretanto, o metano tem uma vida
mais curta na atmosfera, possivelmente
diminuindo sua influência no
aquecimento global ao longo do tempo.

VANTAGENS E DESVANTAGENS
QUE AS PCHS PODEM APRESENTAR
Algumas vantagens das PCHs que podemos destacar são:
• Ambientais: na medida em que seus reservatórios são
relativamente pequenos e geralmente não provocam
deslocamento populacional. Assim como as grandes, micro
ou minicentrais hidrelétricas, as PCHs utilizam uma fonte
renovável de energia, a água, e apresentam baixa emissão
de gases de efeito estufa. Se compradas com outras
fontes de energia renovável utilizadas para geração de
eletricidade, as PCHS apresentam um fator de capacidade
mais alto. As PCHs têm pouca influencia na migração dos
peixes, uma vez que geralmente são instaladas em locais
com cachoeiras, que constituem por si só, uma barreira
natural à migração dos peixes e quando construídas em
trechos de corredeira, esse problema pode ser minimizado
com a adoção de mecanismos de transposição de peixes.
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Fique ligado
• Econômicas: por serem isentas de algumas taxas
e impostos e receberem descontos na tarifa de
transmissão, podendo acessar linhas de financiamento
especiais e receber incentivos no âmbito dos
mecanismos de desenvolvimento limpo, como os
créditos de carbono. Pelo Brasil ter total domínio
da tecnologia, a implantação de pequenas centrais
hidrelétrica gera uma grande quantidade de empregos
em sua cadeia produtiva

Saiba mais

De acordo com a resolução normativa
n.º 673, de 4 de agosto de 2015 ( http://
www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015673.
pdf ) e lei n.º 13.360, de 17 de novembro
de 2016. (http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/
L13360.htm) da resolução normativa
n. 673: Art. 2o , são considerados
empreendimentos com características
de PCH aqueles empreendimentos
destinados à autoprodução ou à
produção independente de energia
elétrica, cuja potência seja superior a
5.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW
e com área de reservatório de até 13
km², excluindo a calha do leito regular
do rio. De acordo com o se

Conceitos e Contextos

§ 1o, o aproveitamento hidrelétrico
com área de reservatório superior a 13
km², excluindo a calha do leito regular
do rio, será considerado como PCH
se o reservatório for de regularização,
no mínimo, semanal ou cujo
dimensionamento, comprovadamente,
foi baseado em outros objetivos que
não o de geração de energia elétrica.
Para aproveitamento hidroelétrico entre
5 MW e 50 MW sem características
de PCH há a resolução normativa n.°
765, de 25 de abril de 2017 (http://
www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2017765.
pdf). Para produção independente ou
autoprodução também foi modificado
o limite máximo da capacidade
instalada, passando de 30MW para
50MW, independentemente de ter ou
não característica de pequena central
hidrelétrica (lei n.º 13.097, de 19 de
janeiro de 2015 já citada. Para potencias
inferiores a 5.000 kW, vale a definição
prevista na Resolução Aneel 482/2012
(http://www.aneel.gov.br/cedoc/
ren2012482.pdf) referente à mini e
micro geração descentralizada.
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Como desvantagens, as PCHs apresentam custos
unitários de instalação e operação relativamente
mais altos do que os das grandes centrais. E, quando
a sua construção desvia a água, reduzindo a vazão
em trechos entre a barragem e a casa de máquinas,
podem causar impactos à fauna e à flora do local. Se
instaladas em trechos de corredeiras, a barragem
pode constituir numa barreira à passagem dos peixes.
Como as potências são muito diferentes, fica difícil
comparar as PCHs com as grandes centrais hidrelétricas
e termelétricas a gás e a carvão, centenas de vezes
maiores. Contudo, em termos ambientais, de um modo
geral, as PCHs se inserem com mais facilidade no meio.

Saiba mais

PCHS NO BRASIL

chrisroll

Os gases emitidos pelos reservatórios
se originam da decomposição de
três fontes: da biomassa original
inundada, da biomassa formada pelo
processo de fotossíntese nas águas
do reservatório e da matéria orgânica
proveniente da bacia de drenagem do
reservatório. A decomposição diminui
progressivamente a quantidade de
biomassa inundada, e a proporção
da sua contribuição para a emissão
de gases diminui com o tempo,
sendo a maior contribuição gerada
nos primeiros três anos depois da
inundação. Como, de uma maneira
geral, os reservatórios das pequenas
centrais têm pequenas dimensões,
descontando-se do reservatório, a
área originalmente ocupada pelo rio,
mostra-se que as PCHs apresentam
baixo potencial de emissão da gases
de efeito estufa.

O CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA
PRODUZIDA NUMA PCH É MAIOR QUE
O DE UMA USINA HIDRELÉTRICA DE
GRANDE PORTE, DENOMINADA USINA
HIDRELÉTRICA DE ENERGIA (UHE), NA QUAL
O RESERVATÓRIO PODE SER OPERADO DE
FORMA A DIMINUIR A OCIOSIDADE OU OS
DESPERDÍCIOS DE ÁGUA. ENTRETANTO, AS
PCHS RESULTAM EM MENORES IMPACTOS
AMBIENTAIS E SE PRESTAM À GERAÇÃO
DESCENTRALIZADA. ELAS SÃO UTILIZADAS
PRINCIPALMENTE EM RIOS DE PEQUENO E
MÉDIO PORTES QUE POSSUAM DESNÍVEIS
SIGNIFICATIVOS DURANTE SEU PERCURSO,
O QUE PERMITE GERAR POTÊNCIA
HIDRÁULICA SUFICIENTE PARA
MOVIMENTAR AS TURBINAS.

Em 2018, operavam no Brasil em torno de 426 PCHs,
com 5.183,7 MW, o que correspondia a 3,16% da
capacidade instalada de geração em nosso país. Além
disso, existiam outras 33 PCHs em construção, com um
total de 395 MW. E de CGHs, existiam 699 CGHs em
operação, correspondendo a 711,6 MW instalados, 4
em construção, correspondendo a 8,5 MW instalados, e
mais 4, correspondendo a 10,1 MW, com construção não
iniciada. Dessa forma a participação as CGHs e as PCHs,
juntas, na matriz elétrica nacional correspondiam em
2018 a 3,58% da capacidade instalada e em operação,
a 5,04 % das em construção e 12,64% das com a
construção ainda não iniciada.
O potencial total de PCHs no Brasil está estimado em
cerca de 25.000 MW. De acordo com o Plano Decenal
2027, até o ano de 2023 já estão contratados 742
MW gerados por PCHS e CGHs em todo o Brasil.
É bem menos que os 3.998 MW e os 2.459 MW já
contratados para a eólica e para a solar fotovoltaico,
respectivamente. Demonstrando uma clara opção
dos agentes para essas duas fontes de energia em
detrimento da de origem da biomassa e das PCHs.

No Brasil, a Mini e Microgeração
Descentraliza - MGD, entrou em vigor
a partir 17 de abril de 2012, com a
edição da Resolução Normativa Aneel
n.º 482/2012 que posteriormente
foi revisada em 2015 com a edição
da Resolução Normativa Aneel 687.
De acordo com estas resoluções o
consumidor brasileiro pode gerar a sua
própria energia elétrica a partir de fontes
renováveis de energia podendo inclusive
fornecer o excedente para a rede de
distribuição para a concessionária de
sua localidade. Esse tipo de geração é
denominado de micro e minigeração
distribuída. Micro quanto a capacidade
instalada é inferior a 75 kW e mini, quando
a capacidade instalada for superior a 75 e
inferior a 5.000 kW. Essas resoluções se
aplicam às fontes renováveis, tais como:
biomassa, eólica , solar e hidráulica e à
cogeração qualificada,
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TUCURUÍ

Programa Parakanã:
uma história
de sucesso
Porfírio Carvalho
INDIGENISTA

Cursei Antropologia Aplicada na Universidade de Brasília.
Na década de 1960, não havia graduação em Antropologia,
apenas pós-graduação. Comecei trabalhando no Serviço
de Proteção ao Índio (SPI), que foi extinto. Em 1967, foi
criada a Fundação Nacional do Índio (Funai). Eu me inscrevi,
fiz o concurso, passei e fui para o Amazonas.

FIGURA 36
TRAÇADO DA RODOVIA
TRANSAMAZÔNICA

BENJAMIM
CONSTANT

Especializei-me em lidar com índios que eram conhecidos
como matadores, que recebiam com flechas os que
tentavam fazer contato com eles e que matavam as
pessoas. Eram índios isolados. As pessoas achavam que
eu estava querendo me matar! Mas eu percebi que aqueles
grupos de seres humanos necessitavam de pessoas fiéis a
eles, que não quisessem integrá-los à sociedade, mas que
respeitassem a cultura deles. Eu me sentia capaz disso.
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Arquivo pessoal

Com base em depoimento do autor, o texto mostra o seu trabalho como indigenista e destaca a importância
de projetos sociais para minimizar os impactos de grandes empreendimentos, como as hidrelétricas.

