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Capítulo 1

Introdução
Neste Caderno 3 do projeto Energia que Transforma, você encontra, além de
uma coletânea de 14 textos sobre diversos aspectos da questão energética
brasileira, sugestões de atividades e de desdobramento do tema, com indicações de programas e filmes que possam ampliar os assuntos abordados
pelos autores.
As atividades sugeridas são fonte de inspiração para promover reflexões e
incentivar diálogos, sensibilizar os participantes para a questão energética e
instigar sua mobilização em prol do desenvolvimento e da adoção de hábitos
e tecnologias mais eficientes no aproveitamento da energia. O conjunto de
textos traz fundamentação teórica ao abordar questões relacionadas ao uso
da energia, às mudanças climáticas e às diversas formas de produção de
energia presentes na matriz energética nacional.
Para dar início à conversa, a Eletrobras apresenta o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel) e destaca o que é necessário, do
ponto de vista técnico e social, para reduzir o desperdício de forma significativa e incentivar hábitos de consumo eficiente. As atividades propostas incentivam uma reflexão sobre o uso eficientes de energia elétrica.
O professor do programa de pós-graduação em História Social da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), José Augusto Pádua, aborda a história do em-

Projeto Energia que transforma | TEXTOS

7

prego de energia pela humanidade no texto “Energia e meio ambiente no Brasil:
uma introdução histórica”. As atividades associadas a esse texto propõem uma
reflexão sobre o que é energia e as formas cotidianas de consumi-la.
Em “Energia e desenvolvimento sustentável”, o economista Sergio Besserman faz uma reflexão sobre os modos de produção e consumo. As sugestões
de atividade provocam questionamentos: como poderia ser feita essa equação, ou seja, como traduzir sustentabilidade em nossos hábitos de consumo
e no modo de vida que levamos?
O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Roberto Schaeffer expõe, em “Mudanças climáticas”, o processo de aquecimento do planeta devido à emissão de gases geradores do efeito estufa, causada pela
queima de combustíveis fósseis.
O doutor em socioeconomia e presidente da Empresa de Pesquisa Energética Maurício Tolmasquim, apresenta ao leitor “Brasil no século XXI: potência
energética e ambiental”. A atividade proposta destaca a necessidade de mobilização conjunta de diferentes atores sociais na busca por atitudes energeticamente eficientes.
Após esse panorama mais geral da questão energética, o Caderno 3 apresenta textos específicos sobre fontes e sistemas de energia.
O doutor em economia da energia e professor da Universidade de São Paulo
(USP) Edmilson Moutinho discorre sobre “Aspectos técnicos e ambientais da
exploração de petróleo”. Uma das atividades sugeridas é uma pesquisa sobre
os impactos das eras geológicas na vida humana.
O professor e pesquisador da Universidade Federal de Itajubá Geraldo Filho
apresenta “A energia das pequenas centrais hidrelétricas”, em que explica
como a água se transforma em energia e compara as vantagens e desvantagens das pequenas centrais hidrelétricas frente às grandes usinas. A atividade complementar visa a aprofundar essa pesquisa comparativa.
O indigenista Porfírio Carvalho, responsável por coordenar programas exitosos com populações indígenas, reassentadas devido à criação de reservatórios de usinas hidrelétricas, conta sua experiência em “Programa Parakanã:
uma história de sucesso”.
O professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São
Paulo (USP) José Goldemberg faz um panorama da “Termeletricidade e da
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energia nuclear no país”. As atividades propõem um debate sobre os usos da
energia nuclear.
Em “Energia eólica”, o engenheiro mecânico e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Jorge Alé trata da utilização
dos ventos como fonte energética, demonstra o potencial eólico brasileiro e
lista as vantagens e cuidados para a instalação de parques eólicos no país.
Como motivação para o tema, a sugestão é construir uma biruta.
Em “A energia que vem do Sol”, a doutora em química e professora do Centro
Universitário UNA, em Belo Horizonte, Elizabeth Pereira aborda as formas de
aproveitamento da energia solar, com ênfase em seu uso para aquecimento
de água. Para estimular os participantes a saberem mais sobre energia solar,
sugere-se um mural composto por imagens que eles associam ao Sol.
O texto seguinte abre ainda com uma dinâmica de reflexão sobre a influência do Sol em nossas vidas. Em “Energia solar fotovoltaica”, o engenheiro,
pesquisador e professor da Universidade de São Paulo (USP) Roberto Zilles
explora a luz solar como fonte renovável de energia elétrica. A atividade complementar sugere que se calcule quanto de energia elétrica poderia ser gerada com a instalação de painéis fotovoltaicos em um telhado e de que maneira
eles poderiam impactar o gasto local com energia.
Gerente executivo de programação da operação do Operador Nacional do
Sistema Elétrico, Francisco José Arteiro analisa “O Sistema Interligado Nacional – SIN”. A dinâmica proposta ativa a percepção sensorial para motivar reflexões sobre a interligação desse sistema.
Ainda sobre o sistema elétrico, a professora e pesquisadora do Centro de Ciências
e Tecnologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Elaine Fonseca,
que integra o Projeto Parintins, da Eletrobras, compartilha a experiência de implantar um projeto inovador, utilizando tecnologias da informação e da comunicação, em “Redes inteligentes: um estudo de caso em Parintins”. Para aprofundar
os aspectos culturais abordados no estudo de caso, a proposta é investigar percepções da população sobre energia e sobre a concessionária local.
Mergulhe nesse universo energético e descubra muito mais. Que as informações
e sugestões aqui presentes sirvam de incentivo para novas pesquisas e incrementem ainda mais sua ação educativa. Boa leitura!
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Capítulo 2

O Programa
Nacional de
Conservação de
Energia Elétrica
-Procel
Problematização
Pergunte ao grupo o que sabe sobre o custo da energia elétrica, sobre os equipamentos que utilizam e se têm consciência do consumo que fazem da energia. Qual é
o consumo médio mensal da sua família? Estão atentos para a forma como consomem energia? Conhecem ações voltadas para a eficiência energética? Os aparelhos
que utilizam têm o Selo Procel Eletrobras?

Objetivos do texto
Apresentar o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e as
ações desenvolvidas.

A energia elétrica é essencial no mundo em que vivemos. Ela torna viável
uma variedade de meios para satisfazer as nossas necessidades de bem-estar, alimentação, lazer, segurança e outras mais. Está diretamente relacionada com nossa qualidade de vida e com o desenvolvimento socioeconômico
e ambiental do país.
Entretanto, muitos não percebem que a energia elétrica que chega às nossas
residências, escolas ou trabalho depende da utilização de recursos naturais
do planeta. Ações simples como acender uma lâmpada, ligar a TV, usar a geladeira, entre tantas outras ações do nosso cotidiano, só são possíveis porque
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uma fonte natural de energia foi transformada em eletricidade, seja numa
usina eólica, solar, nuclear, hidrelétrica ou termelétrica.
A crescente demanda por energia elétrica tem levantado uma grande questão: como garantir a geração desse importante recurso, minimizando os
impactos socioeconômicos e ambientais? Somada às questões ambientais,
há ainda o aspecto logístico para a geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, pois as principais fontes de energia elétrica do nosso país
ficam distantes dos centros consumidores. Esses aspectos exigem a busca
por soluções que possibilitem o uso eficiente dos recursos disponíveis, a fim
de adiar a construção de novas unidades de geração.
Para ajudar a enfrentar os desafios relativos ao crescente consumo de energia
elétrica no Brasil e mitigar seus impactos, o Governo Federal criou em 1985 o
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), com o objetivo
de combater o desperdício de energia. O programa é coordenado pelo Ministério
de Minas e Energia e executado pela Eletrobras1, que é responsável também por
seu suporte técnico e financeiro. Em mais de 25 anos de atuação, as ações do
Procel resultaram na economia de 45 bilhões de kWh. Energia elétrica suficiente para alimentar 24 milhões de residências brasileiras durante um ano.
Combater o desperdício de energia elétrica significa melhorar a maneira de
utilizar a energia, diminuir o consumo sem abrir mão do conforto e das vantagens que ela proporciona, ou seja, conservar recursos naturais sem perder
qualidade de vida.
Se os consumidores dos diversos segmentos da sociedade utilizarem energia
de forma eficiente, diminuindo o desperdício, estarão contribuindo não apenas
para reduzir o valor da conta de energia elétrica, mas também para adiar a
necessidade de investimentos no setor elétrico. Dessa forma, são reduzidos os
impactos socioeconômicos e ambientais causados pelas instalações de novas
usinas de geração e de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Fundada em 11 de junho de 1962, pelo então presidente João Goulart, a Eletrobras é uma empresa de
capital aberto, controlada pelo governo brasileiro, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras trabalha para impulsionar
o desenvolvimento sustentável do Brasil, dando suporte a programas estratégicos do governo, como o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos) e o Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica (Procel).
O objetivo da Eletrobras, até 2020, é tornar-se o maior sistema empresarial global de energia limpa, com
rentabilidade comparável às das melhores empresas do setor elétrico mundial.

1
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A eficiência energética não é uma questão apenas técnica, pois não depende
somente do avanço tecnológico. Na verdade, ela envolve também os aspectos
humanos e sociais do uso da energia. Dentro dessa visão, a Eletrobras Procel
busca soluções para o aumento da eficiência energética no país, baseando-se em duas vertentes: a humana e a tecnológica.
A vertente humana visa a reduzir o desperdício de energia elétrica e a disseminar os bons hábitos de consumo entre os cidadãos. A vertente tecnológica,
por sua vez, visa ao desenvolvimento e à adoção de tecnologias mais eficientes.
Essas vertentes estão presentes de forma integrada em cada uma das ações
desenvolvidas pelo Procel e acontecem por meio da articulação e da parceria
com diversos segmentos da sociedade: indústria, comércio, poder público,
universidades e agentes do setor elétrico.

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

Para o processo de concessão do selo, a Eletrobras, no âmbito do Procel, estabeleceu parcerias com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro2), universidades, fabricantes e associações. O Inmetro é o
executor do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), enquanto as universidades constituem uma rede formada por mais de 20 laboratórios e centros
de pesquisa, que dão suporte ao Programa no desenvolvimento e aprimoramento contínuo das metodologias de avaliação, assim como nos processos
de ensaio de equipamentos. Já os fabricantes e suas associações, participam
ativamente das discussões sobre eficiência energética.

2
Órgão federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cujo objetivo é
prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação
da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade
do País.
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Além disso, o processo contínuo de premiação dos equipamentos mais eficientes com o Selo Procel induz ao desenvolvimento e ao aprimoramento tecnológico de tais produtos.
Dentre as categorias de eletrodomésticos e equipamentos que participam da
premiação do Selo Procel Eletrobras estão: refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupa, condicionadores de ar, ventiladores de teto, sistemas de
modo de espera de televisores (stand-by), lâmpadas fluorescentes e compactas, lâmpadas a vapor de sódio, reatores eletromagnéticos para lâmpadas a
vapor de sódio, reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes tubulares,
painéis fotovoltaicos, coletores solares para aquecimento de água para banho
e piscinas, reservatórios térmicos para sistemas de aquecimento de água e
motores de indução trifásicos. Mais de 50 milhões de equipamentos com Selo
Procel Eletrobras foram vendidos em 2010.
Outra importante linha de ação são os projetos de eficiência energética nos
sistemas de iluminação pública e sinalização semafórica – Procel Reluz. A
iniciativa é uma parceria entre a Eletrobras e as concessionárias de energia
elétrica. Esse subprograma tem como estratégia a substituição de lâmpadas
incandescentes, mistas e a vapor de mercúrio por lâmpadas a vapor de sódio
a alta pressão, como forma de melhorar a eficiência energética dos sistemas
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de iluminação pública. Abrange também a sinalização semafórica, substituindo lâmpadas incandescentes por sistemas que utilizam LEDs – diodos
emissores de luz –, que possuem maior vida útil e reduzem o consumo de
energia elétrica em até 90%.
No caso das indústrias, o Programa oferece suporte técnico aos diversos
segmentos desse setor, com foco na otimização de sistemas motrizes: acionamentos, motores elétricos, acoplamentos, cargas acionadas, entre outros.
A eficiência energética é promovida também por meio da capacitação técnica
de agentes e multiplicadores e da implementação de projetos em diversas
indústrias no país. Para se ter uma ideia da dimensão dessas ações, até o
final de 2010 o investimento nas indústrias em ações de eficiência energética
proporcionou uma economia de energia de 34,44 GWh e tempo de retorno
médio de 16 meses.
No âmbito do saneamento ambiental, o Procel apoia a promoção de ações de
eficiência energética e o combate ao desperdício de água e energia elétrica
no setor de saneamento de água e esgoto municipal e estadual, em entidades
públicas e privadas.
Na área de edificações, o Programa promove a disseminação e o estímulo à aplicação de conceitos específicos, associando a eficiência energética
ao conforto dos usuários. A Eletrobras, atendendo à solicitação do MME de
apoiar a regulamentação da Lei de Eficiência Energética (10.295/2001), no
que concerne a edificações eficientes, estabeleceu parcerias para o desenvolvimento dos regulamentos referentes ao nível de eficiência energética
de edifícios residenciais, comerciais, de serviços e públicos como parte do
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). A etiquetagem de edifícios conta
com o apoio de 12 laboratórios de universidades, capacitados com recursos
da Eletrobras, formando a Rede de Eficiência Energética em Edificações –
R3E. A parceria com o Inmetro e universidades contribui com a expansão do
setor habitacional do país de forma energeticamente eficiente, reduzindo os
custos operacionais na construção e utilização dos imóveis.
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A instalação de sistemas para
aquecimento de água em
habitações do Programa Minha Casa Minha Vida recebeu
apoio da Eletrobras Procel.

Destacam-se, ainda, as ações para promover o uso da energia solar para
aquecimento de água. O estímulo ao aproveitamento de sistemas de aquecimento solar gera benefícios para o sistema elétrico, com a retirada de carga
do horário de ponta; além de benefícios econômicos para os usuários. Os
resultados das pesquisas de avaliação sobre essa tecnologia, realizadas sob
a coordenação da Eletrobras Procel, serviram de base para formar centros de
capacitação profissional e realizar estudos de Medição e Verificação (M&V),
priorizando o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
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Para alcançar os objetivos do Programa, a educação tem um papel fundamental. Nesse sentido, são realizadas diversas ações educacionais para a
construção de conhecimento específico e a promoção de hábitos e comportamentos favoráveis ao uso eficiente da energia. Dessa forma, foi definida uma
política articulada com diversos agentes: universidades, secretarias de Educação, concessionárias distribuidoras de energia elétrica, órgãos de fomento
à pesquisa, entre outros.
Na elaboração dos programas educacionais para a eficiência energética, a
Eletrobras Procel apoia-se em quatro princípios fundamentais, que formam
a base da cidadania:

Princípios para Educação para Eficiência Energética

Compreensão

Responsabilidade
cidadania

Sensibilização

Competência

Assim, a Eletrobras, no âmbito do Procel, tem desenvolvido programas e projetos que visam a incentivar o desenvolvimento do tema eficiência energética
nos diversos níveis de ensino da educação formal, alinhadas às propostas
curriculares previstas nos documentos oficiais de ensino.
Para isso, realiza investimentos no desenvolvimento de recursos pedagógicos específicos voltados para a disseminação de conceitos de eficiência energética, observando a transversalidade do tema energia.
Para o ensino superior e técnico, visando a formar profissionais que adotem
soluções sustentáveis para o uso da energia, o Programa estabeleceu uma
rede de centros de excelência e laboratórios destinados à capacitação profissional em eficiência energética, além da pesquisa e do desenvolvimento de
novas tecnologias.
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Essas e outras atividades desenvolvidas pela Eletrobras Procel têm propiciado a ampliação do valor da eficiência energética em produtos, serviços, práticas e comportamentos. Dentre os benefícios socioeconômicos e ambientais
gerados pela disseminação de conceitos e práticas de eficiência energética,
podemos citar:
• redução da emissão de Gases de Efeito Estufa;
• maior oferta ao consumidor de produtos com o Selo Procel Eletrobras;
• melhoria do conforto ambiental e eficiência energética em construções;
• incentivo às políticas de energia limpa;
• disseminação de informações úteis que proporcionam economia nas contas de energia elétrica;
• gestão eficiente da energia em estados e municípios;
• compartilhamento de informações entre profissionais, pesquisadores e interessados na área de eficiência energética;
• incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento voltados à eficiência energética;
• melhoria das práticas de consumo de energia nas classes comercial e industrial;
• ações educativas para a promoção da eficiência energética em todos os
níveis de ensino;
• capacitação profissional na área de eficiência energética.
Ao longo de mais de 25 anos, a Eletrobras Procel tem viabilizado a eficiência energética no país por meio da certificação de equipamentos eficientes,
capacitação profissional, projetos educacionais, capacitação laboratorial
e outras estratégias junto a diversos setores da economia. E, dessa forma,
continuará seu empenho para que um número cada vez maior de brasileiros
compreenda a importância de se produzir energia de forma sustentável e de
utilizá-la de forma eficiente, sem desperdícios.
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Sugestão de atividade complementar
Solicite aos alunos que registrem todas as atividades nas quais consomem
energia.
Incentive-os a observarem se adotam hábitos de uso eficiente de energia.
Peça para identificarem situações em que podem aproveitar melhor a energia elétrica.

