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Introdução
Energia: começo da conversa
Este caderno tem como proposta apontar questões sobre a energia, desde seu con-
ceito até seus impactos, e sobre consumo eficiente. 

A primeira parte cobre os conceitos e fundamentos sobre energia (energia, potência, 
formas de energia, conversão energética, leis básicas das conversões energéticas, efici-
ência, sistema energético, fontes energéticas), apresenta a evolução histórica e a impor-
tância do uso de energia pela sociedade moderna, mostrando as relações entre energia 
e qualidade de vida e os aspectos ambientais relacionados aos sistemas energéticos. 

Na parte dois, estão detalhadas as principais configurações de sistemas energé-
ticos (lenha, petróleo e gás natural, biocombustíveis líquidos, eletricidade), des-
tacando 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. 

Já na terceira parte, são abordados mais detidamente os aspectos voltados para o uso 
eficiente de energia, com a apresentação de conceitos e exemplos dentro da realidade 
brasileira e reforçando a importância da adoção de tecnologias e práticas (padrões e 
hábitos de uso) energeticamente eficientes. Nessa parte, estão incluídos ainda aspec-
tos institucionais dos sistemas energéticos e seus impactos, desde uma visão ao longo 
dos ciclos de vida, isto é, relacionados com o consumo indireto de energia. 

A quarta parte apresenta o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e abor-
da a estrutura do Ministério de Minas e Energia e seu desdobramento em autarquias, 
sociedades de economia mista, empresas públicas e privadas, enfim os envolvidos 

5Energia que transforma | REVELANDo A ENERGIA



com o planejamento energético do Brasil. Além disso, são descritos alguns 
dos programas governamentais que promovem a eficiência da produção e do 
consumo de energia elétrica, como o Procel. 

No final do caderno há um pequeno glossário, que define o conceito de al-
guns dos termos utilizados nos cinco cadernos.
 
Permeando o caderno, você encontrará boxes denominados saiba mais, nos 
quais o assunto tratado é desenvolvido ou acrescido de novas informações, 
fique ligado, com assuntos afins, e para refletir que, como o nome diz, chama 
atenção para determinadas informações. Note também os boxes denomina-
dos linhas da energia onde estão, em forma de linha do tempo, fatos impor-
tantes do universo energético.
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Parte 1

Energia: em tudo e em todo lugar
olhe à sua volta. Você consegue ver alguma coisa que não dependa de ener-
gia? Praticamente tudo que contribui para termos qualidade de vida como, 
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, aces-
so ao lazer e à informação, assim como a produção de bens e serviços, de-
pendem da energia. Quando estamos descansando em uma rede frente a um 
ventilador, ou tomando um copo d’água, não nos damos conta, mas existem 
centenas de trabalhadores que nem sempre estão visíveis para nós, e que 
contribuem com seu trabalho para o bom funcionamento de equipamentos e 
de máquinas. Pois para termos conforto, e para que a vida cotidiana em qual-
quer lugar aconteça, existe a necessidade de produção de energia. 

Mas o que é energia?
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. 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 nesta definição duas ideias importantes: 
as modificações de estado implicam em 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 que, 
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 cir-
culação sanguínea, estamos respirando oxigênio e expirando gás carbônico, 
transformando a energia que vem dos alimentos em movimentos musculares 
e produzindo pensamentos. 

Às vezes, a energia se apresenta de uma forma natural: quando cai um raio 
numa árvore e ela pega fogo; na água caindo em uma cascata, estamos vendo 

1 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”. 
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saiba
mais

as coisas se transformando, se alterando devido à energia, mas existem tam-
bém em situações que criamos: quando uma pessoa pega um punhado de 
trigo, ovos, leite, açúcar e faz virar um bolo; quando se junta matéria-prima 
e se transforma ela num automóvel. Todos esses processos têm a ver com 
energia. Mesmo assim, muita gente entra em casa, liga o interruptor e a luz 
se acende e não tem ideia de como isso acontece. Você já pensou sobre isso?

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. 

Para os chineses, por exemplo, a energia é o Chi, está pre-
sente 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 africa-
nas chamam de Axé. Para os budistas é possível se nutrir de 
energia espiritual por meio dos mantras. 

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 crian-
ça tem muita energia. 

Na época do Império Romano acreditava-se numa 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 fun-
damental para nossa vida. Assim como o ar que respiramos, só na sua falta 
percebemos como dependemos dela. Atualmente, ninguém se espanta ao 
entrar num quarto e acender uma lâmpada, isso parece natural. No entanto, 
o que parece simples depende de um grande e complexo sistema, com diver-
sos e custosos equipamentos interconectados, capazes de captar a energia 
disponível na natureza em diferentes formas, como em quedas d’água, gás 
natural ou radiação solar, transformar em outras formas de energia, trans-
portar até onde estamos e finalmente permitir, por exemplo, que uma lâm-
pada seja acesa e nos traga conforto.
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o mote é sempre esse: se alguma coisa se altera, muda de lugar, forma ou 
composição, a energia é a eterna responsável.

fique ligado

Formas de energia
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 fundir-se com outros. Nessas reações nuclea-
res, massa é transformada em energia, conforme demonstrado por Albert 
Einstein. Existem duas formas de aproveitar essa energia para a produção 
de eletricidade: a fissão nuclear, onde 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.

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 nucle-
ares 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.

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

Energia elétrica
A energia elétrica ou eletricidade, tão importante no mundo moderno, está 
associada à circulação de corrente elétrica (movimentação de elétrons) 
oriunda de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um cor-
po 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.
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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), gran-
deza elétrica chamada de tensão, que numa pilha comum, por exemplo, é de 
1,5 V. De um 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 elétri-
ca é estabelecida. Na realidade, é preciso que o material tenha proprieda-
des 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 
por exemplo, a borracha, o vidro e a porcelana. Tanto os condutores quanto os 
isolantes são importantes para as aplicações da eletricidade.

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 combus-
tível 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 ener-
gia liberada resulta da energia solar armazenada quimicamente durante o 
crescimento da árvore. Por exemplo, nas pilhas elétricas usadas em lanter-
nas, brinquedos e relógios, se armazena energia química, progressivamente 
transformada em energia elétrica à medida que os usamos. 

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 mas-
sas 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 deno-
minado 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 me-
diante a execução de trabalho associado à movimentação de sua força-peso. 
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A energia cinética é observada na matéria em movimento, e depende da mas-
sa e da sua velocidade ao quadrado. Por exemplo, nos geradores eólicos, par-
te da energia cinética do vento é transformada em eletricidade.

Energia térmica
A energia térmica pode apresentar-se de duas formas: como radiação térmi-
ca ou como energia interna que depende de temperatura de gases líquidos 
ou sólidos. Em um dia de Sol podemos sentir sua radiação térmica, enquanto 
que em uma pedra aquecida pelo Sol se percebe a energia térmica pela tem-
peratura que apresenta. Quanto mais quente, mais energia térmica contém. 

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 rece-
be calor, aumentando a energia térmica da água, à medida que sua tempera-
tura aumenta. Em resumo, nada contém calor e sim energia térmica. o calor 
é energia térmica se movimentando de um corpo para outro.

(Transformação da
energia mecânica em

energia térmica)

Atrito Resistência
elétrica

(Chuveiro)

Combustão

CAMINHOS QUE LEVAM A ENERGIA TÉRMICA

(Transformação da
energia energia elétrica

em energia térmica)Figura 1
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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.

fique ligado

Conversões energéticas 
De um modo geral, a energia se torna aparente nas situações em que se 
transforma, passando de uma forma energética a outra, nas chamadas con-
versões energéticas. Boa parte dessas conversões acontece de forma es-
pontânea na natureza e determina a constituição e a evolução do universo, 
bem como 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 at-
mosféricas, a fotossíntese e os processos associados à alimentação e à pro-
dução de trabalho pelos músculos dos animais são alguns exemplos claros 
de conversões energéticas. 

1. interior das estrelas

2. vulcões e terremotos

3. ciclo das águas

4. fotossíntese

Recolha
de gases

Gravimento Clinômetro

Sismógrafo

Sismo
vulcânico

Núcleo

Zona
convectiva

Zona
radiativa

Energia
Solar

Gás
carbônico

Glicose

OxigênioOxigênio

Água e sais
minerais

Evaporação

Infiltração

Chuva e neve
(precipitação)

Vapor d’água

Água subterrânea

1 2

3 4

Figura 2
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As conversões energéticas também têm sido promovidas pelo homem ao lon-
go 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 moi-
nhos de vento, os motores a combustão e elétricos, as lâmpadas, os refrige-
radores e condicionadores de ar. Todos esses equipamentos fazem conver-
sões 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 sucessiva-
mente em energia térmica, que é posteriormente convertida em energia me-
cânica (potencial quando os veículos sobem e cinética quando ganham veloci-
dade...) e em energia térmica residual. E quando esses veículos são freados, 
sua energia mecânica se dissipa em mais energia térmica. Para nossa alimen-
tação, desde as atividades agrícolas, em que a energia é fundamental para o 
acionamento de máquinas e tratores e para a produção de insumos (fertilizan-
tes, agroquímicos etc.), passando pelo transporte, processamento e armaze-
namento 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 bem-estar desejados. 
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Em síntese, as formas energéticas se convertem umas nas outras, em inu-
meráveis exemplos. Energia elétrica se transforma em energia mecânica nos 
motores elétricos, enquanto a energia mecânica pode produzir energia elétri-
ca 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...

Tubo catódico, lâmpada fluorescente

Músculo
Máquina térmica Dínamo, alternador

Motor elétricoAtrito

Coletor solar

Incandescência

Fotossíntese

Quimioluminescência

Reator nuclear

Reação exotérmica, combustão

Reação endotérmica

Eletrólise

Bateria/ célula de combustível

Célula fotovoltática

Resistência

Termopilha

ENErgIA 
EléTrICA

ENErgIA 
MECâNICA

ENErgIA 
TérMICA

ENErgIA 
NuClEAr

ENErgIA 
quíMICA

ENErgIA 
DE rADIAção

Figura 3
Exemplos de processos e equipamentos que efetuam conversões energéticas
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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 in-
contestáveis do universo.

As conversões de energia são essenciais até mesmo em 
nossa alimentação. A energia permite movimentar máquinas 
agrícolas e tratores, está presente na fabricação de produ-
tos químicos utilizados para fertilizar a terra e defender os 
vegetais de pragas e, ainda, no transporte, processamento e 
armazenamento dos produtos agropecuários, até sua prepa-
ração final nos fornos e fogões. 

É possível dizer que, na maioria das atividades realizadas pelo 
homem, ele depende, seja direta ou indiretamente, das con-
versões energéticas para realizar a produção de bens e servi-
ços ou para seu bem-estar.
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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 mas-
sa em energia, a soma dos fluxos e estoques energéticos é sempre constante. 

Essa lei é efetivamente útil para entender como se comportam os equipa-
mentos 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 corres-
ponde 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.

Uma consequência importante da Lei da Conservação da Energia é a defini-
ção de eficiência, que relaciona o efeito energético útil obtido com a energia 
utilizada para sua obtenção e permite avaliar o desempenho dos equipamen-
tos energéticos. No exemplo do parágrafo anterior, a eficiência do motor elé-
trico 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 lâm-
padas, geladeiras e demais sistemas energéticos.

Em todos os processos reais de conversão energética,  
sempre ocorre alguma produção de energia térmica.

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:
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Enunciado de Clausius:
O calor não pode fluir, de forma espontânea, de um corpo de temperatura 
menor, para um outro corpo de temperatura mais alta.
Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da tem-
peratura mais alta para a mais baixa, e que para que o fluxo seja inverso é 
necessário que um agente externo realize um trabalho sobre este sistema.

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 quanti-
dade de calor que não se transforma em trabalho efetivo.

Desse modo, quando se pretende obter energia elétrica ou mecânica, a efi-
ciência será sempre menor que 100%, pois energia térmica será produzi-
da 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. ou seja, os processos energéticos não podem ser 
revertidos de forma perfeita. Assim, à medida que o tempo avança e conver-
sões energéticas, naturais ou promovidas pelo homem, vão acontecendo, a 
energia do universo, que não se cria nem se destrói, vai se transformando de 
forma irreversível em energia térmica. 

Com efeito, uma das formas mais consistentes de medir a passagem do tem-
po 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 libe-
rada, nem usar a água aquecida 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 energé-
tica, 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 mediante combustão) são 
limitadamente conversíveis nas demais. As eficiências dos motores elétricos 
e de combustão, indicadas anteriormente, mostram isso claramente.
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É interessante observar como essas duas leis se complementam na com-
preensão 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. 

Energia e potência
Energia é quantidade de capacidade transformadora e potência é a veloci-
dade 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 quan-
tidade de energia, não é? Se quisermos fazer isso em pouco tempo, será pre-
ciso 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 libe-
rada em frações de segundo por um raio durante uma tempestade. Quando 
compramos uma quantidade de combustível, compramos energia, que pode-
rá fornecer mais ou menos potência, dependendo do tempo em que vamos 
consumir tal combustível.