Arquivo pessoal

Como era
o trabalho
Fui para lá para coordenar as ações da frente de
atração. Um grupo de pessoas, homens do sertão,
pessoas sem muita cultura, corajosos, que conheciam
a mata. Coordenar tecnicamente, porque eu não tinha
a experiência. Eu tinha a teoria, que aprendi. Essas
técnicas de atração eram algo impressionante. O motivo
era a construção da Transamazônica que passaria pelo
meio do território dos índios Parakanã, lá no Pará. Eu
era da frente e junto com a equipe deveria acompanhar
a topografia da transamazônica. Nesse tempo não se
falava ainda na construção da hidrelétrica de Tucuruí,
pelo menos por lá. Tucuruí era só uma vilazinha. A selva
parecia engolir Tucuruí.
Lembro que fomos de Marabá a Altamira a pé. Levamos
três meses nessa expedição. A equipe era formada
por umas 15 pessoas, que faziam barulho, atiravam,
caçavam. Os Parakanã morriam de medo da equipe.
Imagina você, um grupo que não tinha espingarda, que
não conhecia aquilo. Quando conhecia, era recebendo
chumbo. Mas comigo foi diferente. Eu não levei armas
e não usava armas. Era contra. Era um jovem teórico
sem nenhuma experiência, que fui dizer ao chefe da
expedição para não usar armas. “E as feras?”, perguntou
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ele. “Não tem feras, logo, não tem necessidade de
armas”, respondi. “A não ser que você queira matar
alguém ou algum animal”. “A gente vai comer o quê?”,
questionava ele. Eu respondia: “Leva tua comida”. Tem
tantas formas de levar comida, conservada, salgada...
Agora, levar arma para se alimentar da selva é um
negócio muito louco. A coisa mais improdutiva para lidar
com grupos isolados é levar uma espingarda e dar tiros.
O cara se espanta.
Nunca fui atacado. Pregava e continuo pregando:
não use armas! Elas são para os fracos. Os fortes não
precisam delas.
Estive em Tucuruí antes de falarem da hidrelétrica e
não fiquei muito tempo. Voltei depois da construção
da Transamazônica e o que vi era algo inacreditável: um
grupo humano se acabando. Os Parakanã eram nômades
e viviam correndo de um lado para o outro. Correndo
daquelas pessoas que queriam fazer contato com eles.
Esse era o cenário. E nós sempre preocupados com
os Parakanã. Quando voltamos a vê-los, eles estavam
morrendo como moscas. Um colega nosso pediu
demissão. Todo dia ele enterrava índios Parakanã.
A construção da estrada Transamazônica, iniciada em
1970, atravessou o território dos Parakanã. No dia 13 de
julho de 1971, foi criada uma reserva indígena. Lembro
demais desse dia. Naquele tempo, o Brasil tinha como
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política indigenista a criação de reservas, como foi feito
nos Estados Unidos. Índio que estava de fora, colocava
para dentro. Era uma cópia do modelo norte-americano.
Segundo o artigo terceiro da criação desta reserva, a
Funai teria dois anos para propor sua diminuição. Os
índios eram nômades e passaram a ser sedentários.
Acreditavam que eles não precisariam nada além de um
lote com 50 hectares, 100 hectares. Era assim a visão
da época, da sociedade brasileira. A sociedade brasileira
pensava assim, e pensa ainda hoje. Não mudou muito,
não. Ainda há pessoas que questionam por que tanta
terra para os índios: “O governo dá terra para os índios”,
“Eles são um bando de preguiçosos. Não trabalham, não
produzem”. Já ouvi muito isso. Mas não se dá terra para
os índios, a terra já é deles. Apenas reconhecemos isso.
Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Construída no Rio
Tocantins, no município de Tucuruí, a cerca de 300 km ao
sul de Belém, no estado do Pará, com uma capacidade
geradora instalada de 8.370 MW.

Em 1974, iniciou-se a construção da hidrelétrica de
Tucuruí. Ninguém sabia o que iria acontecer, até onde
chegariam as águas. Naquele tempo não se tinha a
precisão que hoje a gente tem. Naquela época existia o
topógrafo e não havia medida, não se sabia exatamente.
Imaginava-se. E a hidrelétrica inundou não só áreas
de aldeias indígenas, mas terras indígenas e parte da
Transamazônica.
Muita gente não sabe, mas o traçado original da
Transamazônica foi alterado devido à construção da
hidrelétrica. As terras dos Parakanã tinham como limite
a Transamazônica. Como o traçado da estrada mudou,
mudou também o limite das terras indígenas.
Tucuruí inundou 38.700 hectares de terra. Mas para os
índios não foram inundados apenas 38.700 hectares
de terra. Foram 38.700 hectares mais 56.000 hectares,
onde os colonos foram assentados. O que dá 94.700
hectares de interferência de fato. O pior problema não
foi a inundação, foram os povoados que se instalaram ao
redor da terra indígena. Inundar foi o de menos. O que
mais impactou foi a mudança socioeconômica da região,
que pressionou a comunidade indígena.
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Em 1984, a Eletrobras Eletronorte financiou a retirada dos
índios. Por meio de um decreto, a área foi demarcada. No
artigo terceiro, ele determina que a Eletrobras Eletronorte
ressarcirá a comunidade indígena pela perda da posse
da terra, em decorrência da remoção da área. Ou seja, a
indenização da Eletrobras Eletronorte, os gastos dela com
os índios, tem um lado legal, pois foi determinado que ela
ressarcisse o valor estipulado pela Funai.
Nessa época, eu estava há muito tempo fora da Funai. A
Eletrobras Eletronorte solicitou uma consultoria sobre o que
poderia ser feito em Tucuruí. Queriam saber se a ideia que
propus para as populações Waimiri-Atroari atingidas pela
Hidrelétrica de Balbina poderia ser implantada em Tucuruí.
Teria que trabalhar com os índios que estavam morrendo,
que estavam se acabando. Logicamente, sozinho, eu não
poderia fazer nada. Precisava de companheiros, amigos e
técnicos que pudessem ajudar. Procurei, inclusive, dentro da
própria Funai e encontrei amigos.
Primeiro, apresentei a proposta à Eletrobras Eletronorte,
depois à Funai e, por último, aos índios. Por que não fui
discutir antes com os índios? Os índios não falavam uma
palavra de português, eu não dominava o Tupi suficiente para
explicar isso. Ainda hoje, se eu for explicar isso em Tupi, eu
não consigo.
Um documento iniciou o diálogo. A Eletrobras Eletronorte
se comprometeu a demarcar a nova área, o que foi feito.
A terra era deles, ela apenas reconheceu isso. A reserva
original tinha 212 mil hectares. Na demarcação, ficou
com 351.697 hectares, ou seja, mais 139 mil hectares.
Após a demarcação, a Eletrobras Eletronorte bancou
financeiramente a saída dos invasores.

O resgate
de um povo
e sua cultura
Em 1987, iniciou-se o Programa Parakanã. Fui explicar
para os índios em português. Eles não entendiam. Tinha
um índio que sabia mais ou menos português. Naquele
tempo, eu já sabia mais ou menos a língua deles e
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expliquei o programa. A ideia era que voltassem a trabalhar,
voltassem a ter uma roça, comida, independência. Eles não
entenderam bem. Eles perguntaram: “Trabalhar pra quê?
Eu tenho comida, me trazem. Eu tenho roupa, eu tenho
casa. Não tenho gastos. Só faz sentido ter dinheiro pra
gastar com alguma coisa, mas, se eu tenho tudo, não faz
sentido ter dinheiro”, diziam.
Resultado, na hora da tradução, o menino disse que eu
não daria mais a comida, que eles morreriam de fome.
Ele traduziu dessa maneira. Um índio velho, que estava
na reunião, levantou-se e partiu para cima de mim. E
eu tentando puxar meu tupi para explicar direito. Não
consegui. Ele agarrou meu pescoço e tentou me matar.
Ou eu capitulava, ia embora e não voltava nunca mais ou
aguentava firme até morrer. Havia, ainda, uma terceira
hipótese: eu escapava e dava continuidade à minha ideia.
Não preciso dizer o que aconteceu. Eu escapei. Ele viu que
eu era sincero, que não mudei de ideia mesmo com meu
pescoço sendo apertado e já quase sem ar. Precisava ser
firme. Uma tradução dessas é perigosa demais. Conversei
com o índio tradutor depois. Foi o pai dele quem tentou me
matar. Acabou se tornando um grande amigo.