Sugestão de filme
Trilogia Qatsi: Koyaanisqatsi, Powaqqatsi e Naqoyqatsi, 1983, 1988 e 2002.
Duração: 87 , 99 e 89 minutos.
A trilogia de documentários mostra imagens da vida na Terra com trilha sonora de Philip Glass. Os títulos da chamada trilogia Qatsi estão no idioma de
uma nação indígena norte-americana, os Hopi. Em hopi, qatsi significa vida.
O primeiro dos três filmes, de 1982, se chama Koyaanisqatsi (86 minutos),
“vida fora de equilíbrio”, e mostra conflitos entre vida urbana e ambiente; o
segundo, Powaqqatsi (100 minutos), de 1988, traz cenas da “vida em transformação” e o último, Naqoyqatsi (89 minutos), de 2002, aborda o tema da
“guerra como modo de vida”.
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Capítulo 3

Energia e
meio ambiente
no Brasil:
uma introdução
histórica
José Augusto Pádua
Professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Problematização
Incentive os alunos a refletirem e a investigarem sobre o consumo de energia: o que
sabem sobre energia? Têm consciência de como consomem energia? Em que atividades? Que formas de energia consomem diariamente?
Proponha que pesquisem, ao longo de um dia, em que ações consomem energia,
anotando o tempo, a fonte de energia utilizada e a transformação que ela sofre.
No encontro seguinte, em grupos, os alunos devem socializar as observações que
fizeram e as reflexões que a atividade despertou sobre o consumo de energia.

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

Os combustíveis fósseis mudaram o mundo?
Para os analistas, são cada vez mais evidentes as relações entre as fontes
de energia e as transformações históricas no padrão de vida das sociedades
humanas. O caso mais significativo é o dos combustíveis fósseis.
A crescente utilização dos estoques planetários de carvão mineral e petróleo,
uma chave ecológica para entender as revoluções industriais, mudou profundamente o padrão de vida das sociedades humanas. A retirada de uma abundante fonte energética a partir do subsolo, de maneira relativamente barata
e fácil de transportar, gerou um fluxo direto e contínuo de energia que não
mais dependia dos movimentos circulares da natureza. A novidade aumentou
tremendamente o poder de ação das sociedades e o impacto delas no planeta.
As curvas de crescimento de diferentes aspectos da vida humana explodiram
de maneira inédita. A população total aumentou de 1 bilhão de pessoas, em
1820, para 7 bilhões, em 2011. As cidades multiplicaram-se e cresceram de
tamanho. Atualmente, mais de 50% da população mundial vive nas cidades,
em comparação com os 3% que nelas viviam em 1800.
Por outro lado, entre 1800 e 2000, a percentagem da superfície da Terra
diretamente utilizada pela ação humana subiu de 10% para 30%, sendo a
maior parte ocupada por grandes plantações. Entre 1800 e 2010, o consumo
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total de energia pela humanidade passou
de 400 para mais de 12.000 milhões de
toneladas equivalentes de petróleo. Em
suma, a massificação no uso dos combustíveis fósseis permitiu um enorme
aumento no alcance geral da presença
humana no planeta.
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Não se deve esquecer, contudo, que o
grosso da riqueza produzida pela economia industrial concentra-se nos países do Primeiro Mundo, tendo em vista
a grande desigualdade existente entre
os padrões médios de consumo das diferentes regiões.
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Pesquisa
Desperte nos alunos a curiosidade sobre como se formam combustíveis fósseis. Peça que pesquisem sobre a formação do petróleo, do carvão mineral e
do gás liquefeito de petróleo ou GLP.
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Brasil antes do petróleo
É importante notar, assim, que nos séculos iniciais da formação histórica brasileira a energia foi explorada em uma fonte local e abundante: as florestas.
A madeira era usada na construção das casas, no preparo dos alimentos, nas
fornalhas dos engenhos de açúcar etc.
Imagine o leitor uma grossa
viga de madeira presa a
uma forquilha, deixando de
um lado cerca de seis pés
da trave que vai ter a um
pilão cheio de milho e tendo
na outra extremidade um
cocho construído e instalado
de forma a poder receber
um jato contínuo de água
que vem de um regato, através da bica. Quando o cocho
se enche, a parte mais curta
se torna mais pesada e
levanta a extremidade mais
longa a grande altura; nesse
movimento, derrama a água
do cocho e a parte mais
longa cai sobre o milho que
está no pilão. Assim, nesse
processo de encher e esvaziar o cocho, a viga mantém
um movimento regular e o
milho vai sendo, aos poucos,
reduzido a farinha.
Rio de Janeiro, RJ, 1838.
Daniel Parish Kidder,
“Reminiscências de viagens
e permanências no Brasil”,
p. 131.
Texto do livro Equipamentos,
usos e costumes da casa
brasileira: Equipamentos. Fichários Ernani Silva
Bruno.

O uso e a queima da biomassa vegetal eram complementados pelas outras
fontes energéticas simples: o trabalho humano, o trabalho animal e a queima
de biomassa de origem animal, como o azeite de peixe para iluminação pública. Além disso, também utilizavam-se os ventos, como na navegação a vela; e
os cursos d’água, através dos monjolos, rodas de água e engenhos hidráulicos.
A partir da década de 1880, por outro lado, a complexa trama de rios do território brasileiro começou a ser utilizada para a construção de pequenas hidrelétricas para fornecer iluminação pública e alimentar pequenas indústrias, como
no caso da cidade mineira de Juiz de Fora, em 1889. No início do século XX,
contudo, o número dessas usinas se contava nos dedos das mãos.

Madeira e carvão vegetal
A fonte de energia amplamente dominante era a madeira. Até mesmo no início
da limitada industrialização do país, a partir do final do século XIX – quando
a economia dos principais países capitalistas já se convertia crescentemente
para o uso de combustíveis fósseis –, a biomassa florestal foi amplamente utilizada no Brasil. Era empregada para alimentar as caldeiras e máquinas a vapor
das modestas indústrias domésticas, dos navios a vapor – o rio Amazonas, por
exemplo, foi aberto para esse tipo de navegação em 1852 –, e dos trens de ferro,
a partir de 1854.
Em Minas Gerais, a partir da década de 1920, o carvão vegetal, por sua vez,
alimentou as primeiras siderúrgicas brasileiras de maior porte.
A abundância de florestas no Brasil gerou uma sensação de ausência de limites na utilização dos recursos florestais. Para se ter uma ideia, a Mata Atlântica cobria mais de 130 milhões de hectares, quando da chegada dos europeus,
enquanto a Floresta Amazônica, apenas na parte hoje pertencente ao Brasil,
estendia-se por mais de 400 milhões de hectares. Tudo isso fortaleceu o mito
da natureza inesgotável, contribuindo para desestimular a conservação e o
uso cuidadoso dos recursos naturais. Tal abundância estimulou uma mentalidade de desperdício e uso extensivo, registrados na documentação histórica.
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O jesuíta Antonil, no seu livro Cultura e opulência do Brasil por suas drogas
e minas, de 1711, reconhecia que as fornalhas dos engenhos eram bocas
verdadeiramente tragadoras de matos. Mas, ao mesmo tempo, afirmava que
o país, “com a imensidade dos matos que tem, podia fartar, como fartou por
tantos anos, e fartará nos tempos vindouros, a tantas fornalhas”.
Na prática, porém, a falta de lenhas, devido ao uso abusivo, foi mencionada
em diversas situações locais, por meio de reclamações de funcionários, observadores ou câmaras municipais. É preciso notar que os problemas ambientais sempre existem em contextos específicos de tempo e lugar, incluindo a realidade tecnológica de cada época.
Mesmo com as florestas sendo ainda abundantes no início do século XVIII – já
que o grosso da destruição da Mata Atlântica ocorreu no século XX, por intermédio do crescimento da população e da economia industrial –, as condições
de extração eram bastante limitadas nas primeiras décadas de 1700. Se as
árvores de melhor tamanho e qualidade desaparecessem em um raio de algumas dezenas de quilômetros, tornava-se difícil buscar outras além desse
limite, considerando os custos de transporte.

Ineficiência energética
Além do uso indiscriminado da vegetação de Mata Atlântica como fonte de energia, muitos observadores criticaram o estado rudimentar das fornalhas existentes no Brasil, reclamando que os equipamentos não eram eficientes nem
econômicos com relação ao uso da lenha. Por exemplo, em Memória sobre a
pesca da baleia e a extração do seu azeite, de 1790, José Bonifácio lamentou
o fato de as fornalhas e caldeiras serem aqui pessimamente construídas. Isso
fazia, no caso da indústria baleeira, com que o azeite ficasse negro e rançoso.
O autor também mencionou o grande desperdício de madeiras que se achavam
“unicamente em matas antiquíssimas ou, como ali dizem, em matos virgens”.
Tal desperdício era a causa “do prejuízo de se queimarem inutilmente madeiras que deveriam servir para a construção de navios e para usos semelhantes”.
O fato de “já não haver matas vizinhas” tornava o problema ainda mais grave,
pois obrigava “toda a imensa escravatura das armações” a gastar a maior
parte do ano “no corte das lenhas e nos carretos arrendados”. Uma realidade
que poderia facilmente ser evitada caso fossem construídas boas fornalhas,
capazes de utilizar como alimento arvoredos menores e a própria matéria
orgânica que era descartada no processo produtivo.

Projeto Energia que transforma | TEXTOS

23

Este último aspecto, aliás, foi recorrentemente mencionado por alguns observadores nas regiões produtoras de cana-de-açúcar. Os críticos defendiam
que as fornalhas dos engenhos usassem mais o bagaço da produção da cana
e menos as madeiras nobres das florestas primárias. A técnica vinha sendo
utilizada desde o século XVIII em regiões açucareiras em ilhas do Caribe,
onde a sensação de esgotamento das florestas derivava de um óbvio condicionamento geográfico.
No caso do Brasil, diante do mito da natureza inesgotável, acima mencionado, a prática de utilizar o bagaço da cana como combustível só ganhou
alguma relevância no século XIX.

O Brasil e o petróleo
Para pensar o lugar histórico do Brasil, nesse quadro global, é importante
lembrar que a entrada do país no mundo dos combustíveis fósseis – ou da civilização fossilista, como preferem alguns – foi bastante tardia. Ao contrário dos
países do norte da Europa, especialmente da Grã-Bretanha, onde a presença
de grandes estoques de carvão mineral facilitou a sua exploração intensa desde o século XVIII, no território brasileiro a presença de combustíveis fósseis
era praticamente desconhecida ao longo do século XIX, quando o pouco desenvolvimento da economia urbano-industrial brasileira era evidente.
Em 1915, por exemplo, através de importações, o Brasil era responsável apenas por 0,6% e 0,14% do consumo mundial de petróleo e carvão mineral,
respectivamente. A produção nacional, de fato, apenas começou a ganhar
alguma relevância a partir da década de 1920, com base nos estoques existentes no Sul do país.
No entanto, durante grande parte do século XX, a crescente entrada do Brasil
no mundo fossilista, especialmente a partir de 1940, dependeu de custosas
importações.
A produção de petróleo, por sua vez, permaneceu muito pequena no território brasileiro até a descoberta das reservas existentes na plataforma continental, culminando na atual quase autossuficiência e nas perspectivas de
exportações dos estoques do chamado pré-sal.

Fonte: http://www.flb-ap.
org.br/noticia/petrobras-58-anos-vida-longa-a-petrobras/

Brasil hoje
É claro que a realidade energética do Brasil atual é bem diferente de séculos
atrás. Mas a história é sempre um jogo de continuidades e descontinuidades.
O nosso território está hoje amplamente integrado na civilização urbano-industrial, sendo que as dinâmicas social e econômica brasileiras são alimentadas por
poderosos fluxos de energia, derivados, principalmente, de combustíveis fósseis,
de grandes e médias hidrelétricas, de usinas nucleares etc. No entanto, o tema
florestal, tão importante na origem do país, continua a ser fundamental. Assim
como a capacidade de suas terras tropicais para produzir biomassa vegetal.
É interessante constatar que o Brasil se torna um grande produtor de petróleo justamente no momento histórico em que essa fonte de energia, assim
como o carvão mineral, vê-se questionada por implicações ambientais. De
fato, os países atualmente buscam formas de energia associadas a menores
emissões de carbono.
A descarbonização da economia, que deverá ser feita ao longo de algumas
décadas de transição, não decorrerá do esgotamento imediato dos estoques
de combustíveis fósseis, como se imaginava na década de 1970, mas sim, dos
terríveis efeitos da queima desses combustíveis para o aquecimento global.
Os estoques de carvão mineral, por exemplo, são bem maiores do que os de
petróleo, gerando a tentação em alguns países, como China e Índia, de insistir na queima do carvão, apesar de ser uma fonte mais suja de energia.

Seremos protagonistas da transição energética?
O Brasil, de toda forma, será uma das grandes potências energéticas do século XXI, pois seu extraordinário território é rico tanto em fontes do presente,
os combustíveis fósseis, quanto nas que devem dominar o futuro, as fontes
de energia limpa.
A atitude mais inteligente, aliás, será utilizar os recursos do petróleo proveniente do pré-sal para financiar a realização da nossa grande transição
energética, colocando o Brasil na vanguarda do desenvolvimento e da difusão
das fontes energéticas do futuro.
Assim, uma vez mais, a história reaparece. Em um novo momento da espiral
histórica das tecnologias energéticas, o futuro baseia-se em uma reinvenção
das mesmas fontes limpas e renováveis que marcaram o passado do Brasil
e da humanidade. As novas possibilidades de aproveitamento da energia dos
ventos e das águas é um forte exemplo do que está sendo dito. Bem como o
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reconhecimento do lugar importante nessa equação dos agrocombustíveis
derivados da produção direta de biomassa vegetal, apesar de não serem uma
panaceia ou uma solução milagrosa.
Entretanto, para além da energia dos ventos, das águas e dos biocombustíveis, o grande horizonte energético encontra-se no uso direto da energia dos
raios solares, que tradicionalmente foi utilizada através de fontes indiretas
de captação, como a fotossíntese das plantas. Aspecto em que o Brasil também se destaca pela riqueza do nosso território ensolarado e tropical.
A correta realização desse grande potencial brasileiro, de fazer uma ponte
entre as fontes energéticas do presente e do futuro, requer um grande avanço da pesquisa científico-tecnológica nacional, voltada para o conhecimento,
cada vez maior, da nossa realidade no mundo dos trópicos. Requer também
a superação das ineficiências e irracionalidades ecológicas do nosso passado e do nosso atual modelo de desenvolvimento.
Para isso, será preciso melhorar a qualidade ambiental da produção e do
consumo de energia; promover sempre a conservação de energia e liderar a
transição tecnológica para uma civilização das fontes limpas e renováveis de
energia. Uma civilização marcada pela água, pela irradiação solar, pela biodiversidade. Uma civilização que, para ser digna desse nome, deve estar fundada na saúde dos ecossistemas e no bem-estar das populações humanas.