Geralmente, dizemos que precisamos de energia, mas muitas vezes precisa-
mos mesmo é de potência, porque necessitamos de uma quantidade de ener-
gia durante um certo tempo. Assim, quando queremos iluminar adequada-
mente 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 queremos ir, de modo a necessitar de uma menor potência. 

Em poucas palavras: nas conversões a energia se conserva, mas perde qualida-
de, proporcionalmente ao desempenho do equipamento. 

fique ligado
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Veja como o conceito de energia e potência evoluiu ao longo dos tempos.

o conceito de “Ato” (gr.energéia) e “Potência” (gr. dýnamis) em Aristóteles

Nossa história começa debruçada na obra Filosofia primeira do filósofo Aris-
tóteles (384-322 a.C.), 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 a definição de dois léxicos 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 se-
mente em “potência” (ou em potencial). Nota-se que Aristóteles deve ser in-
terpretado em sua época, visto que o conceito hodierno de “potencial” (que é 
ligado à energia) não é sinônimo de “potência”.

saiba
mais

Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo grego, nasceu em Estagi-
ra, colônia de origem jônica, no reino da Macedônia. A região 
geográfica da Macedônia é atualmente dividida entre a Gré-
cia, a República da Macedônia, a Bulgária, a Albânia e a Sér-
via. Aristóteles é filho de Nicômaco, médico do rei Amintas. 
Toda a sua filosofia se embasa numa observação minuciosa 
da natureza, da sociedade e dos indivíduos, organizada de 
uma forma enciclopédica.
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Designa-se escolástica um período do pensamento cristão, 
porque era a filosofia ensinada nas escolas da época pelos 
mestres, chamados, por isso, de escolásticos. As matérias 
ensinadas nas escolas medievais eram representadas, numa 
primeira divisão, artes liberais: gramática, retórica e dialética. 
Numa segunda divisão, quatro artes matemáticas: aritmética, 
geometria, astronomia e música. A escolástica surge, histori-
camente, do especial desenvolvimento da dialética.

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

Discurso sobre o método é uma das mais famosas obras da 
literatura filosófica, sendo por muitos considerado o texto mo-
tivador da ruptura cultural que dá origem à filosofia moderna.

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 sobre esse tema e sua relação com a conservação 
da energia.

o conceito de vis viva em Descartes (mv) e leibniz (mv²)
o debate sobre a vis viva transcendeu o domínio da escolástica cristã. rené 
Descartes (1596-1650) e gottlieb Wilhelm leibniz (1648-1783) contribuíram 
para o debate. Enquanto Descartes entendia que a quantidade de movimento 
está relacionada com o produto da massa pela velocidade, leibniz entendia 
que a quantidade de movimento de um corpo está associada ao produto da 
massa pela velocidade ao quadrado.
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o conceito de energia e potência na física clássica, por Isaac Newton
Todavia, o conceito de energia amalgamado na física clássica ficou como sendo 
a capacidade potencial de um sistema ou corpo de realizar trabalho. E potência 
ficou associada à razão da energia pelo tempo gasto. Isaac Newton (1642-1667) 
amplificou esse conceito. 

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 ganha novos elementos. Albert 
Einstein desenvolve a Teoria da Relatividade. Durante suas pesquisas, demons-
tra a relação de equivalência entre massa (m) e energia (E). Dessa forma, massa 
e energia representam duas faces da mesma moeda. Einstein cria a fórmula E 
= mc², pela qual E representa energia, m é massa, e c² expressa o quadrado da 
velocidade da luz no vácuo.

Sir Isaac Newton, físico, matemático e astrônomo inglês, nas-
ceu em 25 de dezembro de 1642, na cidade de Woolsthorpe, 
Lincolnshire, na Inglaterra. Estudou no Trinity College de Cam-
bridge, 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) fica conhecido como “os anos admiráveis” 
– é quando o cientista imagina seus mais importantes princí-
pios com respeito 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, rea-
lizou quatro das suas principais descobertas: o teorema bino-
mial; o cálculo; a lei da gravitação; a natureza das cores.

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 te-
oria 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 re-
volução no pensamento humano. 
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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 en-
tre si. No entanto, entre um próton e um elétron existe uma 
força de atração. os prótons se mantêm juntos no núcleo de-
vido 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, dize-
mos que o átomo é eletricamente neutro.

Nos anos 20 do século passado, surge a física quântica. Ela usa o sistema 
– fragmento da realidade, passível de observação – como ferramenta de es-
tudo. Pode ser um elétron, um próton ou até mesmo um átomo. Se, na física 
clássica, as variáveis são sempre determinadas, na quântica não há determi-
nação, apenas probabilidades. 

A física quântica estuda estruturas complexas, como sistemas molecula-
res, atômicos e subatômicos. Ela esclarece questões que a física clássica 
não conseguiu responder. Um exemplo: mostra que as ondas eletromagné-
ticas podem ser explicadas como emissão de pacotes de energia, chama-
dos de quanta. 

saiba
mais
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unidades energéticas
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 inte-
ressante 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 segun-
do. 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 (1Wh=3.600 J), que corresponde 
à energia desenvolvida por um watt durante uma hora. 

2 Pela convenção internacional, quando se refere a cientistas, o nome da unidade vai sempre em minús-
cula e o símbolo em maiúscula

saiba
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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) e outros. Por exemplo: 

- 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); 

- 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 con-
vencional de 60 W; 

- as 20 turbinas da Hidrelétrica de Itaipu geram, juntas, 14.000 MW.

fique ligado

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.
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Sistemas energéticos
os sistemas energéticos vêm se tornando cada vez mais complexos e abran-
gentes 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 ener-
gia 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. 

Atualmente, é quase impossível para um usuário ter clareza de onde a ener-
gia que usa em sua casa ou no seu automóvel veio 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. 

Veja aqui um sistema energético que contempla geração, transmissão e 
distribuição de eletricidade

Figura 4
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A cadeia energética, geralmente, começa na natureza, onde buscamos a energia para 
nossas necessidades. No exemplo acima, de uma 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 numa indústria, no comércio e também nas residências. 

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 visto anteriormente 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.

saiba
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A energia dissipada em um sistema energético, que não é uti-
lizada diretamente para a função à qual ele se destina, cons-
titui o que chamamos de perdas técnicas, ou simplesmente 
perdas. Para entender um pouco mais desse conceito, se-
guem 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 decor-
rentes da passagem de corrente elétrica pelos fios condutores, que sempre 
geram dissipação de calor por “efeito joule”. 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 
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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.

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 ineren-
tes 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 clandes-
tinos, pela falta de calibração dos equipamentos de leitura, etc. Do ponto de 
vista de uma empresa que vende energia e serviços afins, as perdas comer-
ciais 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 cal-
deira, por exemplo, faz-se uso de uma característica denominada rendimen-
to. o rendimento é obtido por meio da razão entre energia útil e energia for-
necida (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, nun-
ca temos 100% da energia fornecida convertida em energia útil. Logo, o que 
sempre devemos fazer em um sistema é reduzir ao máximo as perdas ener-
géticas, de forma a obter o máximo rendimento.

Isso pode ser entendido melhor através 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 5 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.

Mas 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 proporcio-
nam. ou seja, queremos manter nosso nível de conforto e os benefícios trazi-
dos com a utilização da energia, mas com o menor nível de perdas possível.
Isso é possível com o uso de tecnologias eficientes como, por exemplo, o uso 
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de lâmpadas fluorescentes compactas no lugar de lâmpadas incandescen-
tes. Para uma mesma quantidade de iluminação, as lâmpadas fluorescentes 
compactas consomem cerca de quatro vezes menos energia que as incan-
descentes.

As pessoas podem ser agentes diretos na promoção da eficiência energéti-
ca, 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. o desperdí-
cio pode e deve ser evitado! Falaremos mais sobre o uso da energia na Parte 
3 deste caderno.

recursos energéticos
No âmbito das fontes energéticas, como geralmente se denominam os re-
cursos energéticos naturais, destacamos os dois principais grupos: 

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, se renovam todos os dias, como a luz do Sol, os 
ventos, a água da chuva e dos rios, a força das marés e a 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.
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São recursos renováveis 

Energia hidráulica
A produção de energia elétrica com base na energia hidráulica pode ser obti-
da pelo aproveitamento da energia potencial da água. Esta energia está pre-
sente 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. A turbina consiste basicamente em uma roda dotada de pás, que 
é 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 
(usos térmicos e para 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 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 metro quadrado.
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 a 
3 metros quadrados de coletores solares para atender as 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 dire-
tamente energia elétrica, ou termelétricas solares, que utilizam espelhos 
para concentrar a radiação solar, gerar vapor e acionar turbogeradores. Es-
sas tecnologias têm recebido grande impulso nos últimos anos, mas perma-
necem ainda pouco competitivas frente às tecnologias convencionais.
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Bioenergia (lenha, biocombustíveis, biogás)
o uso da energia química contida na biomassa é tão antigo quanto a Humani-
dade. o uso da lenha melhorou as condições de conforto e a alimentação do 
homem primitivo e permitiu aos nossos antepassados desenvolver a cerâmi-
ca e a produção de metais. A bioenergia ainda é muito importante, e no Brasil 
é, depois do petróleo, o segundo recurso energético mais utilizado.

A bioenergia pode ser empregada atualmente de muitas maneiras, seja dire-
tamente, como lenha, seja através 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 utili-
zam bagaço, casca de arroz ou lenha como combustível.

saiba
mais

- o primeiro coletor de energia solar é de 1767, foi construído 
pelo cientista suíço Horace de Saussure e transformava ra-
diação solar em energia térmica. Já o uso de células fotovol-
taicas e a conversão de energia solar em eletricidade se deu a 
partir de 1883, com o cientista norte-americano Charles Fritz.

- Para a produção de energia elétrica, uma das mais impor-
tantes usinas termossolares é a Andasol, que fica no sul da 
Espanha. É a primeira usina solar com capacidade de arma-
zenamento e geração de energia à noite ou com céu nublado. 
Já o Brasil ganhou sua primeira usina solar, de tecnologia 
fotovoltaica, em agosto de 2011, no Ceará. 
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A produção de bioenergia deve ser desenvolvida de forma eficiente e criterio-
sa, reduzindo o impacto que pode apresentar sobre os recursos naturais e a 
produção de alimentos. Nesse sentido, o reflorestamento para fins energéti-
cos permite reduzir o desmatamento predatório. o Brasil é reconhecido como 
um líder global na produção e utilização de bioenergia sustentável.

Energia eólica
Energia eólica é a energia contida nas massas de ar em movimento, o ven-
to. Etimologicamente, o termo faz referência a Éolo, deus dos ventos na 
mitologia grega.

Seu aproveitamento se dá por meio da conversão da energia cinética em 
energia cinética de rotação com o emprego de turbinas eólicas, também de-
nominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cataventos (e 
moinhos), para trabalhos mecânicos como bombeamento de água. 

Desenvolvimentos tecnológicos recentes como sistemas avançados de trans-
missão, melhor aerodinâmica, estratégias de controle e operação das turbi-
nas etc., têm reduzido custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade 
dos equipamentos. o custo dos equipamentos, que era um dos principais en-
traves ao aproveitamento comercial da energia eólica, reduziu-se significati-
vamente nas últimas duas décadas. No entanto, a viabilidade técnica requer 
um prognóstico da energia que será gerada na usina. Isso significa a neces-
sidade de 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 obstá-
culos, 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 exten-
sões de massa d’água. 

Energia geotérmica
“Geo” significa terra e térmica está ligada à energia térmica, isto é a mate-
riais sob temperaturas elevadas. A energia geotérmica está disponível nos 
locais do nosso planeta onde estão disponíveis água quente ou vapor, porque 
as rochas desses locais estão relativamente próximas às rochas fundidas, a 
cerca de 6.000 aC, que compõem o interior da Terra.

Energia das correntes marítimas
A energia das correntes marítimas é uma forma de energia que é obtida atra-
vés do aproveitamento da energia cinética das correntes marítimas. Lem-
brando que energia cinética é a quantidade de trabalho que teve que ser rea-
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lizado sobre um objeto para modificar a sua velocidade, seja essa velocidade 
zero ou uma velocidade inicial. Essa forma de energia possui potencial para 
futura geração de eletricidade, pois as correntes marítimas são mais previsí-
veis, 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 maneira que uma turbina eólica extrai energia do vento, basta 
imaginar que o meio em que as hélices estão é o oceano e não o ar. o poten-
cial de geração de energia elétrica através das correntes marítimas é enor-
me. Existem vários fatores que a fazem muito atraente, quando comparada a 
outras fontes de energia renováveis.
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recursos não renováveis
o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e o urânio, que existem em re-
servas no subsolo, são as fontes não renováveis que são reservas finitas e 
podem ir se esgotando com o tempo e o uso.

Carvão mineral
o carvão é uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos só-
lidos, 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 um índice que 
varia de 60% a 75%; o carvão betuminoso (hulha), mais utilizado como com-
bustível, contém cerca de 75% a 85% de carbono, e o mais puro dos carvões, 
o antracito, apresenta um 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 den-
sidade 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. 