À época da construção da Usina
Hidrelétrica de Balbina, no Amazonas,
a primeira providência adotada foi
a demarcação, em 1987, por meio
de financiamento pela Eletrobras
Eletronorte, de uma área de
2.585.911 ha, com base em estudos
antropológicos realizados pela Funai.
A segunda foi a implantação do
Programa Waimiri-Atroari, em 1988,
com ações múltiplas nas áreas de
administração, saúde, educação,
meio ambiente, apoio à produção,
documentação e memória. O
objetivo pretendido foi o de que os
Waimiri-Atroari pudessem preservar
dinamicamente sua autonomia
cultural, a partir de uma inserção
social em bases equilibradas, no
contexto da sociedade nacional - o
que, infelizmente, não ocorre com
a maioria dos povos indígenas no
Brasil.
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simanlaci

O maior impacto
é a mudança
socioeconômica

Como minimizar
os impactos
negativos

Como funciona
o Programa
Parakanã?
O Programa não é um contrato social, de uma entidade
com outra. Existe um fundamento filosófico. Tínhamos
que respeitar os Parakanã, a forma de viver deles, sua
alimentação, reprodução, língua, terra e religião. Não
podíamos chegar lá e dizer tudo o que eles tinham
que fazer. Era preciso respeitar a cultura deles. Lá não
existem padres, nem protestantes. Tem o sistema
cultural deles, a religião deles. Continuam falando o
tupi – e cada vez mais. Continuam vivendo da forma
deles. Fazem festas, casam-se conforme as tradições
deles, têm filhos. Fazem algumas coisas que, para nós,
são aparentemente cruéis, mas fazem parte do sistema
deles. O programa tem esse fundamento: o respeito.

Renan Martelli da Rosa

Antes
do Programa
Parakanã
Os Parakanã eram nômades e passaram a ser sedentários.
Passaram a comer num panelão. A Funai, para não deixar
morrer – eu também faria o mesmo –, fazia um panelão
com arroz, charque. Todo dia o cozinheiro batia na enxada e
os índios faziam fila, com o prato na mão.
Eram 247 pessoas em situação de total dependência
de alimentos, fornecidos pela Funai, e num processo de
perda de valores culturais. Não existia escola, eles não
conheciam a escrita. Havia epidemia de sarampo, gripe,
hepatite. Tudo de ruim que podia acontecer, acontecia
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com aquele grupo indígena. A Funai procurou colocar
equipes médicas, mas doenças desse tipo não se curam.
Cem por cento dos índios tinham malária, até recémnascidos. Se não for tratada, a doença mata. Assim, os
índios foram morrendo.
A ONU visitou a aldeia e deu os Parakanã como
extintos, pois só havia duzentos e poucos índios, que
morriam a uma taxa de, aproximadamente, 20% ao
ano. Se continuasse nesse ritmo, em cinco anos o povo
Parakanã não existiria mais. De um grupo de 200 índios,
em menos de dois anos, restavam 96. Morreram 104
Parakanã. Morreram de quê? De doenças e tristeza.
Muita gente pode pensar que tristeza não mata. Mas
o índio ficava na beira do rio, olhando para o rio e toda
aquela tecnologia sendo mostrada para ele; toda a
história deles se acabando.
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Objetivos
do Programa
Parakanã
• Garantir o usufruto exclusivo da terra: não adianta
demarcar a terra indígena e não garantir que seja só
do grupo em questão. E ser só deles não quer dizer ter
uma placa bonitinha. É preciso garantir que nada seja
tirado dali. É convencê-los de que não devem vender a
madeira, não devem vender as riquezas naturais. Tem
horas que eles chegam a dizer: “Ei, você quer mandar
na minha terra?”. “Quero!”, respondo, “porque lutei pela
demarcação dela. Eu lutei e me sacrifiquei dentro da
minha sociedade, porque não queria que vocês jogassem
fora os bens de vocês. Um dia, vocês vão entender.
Os outros índios venderam as madeiras, venderam os
recursos. Estão sem a madeira e sem o dinheiro.” Quando
eu faço essa comparação, eles entendem claramente.
• Melhorar as condições gerais de vida: segundo as
aspirações do próprio povo Parakanã. Se eles querem
continuar andando nus, vão andar nus. Se querem viver
o dia pescando na beira do rio, vão continuar. Não é
porque eu quero, porque eu tenho o modelo que eu
trouxe não sei de onde.

eles o nosso sistema, estaremos cometendo um crime
muito grande. E contra nós mesmos.
• Equilibrar as ações econômicas: não adianta eu fazer
qualquer trabalho e eles continuarem dependentes de
alguma coisa que precise ser feita pela nossa sociedade.
Eles têm que ter a própria produção e negociar cara a
cara. Por exemplo, uma negociação para construção de
uma hidrelétrica numa terra indígena. Se aquele grupo
que está negociando não estiver forte, não estiver com
alimentação, não tiver terras demarcadas, não estiver
bem de saúde, você não está negociando com ele. Você
está impondo, porque ele está numa situação precária.
Ele não negociou, ele foi achatado pelo processo.
Daí a necessidade de, em qualquer negociação com
qualquer comunidade indígena, eles estarem bem. Do
contrário, nós estamos impondo. Quem está precisando
não barganha nada. E outra coisa: é preciso que, em
uma negociação, quem negocia possa dizer não. Se
não puder dizer não, é ditadura. A ditadura somos nós
impondo a nossa vontade em casa, na rua... Seja do
capital, da nossa tecnologia ou do nosso conhecimento.
Os objetivos são atingidos por meio de subprogramas
com ações indigenistas de assistência nas áreas de
saúde, educação, produção...
O subprograma de Saúde, por exemplo, visa a garantir
boas condições de saúde à população Parakanã,
valorizar a medicina tradicional que dominam e
repassar conhecimentos de outras formas de medicina.
Contamos com dois médicos, um odontólogo, 14
agentes técnicos de saúde, um inspetor de endemias e
dois agentes de controle de endemias.
No subprograma de Educação, o objetivo é oferecer
uma educação escolarizada diferenciada e específica
para a realidade indígena Parakanã, valorizando a sua
cultura, a língua e a terra deles. Para isso, contamos com
um coordenador de educação, um técnico em educação
e oito agentes técnicos de educação.
Tínhamos que fazer algo diferente na escola. Era preciso
que os índios participassem. Eles mantêm a língua deles
há mais de mil anos. Eles vão manter isso sem um papel?
É complicado. Esse conhecimento tem que passar de
pai para filho. As construções, as casas, a pescaria, a
forma de fazer a comida, de plantar... Eles também têm
os engenheiros agrônomos deles, os médicos deles,
os guerreiros deles e têm os políticos deles para se
relacionar com a gente.

• Ampliar a compreensão deles sobre a nossa
realidade: eles têm que nos entender. Se nós não
explicarmos, não mostrarmos, se apenas impusermos a
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Programa
tem muito
a comemorar

Por exemplo, uma peça simples que é a flecha. Não sei fazer
uma e duvido que alguém saiba. Ninguém sabe, porque
tem que ter a técnica. Tem a aerodinâmica da flecha, tem
a forma balística que ela segue, tem vários componentes
amarrados um ao outro num desenho matemático preciso.
É conhecimento, é a etnomatemática. Tudo tem a ver
com a vida deles. Eles não podem conhecer um cálculo
geométrico cuja geometria não exista na cabeça deles. Mas
na hora em que eles reconhecem, aprendem rapidamente.
Se ensinarmos a partir da realidade em que estão inseridos,
eles vão aprender.
Nossa escola tem um sistema de educação diferente.
Lá, a alfabetização é na língua Parakanã. Tem
capacitação para realizar a educação escolarizada, eles
têm seus professores e a língua portuguesa é ensinada
como a segunda língua. Da mesma maneira que
aprendemos inglês. Ensino de matemática básica: nós
simulamos lojas para eles não serem enganados. Eles
têm dinheiro, vão comprar e o vendedor do comércio os
engana. Não permitimos! Nós fazemos lojas simuladas
para eles aprenderem a tirar nota fiscal, ser o caixa, pois
eles precisam de tudo isso para viver. Precisam saber
como é e como funciona. São escolas mesmo.
Nas ações do subprograma de Apoio à Produção,
temos como objetivos específicos adaptar técnicas à
realidade cultural dos Parakanã, com projetos de criação
de pequenos animais domésticos; otimizar os projetos
agropecuários existentes, mantendo-os em equilíbrio com
as necessidades dos Parakanã, com relação ao suprimento
de proteína animal e leite; e buscar alternativas para
produção de alimentos, sem quebrar a harmonia natural
do processo produtivo existente. Nesse subprograma,
trabalham um engenheiro florestal, um coordenador, dois
agentes operacionais e dois técnicos agrícolas.
Por fim, no subprograma de Proteção Ambiental nossos
objetivos são proteger o território Parakanã de ações
predatórias em todos os níveis, garantindo o usufruto
exclusivo dos recursos naturais pelos Parakanã, além de
desenvolver ações que possibilitem a conscientização
dos Parakanã para os problemas ambientais inerentes às
atividades produtivas de subsistência que desenvolvem.
Embora estejamos na goteira de Tucuruí, maior
hidrelétrica do Brasil depois de Itaipu, usamos na
aldeia Parakanã toda energia de fonte solar. Por quê? A
Eletrobras Eletronorte poderia levar uns fios até lá. O
pessoal é doido que a gente deixe instalar. Eles falam dos
custos para instalação, que podem cabear até lá... Mas a
energia solar educa. Você aprende a usar a energia. Você
não esnoba a energia solar. Tem hora de ligar e hora de
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Em novembro de 2011, depois de 25 anos do Programa
Parakanã, a população atingiu 899 pessoas. Nós
faremos uma festa quando chegar a 900 Parakanã. Eles
têm total independência alimentar: possuem grandes
roças com produção de excedentes, coletam frutas,
sementes. No início, fizemos a roça para os índios. E eles
assistindo. Eles não pegavam na enxada. Mas a colheita
era deles. Nós começamos a chamá-los para participar,
no primeiro ano, no segundo ano... No terceiro, a roça
era deles. Os índios Parakanã hoje têm roças enormes
e já vendem os excedentes. Em 2011, venderam
seiscentos e poucos mil reais só de açaí. É um negócio
impressionante!
desligar. Tem o Sol como companheiro. Trabalham com
isso um coordenador e três agentes operacionais.
Montamos esses sistemas, que se interligam e
que funcionam. São pequenas obras: uma ponte,
a construção de uma estrada, uma escola, uma
enfermaria. Com recursos que recebemos da Eletrobras
Eletronorte, conseguimos fazer.
O mais importante é a saúde, a participação deles e a
alegria deles. São as crianças, são os jovens. Uma vez,
estava numa aldeia. E nesse dia eu estava com o médico,
que saiu de avião, alugado. Quando o médico foi embora,
uma criança começou a ter convulsão. Mas nós tínhamos
um funcionário, no laboratório. Não tinha energia. Então,
como ele fazia os exames? Com a luz do Sol. Solar mesmo.
Direto no microscópio. O funcionário, então, fez o exame.
Era malária. Aplicamos o remédio e o menino ficou um
pouco melhor. Na manhã seguinte, estava a mãe, com um
filho no colo e o outro, que tomou a injeção, nas pernas
dela. Se não tivesse o funcionário e aquele microscópio, o
gurizinho iria morrer. Ali eu pensei que valeu a pena tudo o
que eu tinha passado. Só de ver aquela criança brincando
na beira de rio valeu todo o sacrifício.