Sugestão de atividade complementar
Convide os alunos a construirem uma linha do tempo, em que estejam representadas as diferentes fontes de energia utilizadas ao longo da História.
Incentive-os a projetarem as fontes de energia que serão as mais utilizadas
em 2030. Promova uma roda de conversas para que exponham argumentos
e debatam sobre os prós e contras dos tipos de energia que propõem.

Sugestão de filme
A Guerra do Fogo, 1981.
Duração: 97 minutos.
Oportunidade de explorar, com os alunos, o domínio do fogo pelo homem, a
mais antiga tecnologia de produção de energia.
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Capítulo 4

Energia e
desenvolvimento
sustentável
Sergio Besserman
Professor do Departamento de Economia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Problematização
Divida a turma em três grupos. Cada um ficará responsável por elaborar um cartaz sobre a situação do planeta, no passado, no presente e no futuro. Incentive-os a
representarem como eram, estão e serão os recursos naturais, o clima e a vida no
planeta até o final do século XXI.
A partir da elaboração dos cartazes, os alunos devem montar um mural e iniciar
uma discussão sobre as transformações ocorridas na Terra, a participação humana
nessas transformações e o que esperam do futuro do planeta.

Objetivos do texto
1. Refletir sobre os modelos de produção e consumo atuais e as implicações para o
planeta e a humanidade.
2. Evidenciar como é urgente encontrar soluções para essa questão.
3. Indicar soluções para superar o aquecimento global.

Não sabemos o que será o desenvolvimento sustentável. Sabemos que é
uma construção histórica necessária porque o rumo atual da economia e da
sociedade é insustentável.
A crise não é da natureza do planeta. No seu próprio tempo, contado em
uma escala de milhões e milhões de anos, a vida no planeta já passou por
dificuldades muito maiores do que aquelas que a humanidade é capaz de

Projeto Energia que transforma | TEXTOS

27

criar e sempre demonstrou enorme resiliência. Foram muitas as extinções
severas, e cinco delas mereceram destaque, verdadeiros apocalipses da vida
então existente. O que a ciência nos informa é que de cinco a dez milhões de
anos, após cada um dos episódios de extinção, uma nova vida diversa ocupava
os espaços do planeta.
A crise de sustentabilidade decorre das agressões ambientais que o modo de
produzir e consumir da economia global provoca sobre a natureza do nosso
tempo. Esse modelo de produção e consumo afeta a capacidade do planeta de
renovar a oferta de serviços indispensáveis à humanidade, como clima adequado,
água doce, biodiversidade, solos adequados à produção de alimentos etc.
A vítima da crise de sustentabilidade, não custa repetir, não é a natureza em
sua própria escala de tempo. Quem sofre os impactos da ação nociva sobre o
meio ambiente são a natureza do planeta no nosso tempo – da qual fazemos
parte e dependemos –, e a humanidade. Muito especialmente as populações
pobres do planeta, que estão em posição vulnerável e têm menos recursos
para se defender.
Nos últimos 50 anos, algumas agressões ambientais se tornaram globais,
afetando todo o ecossistema planetário, toda a nossa casa. Uma lista simples
mencionaria a desertificação e a perda de qualidade dos solos, a escassez de
recursos hídricos, o buraco da camada de ozônio, a acidificação dos oceanos,
a crise de biodiversidade e as mudanças climáticas.
Nesse contexto, as mudanças climáticas têm uma situação de destaque por
serem mais graves e de enfrentamento mais urgente e mais profundo. Mais
grave, porque as mudanças climáticas são a principal causa das demais
dimensões da crise de sustentabilidade e por impactarem severamente a
qualidade de vida das civilizações humanas. Mais urgente, porque a janela
de oportunidade para evitar os piores cenários do aquecimento global está
aberta nos próximos dez a vinte anos. E, finalmente, mais profunda, porque
não existe solução simples. Todo o modo de produzir e consumir terá de
abandonar a utilização dos combustíveis fósseis e transitar para uma
economia global de baixo teor de carbono.
A transformação terá de ser revolucionária e acelerada. Todo modo de ser da
civilização terá de se transformar: as cidades, a agricultura, os padrões de
consumo e de produção. Um centro nevrálgico de todo esse processo terá de
ser uma radical transformação na forma da humanidade usar e produzir a
energia necessária para seu desenvolvimento.
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Se desconsiderarmos a energia geotérmica, proveniente do interior do planeta,
pelo fato de ser pouco expressiva no âmbito total, toda a energia disponível na
Terra para uso humano é proveniente da luz do Sol. A civilização dos combustíveis
fósseis erguida desde a Revolução Industrial se baseou na possibilidade de
apropriação de fotossíntese ocorrida ao longo de centenas de milhões de anos e
convertida por processos naturais em carvão, petróleo e gás.

Revolução Industrial
Teve início na Inglaterra, em meados do século XVIII, e atravessou fronteiras
no século XIX. É definida como um conjunto de mudanças tecnológicas que
geraram grande impacto nos processos produtivos, com importantes transformações nas esferas econômica e social.

Pesquisa
Incentive os alunos a pesquisarem sobre a relação entre as emissões de gases do efeito estufa e o aquecimento do planeta. E como o sequestro de carbono pode evitar a elevação da temperatura global.

Esses recursos são valorados como se não tivessem custo ambiental global. A
ciência, há muito tempo, entretanto, demonstrou a correlação entre a presença
de gases de efeito estufa na atmosfera e as temperaturas do planeta. O
principal gás de efeito estufa é o dióxido de carbono (CO2), emitido sempre que
combustíveis fósseis são utilizados. Tecnologias para sequestrar e armazenar
carbono emitido ainda estão em fase incipiente de desenvolvimento.
Reduzir drasticamente a utilização dos fósseis até 2050, iniciando imediatamente essa trajetória e infletindo a curva de emissões já na próxima década, é
uma necessidade imperativa para a humanidade. São dois os caminhos possíveis: modificações radicais na eficiência com que a energia é utilizada e a substituição dos fósseis por energias provenientes de fontes renováveis ou nuclear.
A energia nuclear está sob verificação. Uma análise mais conclusiva de custos
e benefícios da energia nuclear deverá ocorrer nos próximos anos. As fontes
renováveis mais promissoras são a solar, a eólica, as oriundas de biomassa
e a hidreletricidade, além da gerada pelas marés, a energia geotérmica e
outras em fase de pesquisa.
Ao alcance mais imediato está um grande aumento na eficiência do uso da
energia, mesmo com os atuais sistemas e infraestruturas, inclusive porque
são dependentes de investimentos com alta taxa de retorno em curto espaço
Projeto Energia que transforma | TEXTOS
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Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte – 2010
nuclear
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de tempo. A médio e longo prazos, à medida que os custos do aquecimento
global sejam, de um jeito ou de outro, internalizados nos preços da
economia de mercado global, a tendência será de grandes transformações
nas infraestruturas, nos processos produtivos, no consumo e no modo de
organização da vida nas cidades.
Custo global de eventos climáticos extremos
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O que parece certo é que a época da economia e da vida social moldadas
e abastecidas por um número reduzido de fontes de energia amplamente
dominadas pelos fósseis vai acabar, e os novos sistemas e estruturas
produtivas, inclusive e principalmente a vida das cidades, serão adaptados a
um conjunto muito mais diversificado e descentralizado de fontes de energia.
É a primeira vez que a humanidade enfrenta conscientemente um desafio
dessa proporção. Não é possível assegurar que seremos bem-sucedidos na
construção histórica do desenvolvimento sustentável, evitando dessa forma
riscos inaceitavelmente altos de sofrimento humano e de custos econômicos
e civilizatórios.
Mas é possível sermos otimistas com relação à superação dos obstáculos
nessa trajetória e, principalmente, no sentido de que esse caminho tende
a construir uma humanidade melhor, com mais liberdade, oportunidades e
equidade para todos. Uma humanidade na qual conhecimento e ética serão
valores mais sólidos no processo civilizatório.
As energias mais necessárias para o enfrentamento de um desafio dessa
proporção serão aquelas que provêm da mente e do coração humanos: a
coragem e a capacidade de conhecer, adaptar-se e transformar a realidade.

Sugestão de atividade complementar
Incentive os alunos a refletirem sobre seus hábitos de consumo e a comparálos com o passado. Sugira que investiguem a cadeia produtiva de um objeto que
pretendem comprar, desde a obtenção da matéria-prima até o descarte do produto.
Promova uma roda de conversa para que os alunos exponham como fizeram
a pesquisa, o que descobriram e como as informações obtidas influenciaram
o desejo inicial de consumo. Evidencie a importância da pesquisa como forma
de questionamento e das respostas obtidas para a formação de opiniões e a
tomada de decisões.

Sugestão de filme
A História das Coisas, 2007.
Duração: 21’17”.
O filme trata da cadeia produtiva de bens de consumo, do estímulo ao padrão
de vida insustentável e dos danos socioambientais desse modelo. Também
indica possibilidades de mudança, por meio da conscientização e da cobrança
aos governos.
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Capítulo 5

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

Problematização
Questione o grupo sobre as mudanças climáticas ocorridas no planeta, para as
quais a humanidade busca uma solução. Quais as suas causas? Que fontes de
energia agravam a situação? Quais as possíveis soluções para o problema?

Objetivos do texto
1. Explicar a causa das mudanças climáticas.
2. Relacionar a utilização de combustíveis fósseis com o aumento da temperatura
do planeta, devido à emissão dos Gases do Efeito Estufa (GEE).
3. Indicar tecnologias e mudanças de comportamento que contribuam para superar o problema.
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Atividades humanas, tais como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a pecuária, com a emissão de metano por parte dos rebanhos, entre outros fatores, estão elevando a níveis muito acima dos considerados naturais e seguros a concentração dos chamados Gases de Efeito Estufa (GEE)
na atmosfera – principalmente, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.
Tal fato tem levado a um aumento continuado, e acelerado, da temperatura média do planeta, com todas as consequências climáticas que já estão ocorrendo, e
que poderão continuar a ocorrer de maneira cada vez mais rigorosa, incluindo-se aí tempestades mais frequentes e intensas, inundações de áreas costeiras
pela elevação do nível médio dos oceanos, impactos sobre a agricultura, sobre a
saúde das populações, enfim, sobre as sociedades humanas em si.

Temperatura média do planeta
Em algumas partes do globo, as temperaturas são bastante baixas, enquanto
outras sofrem com o calor excessivo.
Para chegar a uma temperatura média global, pesquisadores medem temperaturas em diversas localidades do globo e as comparam com as médias históricas, obtidas ao longo dos séculos, nesses mesmos locais. Assim, podem
verificar que variação a temperatura atual apresenta em relação à média histórica de cada região e à média histórica do planeta como um todo, conforme
demonstra o gráfico.
Fonte: http://www.climatewatch.noaa.gov/article/2009/climate-change-global-temperature

O aquecimento global se afigura como o mais sério, e possivelmente o mais
intratável de todos os problemas ambientais já enfrentados pela humanidade. Mais sério por afetar a atmosfera, o envelope que nos envolve, sob o qual
todos os processos físicos, biológicos e sociais têm lugar. Mais intratável pelo
fato de o necessário equacionamento ter de alterar a própria maneira pela
qual nossa civilização estruturou-se e desenvolveu-se: fortemente dependente do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, cuja queima para a produção de energia elétrica, calor ou mesmo para movimentar a
maior parte dos veículos do setor de transportes é a principal fonte de emissão de GEE, raiz do problema climático.
O nível de conhecimento científico sobre o problema permite afirmarmos que
respostas à questão são absolutamente necessárias e urgentes. As evidências reunidas indicam que, se não agirmos para solucionar esse problema,
os custos para a humanidade provavelmente excederão, em muito, os custos
econômicos de se enfrentar a nova realidade, o mais rápido possível. Nesse
sentido, ações de redução de emissão de GEE e de adaptação ao problema
Projeto Energia que transforma | TEXTOS
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Pesquisa
Quais são os Gases do Efeito Estufa (GEE) e as principais fontes geradoras?

climático precisam ser tomadas. Sobretudo, preparar nossas economias
para uma nova realidade ambiental, que poderá ser significativamente diferente da atual.
Cerca de 80% das emissões globais de GEE decorrem de nossa forte dependência de fontes de energia fóssil. Alternativas energéticas a esses combustíveis são o caminho mais direto para se enfrentar o problema e fazem-se
urgentemente necessárias. Ainda que, no caso do Brasil, a situação seja um
pouco diferente. Aqui, apesar de nossa matriz energética ser composta, em
quase 50%, de fontes renováveis de energia – como a hidreletricidade, e produtos da cana-de-açúcar, como o bagaço e o etanol3, além do biodiesel , mudanças no uso da terra e a agropecuária contribuem mais para as emissões
de GEE no país do que o próprio uso da energia.
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O gráfico compara as variações de temperatura entre os
decênios de 1880 a 1889 e de
2000 a 2009. Como referência, foi utilizada a média das
temperaturas ao longo do
século XX. O zero representa
a média de temperatura para
todo o planeta. As barras
azul e vermelha indicam,
respectivamente, a variação
de temperatura abaixo ou
acima da média global.
Fonte: http://www.climatewatch.noaa.gov/article/2009/climate-change-global-temperature

Construção de hidrelétricas
A construção de hidrelétricas necessita de uma licença do órgão ambiental
competente, que pode ser estadual ou federal, dependendo de sua localização.
Em nível federal, o licenciamento fica a cargo do IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Renováveis). O licenciamento ambiental é uma
obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente e possui como
uma de suas mais expressivas características a participação social na tomada
de decisão. O processo de licenciamento ambiental prevê uma série de compromissos que o empreendedor se responsabiliza por cumprir, tanto durante
a construção da hidrelétrica como depois do término da obra.

Desde 1920, o Brasil utiliza
em pequena escala o etanol
como combustível. Em 1975,
quando o país importava 80%
do petróleo que consumia, a
alta nos preços desse combustível arruinou a balança
comercial do país. Foi criado,
então, o Proálcool. O programa definiu uma estratégia
a longo prazo e permitiu o
investimento do setor privado
em pesquisa e produção. O
resultado foi o aumento da
produção de álcool.
Atualmente, cerca de 50%
da cana-de-açúcar moída
no país vai para fabricação
de etanol, que representa,
aproximadamente, 40% dos
combustíveis para veículos
leves no Brasil.
3

Felizmente, no Brasil, um precursor na utilização do etanol, há um enorme potencial para o uso mais eficiente da energia, em todos os setores da economia, e
também várias oportunidades de substituição de combustíveis fósseis por fontes
renováveis de energia, como, por exemplo, as fontes de energia eólica, solar, as
bioenergias, das quais o etanol é um dos destaques, e a energia hidrelétrica.
Entretanto, impactos ambientais negativos também podem ocorrer quando
da construção de usinas hidrelétricas, com a criação de reservatórios de água
para regularizar a vazão dos rios. Esses reservatórios podem alagar grandes
extensões de terra, levando, por exemplo, à perda de terras agricultáveis, e
mesmo à realocação de populações da região, obrigadas a deixar moradias
para trás e transferir-se para outros locais.
Paradoxalmente, no entanto, ao mesmo tempo em que as fontes renováveis
de energia são vistas como parte da solução para o problema das mudanças
climáticas, elas são, também, mais vulneráveis ao próprio problema que podem ajudar a evitar, pois as mudanças climáticas afetam:
1. os padrões de chuva, que impactam a agricultura e, consequentemente, a
produção de biocombustíveis;
2. a vazão dos rios, que impacta a capacidade de geração de energia elétrica
por parte das hidrelétricas;
3. os padrões de vento, o que impacta a capacidade de geração de energia
elétrica a partir de usinas eólicas;
4. os padrões de temperatura, o que também impacta a evaporação dos reservatórios, e, como tal, a disponibilidade hídrica das hidrelétricas, assim
como a agricultura – e novamente a produção de biocombustíveis;
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5. a formação de nuvens, o que impacta a capacidade de geração de energia
solar. Resumindo, o equacionamento do problema climático não passa apenas por soluções tecnológicas, mas também por profundas mudanças de
hábitos de consumo, que serão necessárias para reduzirmos as emissões de
GEE a níveis considerados seguros. É preciso estabilizar as concentrações
desses gases na atmosfera, em níveis suficientemente baixos, de modo a
não promover, ainda mais, o aumento já verificado na temperatura média do
planeta e as mudanças climáticas daí decorrentes. O problema é suficientemente sério e precisa ser atacado em diferentes frentes. Só assim a manutenção de vida humana no planeta Terra, tal como a conhecemos e prezamos
hoje, será possível.
Mas a boa notícia, para além da questão climática, é que uma economia com
menos emissões de GEE é também uma economia muito mais sustentável
ambiental e socialmente.