Quanto ao processo de formação, 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 decorrer do tempo, a matéria 
orgânica já decomposta e coberta por sucessivas camadas de sedimentos so-
fre transformações químicas e bioquímicas e dá origem ao petróleo. o petróleo 
pode ser encontrado em profundidades que variam desde algumas dezenas 
até centenas ou milhares de metros. Existem poços com profundidade de até 7 
mil metros. Até chegar ao consumidor final, o petróleo passa por várias etapas. 

Segundo a Petrobras3, 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 28,5o API, baixa acidez e baixo teor de enxofre. São carac-
terísticas de um 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 grande parte do litoral brasileiro, com potencial para a 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, ao longo do 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.

3  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, comercializa-
ção e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocom-
bustíveis e outras fontes renováveis de energia.
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gás natural 
De modo similar aos demais combustíveis fósseis, o gás natural é uma mis-
tura 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 proprieda-
des 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 na-
tural pode ser utilizado em aplicações domésticas, industriais e automotivas, 
substituindo a gasolina, o etanol, o óleo diesel e como fonte de geração de 
energia elétrica.

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. Consiste numa fonte energética não renovável. 

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. o 
betume é obtido através do aquecimento da rocha;

Xisto betuminoso – São hidrocarbonetos (substâncias constituídas de hidro-
gênio 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 be-
tume existente na rocha.

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, posterior-
mente usada para gerar energia elétrica. Da mesma forma como o urânio e 
o plutônio, o tório – que tem o nome inspirado no deus do trovão, Thor – faz 
parte dos actinídeos, metais pesados e radioativos que ficam na última linha-
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Mas como surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável? A ideia de de-
senvolvimento sustentável surgiu durante a Primeira Conferência da organi-
zação das Nações Unidas (oNU) sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
em Estolcomo, na Suécia, em 1972. Foram discutidos os efeitos causados 
pela falta de planejamento na utilização de recursos naturais e se estabele-
ceram critérios claros de “poluição, pobreza e ecodesenvolvimento”.

da tabela periódica4. 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.

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 econômi-
cos e ambientais relativos ao grande crescimento econômico após a Segun-
da 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 os danos e 
ameaças provocados na saúde humana, nos bens naturais, no ecossistema. 
Pensava-se que os recursos naturais fossem inesgotáveis. Porém, os benefí-
cios que vêm da natureza podem se esgotar. Em algumas regiões do planeta 
pessoas já sofrem com a falta de alimentos e água, um bem considerado 
muito precioso. 

4 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 for-
ma a facilitar sua localização.

Segundo os dicionários, sustentabilidade é condição ou ca-
racterística do que pode ser sustentado – e sustentar significa 
manter o equilíbrio, resistir, conservar(-se), gerar os recur-
sos 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 con-
ciliar 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.
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Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da or-
ganização das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é aquele capaz 
de suprir as necessidades dos seres humanos da atualidade, sem compro-
meter a capacidade do planeta para atender as 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 sis-
tema 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.

No ano de 1983, a oNU retomou o debate das questões ambientais. A entidade 
indicou a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, para chefiar 
a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sendo que essa 
comissão estaria encarregada de aprofundar estudos na área ambiental.

Em 1987, o documento Nosso Futuro Comum (Our Common Future), ou Re-
latório Brundtland, como também é conhecido, originou um novo olhar sobre 
o desenvolvimento, definindo-o como o processo que “satisfaz as necessida-
des presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de su-
prir suas próprias necessidades”. A partir daí, o conceito de desenvolvimento 
sustentável passa a ficar conhecido. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento, 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 sobre a Agenda 21 no box ao lado 
que traz o primeiro parágrafo do Capítulo 1 da Agenda. 
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Agenda 21- (extraído da apresentação do documento)
Capítulo 1: Preâmbulo

1.1. A humanidade encontra-se em um momento de definição 
histórica.

Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades exis-
tentes entre as nações e no interior delas, o agravamento da 
pobreza, da fome, da doença e do analfabetismo, e com a de-
terioração contínua dos ecossistemas do qual depende nosso 
bem-estar. Não obstante, caso se integrem as preocupações 
relativas ao meio ambiente e desenvolvimento e a elas se de-
dique mais atenção, será possível satisfazer as necessidades 
básicas, elevar o nível de vida de todos, obter ecossistemas 
melhor 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 mun-
dial em prol do desenvolvimento sustentável. 

saiba
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os três pilares do desenvolvimento sustentável

Pilar ambiental
Na Conferência de Cúpula de Copenhague e no Tratado de Amsterdã de 
1997, a União Europeia formulou os pilares da sustentabilidade. Esse princí-
pio, 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 sus-
tentabilidade 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. Par-
te do pressuposto de que os problemas do desenvolvimento e do meio am-
biente 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. 

A palavra Ecologia tem origem no grego “oikós”, que significa casa, e “logós”, 
que significa estudo. Portanto, podemos dizer que é o estudo da casa ou, de 
forma mais genérica, do lugar em que se vive.  

fique ligado
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Pilar econômico 

o pilar econômico significa que as empresa não devem simplesmente pro-
curar 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 compro-
metimento do meio ambiente. Resultados devem incluir ganhos ambientais 
e sociais. É necessário que se invista em modificações de processo, aperfei-
çoamento de mão de obra, tratamento de resíduos, entre outros. 

Pilar social
o pilar social nasce num contexto internacional em que os debates sobre 
temas como direitos humanos, direitos do trabalhador, meio ambiente e de-
senvolvimento 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.

Evolução e perspectivas dos sistemas energéticos 

Ao longo da história, várias formas de energia foram utilizadas para comple-
mentar ou substituir as fontes ora utilizadas. Essas mudanças, motivadas 
por fatores como crescimento da população, questões políticas e econômi-
cas, entre outras, dependiam, e dependem ainda hoje, de fatores como dis-
ponibilidade, 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 le-
nha. Nessa época, nos Estados Unidos, já se pensava em explorar o seu potencial 
hidráulico, suas grandes florestas. Apesar disso, os Estados Unidos eram depen-
dentes 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 petrolífe-
ra, apresentando o petróleo como uma alternativa para a matriz energética 
mundial, tornado-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
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eles: a iluminação pública, motores elétricos, comunicação, eletrônica e ain-
da com reflexos diretos em áreas como a saúde e o entretenimento. 

Voltando o olhar para os dias de hoje, podemos observar que a evolução tec-
nológica 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, ou por seu inovador programa de biocombustíveis.

Sustentabilidade é a chave para a expansão dos sistemas energéticos no 
mundo de hoje, de forma a minimizar os impactos ambientais nas etapas 
de produção, transporte e uso da energia. Nesse sentido, um planejamento 
visando ao desenvolvimento sustentável torna-se de grande importância para 
o bem-estar em nosso país e no planeta.

Hoje em dia, um consumidor da sociedade tecnológica moderna gasta dez ve-
zes 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: ilu-
minando o caminho (http://www.fapesp.br/publicacoes/energia.pdf)

fique ligado
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Curiosidades envolvendo o tema energia

•	 A expansão da caça às baleias como fonte de combustível para ilumi-
nação (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 eletricida-
de 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 lem-
bramos que nossos maiores campos de petróleo na Bacia de Campos 
têm nomes de baleias.

•	 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.

fique ligado
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Parte 2

o mundo da energia: uma perspectiva brasileira
Seguindo caminho indicado na parte anterior, na qual revisitamos os con-
ceitos energéticos e apresentamos a evolução e a perspectiva dos sistemas 
energéticos, nesta parte vamos comentar os sistemas de produção e distri-
buição de energia para as configurações mais importantes em nosso país, 
destacando seus componentes principais e as características de interesse 
para a compreensão de suas condições de concepção e operação, assim 
como seus impactos e perspectivas. 

oferta e demanda energética no Brasil
o Brasil é um dos países com maior diversidade na oferta energética, sobre-
tudo por contar com uma ampla base de oferta de recursos naturais renová-
veis, o que torna bastante equilibrada a contribuição das fontes fósseis (54%) 
e renováveis (45%), em 2010, segundo o relatório BEN 2011. As energias re-
nováveis 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. 

No caso brasileiro, este perfil mais sustentável é o resultado do desenvolvi-
mento 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 o etanol e biodiesel) e a hidroenergia sempre tiveram 
um papel relevante. Apenas na última década, a oferta doméstica de petró-
leo e gás natural aumentou de modo sensível, permitindo ao país alcançar a 
autossuficiência e passar de importador a exportador de petróleo. A tabela 
a seguir mostra a oferta interna5 de energia no Brasil em 2008, 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.

5  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. Até 2011, os termos de exportação e impor-
tação não se mostraram muito significativos

41Energia que transforma | REVELANDo A ENERGIA



Tabela 1 
Oferta interna de energia em 2010 (EPE, 2011)

FoNTE oFErTA (Mtep)

Energia não renovável 138,7 54%

Petróleo 92,3 36%

Gás natural 27,7 11%

Carvão mineral 13,9 5%

Urânio 4,8 2%

Energia renovável  120,4 46%

Hidráulica 34,7 13%

Lenha 26,1 10%

Cana-de-açúcar 48,8 19%

outras renováveis 10,8 4%

Total 259,1 100%

Considerando toda a energia efetivamente consumida no Brasil em 2010 (224 
mil tep), o consumo médio observado foi de 1,1 tep per capita, considerando-
-se todos os usos. ou seja, em média, cada brasileiro gastou, direta ou indi-
retamente, o equivalente a aproximadamente sete barris ou 1.113 litros de 
petróleo durante esse ano. É um valor muito próximo à média mundial, exis-
tindo 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) e de energia 
elétrica, cujo consumo equivale a cerca de 17% do consumo total, é mostrado 
no segundo gráfico da Figura 5.

É interessante observar que a demanda proporcionalmente maior nas ati-
vidades produtivas, como a indústria e o transporte, sinaliza a importância 
econômica da energia no contexto brasileiro, se justificando-se  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 a alternativas mais eficien-
tes como os transportes ferroviário e hidroviário. 

42



 Consumo total 
(224Mtep)

Industrial 

Transportes 

Agropecuário 

Residencial 

0,00 20,00 40,00 60,00 

Comercial e
público  

Consumo de energia elétrica
(456 GWh ou 37 Mtep)

Transportes

Industrial

residencial

Comercial

Público

Agropecuário

Industrial

residencial

Comercial

Público

Agropecuário

35%

43%

46%

25%

16%

9%4%

12%

3%
2% 5%

Combustíveis fósseis

Bioenergia

Eletricidade
Mtep

Figura 6

Consumo setorial por 
fontes de energia no 
Brasil em 2010 
(EPE, 2011)

Figura 5

43Energia que transforma | REVELANDo A ENERGIA



Matriz energética
Matriz vem de mater, palavra latina que significa mãe, 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 so-
cioeconômicos (residencial, industrial, transporte etc.) no consumo de energia. 
A análise da matriz energética é a base do planejamento do setor de energia. 
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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. 

fique ligado

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. 

No Brasil, esse balanço é publicado anualmente desde 1974, com uma con-
tabilidade 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. 

Uma síntese do consumo energético por fonte e setor é apresentada na Fi-
gura 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 energé-
ticas são usadas, com algum predomínio da bioenergia (lenha, carvão vegetal, 
bagaço e outros resíduos); no setor de transportes se observa o maior peso 
do petróleo, por meio de seus derivados (óleo diesel, gasolina e querosene 
de aviação), complementados pelo etanol e o biodiesel; enquanto no setor 
comercial e público se destaca a energia elétrica. Para as diversas atividades 
agropecuárias se empregam essencialmente óleo diesel, lenha e eletricida-
de, um perfil diversificado como no setor residencial, onde 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 ener-
gia gerada em termelétricas. 

Nos próximos tópicos, os sistemasenergéticos 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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Cadeias energéticas
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 pri-
meira 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 inter-
dependentes, 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. 

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

A indústria do petróleo 
os hidrocarbonetos que compõem o petróleo e o gás natural resultam da de-
composição de algas, plantas e animais, seres vivos que viveram há centenas 
de milhões de anos em nosso planeta. Um processo contínuo de decomposi-
ção dessa matéria orgânica associada ao depósito de outros sedimentos for-
maram as camadas geológicas da Terra, que são progressivamente cobertas 
por outras camadas e passam por longo tempo sob pressões e temperatu-
ras elevadas, transformando-se em uma mistura de líquidos e gases. Hoje, 
essa mistura preenche os espaços vazios de rochas porosas localizadas em 
grande profundidade no subsolo. ou seja, o petróleo não existe em lagos sub-
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terrâneos, mas “molhando” algumas rochas para as quais migrou e ficou ar-
mazenado 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.