No âmbito cultural, houve o resgate de todas as
manifestações: festas tradicionais, pinturas corporais,
ritos de passagem. Há nove escolas e 57,86% da
população são alfabetizados na língua materna e no
português. Isso é muito importante.
Em saúde, vacinação de 100% da população contra
todas as doenças imunopreveníveis. Nenhuma doença
imunoprevenível nos últimos oito anos; controle total de
doenças respiratórias; boa nutrição; controle da malária e
de outras doenças endêmicas. Controle total da hepatite
B. Controle informatizado da saúde dos Parakanã.
Programa de saúde bucal preventivo, curativo e corretivo.
A terra indígena Parakanã está demarcada, homologada,
sem nenhum invasor. Há fiscalização sistemática dos
limites e dos transeuntes da rodovia Transamazônica,
que faz limite com a área. A situação fundiária está
totalmente regularizada, com registro em cartório de
imóveis e serviço de patrimônio da União.
Os aspectos demográficos: população atual, 899
indivíduos. Idade média: 18 anos. Natalidade de 39,74
nascidos vivos/1.000 habitantes. Nesses 25 anos,
conseguimos atingir os objetivos.
A previsão é global. É um termo de compromisso e
aditivo assinado entre a Eletrobras Eletronorte e a
Funai. O orçamento é anual, e o repasse pela Eletrobras
Eletronorte é mensal.
Em 1987, eu tinha que inventar alguma coisa nova.
Então, nós fundamos uma associação. Nem se falava
nisso na época. Uma associação para dar apoio ao
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programa. Era a única forma de fazer. Entregamos a
documentação, registramos o convênio em cartório,
e fomos à Receita Federal para conseguirmos a
inscrição do CGC para receber os recursos. Execução
de despesas é a manutenção feita pelo programa, que
é uma entidade registrada em cartório no nome das
duas instituições. Sem querer comparar mal, é uma
Sociedade de Propósito Específico (SPE). Só que isso
inventaram agora. A associação nós fundamos em 1987.
A execução de despesas é essa. A prestação de contas
é junto ao conselho consultivo, que aprova e manda para
a contabilidade da Eletrobras Eletronorte, que envia para
a sede da empresa, que dá por encerrada a prestação.
Nossas prestações de contas estão e sempre estiveram
em dia, além de todos os nossos documentos e toda
nossa história digitalizada. Nós temos uma sala no Projeto
Parakanã, para a fiscalização, com todos os documentos
certinhos para qualquer fiscalização, Tribunal de Contas...
Até o povo, se quiser ver, pode ver documento por
documento, desde 1987. Não joguei nada fora.
Eu diria que o problema não é inundar o local ou passar
uma linha de transmissão dentro da terra indígena. O
que mais impacta são as mudanças, principalmente as
socioeconômicas, que pressionam os grupos da região.
O maior problema para os Parakanã não foi a hidrelétrica,
os 96 mil hectares inundados, mas os povoados que se
estabeleceram próximo às terras indígenas. Os Parakanã
só resistiram ao poder dos madeireiros e às pressões
políticas porque tinham o Programa. Os outros grupos
da região não resistiram.
Por isso, eu aconselharia os responsáveis pelo
empreendimento a tratar o assunto com seriedade,
entender que aquela comunidade indígena não está
ali para receber benefícios. É preciso que durante o
projeto sejam tomadas providências para que os grupos
indígenas possam ficar bem. O empreendimento deve
se responsabilizar pelas comunidades que atinge.
Hoje, a Eletrobras Eletronorte não tem problema com os
Parakanã. Gastou dinheiro, sim, mas obteve resultado.
Só por ter salvo um povo, Tucuruí é a maior hidrelétrica
do mundo. Gosto muito dela, como gosto de Balbina.
Os índios Waimiri-Atroari também acham que Balbina é
deles, pois ajudou a salvar a vida deles.
O empreendimento só tem sentido se a empresa incluir
em seus custos algo que verdadeiramente ajude a
comunidade. Não é dar presente, nem construir uma
escola ou dar um carro, nada disso! É ter um programa,
algo de longo prazo e verdadeiro, discutido.
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Termeletricidade
e energia
nuclear no país

FIGURA 37
CAPACIDADE INSTALADA POR FONTE (2018)

Para complementar a energia que provém das
hidrelétricas, a matriz energética brasileira utiliza,
basicamente, fontes como energia nuclear, gás natural,
derivados de petróleo e biomassa (bagaço de cana das
usinas de açúcar). Essa energia elétrica, produzida nas
usinas termelétricas pela geração de calor, é chamada
de complementação térmica. Para dar uma ideia da
variação sazonal na geração de eletricidade por meio
de hidrelétricas no Brasil, o gráfico a seguir mostra a
complementação térmica média necessária em um ano.
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O que é
termeletricidade?
Termeletricidade é a eletricidade gerada pela conversão
de energia térmica em energia elétrica. Essa energia
térmica resulta do calor gerado a partir da queima de
algum tipo de combustível – que pode ser fóssil, como
carvão, petróleo, gás, ou orgânico, como biomassa –, ou
por meio da fissão nuclear. O calor gerado em uma usina
termelétrica produz vapor a alta pressão, que é usado
para movimentar uma turbina. Nessa turbina, a energia
térmica é, então, convertida em energia elétrica.

Eletricidade
no Brasil
A energia elétrica foi introduzida no Brasil em 1879,
logo após a invenção de geradores de eletricidade,
acompanhando os desenvolvimentos técnicos na
Inglaterra e nos Estados Unidos. Na época, as usinas
eram todas hidrelétricas, utilizando a energia hidráulica
de quedas d’água, ou de correntes rápidas de água
para movimentar turbinas hidrelétricas. Mais tarde,
entraram no mercado brasileiro geradores movidos a
vapor, produzindo energia em usinas termelétricas a
partir da queima de combustíveis fósseis. O primeiro
serviço público de iluminação municipal foi inaugurado
em Campos, no Rio de Janeiro, em 1883, com energia
gerada em usina termelétrica.

Complementação
térmica

Tipicamente, a complementação térmica anual no Brasil
varia entre 6,7% e 11,5%. No período de 2002 a 2010, a
contribuição térmica variou de 2.000 a 10.000 MW, em
média; a partir de 2010 aumentou e chegou até 30.000
MW em alguns anos parte dos quais usando bagaço de
cana. E de onde se originam esses MW?

Como o
Brasil gera
energia?

64% HIDRELÉTRICA

No Brasil, em 2017, aproximadamente 86% da energia
elétrica era gerada nas cerca de 500 usinas hidrelétricas,
grandes e pequenas, que produziam 63,8% da
eletricidade usada no país. O restante da nossa energia
se originava, naquele ano:
- de usinas termelétricas, sendo que a queima de
combustíveis fósseis, como carvão, gás, óleo diesel, óleo
combustível e gás contribuía com 17,2% e a queima de
biomassa com 9,2%;
- de usinas nucleares, que produziam 1,3%;
- e da energia eólica, gerada pela força dos ventos, que
contribuía com 7,8% do total;
- energia fotovoltaica contribuía com 0,6%.
A abundância de recursos hídricos no Brasil e o elevado
grau de tecnologia de construção de usinas que se
desenvolveu no país foram fatores determinantes para
que as hidrelétricas predominassem em nosso modelo
energético. Como a energia hidrelétrica é sujeita a
variações sazonais de pluviosidade, a construção de
reservatórios de água permite a geração de eletricidade
quando chove pouco. Ainda assim, podem ocorrer
períodos críticos que justifiquem a geração com outras
fontes energéticas além da hidrelétrica.

16% COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS
9% BIOMASSA
9% EÓLICA
1% NUCLEAR
1% SOLAR
Fonte: EPE (Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017 ano base 2016).

Fica evidente que, mesmo que os consumidores
residenciais, empresariais e industriais adotem uma
atitude de uso consciente da energia, um sistema
elétrico não pode depender de uma única fonte de
energia, como a geração hidrelétrica, por exemplo. E, por
essa razão, parte da nossa energia é gerada de outras
formas, que independem da ocorrência de chuvas, como
usinas termelétricas de vários tipos, painéis solares e
parques eólicos.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÈTICA (EPE). Anuário estatístico de Energia Elétrica
2017 ano base 2016. Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2017.

A escolha da fonte a ser utilizada depende de custos
do combustível (carvão, gás natural e derivados de
petróleo) ou, no caso de biomassa e de energia nuclear,
de custos da implantação de unidades de geração.
Outros fatores que influenciam na escolha do tipo de
complementação térmica são:
- localização geográfica: distâncias que compensem
tanto o transporte de combustível, para o funcionamento
das usinas termelétricas, quanto o custo para a
transmissão da energia gerada;
- características do equipamento: de um lado, a
capacidade de entrar rapidamente em funcionamento
quando necessário – e, sob este ponto de vista, o gás
natural é a opção preferida. De outro, a disponibilidade
da matéria-prima para gerar energia de base, que precisa
manter-se, praticamente, constante durante todo o ano.
E, nesse aspecto, as melhores opções seriam carvão e
energia nuclear.
Porém a expansão da geração de energia com carvão
encontra sérias limitações, não só pelas características
pouco atraentes, como o elevado índice de impurezas
do carvão nacional. A principal limitação vem de a
queima de carvão emitir gases que contribuem para o
aquecimento da Terra, como o dióxido de carbono, ou
CO 2. A queima de gás natural e de derivados de petróleo
também envolve esse mesmo inconveniente da emissão
de gases de efeito estufa. Há, portanto, um nicho para
a energia nuclear, cujo ciclo de vida completo emite
apenas pequenas quantidades de CO2.
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Algumas
questões sobre
a energia nuclear
Embora a emissão de gases de efeito estufa seja
pequena, a energia nuclear pode trazer outros
problemas, tais como os decorrentes da segurança
nuclear. Nos reatores nucleares, os fragmentos
resultantes da divisão dos núcleos de urânio são
átomos radioativos e, após funcionar durante algum
tempo, o núcleo do reator fica muito radioativo. Se
essa radioatividade ficar dentro da cápsula protetora,
não há problema. Contudo, se ela escapar, existe risco
de contaminação radioativa.

Numa usina térmica clássica se produz calor queimando
combustível – que pode ser lenha, carvão, óleo diesel,
óleo combustível ou gás natural – para ferver água numa
caldeira. O vapor produzido faz girar uma turbina que,
por sua vez, faz girar o núcleo móvel de um gerador
elétrico, produzindo eletricidade.
Numa usina nuclear, a caldeira é substituída por um
reator nuclear, que fica dentro de uma cápsula protetora
de aço. No “coração” desse reator, há barras com urânio.
O urânio, cujo símbolo é U, aparece como último
elemento químico natural na tabela periódica porque
o seu átomo tem o núcleo mais pesado de todos: sua
massa atômica é 238. Essa característica faz com que
os átomos de urânio facilmente se dividam em dois
fragmentos, produzindo partículas nucleares chamadas
nêutrons que, por sua vez, provocam mais divisões
em outros átomos de urânio. Essa reação em cadeia,
que acontece dentro do reator da usina, também é
chamada de reação nuclear. A reação em cadeia faz a
temperatura das barras de urânio ficar muito elevada e
ferver a água que está dentro da cápsula protetora do
reator, formando vapor. Exatamente como acontece em
qualquer usina térmica. Daí para frente, o processo de
geração de eletricidade é o mesmo.

Conceitos e Contextos

Saiba mais

Como será
nossa matriz
energética no
futuro?
A expansão da produção de eletricidade no Brasil é
de cerca de 5% ao ano. As previsões da Empresa de
Planejamento Energético (EPE) indicam que a geração
hidrelétrica continuará a ser dominante mas energias
renováveis, principalmente a energia eólica, deverão
aumentar substancialmente a sua participação.

Inovações
Espera-se que o número de fontes geradoras aumente
muito, tornando a administração do sistema muito mais
complexa. E, para gerenciar esse sistema complexo, smart
grids devem ser introduzidas em grande escala.
Com essa tecnologia, a necessidade da complementação
térmica para energia de base, sua principal justificativa,
irá diminuir, reduzindo a ênfase dada à contribuição das
fontes térmicas e da energia nuclear.
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Segurança e energia nuclear

rocharibeiro

Como funciona
uma usina
nuclear?

O custo da energia nuclear também é elevado e, por
isso, muitas vezes ela não é competitiva em relação à
energia gerada por gás natural, ou combustíveis fósseis,
dependendo do custo do combustível. Em nosso país, na
segunda década do século XXI, a energia nuclear apresenta
um custo 50% superior ao de energia hidrelétrica.

A segurança de uma usina nuclear
começa no projeto, passa pela
construção (com rigorosa seleção dos
materiais utilizados), a manutenção
dos equipamentos e o treinamento
permanente das equipes. Usinas
nucleares possuem sistemas de
segurança redundantes, independentes,
fisicamente separados e de tecnologias
diversas, em condições de prevenir
acidentes e, também, de resfriar o
núcleo do reator em situações normais
ou de emergência. Na situação
improvável de perda de controle do
reator em operação normal, eles
entram automaticamente em ação.
Além de todos esses sistemas, as
usinas nucleares de Angra dispõem
de sistemas de segurança passivos,
que funcionam sem que precisem ser
acionados por dispositivos elétricos.

São as numerosas barreiras protetoras
de concreto e aço e os edifícios de
contenção, que protegem as usinas
contra impactos externos, tais como
terremotos, maremotos, inundações
e para dentro da esfera de contenção
A contenção segura da radioatividade
produzida na fissão nuclear é obtida
mediante uma série de barreiras que
agem para proporcionar “defesa
em profundidade”. O sistema de
refrigeração do reator evita liberação de
radioatividade dentro de uma esfera de
contenção estanque de aço.
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Energia eólica

COMO SE APROVEITA
A ENERGIA DO VENTO?
Acredita-se que o barco a vela seja uma das primeiras
invenções do ser humano que aproveitou a força
dos ventos. Existem registros sobre o uso de barcos
a vela pelos egípcios há mais de três mil anos. Na
Antiguidade, fenícios, chineses e vikings também
usavam esse tipo de embarcação.

Jorge Antonio Villar Alé
PROFESSOR E CONSULTOR EM ENERGIA RENOVÁVEIS

O que é
energia eólica?
A energia eólica vem dos ventos e tem origem nos raios
de Sol que incidem sobre nosso planeta. Como esses
raios não incidem com a mesma intensidade em todos os
lugares, o aquecimento desigual da Terra gera a energia
cinética, que movimenta camadas de ar. Essa energia do
ar em movimento é o que chamamos de vento.
As brisas são ventos que se originam por diferenças de
temperatura entre a terra e o oceano. Durante o dia,
a temperatura da terra é maior do que a das águas do
oceano. Assim, o ar sobre as áreas de terra se aquece
e ascende, gerando uma zona de baixa pressão. O ar
sobre as águas, mais frio, ocupa o lugar do ar aquecido,
que ascendeu, formando, assim, um fluxo de ar que
denominamos vento. À noite, a temperatura da superfície
da terra fica mais fria que as águas, e o processo se inverte.

POTENCIAL EÓLICO E
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE
Estima-se que em torno de 1% de toda a energia solar
que incide sobre a Terra é convertida em energia eólica.

A partir da década de 1970, o interesse pela tecnologia
eólica ganhou força, e na década de 1980 teve início a
implantação de parques eólicos com fortes incentivos
governamentais, reduzindo assim o alto custo de
geração da energia. Hoje em dia, os parques eólicos
utilizam um conjunto de aerogeradores de grande porte,
sendo competitivos com relação a outras formas de
geração de energia para produção de eletricidade.