Sugestão de atividade complementar
Motive os alunos a entrevistar, individualmente ou em grupo, pessoas mais
velhas, nas localidades em que vivem. O objetivo é saber como elas percebem as mudanças climáticas.
Com o material coletado, os estudantes devem socializar os resultados com
os colegas, explorando a experiência de pesquisar os relatos por meio de
entrevistas.

Sugestão de filme
Uma Verdade Inconveniente, 2006.
Duração: 100 minutos.
Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore apresenta uma análise do
aquecimento da Terra, desmistificando alguns clichês sobre o tema. O político também aponta saídas para o problema, a fim de evitar uma catástrofe
planetária.
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Capítulo 6

Brasil no século
xxi: potência
energética e
ambiental
Maurício Tiomno Tolmasquim

4

Presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Problematização
Dinâmica da colcha de retalhos
Divida a turma em quatro grupos. Um grupo será o governo, outro representará as empresas, um terceiro a comunidade escolar, outro a sociedade civil. Distribua pelos grupos retalhos de pano, canetas, fios de lã, fitas coloridas, papéis coloridos, cola, tesoura
e fita adesiva. Cada grupo receberá apenas alguns dos materiais disponíveis, de modo
que, ao longo da atividade, seus integrantes terão que pedir emprestado o que faltar.
Utilizando os itens distribuídos, cada integrante do grupo deve ornamentar o retalho
que recebeu. Todos trabalham sobre o tema energia e sustentabilidade. Depois, os
componentes de cada grupo juntam os seus retalhos, formando uma única imagem.
Ao término dessa etapa cada grupo terá confeccionado um trabalho formado por diversos retalhos. O mediador deve perguntar como foi a experiência e o que acharam
do resultado individual e coletivo.
Após os comentários, propor aos participantes que juntem os tecidos criados pelos
quatro grupos numa única colcha de retalhos. Destaque que o trabalho só foi possível
graças às negociações entre eles, às contribuições de cada um e à solidariedade de
todos. Evidencie, ainda, que as diferenças entre os retalhos representam a diversidade de conhecimento e de personalidade de cada integrante e também o gosto
individual. Associe o modo de trabalho utilizado a possíveis soluções para a questão
energética no Brasil e no mundo: para resolver um desafio tão grande será preciso
envolver todos. Cada um será responsável por parte da solução.
4
Agradeço pela colaboração dos colegas da EPE: André Luiz Rodrigues Osorio, Carlos Henrique Brasil de
Carvalho, Guilherme Oliveira Arantes, Luciano Basto Oliveira, Maria Fernanda Bacile Pinheiro, Renata de
Azevedo Moreira da Silva, Ricardo Gorini de Oliveira e Sergio Henrique Ferreira da Cunha.
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A partir dessa atividade, incentive os alunos a refletirem e a socializarem o que sabem
sobre produção de energia. Que formas de produção de energia conhecem? Conseguem identificar diferenças entre elas? No entendimento deles, qual será o objetivo
da produção de energia?

Objetivos do texto
1. Apresentar a matriz energética e o potencial energético brasileiros.
2. Contextualizar a produção energética brasileira no mundo.

O consumo de energia de um país é necessário para promover o desenvolvimento, a industrialização e o aumento do bem-estar da população. No mundo, o consumo de energia apresenta-se distribuído de forma bastante desigual, ainda muito concentrado nos países industrializados.

Imagem de satélite
com registro das áreas
iluminadas à noite.
A imagem revela a
concentração do consumo
de energia em alguns
pontos.
Fonte: NASA. Disponível em
http://apod.nasa.gov/apod/
image/0011/earthlights2_
dmsp_big.jpg

Pela demanda por energia existente, em especial em países em que a economia e bem-estar social precisam se desenvolver, o consumo de energia no
mundo será crescente ainda por um bom tempo. Essa tendência está relacionada ao fato de a energia ser um fator essencial para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental.
Por outro lado, a utilização abusiva de fontes de energia de origem fóssil no
mundo, como o petróleo, que representa cerca de 37% do consumo, o carvão
(27%) e o gás natural (20%), libera enormes quantidades de gases para a
atmosfera, principalmente o dióxido de carbono (CO2). Especialistas correlacionam essas emissões a fenômenos como o aquecimento global e as chuvas
ácidas, os quais trazem impactos indesejáveis para a vida no planeta.
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Se, por um lado, o uso de energia traz bem-estar às sociedades, por outro, há
que se priorizar a racionalização do consumo energético em todo o mundo,
por meio da mudança dos padrões de consumo e da adoção de tecnologias e
processos energeticamente mais eficientes.
Além disso, devido principalmente às mudanças climáticas, que estão em
curso acelerado, prevê-se, para as próximas décadas, que as fontes renováveis terão uma participação cada vez mais relevante na matriz energética
global, devendo superar os 10% já em 2020.
Dessa forma, a eficiência energética e as energias renováveis constituem os dois
pilares para a construção de uma política energética sustentável para o mundo.
			

Você conhece a matriz energética brasileira?
A matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo. Enquanto a matriz mundial tem apenas 13% de recursos energéticos renováveis, a
matriz energética brasileira é composta por 45% de fontes renováveis.
A composição da matriz energética de um país é um dos fatores que determinam a quantidade de Gases do Efeito Estufa (GEE) emitidos na atmosfera.
Nesse caso, a estrutura das emissões por setor revela que nosso país apresenta uma situação diferenciada com relação ao resto do mundo.

Qualidade da matriz energética brasileira
Brasil 2010				
Gás Natural 10.2%
Carvão Mireral e Derivados 5.0%
Urânio e Derivados 1.4%

Mundo 2008
Gás Natural 21,1%
Petróleo e Derivados 33,2%

Petróleo e Derivados 38%

Energia Hidráuloca
e Eletricidade 14.2%

Carvão Mineral
e Derivados 27,0%

Biomassa 13.5%
Produtos da
Cana-de-Açucar 17.7%

Outras Renováveis 10,7%
Energia Hidráulica 2,2%
Urânio 5,8%

		

(1) Inclui lenha, carvão vegetal e outras renováveis;
(2) Inclui combustíveis renováveis, rejeitos, energiassolar, eólica, geotérmica e outras.
Fontes: EPE [BEN 2011 - Resultados Preliminares] e IEA [Key World Energy Statistics - 2010]
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Em todo o mundo, a produção e o uso da energia são os grandes vilões, uma
vez que 65% das emissões mundiais de GEE decorrem da produção e do uso de
energia. Para se ter uma ideia, a produção e o consumo de energia de Estados
Unidos e União Europeia representam, respectivamente, 89% e 79% de suas
emissões de GEE. No Brasil, a emissão de GEE pela produção e consumo de
energia corresponde a cerca de 15% das emissões totais do país.
Graças ao baixo percentual de fontes fósseis na matriz brasileira, o setor
energético de nosso país ocupa a 17ª posição no ranking mundial de emissões de GEE. As emissões do setor energético da China são mais de dezessete vezes maiores que as do brasileiro.
Quando se analisa apenas a geração de energia elétrica, a participação das
fontes renováveis na matriz elétrica brasileira é superior a 90%, por conta
da opção pela hidreletricidade. Ao contrário das usinas termelétricas, que
geram energia a partir da queima de um combustível, carvão, óleo, gás etc.,
a hidreletricidade é uma fonte de energia limpa e renovável.
Diferente do Brasil, a geração de eletricidade no mundo conta com apenas
18% de fontes renováveis de energia.
EMISSÃO DE GEE PELO SETOR ENERGÉTICO EM 2008
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(2010 Edition)

Fontes de produção de eletricidade
Brasil 2010		
Nuclear 2,6%
Gás Natural 5,8%
Derivados de Petróleo 3,1%

Mundo 2008

Eólica 0,4%
Gás Natural 21,3%

Nuclear 13.5%

Carvão e Derivados 1,3%
Biomassa 5,6%

Hdráulica 15.9%

Derivados
de Petróleo 3,1%
Hdráulica 81.2%

Carvão e Derivados 41.8%

Outras 2,8%%

(1) Inclui importação;
(2) Inclui gás de coqueria;
(3) Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações;
(4) Inclui energia geotermal, solar, eólica, combustíveis renováveis, rejeitos e lenha.
Fontes: EPE [BEN 2011 - Resultados Preliminares] e IEA [Key World Energy Statistics - 2010]

Dessa forma, o setor elétrico brasileiro ocupa a 44ª posição no ranking mundial
de emissões de GEE. O setor elétrico de países como a China e os Estados Unidos emite cerca de 118 e 95 vezes mais GEE que o brasileiro, respectivamente.

O potencial energético do Brasil
Energia hidrelétrica					
O Brasil dispõe do terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, com cerca de 10% do potencial mundial, atrás apenas da China (13%) e da Rússia
(12%). Do potencial hidrelétrico brasileiro, estimado em cerca de 250 GW,
pouco mais de um terço já foi aproveitado. Mesmo assim, os empreendimentos hidrelétricos em operação geram mais de 80% da energia elétrica hoje
consumida no país. Considerando que essa fonte de energia ainda é bastante
competitiva com relação às alternativas hoje existentes e dadas suas características de renovabilidade e abundância no país, justifica-se plenamente a
continuidade do aproveitamento do potencial hidrelétrico remanescente.
Cerca de 60% do potencial hidrelétrico ainda não utilizado situa-se na região
Norte, onde encontra-se um dos mais ricos ecossistemas, o bioma Amazônia. A necessidade de conservação desse patrimônio natural é inquestionável. Vale lembrar que mais da metade dessa região é constituída por Unidades de Conservação e de Terras Indígenas. A exploração de parte do potencial
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hidrelétrico da região não é incompatível com a preservação ambiental da
Amazônia, mas, pelo contrário, as hidrelétricas reúnem todas as condições
para constituir um vetor de desenvolvimento sustentável da região.
EMISSÕES GLOBAIS DE GEE (2005)
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Com a grande redução do
desmatamento, verificada
nos últimos anos, o total
de emissões de GEE do
país foi reduzido significativamente. Relatório
da Conferência do Clima,
em 2011, apontou o Brasil
como o sexto maior emissor mundial de GEE.
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Watt é a unidade de potência do Sistema
Internacional de Unidades (SI). Uma homenagem ao matemático e engenheiro
escocês James Watt, que contribuiu para
o desenvolvimento da máquina a vapor,
equipamento fundamental na Revolução
Industrial.
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Equivalência

Decawatt - DaW

10 vezes 1 Watt

Hectowatt - HW

100 vezes 1 Watt

Kilowatt - KW

1000 vezes 1 Watt

Megawatt - MW

1.000.000 vezes 1 Watt

Gigawatt - GW

109 vezes 1 Watt

Terawatt - TW

1012 vezes 1 Watt

Petawatt - PW

1015 vezes 1 Watt

Exawatt - EW

1018 vezes 1 Watt

Zettawatt - ZW

1021 vezes 1 Watt

Yottawatt - YW

1024 vezes 1 Watt

Ocupação da Amazônia Brasileira:
Unidades de Conservação e Terras Indígenas
Capital Estadual

Usinas Existentes (0,2%)
Usinas Planejadas (0,1%)
Total: 3,0%

Unidades de Conservação
Terras Indígenas
Bioma Amazônia

Boa Vista
AMAPÁ

RORAIMA

Macapá
Belém
São Luís

Manaus

Unidades de Conservação
27,0%

PARÁ
MARANHÃO

AMAZONAS

Terras Indígenas
24,0%
ACRE
Rio Branco

Outros 48,7%

Porto
Velho
RONDÔNIA

Palmas
MATO GROSSO

TOCANTINS

Cuiabá

Fonte: EPE [ PDE 2020 ]

Pesquisa
Solicite aos alunos que identifiquem dois impactos socioambientais positivos e dois
negativos, associados a cada uma das fontes energéticas disponíveis no Brasil.
Apresente o vídeo da Eletrobras, O Brasil e suas usinas hidrelétricas:
http://migre.me/7vyHr

Seguindo essa linha de raciocínio, o desenvolvimento de qualquer potencial
hidrelétrico não deve apenas cuidar para que os impactos socioambientais
sejam evitados, mitigados ou compensados, mas pode ser também um importante fator inibidor de processos de desmatamento. Nesse sentido, enormes progressos têm sido feitos nos últimos tempos, tais como:
• preservação de áreas no entorno de reservatórios e recuperação de matas
ciliares. Áreas no entorno de reservatórios já instalados no país estão hoje
entre as mais bem conservadas, inclusive com relação à biodiversidade;
• programas de salvamento da flora e da fauna e também de sítios arqueológicos. Eles têm sido, muitas vezes, a garantia de conservação de elementos-chave do bioma atingido;
• no aspecto socioeconômico, é emblemático o efeito de projetos mais recentes, em torno dos quais núcleos urbanos chegam a apresentar índices de
desenvolvimento humano superiores aos da região em que estão inseridos.
De um ponto de vista mais contemporâneo, usinas hidrelétricas são mais que
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uma fábrica de eletricidade. Constituem, na verdade, vetores do desenvolvimento regional e de preservação ambiental.
Além disso, é importante salientar que, no caso do Brasil, a construção das
usinas pode ser feita praticamente com 100% de materiais e serviços nacionais, o que significa geração de emprego e renda no país.

Energia eólica
Até janeiro de 2012, a capacidade instalada em usinas eólicas foi de mais de
1.500 MW, a maioria resultante de empreendimentos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Estima-se que, em
2014, a capacidade brasileira instalada em energia eólica deverá ultrapassar
os 7.000 MW de potência.

Evolução da capacidade instalada em energia eólica
Cenário previsto para 2014
9.000
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PROINFA

2009
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Obs.: LEN = Leilão de Energia Nova; LER = Leilão de Energia de Reserva; LFA = Leilão de Fontes
Alternativas. Fonte: EPE

Assim como outras fontes renováveis, a energia eólica é um recurso variável
e intermitente. No Brasil, a predominância hidrelétrica do Sistema Elétrico
Nacional (SIN) traz um duplo benefício para a fonte eólica.
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1.013

1.067

ANTES PROINFA

Em primeiro lugar, em função das características do nosso sistema, a regularização das usinas eólicas poderá ser feita por meio da utilização dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Estes reservatórios, podem acumular água quando
houver excesso de geração eólica. Quanto maior a capacidade de armazenamento do parque hidrelétrico, maior a capacidade de penetração de parques eólicos.
Em segundo lugar, verifica-se uma significativa complementaridade mensal
entre os regimes de vento e de vazões naturais nas principais bacias hidrográficas brasileiras. Isto é, na estação seca, há mais vento; em períodos com
menos vento, há maiores vazões afluentes, como demonstra o esquema.