Figura 7 
Mostra de rocha com acumulação de petróleo

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 produ-
ção ocorrendo inicialmente nos Estados Unidos e, já no início do século XX, 
se estendendo para regiões com maiores reservas, como Venezuela, oriente 
Médio e Rússia. Atualmente, grande parte do petróleo e do gás natural é pro-
duzida 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 lo-
calizadas nas bacias costeiras de Campos e Santos, em frente aos estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo, onde além das reservas convencionais, si-
tuadas acima das camadas salinas do subsolo, foram encontradas reservas 
expressivas abaixo dessas camadas, denominadas reservas do pré-sal, que 
abrem perspectivas para o Brasil transformar-se em um importante produ-
tor e exportador de petróleo, em escala global. Tais reservas estão situadas a 
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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 para sua 
localização e produção. 

A localização das reservas de petróleo se desenvolve mediante estudos pre-
liminares, utilizando métodos indiretos e sísmicos, procurando inferir a exis-
tência de depósitos de hidrocarbonetos que caso sinalizem boas perspec-
tivas, indicam onde efetuar os poços exploratórios, única forma de definir 
cabalmente se existe petróleo e gás em volume comercial e qual sua quali-
dade, 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, separação6 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 construí-
das em navios. Embora, geralmente, o gás natural seja produzido associado ao 
petróleo (“gás não 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 pro-
cessamento, o petróleo pode ser transportado em navios petroleiros ou bom-
beado 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 mediante gasodutos 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)7.

6 Quando bombeado do subsolo, o petróleo vem misturado com gás natural, água, areia, impondo a exis-
tência de sistemas de separação dessas correntes.

7 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 pro-
duzidas 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 a 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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Para sua utilização, o petróleo nacional ou importado deve ser processado 
nas refinarias, onde é separado em seus componentes, empregando desti-
lação e processos mais elaborados (craqueamento, hidrotratamento e ou-
tros), que procuram converter as frações mais pesadas em derivados mais 
leves, de maior valor. os principais derivados produzidos nas refinarias são: 
gás liquefeito, nafta petroquímica, gasolina, querosene de aviação, óleo die-
sel, 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 especifi-
cações, 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 energé-
ticos, como plásticos, agroquímicos, fertilizantes etc.
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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 chegam até os consumidores. 

Essa indústria se apresenta tecnologicamente madura e não aparenta que 
deva passar por significativas alterações tecnológicas, exceto aperfeiçoa-
mentos visando à produção em condições cada vez mais difíceis, proces-
sando produtos de baixa qualidade e atendendo a especificações crescen-
temente exigentes. 

Ao longo de toda a cadeia produtiva, a indústria do petróleo e do gás natural 
apresenta riscos potenciais relevantes para o meio ambiente, que determinam 
cuidados especiais e grande atenção na condução de suas atividades. Graves 
acidentes, com perdas econômicas e ambientais elevadas, efetivamente ocor-
reram em unidades produtoras e sistemas de transporte e processamento, evi-
denciando como tais cuidados são fundamentais.

fique ligado

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 eleva-
do 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 provadas 
(confirmadas) somam 14 bilhões de barris, que significam a possibilidade de 
produzir durante aproximadamente 20 anos, mantendo o atual volume anual 
de produção. Caso se confirmem as expectativas para o pré-sal, as reservas 
brasileiras podem alcançar mais de 50 bilhões de barris.
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Veja, abaixo, alguns marcos da história do petróleo no 
Brasil

Brasil Colonial – A existência do petróleo no país já era com-
putada durante os tempos do regime imperial. Naquela épo-
ca, o marquês de olinda cedeu o direito a José Barros de Pi-
mentel de realizar a extração de betume nas margens do rio 
Marau, na Bahia. Até as primeiras décadas do século XX, al-
guns estudiosos e exploradores anônimos tentaram perfurar 
alguns poços de petróleo, sem obter êxito. 

1919 – Realizada a primeira perfuração pelo Serviço Geológi-
co 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 estabelece 
que as concessões para exploração das riquezas minerais só 
poderiam ser estendidas “a brasileiros, ou empresas consti-
tuídas por acionistas brasileiros”. 

1938 – Assinado o Decreto-lei nº 366, que acrescenta novo 
título ao Código de Minas, instituindo o regime legal de jazidas 
de petróleo e gases naturais, e também o Decreto-lei nº 395, 
que cria o Conselho Nacional do Petróleo (CNP). 

1939 – Primeira descoberta de petróleo no Brasil, realizada 
pela Divisão de Fomento da Produção Mineral, órgão do De-
partamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), no poço 
nº 163, localizado em Lobato, no Recôncavo Baiano. A desco-
berta foi considerada subcomercial. 

1941 – Descoberto em Candeias, na Bahia, o primeiro campo 
comercial de petróleo do país. Este ano também é marcado 
pelo Decreto-lei nº 3.236, que resguarda à União a proprieda-
de de todas as jazidas de petróleo e gases naturais encontra-
das em território nacional. Nesta época, foram descobertos 
campos de gás natural em Aratu e de petróleo em Itaparica, 
ambos no Recôncavo Baiano. 

1947 – Início da campanha “o petróleo é nosso”. Tal campa-
nha pela autonomia brasileira no campo do petróleo foi uma 
das mais polêmicas da história do Brasil republicano, perdu-
rando de 1947 a 1953. 

1951 – o presidente Getúlio Vargas envia ao Congresso proje-
to de criação da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 

saiba
mais
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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 considerada 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. 

1979 – Começa a comercialização de álcool hidratado como 
combustível para automóveis. 

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

1986 – Lançado o Procap, programa de capacitação tecno-
lógica para produção em águas profundas e ultraprofundas. 

1995 – Aprovada a Emenda Constitucional nº 9, flexibilizando 
o monopólio da União sobre o petróleo e permitindo a con-
tratação de empresas privadas e estatais para executar as 
atividades. 

1997 – Aprovada a Lei do Petróleo, Lei nº 9.478, criando a ANP, 
o CNPE e introduzindo as regras para a execução das ativida-
des integrantes do monopólio da União sobre o petróleo. 
– Superada a marca de produção de um milhão de barris di-
ários de petróleo. 
– Iniciada a construção do gasoduto Bolívia-Brasil. 
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2000 – A Petrobras produz petróleo a 1.877 metros de profun-
didade, 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 volu-
me nacional. 
– Ações da Petrobras são lançadas na bolsa de Nova Iorque. 
– Descoberta do campo gigante de Jubarte, na Bacia de Cam-
pos, 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 identifica-
das, acima da camada de sal, rochas arenosas depositadas 
em águas profundas, com formação semelhante às encontra-
das 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 1,91mi-
lhões de barris por dia de petróleo contra um consumo nacio-
nal médio de 1,85 milhões de barris por dia, ou seja, comemo-
ramos em 2006 a autossuficiência.

Fonte:http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/pre_
sal/Linha_do_tempo.pdf 
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Cadeias da bioenergia
Enquanto o petróleo, o gás natural e o carvão mineral resultam da transfor-
mação 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 oferecer diferen-
tes 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, me-
diante a silvicultura ou culturas agrícolas anuais ou plurianuais, compreen-
dendo 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 con-
tida 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 negro8, 
bem como os resíduos agrícolas (palhas e esterco) e urbanos (lixo urbano), o 
esgoto doméstico e os efluentes líquidos de diversas indústrias.

8 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.

saiba
mais

A lenha constitui a cadeia bioenergética mais simples, com 
três usos destacados:
a) na cozinha doméstica, em milhões de residências brasilei-
ras que usam fogões a 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 utili-
zado como insumo na indústria siderúrgica. 
Com exceção do primeiro uso, os demais representam volu-
mes expressivos de madeira, provenientes de florestas plan-
tadas. No entanto, em algumas regiões brasileiras, essa lenha 
resulta do desmatamento predatório, crescentemente coibi-
do, mas ainda provocando preocupantes danos ambientais.
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No Nordeste brasileiro podem ser encontrados exemplos reprováveis da 
produção de lenha, como o desmatamento criminoso da Caatinga, e bons 
exemplos, como a adoção de práticas conservacionistas e agrossilvicul-
turais, que integram o cultivo de espécies arbóreas e outras atividades 
agrícolas. Em ambos os casos, o objetivo é fornecer combustível para 
os fornos usados na fabricação de cal na região da Chapada do Araripe. 
outro exemplo é a produção de carvão vegetal no Brasil, que pode ser 
encontrada em condições criminosas, utilizando lenha de desmatamen-
to e mão de obra escrava e infantil, ou em condições sustentáveis, em-
pregando lenha de silvicultura, fornos modernos e pessoal contratado 
segundo a legislação trabalhista. 

fique ligado

É importante considerar a lenha como um energético interessante, capaz de 
ser produzido e utilizado em condições sustentáveis, com benefícios ambien-
tais e econômicos significativos, mas que vem sendo 

Em síntese, a cadeia da lenha apresenta virtudes e deve ser promovida em 
nosso país, que apresenta recursos naturais adequados para seu desenvol-
vimento, 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 Su-
deste e 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 ba-
gaço. o açúcar é utilizado, mediante processos de fermentação 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 as demandas da própria usi-
na e a geração de excedentes de eletricidade para a rede pública. Atualmen-
te, as centrais termelétricas a bagaço, com mais 6,3 mil MW instalados, já 
representam 5% da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. A 
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introdução de veículos flex a partir de 2003 foi um marco na retomada do in-
teresse no uso de etanol, que atualmente vem sendo usado regularmente em 
aviões agrícolas e testado com bons resultados em ônibus urbanos. 

outra cadeia bioenergética voltada para a produção de biocombustíveis lí-
quidos 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 brasi-
leiros contém 5% de biodiesel, (denominado de B5), produzido essencialmen-
te a partir de óleo de soja (85% do volume produzido), complementado com 
sebo bovino (cerca de 12%) e outros óleos vegetais. Devido à baixa produtivi-
dade, 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. Figura 7

Avião Embraer  
Ipanema a etanol 
hidratado

para 
refletir

O Brasil desenvolve o uso de biocombustíveis em trans-
portes desde as primeiras décadas do século passado e, 
atualmente, é a maior referência na difusão dessa tec-
nologia energética em outros países. 
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É interessante notar que a sustentabilidade de um biocombustível depende 
diretamente da eficiência de sua rota produtiva na utilização de recursos na-
turais (terra, água, energia etc.). Nesse sentido, o etanol de cana-de-açúcar, 
nas condições em que é produzido no Brasil, com alta produtividade (aproxi-
madamente 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 pro-
dutiva), apresenta excelente desempenho. Dessa forma, comparativamente à 
gasolina, o uso de etanol de cana-de-açúcar permite reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa em mais de 80%, desempenho que supera as exigên-
cias da agência ambiental norte-americana para ser considerado um “bio-
combustível avançado”. 

Uma alta relação entre a produção e o consumo de energia é possivel-
mente o indicador mais importante da viabilidade de um biocombustível. 
Para o etanol de milho, tecnologia adotada nos Estados Unidos, essa re-
lação é de apenas 1,3. Para o biodiesel no Brasil, o uso da soja implica 
uma relação de cerca de 3, enquanto para o biodiesel de palma pode 
alcançar valores próximos a 6. 

fique ligado

Um tema internacionalmente debatido é o impacto do uso de terras cultivá-
veis para produção de biocombustíveis sobre a disponibilidade dos alimentos. 
De fato, nos últimos anos, diversos fatores têm afetado o mercado de produ-
tos alimentares e elevado o preço dos alimentos, mas, além das questões 
climáticas e do preço dos insumos, se destaca o crescimento da demanda, 
especialmente de proteína animal9. Nesse contexto, o modelo produtivo ado-
tado (criação intensiva ou extensiva, padrão tecnológico, tipo de produto etc.), 
afeta muito mais a demanda de terras que a produção de bioenergia, so-
bretudo quando consideradas tecnologias eficientes para sua produção. Nas 
condições brasileiras, a produção de cana para fins energéticos ocupa cerca 
de 4 milhões de hectares, cerca de 0,5% do território nacional e 2% das áreas 
em pastagens, não configurando um fator de pressão na disponibilidade de 
alimentos. Situações parecidas poderiam ser promovidas em outros países 

9 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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do trópico úmido, mas dificilmente em países temperados, onde a produtivi-
dade vegetal é bem menor.

De menor expressão na matriz energética, mas relevantes para o meio am-
biente, as tecnologias de aproveitamento de resíduos animais, efluentes 
agroindustriais e plantas de tratamento de esgoto mediante biodigestão ana-
eróbia, 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 um grande dina-
mismo de inovação tecnológica, buscando ampliar sua viabilidade e seu cam-
po de aplicação. No âmbito dos biocombustíveis líquidos, por exemplo, estão 
em desenvolvimento tecnologias empregando matérias-primas celulósicas 
(como palha) para a produção de etanol e cultivos inovadores para produção 
de biodiesel, inclusive algas. Em todos esses processos, as biotecnologias 
têm um papel central na evolução do uso de biocombustíveis. 