Tal valor percentual representa 1.200.000 GW de força
dos ventos disponível na terra dos quais, somente 6%
pode ser aproveitado para geração de eletricidade em
parques eólicos. Isto com base no estudo de 2005 de
Archer e Jacobson, da universidade de Stanford, na
Califórnia (USA). Os autores mostram que, de todo o
potencial da energia dos ventos 72.000 GW poderiam
ser aproveitados para gerar eletricidade, por meio de
parques eólicos. Tal estudo quantificou a energia eólica
global gerada em locais com velocidade do vento média
anual igual a 6,9 m/s utilizando aerogeradores com
potência nominal de 1,5 MW instalados a 80 m de altura.
Em termos percentuais parece pouco, mas este potencial
de energia eólica que pode ser aproveitado equivale a
11 vezes a capacidade de geração elétrica instalada no
planeta que em 2016 era em torno de 6500 GW.
Para se ter uma ideia, em início de 2018, a capacidade
de energia produzida em parques eólicos era igual a
540 GW, valor inferior a 0,8% do potencial da energia
dos ventos. Considerando um fator de capacidade
de 32% que é o equivalente a um rendimento global
dos aerogeradores, esse 0,8% de capacidade eólica
representa 1500 TWh equivalente a 6% de toda a
geração de eletricidade do planeta, que em 2017 era em
torno de 26000 TWh.

Moinhos de vento vêm sendo utilizados para moer
grãos há mais de 2000 anos, na China. Os moinhos
chineses, conhecidos como panémonas, captavam a
energia do vento por meio de velas distribuídas em
torno de um eixo vertical. Moinhos de eixo vertical
também foram usados na antiga Pérsia, região ocupada
atualmente por Irã e Afeganistão.

Como funcionam
as turbinas
eólicas?
As turbinas eólicas ou aerogeradores possuem um rotor
com pás que, girando, transformam a energia cinética
do vento em energia mecânica. Posteriormente, essa
energia é convertida em eletricidade utilizando um
gerador elétrico. As torres que sustentam as turbinas
são feitas de aço ou de concreto e as turbinas eólicas
mais comuns possuem rotores com duas ou três pás,
sendo utilizados preferencialmente os de três pás.

Os moinhos de vento de eixo horizontal surgiram na
Europa e eram usados para moer grãos e bombear
água. Na Holanda, os moinhos de vento eram utilizados
também para bombear água acumulada em terras
abaixo do nível do mar. Nos Estados Unidos, por volta
de 1850, foram criados os primeiros cata-ventos para
bombeamento de água, com rotores multipás acoplados
a um sistema de manivela.

As pás têm um desenho aerodinâmico e são fabricadas
em fibra de vidro, reforçadas com materiais plásticos
ou carbono. Como o vento pode soprar de diferentes
direções, o rotor possui um sistema que permite seu giro
para posicionar-se de frente ao vento predominante.
Para evitar que ventos fortes sobrecarreguem e
provoquem danos à máquina, existe um sistema de
freios que permite a sua parada, até que as condições de
vento sejam restabelecidas para uma operação normal.

Foi em Cleveland, nos Estados Unidos, em 1888, que
Charles F. Brush projetou e fez funcionar uma das
primeiras máquinas eólicas para geração de energia
elétrica, chamada de aerogerador.
Nos Estados Unidos, em 1920, foram desenvolvidos
aerogeradores mais eficientes, de pequeno porte,
usando pás projetadas com conceitos aerodinâmicos.

FIGURA 39
COMO FUNCIONA A TURBINA EÓLICA
ENERGIA EÓLICA
(Cinética)

FIGURA 38
POTENCIAL EÓLICO E GERAÇÃO DE ELETRICIDADE
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O QUE DEFINE A POTÊNCIA DE UMA
TURBINA EÓLICA?

FIGURA 40
ESTRUTURA DA TURBINA EÓLICA

CAIXA DE
TRANSMISSÃO

A potência de uma turbina depende da densidade do
ar, da velocidade do vento, do diâmetro das pás e do
rendimento da turbina eólica em transformar energia
cinética em eletricidade. Teoricamente, uma turbina
eólica não pode extrair mais que 60% da potência contida
no vento. Considerando as perdas mecânicas e elétricas,
um aerogerador pode fornecer uma potência elétrica em
torno de 40% da potência disponível no vento.

EIXO
ALTA
ROTAÇÃO

PÁS

Como o vento sopra com maior intensidade a maiores
alturas, utilizando-se torres mais altas é possível
captar mais energia e, com isso, aumentar a potência
da turbina eólica. Mas o aumento da velocidade com a
altura também depende do tipo de terreno: duplicandose a altura da turbina eólica num terreno plano, com
horizontes abertos, a velocidade e a potência serão
maiores do que num terreno inclinado e com obstruções
à passagem do vento.

ROTOR

GERADOR
ALTA
ROTAÇÃO

EIXO
BAIXA
ROTAÇÃO

Os parques eólicos são formados por um conjunto de
aerogeradores conectados à rede elétrica para gerar
energia. Os parques eólicos podem ser instalados em
terra firme (on-shore) ou construídos em lagoas e mares
recebendo o nome de parques eólicos off-shore. Pela
facilidade de construção a maioria dos parques eólicos
no mundo são do tipo on-shore. A instalação de um
parque eólico dura entre 12 e 18 meses.

TORRE

1980

1980
TURBINA
PERDAS
AERODINÂMICAS

TRANSMISSÃO
MECÂNICA

PERDAS
MECÂNICAS

PERDAS
ELÉTRICAS

A evolução da tecnologia dos aerogeradores permitiu
fornecer maior quantidade de energia produzida pela
área coberta pelo diâmetro das pás. Em 1980, uma
turbina eólica produzia, em um ano, algo em torno de
200 kWh por m 2. No ano 2000, para a mesma área, um
aerogerador podia fornecer, anualmente, cinco vezes
mais energia.

FIGURA 42
AEROGERADORES DE GRANDE PORTE
DIÂMETRO DO ROTOR / POTÊNCIA NOEMINAL

115 m
70 m

15 m

1980

1980
GERADOR
ELÉTRICO

e potência entre 2 MW e 5 MW. E, na segunda década do
século XXI, estão sendo projetados aerogeradores de 10
MW a 20 MW.

Existe uma evolução na tecnologia e no tamanho
dos aerogeradores de grande porte. De 1980 a
2010, ou seja, em três décadas, o tamanho médio de
aerogeradores comerciais passou de um diâmetro de 15
m e potência de 30 KW para diâmetros de 80 m a 120 m

30 kW

FIGURA 41
RENDIMENTO DA TURBINA EÓLICA

VENTO
100%

Evolução dos
aerogeradores
de grande porte

20 m

80 kW
1985

30 m

250 kW
1990

40 m

800 kW
1995

1500 kW
2000

5000 kW
2005

40%
2000

1 m2

1000 kWh

DUPLICANDO
ALTURA

VELOCIDADE
AUMENTADA

1980

10%

1 m2

200 kWh

POTÊNCIA
AUMENTADA

34%

Conceitos e Contextos

Parte 2

Contextos

154 –– 155

Turbinas
eólicas de
pequeno porte
Turbinas de pequeno porte têm um diâmetro menor,
com potência de até 10 kW, e foram criadas para gerar
energia em áreas rurais ou em comunidades distantes
da rede de transmissão de energia elétrica. Sistemas
eólicos de pequeno porte podem ser utilizados para
carregar baterias e posteriormente alimentar a
demanda, conectados diretamente à rede elétrica.
Observa-se no mercado de pequenos aerogeradores
que existem turbinas de eixo vertical e de eixo
horizontal. Os aerogeradores de eixo vertical têm a
vantagem de poder capturar o vento vindo de todas as
direções. Os aerogeradores de eixo horizontal precisam
de mecanismos para captar o vento predominante.
O uso de aerogeradores em áreas urbanas não é
novidade e já se estuda o conceito de integração de

aerogeradores à própria arquitetura dos prédios. Um
exemplo disso é um prédio construído em 2008, no
Bahrain. O edifício é composto de duas torres de 290
metros de altura, entre as quais são integrados três
aerogeradores. Estima-se que essa geração eólica
possa atender 10% da demanda do prédio. Existem
também unidades menores utilizadas no ambiente
urbano para iluminação pública, integrando o uso de
turbina eólica e de painéis fotovoltaicos para transformar
a luz solar em energia elétrica.
Outra tecnologia de aproveitamento da energia dos
ventos são as chaminés eólicas. Grandes áreas cobertas
são aquecidas pelo Sol. O calor provoca uma corrente de
ar ascendente, que se desloca através de uma chaminé,
passando por uma turbina eólica e gerando energia.
Além disso, há aerogeradores suspensos no ar como
pipas, acima de 300 metros de altitude, que captam
ventos com maior intensidade. Em outros modelos,
parecidos com helicópteros, o vento faz mover as
hélices que, conectadas a geradores elétricos, permitem
a geração de eletricidade a grandes alturas.

Energia eólica
no mundo
Em inicio de 2018, 72% da capacidade de geração
de energia eólica instalada no mundo estavam
concentrados em cinco países: China, Índia, Estados
Unidos, Alemanha e Espanha. No mercado eólico
mundial, a Ásia contribui com 42% e Europa com 33%.
De toda a energia elétrica europeia, 14% são gerados
por turbinas eólicas.