Complementaridade entre a geração eólica e
hidráulica no Brasil
Afluências Naturais (média hostórica)
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Os ciclos da água e do ventos
ão negativamente
correlacionados no país:
em geral, há mais vento
no período seco e vice-versa.
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Assim, o aproveitamento combinado hidroeólico é uma opção interessante
para o binômio sustentabilidade e expansão energética.
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Cana-de-açúcar
Da colheita da cana-de-açúcar resultam hoje alguns produtos: a palha, o caldo e o bagaço. Do caule da cana-de-açúcar, também chamado de colmos, é
extraído o caldo. Do líquido são produzidos açúcar, etanol e vinhoto – utilizado
como fertilizante para a agricultura.
Do processo de extração do caldo da cana sobra o bagaço, que é utilizado
como combustível em caldeiras para gerar calor e eletricidade (cogeração). O
potencial atual do bagaço equivale a uma capacidade instalada de 9.600 MW,
dos quais somente 5.500 MW são aproveitados.
Com relação às pesquisas atuais sobre novas aplicações da cana-de-açúcar,
destacam-se os seguintes aproveitamentos:
1. do caldo de cana, para produzir um combustível similar ao óleo diesel;
2. do vinhoto, processado em sistema de digestão anaeróbica, fornecendo
biogás e adubo rico em potássio;
3. e do bagaço, para produzir etanol celulósico e lignina, que substituirá o
bagaço em caldeiras.
A palha, pouco utilizada, fica no campo. Estudos procuram tornar viável o
aproveitamento de parte da palha que fica no campo durante a colheita da
cana-de-açúcar, de modo a disponibilizar mais biomassa para a queima em
caldeiras. Apesar de não se fazer a utilização da palha, estima-se que o potencial atual seja de 4.800 MW. A perspectiva é que haja um aumento expressivo dessa capacidade até o final da década.
Vale ressaltar que a expansão do cultivo da cana não é restrição
para a expansão da agropecuária no país. Isso decorre da disponibilidade de terras subutilizadas, seja na pecuária extensiva ou
em terras não produtivas e fora dos biomas Amazônia e Pantanal.

O que é fixação de carbono?
Além de não impedir a expansão agropecuária, o balanço total de emissões associadas ao aproveitamento energético da
cana é neutro, pois a etapa de fixação de carbono, através da
fotossíntese, iguala a de liberação do CO2 na queima de etanol
e de bagaço. Por isso, esses derivados são considerados limpos e contribuem para a característica renovável e limpa da
matriz energética brasileira.
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Fixação de carbono
Durante a fotossíntese, vegetais como a cana-de-açúcar
absorvem dióxido de carbono (CO2), diminuindo a concentração de Gases do Efeito
Estufa na atmosfera. Essa
etapa da fotossíntese é chamada de sequestro ou fixação de carbono. Convide os
alunos a pesquisarem sobre
o fenômeno.

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

A importância do petróleo
O petróleo continua a ser o grande combustível das economias mundiais,
respondendo por cerca de 35% do consumo de energia global. Estima-se que
essa participação continuará superior a 30% ao final da década.
Os derivados de petróleo possuem diversas aplicações, tais como combustíveis domésticos, automotivos, de aviação e industriais; lubrificantes; asfaltos;
coque; além de insumos básicos para a indústria petroquímica e química,
como gases, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), nafta, aromáticos e gasóleo,
cuja importância vai muito além do valor energético.
Até o momento, o Brasil não havia desempenhado um papel relevante entre
os países do mercado mundial de petróleo. No entanto, o cenário mudou. O
Brasil vem assumindo papel de crescente relevância no setor petrolífero, não
apenas pela grandeza de um país consumidor de 2 milhões de barris diários,
mas, principalmente, em razão do sucesso da exploração e da produção de
petróleo em águas profundas.
Não podemos deixar de comemorar, com toda a importância histórica e econômica para o Brasil, a conquista que tivemos em 2006 da tão almejada autossuficiência em petróleo. Conquista resultante dos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) na área de exploração e produção de petróleo.

O que é o pré-sal?
O pré-sal é o conjunto de rochas existente em algumas regiões do subsolo marinho. Formadas há mais de 150 milhões de anos, e situadas entre 5.000 e 7.000 metros de profundidade,
as camadas pré-sal receberam sedimentos de matéria orgânica fóssil como algas, plantas
e animais muito antes de terem sido cobertas por outras camadas de formações geológicas
mais recentes que se acumularam sobre elas. A recente descoberta do pré-sal que pode conter
grandes reservatórios de petróleo e gás natural ainda está sendo avaliada.
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Pré-sal
Esquemas das reservas de petróleo do pré-sal
O país passou a ser autossuficiente em petróleo, com um nível de reservas
suficiente para sustentar a produção nacional por 30 anos.

Enchova

Piraúna

Marimbá

Marlim

Marlim
Sul

Marlim Roncador Roncador
Sul

Fonte: http://www.petrobras.
com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/
petroleo/presal/
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O gráfico demonstra
o déficit de produção
de petróleo em que se
encontrava o Brasil até
meados da primeira década
do século XXI, quando o
país precisava importar o
combustível para suprir a
demanda nacional. Desde
então, o Brasil tornouse autossuficiente em
petróleo, com grandes
estimativas de produção
para o futuro.
Fonte: EPE [baseado nas
informações da Petrobras]

Além disso, em 2009, passamos a integrar o seleto rol de países exportadores
internacionais, mesmo sem contar ainda com a nova e auspiciosa contribuição dos campos do pré-sal. Contando com o pré-sal, está previsto que até o
final da década o Brasil exportará cerca de 3 milhões de barris/dia.

Excedente de petróleo no Brasil
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Fonte: EPE [PDE 2020 ]

Descobrir petróleo resolve tudo?
A simples abundância de petróleo não garante desenvolvimento a um país.
Na realidade, os maiores exportadores de petróleo no mundo não constituem
bons exemplos de economias desenvolvidas.
Nesse sentido, se, por um lado, o pré-sal se constitui numa grande oportunidade para o Brasil, por outro, traz o risco da maldição do petróleo. Entre as características da “maldição” destaca-se uma tendência à má gestão fiscal, em
função da abundância de recursos oriundos de rendas extraordinárias; falta de
incentivo à construção de uma estrutura produtiva competitiva; e apreciação da
moeda devido ao ingresso excessivo de divisas com a consequente desindustrialização do país, processo conhecido como doença holandesa.

Maldição do petróleo
Diversos exemplos na literatura mundial relatam que países muito dependentes de recursos naturais, como o petróleo, tendem a crescer menos economicamente e a apresentar Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) menores
que economias sem muita dependência de recursos naturais.
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Doença holandesa
É um exemplo da maldição dos recursos naturais. O termo foi utilizado pelo australiano W. Max Corden
e pelo irlandês J. Peter Neary, em 1982, para definir o processo de desindustrialização da Holanda, após
o descobrimento de grandes reservas de gás na década de 1960.
Atualmente, o termo designa processos em que a descoberta de recursos naturais gera aumento de investimentos estrangeiros, aumento dos recursos do país, valorização da moeda e consequente aumento
das importações. Por outro lado, esse cenário enfraquece a indústria nacional, uma vez que reduz a
competitividade e as exportações.
Fontes: http://www.investopedia.com/terms/d/dutchdisease.asp#axzz1eMRMGnti

Dessa forma, é de fundamental importância o novo marco regulatório de
exploração do pré-sal. O contrato de partilha permite adequar o ritmo de
produção de petróleo à estratégia de desenvolvimento da indústria nacional
de equipamentos, logística, engenharia, novos materiais etc., permitindo um
aumento do conteúdo nacional na composição dos investimentos. Ou seja, a
exploração do petróleo do pré-sal deverá proporcionar o desenvolvimento da
cadeia produtiva da indústria nacional, que se somará ao avanço já em curso
do parque industrial brasileiro, iniciado na década passada.
O desenvolvimento tecnológico desse setor, ao longo dessa complexa cadeia
produtiva, traz repercussões para outros importantes setores econômicos (indústria naval, para petrolífera etc.), alavancando toda a economia brasileira.
Iniciativa igualmente importante foi a criação de um fundo que permite aplicar os dividendos oriundos da renda petrolífera para projetos nas áreas sociais, tecnológicas e ambientais.
Finalmente, vale ressaltar que o grande volume de petróleo descoberto na
camada pré-sal favorece a inserção geopolítica do Brasil no cenário internacional. De fato, num mundo onde a produção de petróleo se encontra localizada em regiões com elevado risco institucional, constitui um diferencial
estratégico a existência de grandes quantidades de petróleo em um país de
reconhecida estabilidade jurídica e institucional como o Brasil.

Pesquisa
Proponha aos alunos pesquisem sobre os maiores produtores de petróleo e
a posição desses países no ranking do IDH do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud).
Fontes: http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3600&lay=pde
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Gás natural
O mercado de gás natural tem aumentado substancialmente no Brasil nos
últimos anos. As perspectivas indicam um grande crescimento na participação dessa fonte na matriz energética nacional. Crescimento viabilizado pelas
descobertas recentes, incluindo as do pré-sal, uma vez que existem outras
reservas de gás natural associadas ao petróleo descoberto.
A origem atual do suprimento de gás natural no território brasileiro advém da
produção nas bacias de Campos (Rio de Janeiro), Santos (São Paulo), Espírito Santo, Recôncavo Baiano, Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte), Sergipe
e Alagoas, e do gás importado da Bolívia, por meio do gasoduto GASBOL.
Desde 2009, como fonte de suprimento para as importações adicionais de
gás natural, o país vem importando o Gás Natural Liquefeito (GNL) e o regaseificando em dois terminais localizados na Baía de Guanabara, no Rio de
Janeiro, e em Pecém, no Ceará.
Atualmente, os principais usos do gás natural são: matéria-prima para a indústria petroquímica e a produção de fertilizantes; na produção de aço, como
redutor siderúrgico; em combustível para a indústria; na geração de energia
elétrica, em termeletricidade e cogeração; combustível de veículos (GNV);
nas residências e no comércio (fogões, aquecimento e refrigeração).

EPE
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE é
uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade realizar estudos e pesquisas destinados a
subsidiar o planejamento do setor energético.
Fontes: http://www.epe.gov.br

Em 2010, o consumo total de gás natural no Brasil
totalizou cerca de 65 milhões de m3/dia. Conforme
apontam os estudos desenvolvidos pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), a demanda total de gás
natural até 2020 deverá ser da ordem de 142 milhões
de m3/dia, o que aumentaria a participação do gás
natural na matriz energética brasileira, passando de
10% para cerca de 15%. Nesse horizonte, estima-se
que o setor industrial responderá pela maior participação relativa no consumo de gás natural.

Uma das principais vantagens na utilização do gás natural, em vez de outros
combustíveis fósseis, como o óleo combustível, gasolina e óleo diesel, é a redução da emissão de dióxido de carbono (CO2) e de material particulado, que
contribuem para a poluição atmosférica. Isso é especialmente relevante no
caso da indústria e do setor de transportes, que podem substituir a queima
de óleo combustível, óleo diesel e gasolina por gás natural, menos poluente.
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O futuro da matriz energética brasileira
A identificação do Brasil como potência energética e ambiental mundial nos
dias de hoje não é um exagero. O país, de fato, é um manancial rico em alternativas de produção das mais variadas fontes energéticas, como hidráulica,
eólica, etanol, biomassa, petróleo, entre outras.
Apesar das recentes descobertas de petróleo e gás natural na camada do
pré-sal, o país dispõe ainda de um grande potencial de fontes renováveis a
ser explorado, o que permite ao Brasil manter sua matriz energética limpa.
De acordo com o planejamento energético brasileiro de médio prazo, a hidreletricidade sofrerá uma leve queda da participação, assim como a lenha e o
carvão vegetal. Por outro lado, fontes como a energia eólica e os derivados da
cana-de-açúcar, em especial o etanol, apresentarão um aumento de participação na matriz, substituindo gradativamente a gasolina.

Evolução da oferta interna de energia
2020

2010

439,7 milhões de tep

270,6 milhões de tep

9.5%

14.2%

8.3%
1.4%
5.1%

17.7%

12.5%

6.1%

21.8%

14.4%

10.2%
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31.8%

38.5%

Carvão Mineral e Derivados

Gás Natural

Petróleo e Derivados

Outras Renováveis

Derivados de Cana-de-Açúcar

Lenha e Carvão Vegetal

Hidráulica

Urânio (U308) e Derivados

Fonte: EPE (PDE 2020)

Prevê-se, portanto, que a matriz energética brasileira continue com predominância de fontes renováveis pelas próximas décadas, um exemplo a ser
seguido pelo mundo.
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1.4%

Dessa forma, o Brasil reúne condições ímpares de tornar-se um grande exportador de petróleo e, ao mesmo tempo, preservar limpa sua matriz, tornando-se uma grande potência energética e ambiental do século XXI.

Sugestão de atividade complementar
Além das formas de geração de energia apresentadas no texto, incentive os
alunos a pesquisarem sobre experimentos inovadores na produção de energia.
Por exemplo, a utilização de tênis que transformam a energia de uma caminhada em eletricidade capaz de recarregar baterias e equipamentos eletrônicos.

Sugestão de filme
Monstros S.A., 2001.
Duração: 106 minutos.
Animação sobre uma fábrica que produz energia a partir do choro das crianças, até descobrirem uma fonte mais eficiente – e divertida.
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Capítulo 7

Aspectos técnicos
e ambientais da
exploração de
petróleo
Edmilson Moutinho dos Santos
Professor associado do Instituto de Eletrotécnica e Energia
da Universidade de São Paulo (USP)

Problematização
Levante ideias sobre eras geológicas. Em seguida, divida os participantes em dois
grupos. Em um, incentive a elaboração de um cartaz com vantagens obtidas pela humanidade como resultado dos processos geológicos. Ao outro, peça que construa um
cartaz com os danos que processos geológicos possam ter causado à humanidade.
Finalizados os cartazes, cada grupo deve apresentar o que foi produzido. Ao final
das apresentações, motive os alunos a discutirem sobre os impactos dos processos geológicos no planeta e conduza a discussão para a importância do petróleo
nos dias atuais.

Objetivos do texto
1. Demonstrar a importância do petróleo e derivados, desde a Antiguidade até os
dias atuais.
2. Apresentar a evolução da indústria do petróleo.
3. Apresentar etapas do processo de formação e da exploração do petróleo.
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Petróleo – História de um bem energético estratégico
para a humanidade
Petróleo significa literalmente óleo da pedra. Em alguns textos, quando se
fala em petróleo também se inclui o gás natural. Referências ao petróleo
ou às suas outras denominações (imprecisas), tais como betume, asfalto ou
mesmo piche, podem ser encontradas em escritos que remontam à Antiguidade. Textos que efetivamente descrevem o resíduo pesado e viscoso que
permanece quando o petróleo atinge a superfície da Terra e perde suas frações mais leves, como resultado da evaporação natural. Esse resíduo tem
muitos usos, em particular a untura de navios.
Textos sugerem que o berço de Moisés tenha sido coberto de alcatrão para evitar
que afundasse durante sua jornada pelo Nilo. Os jardins suspensos da Babilônia,
localizados onde hoje é o Iraque, também teriam sido untados com betume. As
atuais ilhas de Trinidad e Tobago, no Caribe, ainda apresentam, como importante
ponto turístico, o chamado Lago de Piche. A região era um porto movimentado
na época das descobertas das Américas, pois a disponibilidade de betume tornava-a propícia para operar como verdadeira oficina de embarcações do Caribe.
Ao longo dos séculos, o petróleo foi usado com dois outros importantes propósitos: remédio e instrumento de guerra. As doenças cujas curas eram atribuídas ao petróleo foram numerosas: escorbuto, gota, dor de dente, reumatismo e até mesmo unhas encravadas. Por outro lado, sendo inflamável, o
petróleo revelou-se excelente combustível e, portanto, um instrumento de
guerra: os gregos o conheciam como “fogo médico”, os romanos como “óleo
incendiário”, os bizantinos como “fogo grego”.
O desenvolvimento moderno do petróleo é atribuído principalmente à invenção da lamparina pelo físico Argand. Ocorreu, assim, uma grande substituição tecnológica apreciada pelos seres humanos, que dependem enormemente da visão para compreender o mundo.