A indústria da energia elétrica
A partir do desenvolvimento da máquina elétrica (gerador e motor) e da lâm-
pada incandescente, na segunda metade do século XIX, a produção de ener-
gia elétrica passou a ser uma atividade econômica de crescente importância, 
fundamental para os setores diversos setores da economia e para a qualida-
de de vida. Atualmente, os sistemas de produção de energia elétrica incor-
poram 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. 
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geração
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 hidráu-
lica disponível em nossos rios. Nas centrais hidrelétricas, a água é conduzida 
de forma a passar por turbinas hidráulicas, produzindo energia cinética rota-
cional. 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 ven-
to 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 com-
bustão e convertida em energia mecânica em diferentes tipos de ciclos tér-
micos que movem os geradores, utilizando acionadores como motores de 
combustão, turbinas a vapor e a gás, selecionados em função do combustível 
a ser usado. 
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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 parcial-
mente enriquecido colocado no núcleo do reator. o urânio, como encontrado 
na natureza, apresenta dificuldade para ser usado em reatores e gerar ener-
gia elétrica. 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 capacidade 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 jar-
gão “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 tam-
bém influencia no tempo entre decidir e efetivar o despacho de uma usina.

A capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil em 2010 su-
perou 110 mil MW, distribuída entre as diversas fontes, como indicado na 
Tabela 2. 

Tabela 2
Capacidade instalada de geração de 
energia elétrica no Brasil por fonte (Aneel, 2011)

CENTrAIS
CAPACIDADE

(mil MW) (%)

Hidrelétricas 80.714 71%

Termelétricas 30.071 26%

Nucleares 2.007 2%

Eólicas 929 1%

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. 
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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 ade-
quado 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 eco-
nômicos 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 hidrelé-
tricas. 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 hidráulicas, que movimentam o eixo dos geradores que produ-
zem 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 renová-
vel. No Brasil, a maior quantidade de energia elétrica produzida provém de 
usinas hidrelétricas. 

Construída e administrada por Brasil e Paraguai, Itaipu, no rio Paraná, é a se-
gunda maior hidrelétrica do mundo em potência instalada, com 14 mil mega-
watts 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 hidrelétri-
cas 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.

Por seu menor impacto e a proximidade dos centros consumidores, as pe-
quenas centrais hidrelétricas, ou PCHs, têm sido incentivadas pelo governo 
brasileiro e representam atualmente cerca de 5% da potência instalada em 
hidrelétricas. 
Existem várias razões técnicas que definem o tamanho das usinas hidrelétri-
cas. 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.
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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 re-
servatório 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. 

saiba
mais

Turbina tipo Bulbo – os principais tipos de turbinas hidráu-
licas são: Pelton, Kaplan, Francis e Bulbo. Cada turbina é 
adaptada para funcionar em usinas com determinada faixa de 
altura, de queda e vazão. A turbina tipo Bulbo é usada nas 
usinas fio d’água por ser indicada para baixas quedas d’água, 
em torno de 20 metros de altura, e altas vazões, não exigin-
do grandes reservatórios. Algumas usinas hidroelétricas 
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.  
Fonte:(http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par2_
cap3.pdf).

Figura 9
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De introdução recente na matriz energética brasileira, as centrais eólicas tam-
bém são relativamente pouco agressivas ao ambiente e apresentam boas pers-
pectivas 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. 

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 sis-
tema 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. Nes-
sa 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 trans-
formação de parte da energia transmitida em energia térmica, aquecendo os 
cabos condutores. Como esse aquecimento depende diretamente do quadra-
do da corrente que circula nos cabos condutores, se considerarmos um mes-
mo condutor, devemos baixar a corrente para reduzir as perdas técnicas. Mas 
se baixarmos a corrente, será possível atender adequadamente o 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).

Resumindo, os transformadores elétricos fazem esse papel, elevam a tensão 
aos níveis das linhas de transmissão. Por isso, ao lado de cada central gera-
dora 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 du-
rante o trajeto. No caminho, a eletricidade passa por diversas subestações, 
que possuem equipamentos de manobra, proteção e controle, além de trans-
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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 per-
da 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 indústrias. 

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

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 se dá 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.

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 perío-
do. Para esses consumidores, as tarifas dentro desse período são mais altas 
e pesadas multas são aplicadas quando ultrapassam a demanda máxima 
contratada.
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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 
York, 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.

Em 1883, entrou em operação a primeira hidroelétrica do Brasil, no Ri-
beirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, perto da cidade de Dia-
mantina, em Minas Gerais.

fique ligado
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Figura 10 
Sistemas de transmissão 
de energia elétrica no Brasil 
(MME, 2010)
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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 consu-
mida. Salvo para o caso de pilhas e baterias, que ainda têm 
uso restrito. Em outros sistemas energéticos, é comum o ar-
mazenamento de energia como, por exemplo, em tanques de 
combustível. 

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 abaixo, a curva de carga típica de 
uma residência brasileira.  

Figura 11
Curva típica de carga para o setor residencial 
(Procel, 2009)
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Entre as inovações em fase de desenvolvimento ou em progressiva adoção no 
Brasil, devemos lembrar 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. Para conhecer uma das experiências do uso de smart grid, 
não deixe de ler, no caderno de textos, o artigo “Redes inteligentes: um estudo 
de caso”, de Elaine Fonseca. 

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 usa-
da 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 
se expandindo 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.

saiba
mais

•	 As lâmpadas de óleo na Mesopotâmia datam de 8000 a.C. e 
as velas foram empregadas pela primeira vez no Egito an-
tigo. Na Idade Média, utilizava-se a tocha de fibras torcidas 
impregnadas com material inflamável.

•	 A lâmpada de Argand, em 1783, vem romper com o domí-
nio total da iluminação a combustão. Com um pavio tubular 
e uma chaminé de vidro, essa lâmpada primitiva fornecia 
uma luz intensa e constante. 

•	 No ano de 1792, o engenheiro escocês Willian Murdoch ar-
mazenou em um reservatório – gasômetro – o gás obtido 
pela destilação do carvão fóssil, o que lhe possibilitou ilu-
minar sua casa e sua fábrica, em Redruth.

•	 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 
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entre dois eletrodos energizados com alta tensão, coloca-
dos 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 in-
dependente 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 permi-
tiu 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 30, foi desenvolvida a lâmpada fluorescente. Pro-
gressos mais recentes incluem lâmpadas de filamentos mi-
croscópicos, que permitem aos cirurgiões examinar cavida-
des internas do corpo de um paciente (endoscopia).
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Parte 3

usando bem nossa energia

Apresentação 
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, a parte 3 deste caderno 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
Como vimos nas partes nos trechos anteriores, energia é essencial em to-
das 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 disposi-
ção dos usuários, onde a energia finalmente se converte em algum efeito de-
sejado, como luz, movimento e calor útil. Cabe recordar que em todas essas 
conversões energéticas existem perdas de energia, que se transforma em 
energia térmica não utilizada e que se perde no ambiente.

No Brasil, os maiores consumidores de energia são os setores industrial e 
de transporte, que a empregam para as necessidades de processo, ilumi-
nação, 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 uma parte relevante dos custos, e seus 
produtos são conhecidos como “energointensivos”. Nos demais setores so-
cioeconômicos, também se observa o consumo de energia para atender às 
necessidades de iluminação, refrigeração e ar condicionado, força motriz em 
máquinas e equipamentos, aquecimento em diferentes níveis de temperatura 
(fornos, secadores, cozedores etc.), entre outros usos. 

Particularmente para a energia elétrica, existem levantamentos detalhados 
do Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) dos usos 
da energia elétrica por setor. No setor residencial, além dos usos de combus-
tíveis, como GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), 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.
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Figura 12 
Fonte: Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – 
Ano base 2005 – Eletrobras Procel
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Em busca da eficiência energética
Como já observado, os processos energéticos (conversão, armazenamento e 
transporte) sempre apresentam perdas, isto é, da energia captada na natu-
reza, apenas uma parte chega a ser convertida em benefício para o usuário. 

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 efici-
ência energética, ligada à promoção de hábitos e padrões de uso mais eficien-
tes. 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.

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. 
Eficiência energética não é sovinice, mas antes de tudo é usar bem a energia 
e contribuir para aumentar a produtividade no seu uso.

Energia incorporada nos produtos e processos
Nem sempre é evidente o consumo total de energia associado a uma ativida-
de, já esse consumo não ocorre apenas diretamente, mas também de forma 
indireta, mediante produtos e serviços, que demandam muitas vezes consi-
deráveis fluxos energéticos para sua produção. Na sociedade moderna, esse 
consumo indireto, incorporando energia em bens e serviços como água trata-
da, 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 nor-
ma  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 abasteci-
mento de água, refrigeração, transporte de bens e pessoas, roupas, veículos, 
edifícios, enfim tudo o que nos cerca e consumiu ou consome energia. 
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Por exemplo, a tabela a seguir apresenta alguns valores indicativos da ener-
gia embutida em diferentes produtos, permitindo ver como estamos cada vez 
mais empregando produtos com elevada demanda indireta de energia, ou 
seja, produtos energointensivos: plásticos, alumínio, vidro, papel, entre ou-
tros. observe-se também que a reciclagem desses produtos, como extensa-
mente praticada com as latinhas de alumínio usadas para cerveja e refrige-
rante no Brasil, pode reduzir de modo importante essa demanda energética.

Tabela 3
Energia incorporada em alguns produtos

ProDuToS ENErgIA INCorPorADA (MJ/kg) PrINCIPAIS INSuMoS

Alumínio 220,0 bauxita

idem 8,1 alumínio reciclado

Concreto asfáltico 2,4 brita e asfalto

Concreto 0,9
brita, areia e cimento 
Portland

Cobre 70,0 calcopirita

Madeira 2,5 dado canadense 

Tijolo 2,5 argila

Plástico (Polietileno) 80,0 petróleo

Vidro 16,0 areia

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

As informações e os dados do presente documento 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, es-
tamos atuando ou não em favor de um melhor ambiente, de uma economia 
mais racional e de uma sociedade mais saudável.     

72



Exemplos de medidas de incremento da eficiência energética em nosso dia a dia
Nesse tópico, serão comentadas inicialmente a adoção de tecnologias efi-
cientes 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 convencio-
nais. Novas tecnologias de iluminação, usando LEDs, vêm se viabilizando ra-
pidamente e devem ser levadas em conta em novos projetos e mesmo na 
substituição de sistemas já existentes.

Eletrodomésticos e equipamentos eficientes: os consumidores podem esco-
lher os produtos mais eficientes energeticamente e que são 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” no Caderno de textos.

saiba
mais

Selo Procel Eletrobras 

Em complemento às ações governamentais que visam a infor-
mar os consumidores e a orientar o mercado para a comercia-
lização de produtos mais eficientes, a Lei no 10.295/2001 esta-
beleceu uma sistemática para acompanhamento da eficiência 
e a definição de níveis mínimos de desempenho (ou máximos 
de consumo) para diversos equipamentos. Essa lei vem sen-
do paulatinamente aplicada, retirando do mercado os modelos 
menos eficientes de alguns tipos de eletrodomésticos, motores 
e lâmpadas.
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Segundo a Eletrobras Procel, se tomarmos como parâmetro um universo 
de 50 milhões de residências no Brasil e estipularmos, por exemplo, uma 
média de cinco lâmpadas incandescentes de 60 W por residência, a de-
manda será de 15.000 MW. Se substituirmos essas mesmas cinco lâmpa-
das incandescentes de 60 W por cinco fluorescentes compactas de 15 W, 
haverá uma demanda de 3.750 MW, representando uma redução de 11.250 
MW. Essa diferença corresponderia aproximadamente a uma usina hidre-
létrica 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 deixarão de ser lançados na atmosfera.

fique ligado

Uso de sistemas solares de aquecimento de água: a substituição da energia 
elétrica ou dos combustíveis pela energia solar, captada em coletores asso-
ciados a tanques de armazenamento da água quente, permite expressivas 
economias de energia (60 a 70%) e vem sendo adotada em milhões de resi-
dências no Brasil, com bons resultados10. 

Hábitos energeticamente corretos: diversos procedimentos, geralmente 
simples, reduzem o consumo energético dos equipamentos e devem ser ade-
quadamente difundidos entre os consumidores. 

10 Além dos coletores solares para aquecimento de água, estão disponíveis também tecnologias eficientes utili-
zando energia elétrica (bombas de calor), ainda pouco adotadas no Brasil e que devem merecer maior atenção.