ENERGIA EÓLICA NO MUNDO

72%
MERCADO MUNDIAL

46%
MERCADO
EUROPEU

REGULAÇÃO
E CONVERSÃO
CORRENTE
CONTÍNUA

CORRENTE
ALTERNADA
CONSUMO
Fonte: Global Wind Energy Council (2018).

BATERIA

Potencial eólico
brasileiro
REVERSOR DE
FREQUÊNCIA
CORRENTE
ALTERNADA
REDE ELÉTRICA
CONSUMO

O Brasil ocupa o 8o lugar no ranking mundial de
capacidade instalada, liderando o mercado latinoamericano de energia eólica. Dados da ABEEólica de
2018 mostram a existência de 568 empreendimentos
em operação, num total de 14.340 MW. Tal capacidade
é superior a usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior
hidrelétrica do mundo. Atualmente a fonte de energia
eólica representa em torno de 9% da matriz energética
brasileira. Em metade de abril de 2019 o BIG (Banco
de Informações de Geração) da Agencia Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) contabiliza em torno de 15.000
MW de potência instalada com um total de 610 parque
eólicos em operação.

TABELA 4
ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

CHINA
ESTADOS UNIDOS
ÍNDIA
ALEMANHA
ESPANHA

FIGURA 43
CONVERSÃO DE ENERGIA

Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) estima que
o potencial eólico em terra seja igual a 500 GW
considerando aerogeradores com potência nominal de 2
a 3 MW e instalados a 150 m de altura.

O Brasil apresenta um excelente potencial eólico.
Em publicação de 2001, no Atlas do Potencia Eólico
Brasileiro, o potencial eólico foi estimado em 140 GW
a 50 metros de altura. Esse potencial é superior à
estimativa da capacidade total de geração de energia
em hidrelétricas no Brasil, atualmente em 85 GW.
Em publicações mais recentes (2017), a Associação

PARQUES EÓLICOS
BRASIL (2018)

CAP.
(MW)

%

Rio Grande do Norte

3949

27,5%

Bahia

3525

24,6%

Ceará

2050

14,3%

Rio Grande do Sul

1832

12,8%

Piauí

1521

10,6%

Pernambuco

781

5,4%

Santa Catarina

239

1,7%

Maranhão

223

1,5%

Paraíba

157

1,1%

Sergipe

35

0,2%

Rio de Janeiro

28

0,2%

Paraná

3

0%

14.340

100%

Total

Fonte: ABEEólica (2018).
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Energia
que vem do Sol
Elizabeth Pereira
PROFESSORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA

O Sol é uma estrela que produz luz há bilhões de anos e é
responsável por suprir a energia da maioria dos planetas
que compõem o chamado Sistema Solar. A radiação
solar responde pela dinâmica da nossa atmosfera e pelas
condições climáticas do planeta Terra. A luz do Sol que
chega à Terra se transforma em energia de diferentes
modos: na fotossíntese das plantas; na formação dos
ventos e na evaporação das águas de lagos, rios e mares,
que retornam na forma de chuva.
majeczka

Energia eólica:
vantagens e
cuidados
A energia eólica, por ser considerada limpa, renovável
e com baixo impacto ambiental, é uma das fontes de
energia atrativas para o planeta e seus habitantes. De
qualquer modo, para instalação de um parque eólico
devem ser realizados Estudos de Impacto Ambiental
(EIA) prévios, levando em consideração os habitantes,
a flora e a fauna local, assim como impactos no solo.
Esses estudos específicos devem assegurar que o local
definido para a instalação do parque eólico esteja fora
de áreas de preservação ambiental e, também, da rota
de morcegos e aves migratórias, evitando a colisão dos
animais com as turbinas eólicas.

Conceitos e Contextos

Quando em funcionamento, as turbinas produzem ruído
mecânico e aerodinâmico e provocam sombreamento
alternante, causado pelo giro das pás, assim como efeitos
de interferência eletromagnética. Então, é preciso garantir
que o som, a sombra e a interferência eletromagnética das
turbinas eólicas não alcancem ambientes habitados no
entorno do parque eólico.
Uma das vantagens dos parques eólicos é que são
instalados em curto espaço de tempo. Outra vantagem é
que em um parque eólico as turbinas ocupam menos de 1%
da área. Sendo assim, 99% da área pode ser utilizada para
lavouras ou criação de gado. Além disso, a geração eólica
evita a geração de emissões de gases de efeito estufa.
Considerando que em início de 2018, a capacidade instalada
no mundo foi de 540 GW, a energia eólica evitou lançar na
atmosfera mais de 700 milhões de toneladas de CO2. Além
de não emitir CO2 na produção de energia, os parques
eólicos geram eletricidade sem usar água, enquanto a
geração térmica a carvão, óleo diesel, gás natural e nuclear
necessita de água no processo de produção de eletricidade.
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A radiação solar pode ser convertida em energia elétrica
ou em energia térmica para aquecer ou refrigerar
fluidos e ambientes. O uso mais difundido no Brasil é o
aquecimento de água em residências, hotéis, hospitais
etc., substituindo chuveiros elétricos ou a gás.
A energia do Sol é uma alternativa na busca por fontes
menos agressivas ao meio ambiente, porque consiste
em uma fonte energética renovável, naturalmente
reabastecida, e limpa, por não emitir poluentes.

FIGURA 44
ESQUEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

Como aproveitar
a luz do sol para
aquecer água?
A instalação de sistemas para aproveitamento da
energia solar em residências vem se popularizando. A
demanda reduz o preço dos equipamentos e aumenta
a oferta de mão de obra especializada. Esse sistema
é chamado de aquecedor solar e pode ser dividido
basicamente em três subsistemas:
- sistema coletor, que capta a energia solar;
- reservatório térmico, que armazena água;
- sistema de consumo, nos pontos em que se dispõe da
água aquecida.
O sistema de captação, ou coletor solar, é considerado
o “coração” do aquecimento solar. O coletor fica
dentro de uma caixa, que suporta todo o conjunto. Em
contato direto com a caixa externa, revestindo-a, há um
isolamento térmico, que reduz as perdas de calor para
o ambiente. E, para escoar a água, no interior do coletor
existem tubos interconectados com uma calha superior
e uma inferior, conhecidas como flauta.

RESERVATÓRIO
TÉRMICO

COLETOR
SOLAR

PONTO DE
CONSUMO

ENTRADA DE
ÁGUA FRIA

SUBSISTEMA
DE CAPTAÇÃO

SUBSISTEMA
DE ARMAZENAMENTO

SUBSISTEMA
DE CONSUMO
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FIGURA 45
SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Existem outros tipos de coletores solares, como o
coletor aberto para aquecimento de água de piscina;
coletores de tubo a vácuo produzidos pela China, que
representam hoje 56% de toda a área de coletores
instalada no mundo; coletores concentradores para
produzir vapor d’água e outros, que chegam a atingir
mais de 1.000º C.

COBERTURA

Da energia solar
à energia elétrica

ALETA

FLAUTA

ISOLAMENTO

CAIXA

Sobre a flauta, a placa absorvedora, também chamada
de aleta, é responsável por absorver e transferir a
energia solar para o fluido dentro dos tubos. Essas aletas
metálicas, de alumínio ou cobre, são pintadas de preto
fosco ou recebem tratamento especial para aumentar a
absorção de energia solar.
Por cima da aleta fica uma cobertura transparente,
que permite a passagem da radiação solar, reduzindo
as perdas de calor para o meio ambiente. É muito
importante manter a vedação, protegendo o sistema da
umidade externa, para guardar o calor.
Os reservatórios, que servem para armazenar água,
precisam ser muito bem isolados termicamente para
garantir água quente durante as 24 horas do dia.
Em alguns casos possuem uma resistência elétrica,
que deve ser ligada quando a radiação solar não for
suficiente para aquecer a água. É comum instalar um
chuveiro elétrico no ponto de consumo e deixá-lo
desligado nos dias de muita insolação. Os chuveiros
costumam oferecer opção para diferentes níveis de
aquecimento da água – verão ou inverno –, segundo
a radiação solar incidente. O próprio usuário faz esse
controle, conforme a sua necessidade.

Para aquecer água usamos um sistema que absorve
e armazena o calor que o Sol irradia. Mas para gerar
eletricidade a partir da luz do Sol é preciso usar células
fotovoltaicas, também chamadas de células solares.
Equipamentos que absorvem fótons de luz e liberam
elétrons. Elétrons são partículas que giram em torno do
átomo. Quando absorvem a energia da luz, os fótons,
os elétrons se afastam do núcleo, liberando energia.
Os elétrons liberados nesse processo são, então,
capturados para formar a corrente elétrica.

consequentemente, ganha o meio ambiente, pois os
impactos que essas usinas trariam são evitados.
Entretanto, o uso da energia solar apresenta duas
limitações. A primeira é que a quantidade de radiação
solar que chega à superfície da Terra não é constante.
Ela varia segundo a localização, hora do dia, época
do ano, condições meteorológicas, como chuvas e
presença de nuvens e, até mesmo, com o nível de
poluição das cidades. Quanto mais nuvens e mais
partículas em suspensão na atmosfera, maior a reflexão,
espalhamento e absorção dos raios solares pelas
partículas, reduzindo a radiação que chega aos painéis
fotovoltaicos.
A segunda limitação é que o fluxo energético que
provém da radiação solar tem densidade baixa, ou seja,
a quantidade de energia do Sol absorvida por metro
quadrado é pequena. Assim, para produzir uma boa
quantidade de energia solar, existem duas alternativas:

Enfim, esses são apenas alguns dos primeiros passos
dados pelo homem no sentido de aproveitar a energia
que vem do Sol. E ainda há muito para se descobrir!