Antes do petróleo
Originalmente, as pessoas costumavam utilizar as velas e as tochas para iluminação. Entre 1750 e 1850, o óleo de baleia também passou a ser utilizado
para garantir a iluminação.
A partir de 1850, com a Revolução Industrial, iniciou-se uma explosão exponencial da população, da riqueza e da urbanização. A demanda por ilu-
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minação cresceu em proporções ainda maiores e colocou em perigo a sobrevivência das baleias. Os baleeiros não estavam mais aptos a atender as
necessidades crescentes dos consumidores.
Na segunda metade do século XIX, nas principais cidades da Europa, na América do Norte e em alguns outros lugares do planeta, verificou-se a expansão
da iluminação a gás, que era transportado através de canalizações urbanas,
conhecido como “gás de rua” e produzido a partir da gaseificação do carvão.
Essa evolução histórica conduziu ao nascimento da indústria do gás. No Brasil, o período é marcado principalmente pela criação das companhias de gás
do Rio de Janeiro, atual CEG, e São Paulo, atual Comgas.

Petróleo como solução
Porém, a infraestrutura do gás era complexa e de custo elevado, inviabilizando o uso universal da iluminação a gás. Assim, paralelamente, a demanda
por petróleo também se acentuou.
O petróleo possibilitava uma fonte de energia abundante e de baixo custo,
cuja logística de suprimento era muito simples, já que a forma líquida do
combustível permite manipulação, armazenagem e transporte bem mais fáceis. Contudo, rapidamente, a produção natural de petróleo tornou-se insuficiente para atender a crescente demanda.
Tais benefícios incentivaram a exploração do subsolo para aumentar a produção de petróleo. Em 27 de agosto de 1859, o coronel Drake realizou a primeira
perfuração em Titusville, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi um grande
sucesso. A uma profundidade de 23 metros, o fundo do poço encheu-se do
precioso óleo. Essa passou a ser considerada a data de nascimento da indústria de petróleo.
O óleo bruto, na Antiguidade utilizado diretamente como combustível, foi
substituído pela parafina ou pelo querosene, subprodutos da destilação do
petróleo. As lamparinas a querosene variavam muito em tamanho e formato
e forneciam uma claridade excepcional, popularizando-se rapidamente.
Ainda no século XIX, os métodos usados para a produção de querosene a partir do petróleo bruto eram rudimentares. As técnicas de destilação praticadas
naquele tempo permitiam que pesadas frações fossem separadas e usadas
como lubrificantes, mas parte do petróleo era deliberadamente descartada.

56

Coronel Edwin Laurentine
Drake e o primeiro poço de
petróleo (abaixo)
Fonte: http://www.tempusvitae.it/headlines/articolo_view.asp?ARTICOLO_
ID=24537

As restrições ambientais ainda não eram o que se tornariam um século depois. O aumento do consumo de querosene levou a um rápido crescimento
dos seus sistemas de distribuição e comercialização.
A primeira fase da história da indústria do petróleo estendeu-se até o final
dos anos 1960 e é inseparável da história das grandes companhias de petróleo dos países ocidentais.

Petróleo e as petroleiras
A primeira companhia a se tornar muito grande no setor de petróleo pertenceu a John D. Rockfeller. Em 1870, ele criou a Standard Oil. O nome Standard,
padrão em inglês, refletia o desejo de vender um produto cuja qualidade
fosse elevada e constante. Rockfeller percebeu, antecipadamente, que, no
mundo moderno industrial e com tecnologias cada vez mais sofisticadas, a
energia precisava igualmente modernizar-se. O petróleo tornou-se, portanto,
o símbolo máximo das energias modernas e comerciais do século XX.
Em um contexto de rápido crescimento na demanda global por iluminação,
calefação, lubrificantes e graxas, a Standard Oil tornou-se a primeira empresa dita multinacional do planeta.
Outras empresas importantes também surgiram no interior e fora dos Estados Unidos. Destacaram-se a Royal Dutch Shell, Texaco, Gulf e Anglo-Persian, que deu origem mais tarde à BP.
A Standard Oil foi obrigada a separar-se em mais de 30 empresas menores,
sendo que muitas delas tornaram-se igualmente gigantes, como a Exxon,
Mobil e Chevron. Surgiu, assim, um conjunto de corporações petroleiras, que
passou a ser conhecido como as “Sete Irmãs”, cujo desenvolvimento está
intimamente relacionado com a história da civilização ocidental do século XX.

Estatização das reservas
A partir dos anos 1970 e até meados dos anos 1980, a indústria do petróleo
vivenciou a sua segunda fase histórica, marcada por questões geopolíticas
exacerbadas. É a fase das nacionalizações das grandes reservas de petróleo
situadas nos chamados países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
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Talvez tenha sido o maior processo de transferência de riqueza entre empresas e países jamais observado na história humana. Surgem, então, as
grandes empresas estatais de países produtores, como as gigantes PDVSA,
da Venezuela; a Saudi Aramco, da Arábia Saudita; a NIOC, do Irã; a NNPC, da
Nigéria; e a Petromina, da Indonésia.
Ao mesmo tempo, com os chamados primeiro e segundo choques do petróleo, respectivamente, em 1973 e 1979, os preços do óleo mudaram de patamar, saltando de 3 para 30 US$/barril. Assim, a lógica de formação de preço
do petróleo foi definitivamente alterada. Desde então, nunca mais o produto
foi vendido em função de seu custo. Prevaleceu o conceito de preço de mercado, isto é, o máximo que a sociedade está disposta a pagar pelo produto.
O aumento dos preços e o rápido desenvolvimento tecnológico dos anos 1980,
principalmente na computação e no aparecimento de novos materiais e processos, permitiram que os esforços de exploração de petróleo se globalizassem.
Surgiram as novas províncias de produção em lugares cada vez mais difíceis e
até improváveis, como o Alaska, o Mar do Norte e os litorais da África e do Brasil.
Consolidaram-se novas empresas, frequentemente associadas a governos
de países emergentes, como a Petrobras. A indústria do petróleo tornou-se
o primeiro verdadeiro negócio global da humanidade, com empresas operando em escala planetária, corporações dominantes situadas em diferentes
países, obedecendo a diferentes lógicas de negócio, envoltas por todas as
relações complexas entre as forças políticas e as de mercado.
Desde 1985, os preços do petróleo estão sujeitos a grandes flutuações, com
altas e recaídas drásticas, afetando todos os agentes do mercado, com alegrias e tristezas distribuídas sucessivamente e de maneira antagônica, entre
consumidores e produtores.
Nenhum agente consegue, isoladamente, exercer controle efetivo sobre a
evolução dos preços. Durante os últimos 25 anos, os preços do petróleo caíram em diversas ocasiões, atingindo pisos de cerca de 10 US$/barril. Mas
voltaram a se fortalecer em outros tempos, atingindo máximos inimagináveis
de cerca de 140 US$/barril.
Notavelmente, pequenas variações no equilíbrio entre a oferta e a demanda
produzem grandes oscilações de preço. Adicionalmente, a ação dos grandes
produtores, principalmente através da coordenação da Opep, apresenta grande influência, ainda que não definitiva e isoladamente na evolução dos preços.
Os riscos econômicos associados à indústria do petróleo aumentaram, pois

58

as empresas, os consumidores e os governos precisam investir e tomar suas
decisões de longo prazo a partir de cenários de grande incerteza. Para cada
produtor, que precisa olhar um ciclo de vida do seu negócio de 20 a 30 anos,
há sempre o risco de precisar conviver com longos períodos de potencial superprodução e preços deprimidos.
Consumidores, por outro lado, precisam enfrentar o paradoxo do petróleo,
isto é, seus investimentos em fontes alternativas de energia, quase sempre a
custos mais elevados, tornam-se menos atrativos justamente quando a demanda e o preço do petróleo decaem.
Todas essas contradições, em um negócio fortemente politizado, que opera em
escala planetária – além das novas variáveis, como o eventual esgotamento
das reservas petrolíferas mundiais e o aquecimento do planeta –, geram instabilidades que se tornaram a própria essência da indústria do petróleo.

A transformação tecnológica no uso do petróleo
Na virada do século XIX para o século XX, as lamparinas a óleo e a iluminação
urbana a gás foram progressivamente substituídas pela lâmpada elétrica. O consumo de querosene de iluminação começou a declinar. Porém, esse declínio foi
compensado pela crescente demanda por gasolina e, mais tarde, por óleo diesel,
a fim de atender a expansão da frota de veículos automotores. Pode-se afirmar
que esse foi o maior casamento tecnológico da história da humanidade.
Os automóveis necessitavam de uma fonte de energia flexível, fácil transporte
e armazenamento, relativamente leve e com grande densidade energética,
que pudesse garantir autonomia aos usuários. Além disso, o combustível
precisava ser suficientemente seguro e em conformidade com as rápidas
transformações nas tecnologias dos motores.
Por outro lado, a expansão da indústria automobilística revolucionou a indústria de refino do petróleo, permitindo a extração de centenas de subprodutos a partir do petróleo bruto. A indústria do petróleo tornou-se a primeira
grande indústria multiproduto e isso estimulou a adoção dos combustíveis
líquidos de origem fóssil em diferentes usos.
Até a Segunda Guerra Mundial, o consumo de petróleo permaneceu limitado
fora dos Estados Unidos. Mundialmente, o carvão mineral ainda era a fonte
dominante de energia. Porém, após o término da guerra, em 1945, com a
destruição do coração produtivo e logístico da indústria carvoeira mundial, o
petróleo tornou-se a energia de referência para a humanidade. O crescimenProjeto Energia que transforma | TEXTOS
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to do consumo de petróleo em todo o planeta foi explosivo a partir de 1945. O
petróleo viabilizou a bonança econômica e social do pós-guerra.
A partir dos anos 1960, pela primeira vez na história da humanidade, os países
mais desenvolvidos e dominantes tornaram-se dependentes da importação de
energia. Países com potencial exportador de petróleo tornaram-se estratégicos para o desenvolvimento econômico do planeta. Por isso, desde meados do
século XX, o mundo tem convivido com realidades energéticas fortemente influenciadas por questões geopolíticas, e esse quadro não deverá se alterar enquanto novas tecnologias e novas fontes de energia não se tornem dominantes.
O petróleo é uma mercadoria estratégica para a sobrevivência e a prosperidade do homem. É possível ficar sem alguns metais ou certos produtos agroindustriais por um período razoavelmente longo. No entanto, a vida atual, com
as tecnologias existentes, é inconcebível sem o petróleo. O óleo e derivados
são de importância vital às nações em tempos de paz, assim como em tempos de guerra. O petróleo é indispensável como fonte de calor, eletricidade ou
matéria-prima. No entanto, é no setor de transportes que o casamento entre
tecnologias e petróleo continua mais fiel.
Atualmente, cerca de 60% a 70% do petróleo consumido no planeta é utilizado
para movimentar os meios de transporte rodoviários, ferroviários, aquáticos ou
aéreos. O petróleo mantém seu papel de produto vital para o setor de transporte e
vice-versa. Para garantir a mobilidade das pessoas, a hegemonia do petróleo permanece virtualmente indisputável. Somente em casos excepcionais é que outros
energéticos puderam fazer alguma incursão significativa no mercado de combustíveis automotivos, como no caso do etanol, no Brasil, ou do gás, na Argentina.
No futuro, a única alternativa energética que poderá aparentemente rivalizar
com o petróleo no papel de propulsor da mobilidade humana será a eletricidade.
Contudo, os desafios tecnológicos e econômicos indicam que, provavelmente,
ainda se levará muitos anos, ou até mesmo décadas, antes que a eletricidade
progrida de forma significativa no mercado de combustíveis automotivos.
Além disso, o processo de globalização econômica e tecnológica não é necessariamente homogêneo. Enquanto áreas mais modernas e mais bem supridas por
infraestrutura elétrica poderão assistir a uma rápida penetração dos veículos
elétricos, não se pode descartar o cenário de manutenção dos veículos a combustão interna, tradicionais em zonas emergentes ou menos desenvolvidas.
Em outras palavras, pode-se adotar como plausível o cenário no qual o petróleo e a eletricidade encontrarão uma longa história de convivência no mer-
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cado de combustíveis automotivos. Deve-se observar ainda que, mesmo com
a eletricidade se tornando um forte concorrente ao uso veicular direto do
petróleo, ainda será necessário gerar a energia elétrica. O petróleo e o gás
natural poderão transformar-se em fontes de energia para geração de eletricidade em usinas termelétricas ou em células de combustível.

Hegemonia petrolífera
No momento, não há perspectiva de substituição ampla e absoluta dos produtos
do petróleo. É provável que o consumo de praticamente todos os produtos derivados do petróleo continue a crescer, enfatizando-se, especialmente, as frações
que são utilizadas como insumos em processos petroquímicos. No longo prazo,
pode-se sugerir que o valor do petróleo tenderá a aumentar e o crescimento da
demanda global permanecerá durante várias décadas entre 1% a 1,5% ao ano.
Há, sim, um reconhecimento crescente dos vários impactos sociais e ambientais associados à produção e à utilização do petróleo. Existem, portanto,
desafios enormes para as futuras gerações, as quais deverão traçar os novos
rumos, inclusive tecnológicos, dessa indústria.
Com relação ao Brasil, em particular, a dimensão da indústria do petróleo
deverá expandir a escalas jamais experimentadas pelo país, com todos os
benefícios e malefícios que isso poderá acarretar.

Como se forma o petróleo?
É necessário entrar no mundo dos geólogos para se compreender como são
formados os hidrocarbonetos em ditas bacias sedimentares. Os depósitos de
hidrocarbonetos consistem em acumulações de petróleo e/ou gás natural
nos poros de rochas sedimentares, formando os reservatórios.
Bacias sedimentares são depressões geológicas preenchidas com sedimentos há milhões de anos. Tais sedimentos podem ser produzidos por erosão
e pelo desgaste das rochas próximas dessas depressões, gerando argilas e
areias; também por intermédio da atividade biológica, originando rochas calcárias ou da evaporação de lagoas, depositando sal e gesso.
Os sedimentos depositados formam camadas que se sobrepõem ao longo de
milhões de anos. As camadas mais antigas são enterradas pelas camadas
mais recentes de forma sucessiva. À medida que essas camadas são enterradas, elas são comprimidas, a água é expulsa e a densidade aumenta, de
acordo com o fenômeno da compacidade.
Projeto Energia que transforma | TEXTOS
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A espessura das camadas diminui ao longo do tempo e há um adensamento
natural da rocha. Além disso, variações da pressão, temperatura e equilíbrio
iônico, devido ao processo de sedimentação, dão origem à precipitação dos
sais minerais dissolvidos na água, levando à formação de um cimento. O efeito cumulativo da compacidade e da cimentação resulta em uma transformação: os sedimentos inicialmente soltos tornam-se rochas sólidas.
A princípio, as rochas sedimentares assentam-se em camadas horizontais
conhecidas como estratos, mas podem ser deformadas por processos geológicos relacionados à tectônica, isto é, movimentos na crosta terrestre. O
maior movimento desse tipo é a deriva continental, que move as placas tectônicas. O movimento de deslocamento dessas grandes plataformas produz
dobras, as quais podem levar à formação de cadeias de montanhas e às principais depressões oceânicas. Além disso, a movimentação das placas pode
levar à formação de anticlíneos (domos), sinclinais (bacias) e falhas (fraturas), se o estrato for quebradiço.
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Esquema das camadas de
uma bacia sedimentar.
Fonte:
http://fossil.uc.pt/pags/
sedime.dwt
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Quando animais e plantas morrem, geram um resíduo composto de carbono,
hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. A maior parte desse material é decomposta
por bactérias. Outra parte é depositada em ambientes aquáticos com baixa
oxigenação – sob os leitos dos mares continentais, lagoas, lagos ou deltas
dos rios – e, portanto, protegida da ação de bactérias aeróbicas.
Os resíduos são misturados com sedimentos acumulados (areia, argila, sal
etc.). São comprimidos e sofrem uma primeira transformação sob a ação de
micro-organismos anaeróbicos. Esse primeiro estágio na decomposição da
matéria orgânica dá origem ao querogênio, isto é, moléculas aprisionadas
dentro de uma rocha argilosa, conhecida como rocha matriz. O mecanismo
de assentamento ocasiona o aprisionamento dos sedimentos a grandes profundidades, onde são expostos a altas temperaturas e grandes pressões.
O querogênio é, então, transformado em hidrocarboneto pela destilação térmica
fracionada: as longas cadeias de moléculas são quebradas, expelindo o oxigênio
e o nitrogênio e deixando somente moléculas compostas de carbono e hidrogênio.