74



Veja, a seguir, alguns exemplos de hábitos eficientes, tanto no uso do-
méstico quanto no ambiente de trabalho: 

•	 preferir aquecimento no forno de micro-ondas aos fornos com resis-
tência

•	manter lâmpadas acesas apenas quando em uso
•	 não usar lavadoras para pouca roupa 
•	 não colocar na geladeira recipientes com comida quente 
•	 evitar abrir sem necessidade ou manter aberta a porta da geladeira 
•	 regular o termostato da geladeira, freezer e do aparelho de ar- condi-

cionado em níveis razoáveis
•	manter as borrachas de vedação da porta da geladeira e freezer em 

bom estado
•	 evitar infiltração de ar quente ou perdas de ar frio em ambientes con-

dicionados
•	 quando for deixar equipamentos fora de uso por vários dias, desligar o 

standy-by, eventualmente desconectando o cabo da tomada
•	 não tomar banhos demorados, nem desperdiçar água

Nos usos de energia associados ao transporte, as recomendações usu-
ais são:

•	 sempre que possível, usar transporte coletivo ou não motorizado (an-
dar 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

fique ligado

Além das medidas listadas acima, existem outras, em um nível mais amplo, 
que consideram: a adoção de níveis de consumo menos intensivos e estimu-
lam a reciclagem e o reuso de produtos; projetos arquitetônicos e urbanísti-
cos que promovam o uso da iluminação natural; o conforto térmico mediante 
o sombreamento adequado, reduzindo o uso de água da rede pública e pro-
movendo 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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Parte 4

o Estado e a energia no Brasil

Do mesmo modo que na maioria dos países, o governo brasileiro desempe-
nha um papel relevante no ordenamento do setor energético, atuando como 
planejador, promotor de investimentos e regulador, definindo tarifas e con-
dições 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. 

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 in-
duzidas pelo governo. Com o propósito de cumprir essa meta, foi lançado 
o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf). 

fique ligado

Na atual formatação institucional, a definição das políticas públicas em ener-
gia é realizada pelo Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, presi-
dido pelo ministro de Minas e Energia, com a participação do ministro-chefe 
da Casa Civil, dos ministros da Fazenda, do Planejamento, de Ciência e Tec-
nologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura, 
do Meio Ambiente, além de representantes dos estados da federação, das 
universidades, da sociedade e observadores das agências reguladoras e em-
presas estatais da área energética. 

Essas políticas públicas buscam responder a questões como: “de que modo 
pode-se estimular a expansão da oferta de energia?” e “como facilitar o aces-
so 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.
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Como importantes agentes na implementação das políticas públicas defini-
das pelo CNPE e 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 pratica-
mente todas as instâncias do setor energético.

Veja, abaixo, a estrutura organizacional do Ministério de Minas e Energia.
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Ministério de Minas e Energia
o Ministério de Minas e Energia (MME) foi criado em 1960, pela Lei n° 3.782, 
de 22 de julho de 1960. Anteriormente, os assuntos de minas e energia eram 
de competência do Ministério da Agricultura. 

Em 1990, a Lei n° 8.028 extinguiu o MME e transferiu suas atribuições ao 
Ministério da Infraestrutura, criado pela mesma lei, que também passou a 
ser responsável pelos setores de transportes e comunicações. o Ministério 
de Minas e Energia voltou a ser criado em 1992, por meio da Lei n° 8.422.

Em 6 de agosto de 1997, a Lei n° 9.478 criou o Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), vinculado à Presidência da República e presidido pelo 
ministro de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da 
República políticas nacionais e medidas para o setor. 

Em 2004, foi criado pela Lei 10.848 o Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE), cuja função é acompanhar e avaliar permanentemente a 
continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o terri-
tório nacional.

o Ministério de Minas e Energia tem como empresas vinculadas a Eletrobras 
e a Petrobras, que são de economia mista. A Eletrobras, por sua vez, controla 
as empresas Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (Chesf), Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CG-
TEE), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), Eletrosul Cen-
trais Elétricas S.A. (Eletrosul) e Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear).

Entre as autarquias vinculadas ao Ministério estão as agências nacionais de 
Energia Elétrica (Aneel) e do Petróleo (ANP) e o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). 

A seguir, algumas das instituições energéticas e programas governamentais 
que promovem a eficiência da produção e do consumo de energia elétrica, 
como o Procel. 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi criada em dezembro de 
1996. Ela é o órgão do governo federal que fiscaliza e regulamenta as empre-
sas do setor em suas ações no mercado de energia elétrica. A Aneel também 
cuida dos interesses do consumidor, criando regras para garantir que os 
serviços das companhias de eletricidade sejam prestados com qualidade e 
segurança. Todas as reuniões públicas da agência são transmitidas pela in-
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ternet (www.aneel.gov.br). Assim, o cidadão pode, por exemplo, acompanhar 
as discussões sobre as tarifas de energia.

Agência Nacional do Petróleo, gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) tem uma tarefa complexa: regulamentar 
um complexo, que movimenta bilhões de reais e que afeta diretamente a vida 
de todos os brasileiros. Criada em janeiro de 1998, a agência do governo 
federal define regras para as empresas que trabalham com exploração, 
produção, refino, processamento, transporte, importação, exportação e 
comercialização de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Ela também 
controla a qualidade dos combustíveis vendidos por distribuidoras e postos. A 
ANP é responsável pelo cálculo dos royalties do petróleo pagos a municípios, 
estados e União.

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
Desde o período colonial, a mineração é uma das principais atividades 
econômicas do Brasil. Primeiro, foi o ciclo do ouro em Minas Gerais. Depois, 
vieram as descobertas de grandes reservas de minério de ferro, manganês, 
bauxita e urânio, entre outros. o setor tem importância estratégica e 
recebe atenção especial do governo federal. o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, é o 
responsável por fiscalizar, planejar e estimular a mineração no país.
 
Criado em 1934, o DNPM faz pesquisas, fiscaliza empresas e trabalha para que 
os recursos minerais sejam aproveitados de forma racional, controlada e sus-
tentável. Hoje, uma das principais preocupações do órgão é evitar que a mine-
ração afete o meio ambiente. Para diminuir os riscos de acidentes ambientais, 
o órgão exige das empresas do setor o cumprimento de normas rígidas.

Sociedade de economia mista 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras)
Em 2012, a Eletrobras completa 50 anos. Criada em junho de 1962, é a maior 
companhia do setor de energia da América Latina. Ela controla empresas de 
geração, transmissão e distribuição de energia, além de manter um centro 
de pesquisas – o Cepel.

Na condição de holding, a Eletrobras controla grande parte dos sistemas 
de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil, por intermédio de 
seis subsidiárias: Eletrobras Chesf, Eletrobras Furnas, Eletrobras Eletrosul, 
Eletrobras Eletronorte, Eletrobras CGTEE e Eletrobras Eletronuclear. Além 
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de principal acionista dessas empresas, a Eletrobras, em nome do governo 
brasileiro, detém metade do capital de Itaipu Binacional.

A holding também controla o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
(Eletrobras Cepel) e a Eletrobras Participações S.A. (Eletrobras Eletropar), 
Eletrobras Distribuição Roraima, Eletrobras Distribuição Alagoas, Eletrobras 
Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição 
Acre , Eletrobras Amazonas Energia.

A capacidade geradora da Eletrobras, incluindo metade da potência de 
Itaipu pertencente ao Brasil, é de 42.302 MW, correspondentes a 36% do 
total nacional. As linhas de transmissão têm 54.104,94 km de extensão, 
representando cerca de 56% do total das linhas do Brasil. A companhia 
apoia o governo federal em ações 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).

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
os números da Petrobras impressionam. Presente em 28 países, ela ocupa os 
postos de terceira maior empresa de energia do mundo e de maior companhia 
brasileira. Tem cerca de 80 mil empregados e quase 600 mil acionistas – o 
governo federal é o controlador. A estatal trabalha na exploração, produção, 
refino, comercialização e transporte de óleo e gás natural. Atua ainda nos 
setores de petroquímica, distribuição de derivados de petróleo, energia 
elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis de combustíveis. 

Criada em outubro de 1953, a Petrobras produz 2,58 milhões de barris 
diários de petróleo e gás natural liquefeito, bem como 428 mil barris de gás 
natural. Suas reservas somam hoje 16 bilhões de barris de petróleo. Mas 
esse número vai aumentar. A companhia investe pesado na pesquisa para 
descoberta de novos campos.

A estrutura da Petrobras é gigantesca. Ela tem 16 refinarias, 132 plataformas 
de exploração, 291 navios, cerca de 30 mil quilômetros de dutos, seis usinas 
de biocombustíveis, 16 termelétricas, uma usina de energia eólica, cerca de 
8.500 postos de gasolina e duas fábricas de fertilizantes. 
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Empresas públicas 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Ligada ao Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) foi criada em março de 2004 para colaborar no planejamento 
estratégico do setor. A empresa tem caráter técnico e faz pesquisas sobre 
energia elétrica, petróleo, gás e derivados, carvão mineral, fontes renováveis 
e eficiência energética. Entre os estudos produzidos pela EPE, se destacam-
se o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, o Balanço Energético Nacional e 
a Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica.

operador Nacional do Sistema Elétrico (oNS)
o operador Nacional do Sistema Elétrico, mais conhecido pela sigla oNS, 
é uma associação civil sem fins lucrativos que reúne companhias do setor 
e consumidores livres. Ele coordena a operação das usinas de geração e a 
transmissão de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), de forma a 
atender sua demanda em tempo real.

o SIN é formado pelas empresas de produção e de transmissão das Regiões 
Sul, Sudeste, Centro-oeste, Nordeste e parte da Região Norte. o sistema 
concentra 96,6% da energia elétrica gerada no país. 

Programas governamentais

Programa luz para Todos
o governo federal lançou, em novembro de 2003, o desafio de acabar com a 
exclusão elétrica no país. o Programa LUZ PARA ToDoS tem como proposta 
levar energia elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural até 
o ano de 2008.

o Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionali-
zado pela Eletrobras e executado pelas concessionárias de energia elétrica e 
cooperativas de eletrificação rural.
 
o mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso à ener-
gia estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% dessas fa-
mílias têm renda inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural.

Por isso, o objetivo do governo é utilizar a energia como vetor de desenvolvi-
mento social e econômico dessas comunidades, contribuindo para a redução 

81Energia que transforma | REVELANDo A ENERGIA



da pobreza e o aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica faci-
litará também a integração dos programas sociais do governo federal.

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel)
o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) foi criado em 
1985 com o objetivo de combater o desperdício de energia elétrica, por meio da 
promoção e da difusão de consumo e produção. Coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia, suas ações estão voltadas para o consumidor (cidadãos ou 
empresas), indústria, setor da construção civil e órgãos públicos. 
A ação mais popular do programa é o Selo Procel de Economia de Energia, que 
orienta o consumidor na hora de comprar eletrodomésticos, lâmpadas, bombas 
hidráulicas e motores. Graças ao Selo Procel, o cidadão escolhe o equipamento 
que produz mais com menos energia e é mais amigável ao meio ambiente.

o Procel também desenvolve ações em favor da eficiência energética nas se-
guintes áreas:

– pesquisas voltadas ao desenvolvimento da eficiência energética, reali-
zadas em parceria com universidades de centros de pesquisa;

– educação, com projetos voltados para professores e alunos das redes 
pública e privada;

– difusão de informações sobre eficiência energética, por meio do portal 
Procel Info (www.procelinfo.com.br);

– sistemas motrizes instalados nas médias e grandes indústrias; 

– setor da construção civil, estimulando projetos arquitetônicos que re-
duzam o uso de condicionadores de ar ou de dispositivos de aquecimen-
to, além de aproveitar a iluminação natural;

– companhias de saneamento básico, buscando eliminar o desperdício 
de energia na distribuição de água e no tratamento de esgoto;

– setor público, reduzindo as despesas das prefeituras com energia e 
evitando o desperdício na iluminação pública.

Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Procel reluz
Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e desenvolvido pela Eletrobras, 
por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), 
o Procel ReLuz foi lançado em junho de 2000, tendo como objetivos tornar efi-
cientes os pontos de iluminação pública, além de instalar novos pontos. 
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A implementação do Programa Procel ReLuz proporciona a melhoria das 
condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, gera novos empre-
gos, aumenta a qualidade de vida da população urbana, reduz a demanda do 
sistema elétrico nacional, especialmente no horário de maior consumo, e 
contribui para o aumento da confiabilidade e da melhoria das condições de 
atendimento ao mercado consumidor de eletricidade.

Programa Nacional da racionalização do uso dos Derivados do Petróleo e 
do gás Natural (Conpet)
o Ministério de Minas e Energia do Brasil criou, em 1991, o Programa Na-
cional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural 
(Conpet). A Petrobras é a responsável pela administração técnica e financeira 
da iniciativa. o Selo Conpet de Eficiência Energética vigora desde agosto de 
2005 e é concedido aos equipamentos consumidores de derivados de petróleo 
e de gás natural que obtêm os menores índices de consumo de combustível. 

A concessão é feita uma vez por ano, de forma voluntária, a todos os produtos 
que obtêm o conceito “A” (mais eficiente) nos ensaios laboratoriais realizados 
pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) (veja ao lado). os critérios 
para a concessão são baseados nos dados de consumo de combustível, ren-
dimento ou eficiência energética, divulgados pelo Inmetro.

Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)
Este programa é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) e possui apoio técnico e institucional da Eletrobras, no âmbito 
das ações do Procel, e da Petrobras, no âmbito das ações do Conpet. o programa 
classifica, segundo seus consumos energéticos, uma extensa linha de produtos. 
Para isso, informações como consumo energético e eficiência energética são 
disponibilizadas ao consumidor na Etiqueta Nacional de Eficiência Energética 
(ENCE), que classifica os produtos em faixas que vão, em geral, de A a E , sendo a 
primeira faixa para os de maior eficiência e E para os de menor eficiência.