O mapa solar
do Brasil
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) elaborou
o Atlas Solarimétrico do Brasil, fornecendo dados de
radiação solar e de número de horas de insolação por
dia, conforme mostrados na figura a seguir.

FIGURA 46
DADOS SOLARIMÉTRICOS

As primeiras células solares foram construídas em
escala industrial em 1954, nos Estados Unidos. Como
naquela época os custos eram muito elevados, seu uso
ficou mais restrito a aplicações especiais, como geração
de energia elétrica em satélites e estações espaciais.
Mas, com o tempo, a produção de energia solar
mostrou-se confiável e seu custo começou a cair.
Células fotovoltaicas começaram a ser usadas em
relógios e calculadoras solares e, também, para produzir
energia elétrica em residências e escolas onde as linhas
de distribuição de energia não chegavam.

Vantagens e
desvantagens
10

O uso de energia solar pode ser vantajoso para todos.
Ganha o consumidor final que, utilizando coletores
solares ou painéis fotovoltaicos, pode obter uma
economia da ordem de 35% na sua conta mensal de
energia elétrica. Podem ganhar as concessionárias
de energia elétrica, pois essa medida de eficiência
energética contribui para reduzir investimentos
em novas usinas, hidrelétricas ou termelétricas. E,

9
8
7
6
5
4
3

Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil (2000).
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- dispor de grandes áreas de absorção;
- provocar a concentração dos raios solares, como
quando usamos lentes ou espelhos para queimar uma
folha de papel com a energia do Sol. Na figura ao lado,
o exemplo de um fogão solar testado em Xangai, que
concentra a energia do Sol.
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Energia
solar
fotovoltaica

Energia
fotovoltaica
no Brasil
A produção de eletricidade a partir da luz solar,
conhecida como conversão fotovoltaica, vem crescendo
gradualmente no mercado mundial. No Brasil, assim
como em muitos outros países, a disseminação da
tecnologia solar fotovoltaica começou com sistemas
isolados, que abasteciam locais distantes das redes de
distribuição de eletricidade. Esses sistemas continuam
sendo uma opção para energizar comunidades distantes
do acesso à rede convencional de distribuição de
eletricidade, mostrando-se economicamente viáveis
para certas regiões do país.
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O potencial de energia solar disponível no Brasil é
considerável. Em média, a disponibilidade anual supera
os 1.825 kWh/m2, ou seja, em cada metro quadrado de
superfície temos diariamente 5 kWh de energia solar.
O recurso da energia solar é aproveitado em todo o
território, principalmente por meio da fotossíntese,
com o cultivo de alimentos, produção de madeira e
biocombustíveis, por meio da conversão térmica para
aquecer água e, também, da conversão fotovoltaica para
produzir eletricidade.
A conversão direta da luz solar em eletricidade por
sistemas fotovoltaicos está gradativamente se
difundindo no país. Isso se deve ao incremento da
eficiência de conversão e à redução de custos. A
eficiência de conversão da luz solar em eletricidade nos
módulos fotovoltaicos comerciais que utilizam silício
é superior a 14%, ou seja, os módulos fotovoltaicos
conseguem transformar em energia elétrica mais de
14% da luz do Sol que neles incide. E existem módulos
fotovoltaicos com eficiência de 20%, ou seja, que
transformam 1/5 da luz que recebem em eletricidade.
Se considerarmos uma eficiência média diária de
aproximadamente 10% – para compensar a ocorrência
de dias nublados, chuvosos e situações fora das
condições estabelecidas como padrão para operação
dos módulos fotovoltaicos –, podemos estimar que cada
metro quadrado coberto com geradores fotovoltaicos
fabricados com células de silício é capaz de produzir 500
Wh por dia, isto é, 15 kWh por mês.

Como se produz
eletricidade
a partir da
luz do Sol?
O efeito fotovoltaico que gera eletricidade a partir da
luz do Sol foi observado pela primeira vez em 1839 por
Becquerel. Consiste, essencialmente, em converter
em eletricidade a energia luminosa que incide sobre
células solares, que são materiais semicondutores
convenientemente tratados. As células disponíveis
comercialmente utilizam o silício como material-base
para sua fabricação, e sua aparência externa é a de uma
lâmina circular ou quadrada, com tonalidade entre o azulescuro e o preto. A parte superior da célula apresenta
raias de coloração cinza, constituídas de um material
condutor, cuja finalidade é extrair a corrente elétrica
gerada quando as células são expostas à luz solar.
O conjunto de células fotovoltaicas é encapsulado,
utilizando materiais especiais que protegem contra
possíveis danos externos. Assim são produzidos os
módulos fotovoltaicos, que podem apresentar diferentes
tamanhos e potências. O módulo fotovoltaico é o
elemento básico que os fabricantes fornecem ao mercado,
e é a partir deste elemento que um projetista dimensiona o
gerador fotovoltaico para produzir a eletricidade necessária
a um sistema, utilizando a luz do Sol.

A eletrificação de domicílios individuais com sistemas
fotovoltaicos proporciona aos beneficiados a ampliação
do leque de atividades, tanto para fins produtivos como
para os educativos ou de lazer. Em geral, um sistema
fotovoltaico domiciliar simples permitiria apenas um
consumo proporcional à radiação solar, isto é, durante as
horas do dia em que a luz do Sol incide e, especialmente,
em dias ensolarados. Por isso, é comum acoplar a esse
conjunto um sistema de acumulação de energia: para
poder dissociar o consumo do momento exato em que
ela é gerada. Esses sistemas de acumulação podem
adotar muitas e variadas formas, sendo a acumulação
eletroquímica em baterias a mais frequente.
Também no contexto de sistemas isolados, a energia
solar fotovoltaica pode ser utilizada em sistemas para
bombear água. Estes sistemas, por não necessitarem de
acumulação de eletricidade, em geral são competitivos
quando comparados com sistemas de motores
alimentados a diesel. A vazão do sistema e a quantidade
de água bombeada variam com a irradiação que incide
no gerador ao longo do dia, em função das condições
meteorológicas e da época do ano.
Nos centros urbanos, os sistemas fotovoltaicos podem
ser utilizados como unidades de geração em áreas
já ocupadas, telhados de residências, coberturas de
estacionamentos e de edifícios. Um bom exemplo para a
aplicação da geração com sistemas fotovoltaicos é a sua
implantação em prédios públicos, pois costumam usar
uma carga mais expressiva de energia no período diurno.
Essa particularidade, do consumo que coincide com o
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Uma iniciativa desse tipo pode ser observada no prédio
da administração do Instituto de Eletrotécnica e Energia
da Universidade de São Paulo, que, desde o ano de 2001,
tem 50% de sua demanda de eletricidade atendida
por um sistema fotovoltaico de 12 kW instalado em
sua fachada. Em agosto de 2011, foi inaugurada no
município de Tauá, no Ceará, a primeira central solar
fotovoltaica brasileira, de 1 MW.

Sistemas
fotovoltaicos
e expansão da
demanda
de energia
O aumento da demanda de energia nos centros urbanos
ocorre quando surgem novas unidades consumidoras
de energia elétrica, como casas e empresas, ou quando
cada unidade existente aumenta o seu consumo. O uso
da fonte solar para produzir energia elétrica pode facilitar
o suprimento desse aumento de demanda, ou de parte
dele, instalando em cada nova unidade consumidora
um sistema de geração fotovoltaica conectado à rede,
ou então, expandindo-se a capacidade do sistema de
geração solar existente sempre que houver um aumento
no consumo. Logo, a instalação de sistemas fotovoltaicos
conectados à rede é capaz de responder, ao menos
parcialmente, à questão da expansão da demanda.
A conexão de sistemas fotovoltaicos à rede parte
do princípio de que cada unidade consumidora é
potencialmente uma unidade de produção de energia
elétrica – capaz de atender parcial ou totalmente à
sua própria demanda. Ainda existe a possibilidade de
a geração ser superior à própria demanda, permitindo
injetar o excedente de energia na rede. Dessa forma, os
sistemas fotovoltaicos podem contribuir cada vez mais
com o setor elétrico, seja aliviando a demanda de uma
determinada unidade de consumo, seja pelo incremento
de energia na rede de distribuição.

PINHO, João Tavares; GALDINO, Marco Antonio. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos.
Disponível em: http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf.
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período de geração, permite estabelecer estratégias
de redução de consumo em edificações urbanas e,
por consequência, economizar energia produzida por
meio de outras fontes primárias, como a hidrelétrica e a
termelétrica, por exemplo.
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