Petróleo e gás
Quando as temperaturas excedem 50°C, 70°C, o querogênio é transformado
principalmente em petróleo, mas também pode dar origem ao gás natural,
associado ao petróleo.
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TÍPICA RESERVA DE PETROLEO E GÁS
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Na faixa dos 120°C aos 150°C, o petróleo também é fracionado, resultando principalmente no chamado gás úmido, ou seja, uma predominância de moléculas
mais curtas, como metano, etano, butano e propano, que formam a base do gás
natural e do GLP, adicionadas a moléculas mais longas que formam líquidos leves conhecidos como condensados, líquidos de gás natural ou gasolina natural.
Quanto mais elevada for a temperatura e quanto mais tempo ela for mantida,
mais curtas serão as moléculas resultantes e mais leves serão os hidrocarbonetos formados. Em alguns casos, todos os hidrocarbonetos são decompostos em seu componente mais leve: o metano, formando, então, os reservatórios de gás não associado ao petróleo.
Devido, principalmente, ao efeito da pressão, o petróleo e o gás, gerados a partir do querogênio, são expelidos da granulação fina da rocha matriz, na qual
foram formados. Mais leves do que a água, eles tendem a elevar-se rumo à
superfície da Terra, fazendo seu caminho ascendente ao longo dos condutos e
fraturas, processos denominados de migração primária e secundária.
A não ser que sejam retidos, petróleo e gás escapam e infiltram-se na superfície ou perdem seus componentes voláteis e se solidificam em betume. Se, no

64

água

Esquema de um reservatório de petróleo, com as
camadas de gás, óleo e
água.
Fonte: http://www.
planetseed.com/pt-br/
node/15884

trajeto, eles encontrarem uma camada impermeável, citada como uma rocha
selante, eles não poderão migrar adiante. Os hidrocarbonetos ficarão aprisionados nos poros e fissuras de um reservatório rochoso, conhecido também como
trapas ou armadilhas, onde eles podem se acumular para formar os depósitos.
Dentro dos reservatórios, os fluidos por si mesmos se dispõem em camadas,
do mais leve ao mais pesado: o gás se posiciona acima do óleo, que se posiciona sobre a água.

Procurando petróleo
A exploração é o primeiro estágio para se descobrir depósitos de hidrocarbonetos, os quais serão explorados se as condições técnico-econômicas e ambientais assim o permitirem. Esta fase está sujeita a grandes incertezas. Objetiva-se descobrir as acumulações de hidrocarbonetos situadas a milhares
de metros abaixo da terra, indiscerníveis visualmente ou de outra maneira.
Um programa de exploração envolve a formulação de certo número de hipóteses, as quais tanto podem ser confirmadas rapidamente quanto podem ser
rejeitadas. Em uma mesma área geográfica, empresas podem ter hipóteses
geológicas distintas e obter resultados completamente diferentes em sua atividade de exploração. A sorte, como verificada pela Petrobras na descoberta
do pré-sal em 2006, desempenha um papel não desprezível.

Prospecção

Exploração Comercial
Em toda atividade mineral, inclusive na exploração do petróleo, nem toda descoberta
de nova jazida se revela comercial nas condições tecnológicas, econômicas e financeiras existentes. Muitas descobertas precisam
esperar anos até que surjam condições favoráveis para seu desenvolvimento.

A perfuração ainda é a única forma de se confirmar definitivamente a presença ou ausência de hidrocarbonetos em uma dada formação do subsolo.
Além disso, ela permite que a pressão do reservatório seja medida e que amostras das rochas sejam
trazidas à superfície para serem analisadas.

Devido ao alto custo de perfuração, é essencial que
estudos geológicos, geoquímicos e geofísicos sejam
realizados antecipadamente. A tarefa dos geólogos
é identificar as áreas que, provavelmente, escondem as acumulações de hidrocarbonetos. Eles trabalham com geofísicos que estudam as propriedades físicas do subsolo, em
particular com a ajuda de reflexão sísmica.
Nesse estágio, a presença de um depósito ainda é incerta e o termo prospectar é usado. Avalia-se uma prospecção e, se apropriada, a decisão de perfuProjeto Energia que transforma | TEXTOS
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rar um poço é tomada. Sendo ou não bem-sucedida, essa perfuração fornece
valiosas informações ao geólogo, com dados obtidos de dentro do poço.
Os prospectores procuram identificar com precisão as estruturas no subsolo
que podem conter quantidades economicamente viáveis de hidrocarbonetos.
A exploração é um processo repetitivo, de alto risco econômico e que requer
recursos humanos bem treinados. A cada rodada, os resultados obtidos permitem que seja conduzida uma nova exploração mais centrada.
Se a perfuração de exploração produzir resultados positivos, a próxima tarefa
é delinear o reservatório descoberto e avaliá-lo. Inicia-se a fase de avaliação.
Aqui, os riscos geológicos ainda são importantes e os riscos econômicos são
elevados. O estágio de avaliação envolve, essencialmente, a realização das
seguintes tarefas:
1) mapeamento dos reservatórios, usando-se os dados sísmicos e as informações obtidas dos poços de exploração, fazendo-se uma avaliação mais
exata do tamanho e da posição;
2) simulação de reservatório, por meio de modelos computacionais, mas
também com base em Testes de Longa Duração, em que o poço permanece
em produção por um ou dois anos;
3) perfuração de poços adicionais, a várias centenas ou milhares de metros
distantes, para se obter mais dados.
Quando a fase de avaliação é terminada, deverão ser tomadas decisões estratégicas fundamentais, baseadas nas informações disponíveis. O campo é comercial? Deverá ser desenvolvido? Caso afirmativo, qual deverá ser o esquema de
desenvolvimento? Responder a todas essas perguntas envolve pesquisas realizadas por equipes multidisciplinares, abrangendo geólogos, geofísicos, engenheiros de petróleo, sondadores, produtores e engenheiros de reservatórios.
Quando o campo estiver delineado, deverá haver dados disponíveis, tais como:
1) a espessura do reservatório e sua porosidade na região dos poços;
2) a quantidade de petróleo e gás disponíveis nos poros;
3) a composição e a pressão do reservatório;
4) também é necessário levar em consideração a opinião dos economistas, pois
um investimento poderá levar alguns anos antes de gerar suas primeiras receitas.
É importante saber quando se deve pôr fim a essa fase. As equipes formam
um quadro detalhado do tamanho do reservatório, das características e dos
recursos que estão presentes. Isso permite a criação de vários cenários de
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desenvolvimento a serem considerados e testados com a ajuda de modelos
de simulação, e seu valor em termos econômicos avaliados. A partir desses cenários, os decisores da empresa deverão escolher entre desenvolver o
campo e pô-lo para produzir, ou fechá-lo até que prospecções econômicas se
tornem mais favoráveis.

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

Saúde, segurança, meio ambiente e ética na indústria
do petróleo
O petróleo, frequentemente, é visto pela sociedade como um produto perigoso e poluidor. Essa visão está tradicionalmente vinculada às operações percebidas como as mais críticas em sua exploração e produção, tais como a
perfuração e o transporte, seja por navios ou dutos.
A sociedade, geralmente, associa essas atividades a acidentes graves, tais
como explosões de poços de petróleo e “marés negras”, resultantes de der-
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Prevenção de acidentes
Existem aspectos fundamentais para a prevenção de acidentes. Alguns estão
associados à rapidez de resposta ao acidente, evitando o alastramento ou impactos em zonas mais sensíveis.
Recursos técnicos adequados e treinamento das pessoas são essenciais. Todas
as equipes de operação de plataforma das grandes empresas realizam exercícios
frequentes de simulação de acidentes e são certificadas internacionalmente.
Além disso, na gestão das crises decorrentes de um grande vazamento de
petróleo, empresas especializadas são acionadas, pois dispõem de recursos,
experiência e tecnologia específicas para tais eventos.
A capacidade de atuar de forma organizada entre os agentes envolvidos é questão-chave. Em países como os Estados Unidos, a guarda costeira possui grande
capacidade de atuação e de interlocução com os agentes.
Por fim, há de se considerar aspectos legais, pois, passadas as crises, permanecem anos de discussão para estabelecer as responsabilidades e definir quem
pagará os custos de remediação, bem como multas e outras penalidades.

ramamentos significativos de óleo nos mares. Além disso, há muitas circunstâncias em que operações rotineiras, envolvendo instalações que deveriam
operar adequadamente, provaram ser fonte de perigo.
Os eventos do mar do Norte, tais como o naufrágio da plataforma petrolífera
Alexander Kielland, na Noruega, e o incêndio da plataforma de Piper Alpha,
no Reino Unido, foram os mais graves e conduziram a grandes questionamentos nos anos 1980 e 1990.
Mais recentemente, o acidente com a plataforma Deepwater Horizon, nas
águas do Golfo do México dos EUA, ampliou o debate acerca dos riscos ambientais relacionados às atividades petrolíferas.
No Brasil, ocorreram dois acidentes graves. O primeiro, em 2001, com a
maior plataforma de produção de petróleo do mundo, antes do afundamento
naquele mesmo ano. Passados dez anos, a Bacia de Campos voltou a presenciar um acidente importante no Campo de Frade, quando apresentou um
vazamento de petróleo a partir de um poço em atividade que saiu do controle.
De fato, os efeitos negativos das atividades de exploração e produção podem
ser amplificados pelo ambiente de trabalho, o qual, em geral, exige o desenvolvimento de atividades complexas, em espaços confinados e em localizações remotas, sendo particularmente severo em ambientes offshore.
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Além dos problemas que podem ocorrer durante as operações, geralmente associados a eventuais erros humanos, há outras causas importantes de
possíveis perdas de controle nas instalações, incluindo-se falhas no projeto,
na construção ou nos materiais das estruturas e sistemas de controle.
A fim de se evitar calamidades, a indústria tem desenvolvido processos de prevenção de acidentes, que incluem, entre outros, a avaliação de risco e sistemas
de gestão de segurança, os quais se encontram completamente integrados ao
desenvolvimento do projeto, desde sua concepção inicial e ao longo de todos os
demais estágios de engenharia.
No entanto, deve-se reconhecer que a exploração e a produção de petróleo
sempre envolverão riscos imprevisíveis, gerando eventuais perdas para a sociedade. Constantemente, esses riscos devem ser ponderados e comparados
com os benefícios que a sociedade espera obter com a produção do petróleo
e do gás natural.
Nenhum outro setor de atividade econômica produz e transporta volumes tão
grandes de matéria-prima potencialmente perigosa, visto que é inflamável e até
mesmo explosivo sob certas condições. Além do mais, é uma matéria-prima que
pode degradar o meio ambiente, gerando impactos na terra, no mar ou no ar.
A indústria do petróleo, portanto, faz interface direta com valores preciosos
da sociedade. Eis por que a opinião pública é tão sensível aos assuntos ligados às atividades das companhias petrolíferas.
Mas não é apenas nas áreas de segurança e ambiente que a indústria petrolífera causa impactos na sociedade. Trata-se de uma indústria que tem
grande importância econômica em muitos países produtores e nos países
consumidores, o que significa que ela desempenha um papel-chave no desenvolvimento econômico e social. O papel econômico vital do petróleo e do
gás tem como consequência uma relação complexa e potencialmente difícil
com a sociedade. A aceitabilidade pública é pré-requisito fundamental para
qualquer companhia de petróleo. Qualquer empresa somente poderá atrair
e manter os acionistas, empregados, cientistas e gerentes de alta qualidade,
se o público entender sua contribuição para o desenvolvimento e acreditar
que essa contribuição seja valiosa, bem administrada e aceitável a respeito
do que possa ser chamado de “ético”.
Ao longo da história, a indústria do petróleo conseguiu a rara façanha de
projetar uma imagem negativa tanto para os países ricos, desenvolvidos e
consumidores de petróleo, quanto para os países produtores, frequentemente pobres e subdesenvolvidos. Essa imagem, duplamente desfavorável, é priProjeto Energia que transforma | TEXTOS
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Países produtores
Tendo como fonte o BP Statistical Review of World Energy 2011 – disponível
gratuitamento na página eletrônica da empresa BP –, a produção mundial de
petróleo em 2010 foi de 82,1 milhões de barris por dia (MB/d).
Essa produção foi realizada em dois blocos de países: 42% nos países membros
da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – visite a página
eletrônica da OPEP para conhecer a história e os países membro. Os demais
países, ditos não OPEP, foram responsáveis por 58% da produção mundial.
Em 2010, foram mais de 100 os países produtores. No entanto, o clube de 21
países que produzem mais de 1 MB/d é bem mais seleto. Os dois maiores
produtores são a Rússia e a Arábia Saudita, com pouco mais de 10 MB/d cada;
seguidos de Estados Unidos, Irã e China.
O Brasil participa de um clube ainda menor de 13 países que produzem mais
de 2 MB/d. Porém, com o desenvolvimento das reservas do pré-sal, estima-se
que a produção brasileira poderá alcançar cerca de 4 MB/d, até 2015, e 6 MB/d,
até 2020, colocando o país entre os grandes produtores.

mordialmente devida ao fato de que os consumidores acusam a indústria do
petróleo de ser responsável pelos preços considerados excessivos.
Nas áreas de produção, as empresas são muitas vezes percebidas como “Estados dentro do Estado”, explorando as riquezas naturais do país, causando
poluição, desequilíbrios econômicos e sociais, ou mesmo desestabilizando
governos e sistemas políticos.
As companhias petrolíferas têm procurado dar maior transparência e estabelecer “cartas éticas” e “orientações de conduta”. A definição de qualquer
comportamento ético é sempre muito difícil, mas um elemento extremamente crítico a ele relacionado está na transparência com a qual os grupos de interesse partilharão a renda petroleira e utilizarão as riquezas geradas. Nesse
sentido, a atuação dos governos mediante órgãos de fiscalização e regulação,
como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombústiveis (ANP5),
é muito importante.
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5
A ANP foi criada em 14 de
janeiro de 1998, pelo então
presidente da República
Fernando Henrique Cardoso.
A agência tem por finalidade, conforme expressa o
Artigo 2º do Capítulo 1 do
decreto que institucionalizou
o órgão, “(...) promover a
regulação, a contratação e
a fiscalização das atividades
econômicas integrantes da
indústria do petróleo, de
acordo com o estabelecido
na legislação, nas diretrizes
emanadas do Conselho Nacional de Política Energética
–CNPE e em conformidade
com os interesses do País”.

Fonte: http://www.anp.gov.
br/?id=268

Sugestão de atividade complementar
Apresente o episódio 7, Transporte, da série Vida de República, 15 minutos
Questione sobre as fontes energéticas utilizadas na matriz brasileira de
transportes e instigue o grupo a observar qual é a parcela dos combustíveis
à base de petróleo neste conjunto. Que outras fontes de energia podem ser
utilizadas em nossa malha de transportes?
Peça aos alunos que pesquisem em que outros setores, além dos combustíveis automotivos, o petróleo é utilizado como matéria-prima.