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa)
o país busca novas fontes de produção de energia para enfrentar a elevação do 
consumo em todas as regiões. Desde 2005, o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) estimula o aumento da participação de 
fontes eólicas, de biomassa e de pequenas centrais elétricas (PCHs) na geração. 
Com isso, o governo federal quer diversificar a matriz energética brasileira.

o Proinfa prevê a instalação de 63 PHCs, 54 usinas eólicas e 27 usinas de 
biomassa. Essa estrutura vai gerar cerca de 3,3 mil MW. o programa é mais 
uma iniciativa que valoriza a geração de energia limpa.

Etiqueta Nacional 
de Eficiência Energética 

(ENCE) 

Selo Conpet
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Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB)
Desde 2005, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 
envolve vários ministérios. Ele estimula a produção e o uso do biodiesel em 
larga escala, a partir de diferentes fontes (mamona, dendê, girassol, babaçu, 
amendoim, pinhão manso e soja). o PNPB tem enfoque especial na inclusão 
social e no desenvolvimento regional, sendo instrumento de geração de 
emprego e de renda no campo.

Atualmente, o diesel vendido nos postos brasileiros tem 5% de biodiesel. A 
“mistura” apresenta muitas vantagens. Ela reduz a emissão de poluentes na 
atmosfera, melhorando a qualidade do ar. Também há o ganho econômico. 
Cerca de 10% do diesel consumido no Brasil é importado. A adição do 
biodiesel gera uma economia de cerca de US$ 400 milhões na balança 
comercial brasileira. 

o programa conta com apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf).

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e gás Natural 
(Prominp) 
o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 
(Prominp) foi criado com um objetivo estratégico para o país: aumentar a 
participação de companhias brasileiras no fornecimento de produtos e 
serviços ao setor de petróleo. Desde sua criação, em dezembro de 2003, 
ele reúne órgãos do governo federal, institutos de pesquisa e empresas. 
o Prominp tem a ação voltada para as áreas de exploração e produção, 
transporte marítimo, abastecimento e gás e energia.

Além do papel estratégico para o crescimento do setor de petróleo e gás, 
o programa tem impacto na geração de emprego, no aumento do nível de 
renda e no desenvolvimento de tecnologia de ponta. o Prominp é coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia.
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Parte 5

glossário

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.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Germoplasma

Barragem – estrutura (concreto, enrocamento e terra) que serve para repre-
sar a água e obter desníveis (queda bruta nominal) que permite a operação 
das turbinas. Na parte superior da barragem principal, estão situadas as to-
madas de água, estruturas com comportas que permitem que a água, pas-
sando por elas e pelos condutos forçados, alcance a caixa espiral, onde faz a 
turbina girar.
Fonte: http://www.itaipu.gov.br/energia/barragem 

Benjamim ou T – benjamim ou “T” como conhecido em alguns estados bra-
sileiros ou multiplicador de tomadas é um acessório utilizado para conectar 
diversos aparelhos em uma mesma tomada.  o uso do benjamim não é reco-
mendado, pois pode sobrecarregar a rede elétrica e acarretar acidentes ou 
defeitos aos equipamentos conectados e condutores elétricos.
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamim_(acess%C3%B3rio_el%C3%A9trico)

Biocombustível –  fonte de energia renovável oriunda de produtos vegetais e 
animais. As principais matérias-primas para a produção são a cana-de-açú-
car, beterraba, sorgo, dendê, semente de girassol, mamona, milho, mandio-
ca, soja, aguapé, copaíba, lenha, resíduos florestais, excrementos de animais, 
resíduos agrícolas, entre outras. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/biocombustiveis.htm
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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 ana-
eróbicas (isto é, em ausência de oxigênio). Um biodigestor nada mais é que 
um reator químico em que as reações químicas têm origem biológica.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodigestor_anaer%C3%B3bico

Biodiversidade (ou biodiversidade biológica} – refere-se à variedade de vida 
existente na Terra. Abrange a variedade de espécies de flora, fauna e micro-
-organismos, de funções ecológicas desempenhadas pelos indivíduos e a 
variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos orga-
nismos. Portanto, refere-se tanto ao número de diferentes categorias bioló-
gicas quanto à abundância relativa dessas categorias.
Fonte:http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/
AG01_2_111200610412.html

Biotecnologia e Biociências – compreendem um vasto conjunto de técnicas 
que utilizam seres vivos, parte ou características deles, para modificar, aper-
feiçoar ou gerar novos produtos ou processos.
Fonte: http://www.biotecnologia.ufsc.br/ 

Boiler – recipiente para armazenamento da água aquecida, também conhe-
cido como reservatório térmico. 
Fonte: http://www.fazfacil.com.br/manutencao/aquecedor_boiler.html

C
Cadeia Energética (ou sistema energético) – sequência de processos, atra-
vés dos quais progressivamente obtém-se, converte-se, transmite-se, utili-
za-se e, eventualmente, armazena-se energia.
Fonte: http://www.eln.gov.br/opencms/export/sites/eletronorte/publicacoes/
publicacoes/politica_de_eficiencia_energetica.pdf 

Candeeiro - utensílio destinado à iluminação de ambientes. Pode funcionar 
a eletricidade, gás, óleo, etc, e possuir diversos tamanhos e formas.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Candeeiro

Câmara de carga – estrutrutra, geralmente feita em concreto, que faz a tran-
sição do escoamento da água entre o canal de adução e o conduto forçado da 
pequena central hidrelétrica
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Carga de Energia – é o volume de energia requerido do sistema gerador. Com-
preende o consumo de energia pelos agentes e as perdas no sistema elétrico.

Cogeração – tecnologia de produção combinada de calor útil e energia elé-
trica ou mecânica, de modo simultâneo e a partir de um único combustível. 

Coletor solar – Dispositivo responsável por absorver a radiação solar inci-
dente, aquecendo a água que circula em seu interior. A energia solar que in-
cide por radiação é absorvida pelas placas coletoras, que por sua vez, trans-
mitem a parcela absorvida desta energia para a água.  
Fonte: http://penta3.ufrgs.br/CESTA/fisica/calor/coletorsolar.html 

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. 
Fonte:http://www.petroleoetc.com.br/fique-sabendo/completacao-de-pocos-pe-
troleo/ 

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. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Compacidade_relativa 

Concessionária de energia – agente titular de concessão federal para prestar 
o serviço público de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica.
Fonte: http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm?att=C

Crédito de carbono – os Créditos de Carbono são certificados, emitidos 
para uma pessoa, empresa ou país, como bônus proveniente de projetos 
que, comprovadamente através de metodologias específicas, reduzam ou 
absorvam emissões de gases do efeito estufa (GEE).
Fonte: http://www.biodieselbr.com/credito-de-carbono/mdl/index.htm 

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 uma unidade adicional de carga.
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D
Demanda – potência elétrica, solicitada ao sistema de suprimento pela carga ins-
talada em operação em  unidades consumidoras.
Fonte:http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/20111213_1.pdf 

Desenvolvimento Sustentável – integração do gerenciamento responsável de 
ecossistemas com o desenvolvimento nas vertentes social, econômica e am-
biental, de forma a alcançar o bem estar para gerações presentes e futuras. 
http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/files/Politica_de_Eficiencia_Energetica.pdf 

Despacho de carga –  ação de gerenciar e monitorar, de modo contínuo e em-
pregando sofisticados equipamentos de controle, o desempenho do sistema 
de energia elétrica, de modo a manter adequados os padrões de qualidade 
e segurança da rede elétrica. À medida que a carga varia, no consumo, mais 
máquinas entram em operação, por ação humana ou programação lógica.
Fonte: http://www.eps.ufsc.br/teses96/camargo/anexo/apendice1.htm 

Dessulfurização – processo de remoção de enxofre para evitar a contamina-
ção 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 de 
gás natural.  
Fonte:http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/2411-o-que-
-e-dessulfurizacao-em-meio-ambiente/ 

Dispositivos semicondutores – é um componente básico de equipamentos 
eletrônicos, constituido de materiais semicondutores, como por exemplo, o 
silício (Si) e o germânio (Ge). os diodos e transistores são dispositivos semi-
condutores.

E
Ecossistema – unidade principal de estudo da ecologia, sendo definido como 
um sistema composto pelos seres vivos (meio biótico), o local onde eles vi-
vem (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.
http://www.infoescola.com/biologia/ecossistema/
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Efeito estufa – fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, impres-
cindível para manter a temperatura do planeta em condições ideais de so-
brevivência. 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 plane-
ta, devido à ação refletora da camada de gases estufa.
http://www.infoescola.com/geografia/efeito-estufa/

Eficiência energética: relação entre o efeito energético útil obtido e o consu-
mo 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. uso eficiente de energia: quando 
a energia é usada com boa eficiência.
Fonte: Professor Luiz Augusto Horta Nogueira / UNIFEI, 2011

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 deter-
minação e a fiscalização dos parâmetros e limites de emissão de efluentes 
industriais, agrícolas e domésticos. As exigências da legislação ambiental 
levaram as empresas a buscar soluções para tornar seus processos mais efi-
cazes. É cada vez mais frequente o uso de sistemas de tratamento de efluen-
tes visando à reutilização de insumos (água, óleo, metais, etc), minimizando 
o descarte para o meio ambiente.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Efluente

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 movi-
mento.
Fonte:http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia2000/turmaA/grupo6/ener-
gia_cinetica.htm 

Envoltória (de edificação) – Planos externos de uma edificação, compos-
tos 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, pú-
blicos e de serviços.
Fonte:http://201.22.148.245:8080/cma/upload/Cursos_Eficiencia Energetica_e_
Construcao_Sustentavel/Eficiencia_Energetica-Claudia_Amorim_AULA_3.pdf
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Esfera integradora – equipamento utilizado para medir o fluxo luminoso de 
lâmpadas. Trata-se de uma esfera oca, cujo interior é revestido por um mate-
rial 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 colo-
ca esta fonte no interior de uma esfera de paredes brancas perfeitamente 
difusoras, obtém-se em qualquer parte da superfície da mesma uma igual 
iluminância, que será proporcional ao fluxo luminoso total emitido pela fonte.
ftp://ftp.solar.ufrgs.br/teses/couto.pdf

Etnomatemática – arte ou técnica de explicar, entender e se desempenhar na 
realidade, dentro de um contexto cultural próprio. A etnomatemática, enalte-
ce a matemática dos distintos grupos culturais e recomenda uma enfatização 
maior dos conceitos matemáticos informais desenvolvidos pelos educandos 
através de seus conhecimentos, fora da conjuntura escolar na vivência do 
seu cotidiano. Todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos 
matemáticos. A etnomatemática valoriza estas diferenças e afirma que toda 
a construção do conhecimento matemático é válida e está intimamente vin-
culada à tradição, à sociedade e à cultura de cada povo. 
Fonte: http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/etnomatematica.htm  

F
Flex – termo definido para veículos que utilizam mais de um tipo de combus-
tível em um mesmo motor. 

Fontes fósseis – os combustíveis fósseis são possivelmente formados pela 
decomposição de matéria orgânica, através de um processo que leva milha-
res 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 a gasolina, óleo diesel, óleo combustível, o 
GLP – ou gás de cozinha –, entre outros) e ainda, o gás natural, são os com-
bustíveis fósseis mais utilizados e mais conhecidos.
Atualmente, o carvão mineral garante o funcionamento de usinas termoelé-
tricas.
Fonte: http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par2_cap5.pdf

Fontes renováveis – Fontes energéticas constantes ou ciclicamente renovadas 
pela natureza, ou seja, solar, éolica, hidráulica, geotérmica, biomassa etc.
http://www.duke-energy.com.br/negocios/dicionario.asp?G_ID=705&Letra=R&id=
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g
gases de Efeito Estufa – Substâncias gasosas que absorvem parte da ra-
diação infravermelha , emitida principalmente pela superfície terrestre, e 
dificultam seu escape para o espaço. Isso impede que ocorra uma perda de-
masiada de calor para o espaço, mantendo a Terra aquecida e, consequente-
mente, gerando o efeito estufa.
Fonte: http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa/

gato (de energia) – termo usado 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 pe-
quena e média escala, localizada próxima aos consumidores, podendo estar 
conectada diretamente ou não à rede de distribuição.
Fonte: http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/files/Politica_de_Eficiencia_Energe-
tica.pdf

geração Distribuída – qualquer unidade de geração de eletricidade em pe-
quena e média escala, localizada próxima aos consumidores, podendo estar 
conectada diretamente ou não à rede de distribuição.
Fonte: http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/files/Politica_de_Eficiencia_Energe-
tica.pdf

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 computa-
dor que, por conexão remota, invade outros sistemas computacionais, nor-
malmente com objetivos ilícitos. o termo “Cracker”, do inglês “quebrador”, 
originalmente significa alguém que “quebra” sistemas de segurança na in-
tenção de obter proveito pessoal como, por exemplo, modificar um programa 
para que ele não precise mais ser pago.
Fonte: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital
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Hidrocarbonetos – compostos químicos constituídos essencialmente por 
átomos de carbono (C) e de hidrogênio (H). Podem se juntar a esta composi-
ção oxigênio (o), nitrogênio (N) ou enxofre (S). Existem vários hidrocarbonetos 
conhecidos. Todos apresentam uma característica comum: são combustíveis, 
como o petróleo.
Fonte: http://histpetroleo.no.sapo.pt/hidroc.htm

Hidrometeorologia – consiste na ciência que, aliada a ferramentas computa-
cionais, modelagens matemáticas, instrumentação e sensoriamento remoto 
busca o conhecimento do clima e o ciclo hidrológico de uma região.  Através 
da coleta de dados pode-se gerar informação crítica para os estudos e pes-
quisas correlacionados com o tempo, clima e recursos hídricos, destacando-
-se a sua aplicação nas ecotecnologias.
Fonte: http://w3.ufsm.br/ecotecnologias/index.php?option=com_content&view=
article&id=68&Itemid=70

I
Instalação Elétrica – conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas 
e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funciona-
mento de uma parte determinada de um sistema elétrico.
Fonte: Norma Regulamentadora Nº 10: Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-10/MTE)

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 eletroeletônico. Exemplo dessa interferência eletromagnética pode 
ser notado quando ligamos um forno de microondas próximo a um aparelho 
de televisão. Pode ocorrer uma interferência (ruído eletromagnético) tanto na 
imagem como no som da TV.
Fonte: Professor Jamil Hadad/UNIFEI)

Irradiação – é uma forma de propagação de energia que não necessita de 
um meio material para se propagar. Esse tipo de propagação ocorre através  
das ondas eletromagnéticas. É dessa forma que o Sol aquece a Terra todos 
os dias, por exemplo. . 
Fonte:http://meuartigo.brasilescola.com/fisica/conducao-conveccao-irradia-
cao.htm
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J
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 dada.
Fonte: http://www.portais.ws/?page=art_det&ida=8620

l
lâmpada fluorescente – é uma lâmpada de descarga que produz luz pela 
passagem da corrente elétrica através de um gás ou vapor contido em seu 
interior. 
Fonte:http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?TeamID=%7BE4175CDF-
-FBD8-4EC8-AB77-9978B8D4D460%7D

lâmpada fluorescente circular – São lâmpadas fluorescentes cujo tubo é 
totalmente circular. 
Fonte:http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?TeamID=%7BE4175CDF-
-FBD8-4EC8-AB77-9978B8D4D460%7D

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). 
Fonte:http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?TeamID=%7BE4175CDF-
-FBD8-4EC8-AB77-9978B8D4D460%7D

lâmpada Halógena – nome de forma abreviada para uma lâmpada de tun-
gstênio-halógeno. As lâmpadas halógenas são lâmpadas incandescentes de 
pressão alta contendo gases halógenos tais como o iodo ou o bromo, os quais 
permitem que os filamentos operem em temperaturas mais altas e que te-
nham eficiências luminosas maiores que a incandescente comum. 
Fonte: http://www.gelampadas.com.br/solucoes/glossario.asp

lâmpada incandescente – é a lâmpada constituída de um filamento de tun-
gstênio alojado no interior de um bulbo de vidro preenchido com gás inerte. 
Quando da passagem da corrente elétrica pelo filamento, os elétrons se cho-
cam com os átomos de tungstênio, liberando uma energia que se transforma 
em luz e calor.
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lumens – (símbolo: lm) é a unidade internacional (SI) do fluxo luminoso ou 
quantidade de luz.

M
Malha de transmissão – é o conjunto de linhas de transmissão de energia 
elétrica e equipamentos associados.  
Fonte: http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/03/4/rede-basica-de-
-energia-cresce-2-5-mil-km-em-2010-e-atinge-95-8-mil-km

Mitigação de impactos – de modo simplificado, envolve todo tipo de intervenção hu-
mana voltada para a redução de impactos relacionados a uma atividade específica.

Montante – ver jusante

P
Perdas Energéticas – é a diferença entre a energia gerada e a consumida, 
podendo ser consideradas perdas técnicas e não técnicas.

Perdas não técnicas – Também chamada de perdas comerciais, correspon-
dentes 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.  
Resolução Normativa ANEEL n. 166, de 10 de outubro de 2005 (Diário oficial, 
de 11 de out. de 2005, seção 1, p. 61)  ANEEL
Fonte:http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm?att=R
 
Perdas técnicas – correspondentes às perdas no transporte da energia no 
sistema de transmissão e na rede de distribuição.  

Prospectar – procurar jazidas minerais ou petróleo; buscar saber, sondar, 
calcular o valor.
Fonte: Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

r
radiação – num sentido amplo, radiação é aquilo que irradia (sai em raios) de 
algum lugar. Em física, o termo refere–se usualmente a partículas e campos que 
se propagam (transferindo energia) no espaço (preenchido ou não por matéria).
Fonte: http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/intrort/radiacao.html
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rede Básica – compreende as linhas de transmissão de energia elétrica e 
equipamentos acessórios nas tensões de 230 a 750 kV.
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2020 (EPE)

rede de distribuição – Conjunto de instalações de distribuição de energia 
elétrica, com tensão inferior a 230 kV, ou instalações em tensão igual ou su-
perior, quando especificamente definidas pela ANEEL.
Fonte:http://www.ccee.org.br/cceeinterdsm/v/index.jsp?vgnextoid=1e7aa5c1
de88a010VgnVCM100000aa01a8c0RCRD

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. 
Fonte: http://www.gelampadas.com.br/solucoes/glossario.asp

recursos Energéticos – são as reservas ou fluxos de energia disponíveis na 
natureza e que podem ser usados para atender às necessidades humanas. 
Fonte: http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/files/Politica_de_Eficiencia_Energe-
tica.pdf

recursos Fósseis – ver fontes fósseis

recursos renováveis – ver fontes renováveis

regulação – todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou orga-
nize um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões 
de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e 
dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de 
tarifas e outros preços públicos. 
Portaria MME n. 120, de 13 de junho de 2007 (Diário oficial, de 14 jun. 2007, 
seção 1, p.54) 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm?att=R

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

resiliência – Conceito do campo da Física, que passou a ser utilizado em 
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outras áreas, como saúde, educação, psicologia, ecologia. Resumidamen-
te, resiliência é a capacidade dos materiais de sofrer uma deformação por 
compressão, tração ou dobra e recuperar a forma anterior após o estresse 
sofrido. Com relação às pessoas, resiliência é a capacidade de enfrentar situ-
ações adversas, criar estratégias, adaptar-se e superar dificuldades.

S
SIN – Sistema Interligado Nacional – é o sistema de produção e de transmis-
são de energia elétrica do Brasil, um sistema hidrotérmico de grande porte, 
com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietá-
rios. 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 condicionamento ambiental, o aquecimento de 
água, a cocção, a iluminação, o transporte e a força motriz, concretizados 
através de tecnologias de uso final, como lâmpadas, fogões, refrigeradores e 
veículos, entre outros.
Fonte: http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/files/Politica_de_Eficiencia_Energe-
tica.pdf

Smart grid – Significa “rede inteligente”. Consiste na integração da tecnolo-
gia da informação com o sistema elétrico, numa infraestrutura de rede auto-
matizada. Esse sistema integrado permite obter informações sobre geração, 
transmissão e consumo de energia em tempo real, favorecendo uma gestão 
“inteligente” da cadeia energética.

Silício – é um elemento químico pertencente ao grupo do carbono, de símbo-
lo Si, aplicado  em metalurgia como agente redutor e como liga metálica no 
aço, latão e bronze; altamente purificado, é usado em dispositivos fotoelétri-
cos, transistores, chips e outros componente eletrônicos.
Fonte:http://www.tabela.oxigenio.com/nao_metais/elemento_quimico_silicio.htm

Silvicultura – é a ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artifi-
ciais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais com vistas a satis-
fazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, é aplicação desse 
estudo para a manutenção, o aproveitamento e o uso das florestas.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silvicultura

Sísmica – Um sismo é um fenômeno de vibração brusca e passageira da 
superfície da Terra, resultante de movimentos subterrâneos de placas ro-
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chosas, de atividade vulcânica, ou por deslocamentos de gases no interior da 
Terra, principalmente metano. 
Fonte: Professor Jamil Hadad/UNIFEI

Sobrecarga elétrica – Tensão ou de corrente elétricas acima dos limites espe-
cificados para um determinado componente ou equipamento  eletroeletrônico.
http://www.jjrinformatica.com.br/perguntas-frequentes.html

T
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. Trata-se de um dispositivo de corrente alter-
nada que opera baseado nos princípios das Leis de Faraday e de Lenz.
Fonte:http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/michels/materiais/
EPo1___Estudo_digitido___Transformadores.pdf

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.

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 se dá pelo 
reconhecimento desta área possuir características naturais relevantes, à 
qual se aplicam garantias de proteção de seus atributos ambientais.
Fonte:http://uc.socioambiental.org/%C3%A1reas-para
-conserva%C3%A7%C3%A3o/unidades-de-conserva%C3%A7%C3%A3o

V
Vertimento – nome dado à eliminação do excedente de água existente nos 
reservatórios de usinas hidrelétricas, que é escoado por uma estrutura de-
nominada vertedouro.

Volt – é a unidade de medida da tensão elétrica entre dois pontos. 
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W
Watt – é uma unidade de medida de potência.  
Fonte: http://www.gelampadas.com.br/solucoes/glossario.asp



A produção desta publicação utilizou papel Suzano certificado a partir dos princípios e critérios do Conselho Brasileiro de Manejo 
Florestal (www.fsc.org.br).

Ficha técnica

COLABORADORES
Ana Lúcia dos Prazeres Costa - Eletrobras
Carlos Henrique Moya - Eletrobras
Cássio Motta
Daniel Delgado Bouts - Eletrobras
Danielle Bueno de Andrade - EPE
Dario Vizeu
Edmilson Moutinho dos Santos - USP
Elaine França Fonseca - Eletrobras
Eldon Alves da Costa - Eletrobras
Elizabeth Duarte - UNA
Emerson Salvador - Eletrobras
Estefânia Neiva de Mello - Eletrobras
Felipe Carlos Bastos - Eletrobras
Francisco José Arteiro - oNS
Geraldo Lúcio Tiago Filho - Unifei
Jamil Haddad - Unifei
Jorge Antonio Villar Alé – PUC RS
Jorge Gama – Synergia Editora
José Augusto Pádua - UFRJ
José Goldemberg - USP
José Marcos Bressane - EPE
Karla Kwiatkowski Lepetitgaland - Eletrobras
Luciano de Barros Giovaneli - Eletrobras
Marcel da Costa Siqueira - Eletrobras
Marcelo José dos Santos - Eletrobras
Márcio Vargas Lomelino - Eletrobras
Marcos Alexandre Limberger - Eletrobras
Maria Regina de Araújo Pereira - Eletrobras
Maugham Basso - Brasil PCH
Mauricio Tiomno Tolmasquim - EPE
Máximo Luiz Pompermayer - Aneel
Moisés Antônio dos Santos - Eletrobras
Paulo Fernando Vieira Souto Rezende - CNEC

Porfírio Carvalho – Eletrobras Eletronorte
Rafael Meireles David - Eletrobras
Rafael Santos Rocha - Eletrobras
Raphael Paulo de Souza - Eletrobras
Ricardo Ficara - Eletrobras Cepel
Roberto Schaeffer – UFRJ
Roberto Zilles - USP
Rosely Batista de Souza - Eletrobras
Sergio Besserman – PUC RJ
Sheyla Maria das Neves Damasceno - Aneel
Sonia Lima - BG Brasil
Taciana de Vasconcelos Menezes - Eletrobras
Thiago Abreu - Brasil PCH
Vanessa Castro
Walter Nunes Seijo Neto - Brasil PCH

AGRADECIMENTOS
Brasil PCH
Bons Ventos Energia
Caixa Econômica Federal
Casa Eficiente Eletrobras Eletrosul-UFSC
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
Coelba / Grupo Neoenergia
Eletrobras Cepel
Eletrobras Chesf
Eletrobras Eletronorte
EXCEN/Unifei
Instituto de Eletrotécnica e Energia/USP
Museu de Ciências e Tecnologia/PUCRS
Rede Energia
Têxtil Bezerra de Menezes
Usina Santa Adélia



100



Cada um de nós deve ter percepção de seu papel como agente da cadeia 
energética: cada escolha, cada ação causa impactos no contexto vivido, seja 
pelas tecnologias escolhidas, por padrões cotidianos de consumo, ou pela 
maneira de usar a energia disponível.

O Projeto Energia que transforma, direcionado para educadores e lideranças 
comunitárias, alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental e de 
Ensino Médio, além de outros públicos que se interessarem em dialogar sobre 
geração e uso da energia, tem o intuito de provocar ideias que contribuam 
para preservar os recursos energéticos e combater o desperdício de energia, 
por meio do uso eficiente.