Sugestão de filme
Ouro negro, 2008.
Duração: 115 minutos.
Baseado em fatos reais, o filme retrata a saga do petróleo no Brasil, no início
do século XX.
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Capítulo 8

A energia das
pequenas centrais
hidrelétricas
Geraldo Lúcio Tiago Filho
Professor Titular da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Secretário Executivo do Centro Nacional de Referência em
Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH)

Problematização
O que é etimologia? É a ciência que estuda a origem das palavras. O próprio termo
etimologia resulta da junção de duas palavras do grego antigo: étimo, que quer
dizer o verdadeiro significado, e logos, que significa estudo.
Muitas outras palavras da língua portuguesa são compostas por radicais de origens grega e latina. E muitas delas, como etimologia, denominam áreas do conhecimento.
Que radical grego designa água? Peça aos alunos que façam uma pesquisa e relacionem as palavras em que ele aparece. Monte um mural com a turma, reunindo
as palavras e seus significados. Peça que destaquem, no mural, o subconjunto de
palavras relacionadas a produtos tecnológicos.

Objetivos do texto
1. Compreender o ciclo da água e o processo de transformação de energia hidráulica em elétrica.
2. Entender o que é uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) e refletir sobre suas
vantagens e desvantagens.
3. Delinear um panorama das PCHs no Brasil.

72

O que é ciclo hidrológico?
Três quartos, ou 75% da superfície terrestre, são cobertos por água, um dos
principais recursos naturais do nosso planeta, essencial à vida. A água está em
movimento em todo o planeta e se renova através de um ciclo permanente.
O ciclo da água ou ciclo hidrológico começa com a ação do Sol. Ao incidir
sobre a superfície dos oceanos, lagos, rios e pântanos, os raios do Sol
provocam a evaporação da água. Ela se soma ao vapor de água resultante da
evapotranspiração – perda de água do solo por evaporação e perda de água
das plantas por transpiração – e ascende à atmosfera. Depois de algum tempo,
esses vapores d´água, em função das condições de pressão e temperatura,
condensam em nuvens e precipitam em forma de chuva. Se essa água cair sobre
o mar, ou sobre outras massas de água, o ciclo hidrológico estará completo.
Quando a chuva atinge o solo, parte da água escorre sobre a superfície e vai
para os rios. Outra parte se infiltra no solo, alimenta as plantas e é absorvida
pelos aquíferos, que são reservas de água subterrânea. Os aquíferos, por sua
vez, formam as nascentes dos riachos e rios que terminam em outros rios
maiores, em lagos, em saltos d´água e nos oceanos, onde despejam grandes
quantidades de água e sedimentos, completando assim o “ciclo da água” ou
“ciclo hidrológico”, que assegura a renovação da água na Terra.

A força das águas
Devido à ação da gravidade, as águas que se movem
pelos riachos e rios constituem uma extraordinária
força da natureza. Ao longo do tempo, esses rios cortam
montanhas, abrem vales e transportam milhões de
toneladas de terra e de outros sedimentos, vegetais
Como são, geralmente, centrais de desvio e com operação a fio d’água, as PCHs geralmente não requerem a
construção de grandes barragens. Quando instaladas em
trechos de rios planos, o impacto da barragem na migração de peixes, pode ser evitado com escadas para peixes.
O maior impacto ambiental presente neste tipo de central
é a diminuição da vazão do curso d’água no trecho seco
(trecho entre a barragem e a casa de máquinas). Para minimização dos impactos, a legislação exige que se deixe
neste trecho uma vazão mínima, um valor suficiente para
manter a biodiversidade e o uso consultivo no trecho.
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e restos de animais do continente até os oceanos. É essa força da água,
denominada energia hidráulica, que a humanidade, ao longo de sua história,
tem procurado aproveitar, aplicando-a em atividades úteis ao conforto e ao
desenvolvimento da sociedade.
A energia hidráulica é decorrente da ação da gravidade sobre a água, ao
longo dos caminhos que ela percorre, chamados cursos d’água. A maneira
mais adequada de utilizar água para gerar eletricidade é instalar uma central
hidrelétrica em um local onde haja concentração de energia hidráulica, ou
seja, bastante fluxo de água e um desnível ou queda considerável. Quanto
mais massa de água e quanto maior o desnível entre o ponto onde ela é
captada e o lugar em que a sua energia vai ser processada, maior é a potência
hidráulica, ou seja, mais energia aquele fluxo de água pode produzir.

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

A produção de energia hidrelétrica depende diretamente de dois fatores: vazões afluentes e
queda (desnível entre a barragem e a casa de força). A PCH Fumaça IV apresenta em seu arranjo característica clássica das pequenas centrais, ou seja, empreendimentos situados em rios
de baixas vazões, onde aproveita-se a queda natural disponível, típica do relevo montanhoso da
região do Espírito Santo/Minas Gerais.
Com a evolução do conceito de PCH, atrelado aos avanços tecnológicos, foi possível desenvolver
empreendimentos como a PCH Irara, localizada no estado de Goiás, onde as características regionais do Cerrado apresentam menores quedas mas que contam, em contrapartida, com maiores vazões, possibilitando a construção de aproveitamentos hidrelétricos em rios caudalosos.
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Como a energia hidráulica vira energia elétrica?
Tomada
d’água

Barragem

Canal de
adução
Câmara
carga

Condutor
forçado

Trecho de
vazão reduzida
Linha de
transmissão

Casa de
máquinas
Canal
de fuga

(ao lado)
PCH Fumaça IV (Brasil PCH)
e PCH Irara (Brasil PCH)

Subestação

Centrais hidrelétricas são os sistemas que usamos para transformar a energia
hidráulica em eletricidade. Como a potência hidráulica está relacionada
ao fluxo da massa de água e à altura de uma ou mais quedas de um curso
d´água, as centrais hidrelétricas são construídas aproveitando desníveis
existentes nos cursos de água.
A figura ao lado apresenta os principais componentes da configuração típica de
uma central hidrelétrica. A água é captada em um reservatório formado por uma
barragem, sendo então conduzida por um canal, ou conduto, até uma câmara
de carga. De lá, a água segue até uma turbina hidráulica, através de um conduto
forçado. O componente responsável por transformar a energia hidráulica em
energia mecânica é a turbina hidráulica. Fazendo girar o eixo da turbina, a água
produz energia mecânica, que é transformada em energia elétrica no gerador.

Pesquisa
Proponha aos alunos que pesquisem o que é tensão elétrica. Depois, peça
que expliquem a diferença entre energia elétrica de baixa e de alta tensão.
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Por segurança, a eletricidade é gerada em baixa tensão, que é inadequada
para transmissão a maiores distâncias. Para que a energia elétrica produzida
possa ser levada até o consumidor, os transformadores da subestação elevam
a tensão.
A energia elétrica de alta tensão é transportada por meio de linhas de
transmissão até os centros consumidores, onde é distribuída para alimentar
as indústrias, o comércio, as residências e as áreas rurais.

Pequenas Centrais Hidrelétricas
Um aproveitamento hidrelétrico é chamado de Pequena Central Hidrelétrica
(PCH), quando a potência é inferior a 30.000 kW e usa reservatórios inferiores
a 13 km2. Na Minicentral Hidrelétrica (MCH) a potência é inferior a 1.000 kW e
na Microcentral (μCH) é inferior a 100 kW. Os arranjos e os componentes das
microcentrais e minicentrais são similares aos das PCHs. Entretanto, suas
dimensões e a simplicidade de construção diferem em muito das PCHs e
mais ainda das hidrelétricas convencionais, com seus reservatórios de água.
Microcentrais podem ser construídas para atender a demanda de uma
única residência, de uma propriedade rural ou de pequenas comunidades
isoladas. As minicentrais podem atender agroindústrias e, em alguns casos,
gerar energia para um sistema local, em lugares não atendidos pelas redes
de transmissão nacional. Já as PCHs são empreendimentos de maior porte,
geralmente construídas por empresas interessadas em vender energia ao
sistema de geração nacional.
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MCH Aruã, na comunidade
Vila Cachoeira do Aruã,
a dez horas de barco de
Santarém, no Pará.

O metano e o dióxido
de carbono são os dois
principais gases de
efeito estufa associados
aos reservatórios de
usinas hidrelétricas.
Ambos afetam o clima,
entretanto, o metano tem
uma vida mais curta na
atmosfera, possivelmente
diminuindo sua influência
no aquecimento global ao
longo do tempo.
Os gases emitidos pelos
reservatórios se originam
da decomposição de
três fontes: da biomassa
original inundada, da
biomassa formada pelo
processo de fotossíntese
nas águas do reservatório
e da matéria orgânica
proveniente da bacia de
drenagem do reservatório.
A decomposição diminui
progressivamente a
quantidade de biomassa
inundada, e a proporção
da sua contribuição para a
emissão de gases diminui
com o tempo, sendo a
maior contribuição gerada
nos primeiros três anos
depois da inundação.

Vantagens e desvantagens que as PCHs podem
apresentar
Algumas vantagens das PCHs que podemos destacar são:
a) ambientais
Na medida em que seus reservatórios são relativamente pequenos e geralmente não exigem deslocamento populacional. Assim como as grandes, micro ou minicentrais hidrelétricas, as PCHs utilizam uma fonte renovável de
energia, a água, e apresentam baixa emissão de gases de efeito estufa.
b) econômicas
Por serem isentas de algumas taxas e impostos e receberem descontos na
tarifa de transmissão, podendo acessar linhas de financiamento especiais
e receber incentivos no âmbito dos mecanismos de desenvolvimento limpo,
como os créditos de carbono.

Pesquisa
Motive os alunos a pesquisarem sobre o protocolo de
Kyoto e seus desdobramentos
mais recentes.

De acordo com o Mecanismo de Desenvolvimento limpo do protocolo de
Kyoto, créditos de carbono podem
ser negociados no mercado internacional por meio de certificados de
Redução de Emissões (RCE), fornecidos para instituições que tenham
reduzido a quantidade de gases de
efeito estufa emitidos.

A resolução nº 394, de 4 de dezembro de 1998, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), define uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) como uma
usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a
1 MW e inferior a 30 MW. Além disso, a área do reservatório deve ser menor
do que 3 km². O custo da energia elétrica produzida numa PCH é maior que o
de uma usina hidrelétrica de grande porte, denominada Usina Hidrelétrica de
Energia (UHE), na qual o reservatório pode ser operado de forma a diminuir a
ociosidade ou os desperdícios de água. Entretanto, as PCH resultam em menores impactos ambientais e se prestam à geração descentralizada. Elas são
utilizadas principalmente em rios de pequeno e médio portes que possuam
desníveis significativos durante seu percurso, o que permite gerar potência
hidráulica suficiente para movimentar as turbinas.
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Como desvantagens, as PCHs apresentam custos unitários de instalação
e operação relativamente mais altos do que os das grandes centrais. E,
quando a sua construção desvia a água, reduzindo a vazão em trechos entre
a barragem e a casa de máquinas, podem causar impactos à fauna e à flora
do local. Como as potências são muito diferentes, fica difícil comparar as
PCHs com as grandes centrais hidrelétricas e termelétricas a gás e a carvão,
centenas de vezes maiores. Contudo, em termos ambientais, de um modo
geral as PCHs se inserem com mais facilidade no meio

PCHs no Brasil
Em 2011, operavam no Brasil em torno de 400 PCHs,
com 3.668 MW, o que correspondia a 3,2% da capacidade
instalada de geração em nosso país. Além disso, existiam
outras 48 PCHs em construção, com um total de 618,5 MW.
Levando em conta que havia 400 PCHs em funcionamento,
as outras 48 equivaliam a quase 11% da capacidade de
geração em construção, indicando seu importante papel de
complementaridade na matriz energética nacional.
O potencial total de PCHs no Brasil está estimado em cerca
de 25.000 MW por ano. Se considerarmos que o Plano
Decenal de Expansão da Energia 2020 (EPE 2011), para
os próximos dez anos, prevê que a capacidade instalada
dessa forma de energia será de 6.445 MW, quase o dobro
da energia gerada em PCHs em 2010, conclui-se que ainda
há grande campo para expansão desse tipo de tecnologia.

Conforme o Decreto nº 5.025, de
2004, o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) tem o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos
concebidos com base em três fontes:
eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas (PCH), no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN).
Por meio da Eletrobras, o governo se
propõe a comprar a energia dessas
fontes até um potencial de 3.000 MW.
Mas, atualmente, o mecanismo de incentivo à energia renovável são os leilões de compra de energia de fontes
específicas.

Sugestão de Atividade Complementar
A geração e o uso da energia trazem impactos positivos e negativos. De
forma a incentivar o uso de fontes limpas de energia, visando à redução
dos impactos negativos, foi criado um mecanismo denominado crédito
de carbono. Você sabe como funciona o mercado de créditos de carbono?
Proponha uma pesquisa sobre um caso prático de projeto que busca obter
créditos de carbono.
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Capítulo 9

Programa
Parakanã:
uma história
de sucesso
Porfírio Carvalho
COORDENADOR DO PROGRAMA PARAKANÃ*

Com base em depoimento do autor, o texto mostra o seu trabalho como indigenista, explica o sucesso do programa, que coordena há mais de 25 anos,
e destaca a importância de projetos sociais para minimizar os impactos de
grandes empreendimentos, como as hidrelétricas.
Cursei Antropologia Aplicada na Universidade de Brasília. Na década de 1960,
não havia graduação em Antropologia, apenas pós-graduação. Comecei trabalhando no Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que foi extinto. Em 1967, foi
criada a Fundação Nacional do Índio (Funai). Eu me inscrevi, fiz o concurso,
passei e fui para o Amazonas.
Especializei-me em lidar com índios que eram conhecidos como matadores,
que recebiam com flechas os que tentavam fazer contato com eles e que matavam as pessoas. Eram índios isolados. As pessoas achavam que eu estava
querendo me matar! Mas eu percebi que aqueles grupos de seres humanos
necessitavam de pessoas fiéis a eles, que não quisessem integrá-los à sociedade, mas que respeitassem a cultura deles. Eu me sentia capaz disso.
*Programa Parakanã - parcerial entre a Eletrobras Eletronorte e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
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Como era o trabalho
Fui para lá para coordenar as ações da frente de atração. Um grupo de pessoas, homens do sertão, pessoas sem muita cultura, corajosos, que conheciam
a mata. Coordenar tecnicamente, porque eu não tinha a experiência. Eu tinha
a teoria, que aprendi. Essas técnicas de atração eram algo impressionante.
O motivo era a construção da Transamazônica que passaria pelo meio do território dos índios Parakanã, lá no Pará. Eu era da frente e junto com a equipe
deveria acompanhar a topografia da transamazônica. Nesse tempo não se
falava ainda na construção da hidrelétrica de Tucuruí, pelo menos por lá. Tucuruí era só uma vilazinha. A selva parecia engolir Tucuruí.
Lembro que fomos de Marabá a Altamira a pé. Levamos três meses nessa
expedição. A equipe era formada por umas 15 pessoas, que faziam barulho,
atiravam, caçavam. Os Parakanã morriam de medo da equipe. Imagina você,
um grupo que não tinha espingarda, que não conhecia aquilo. Quando conhecia, era recebendo chumbo. Mas comigo foi diferente. Eu não levei armas e não
usava armas. Era contra. Era um jovem teórico sem nenhuma experiência, que
fui dizer ao chefe da expedição para não usar armas. “E as feras?”, perguntou
ele. “Não tem feras, logo, não tem necessidade de armas”, respondi. “A não ser
que você queira matar alguém ou algum animal”. “A gente vai comer o quê?”,
questionava ele. Eu respondia: “Leva tua comida”. Tem tantas formas de levar
comida, conservada, salgada... Agora, levar arma para se alimentar da selva é
um negócio muito louco. A coisa mais improdutiva para lidar com grupos isolados é levar uma espingarda e dar tiros. O cara se espanta.
Nunca fui atacado. Pregava e continuo pregando: não use armas! Elas são
para os fracos. Os fortes não precisam delas.
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Traçado da Rodovia
Transamazônica.

SE

AL

Tucuruí
Estive em Tucuruí antes de falarem da hidrelétrica e não fiquei muito tempo.
Voltei depois da construção da Transamazônica e o que vi era algo inacreditável: um grupo humano se acabando. Os Parakanã eram nômades e viviam
correndo de um lado para o outro. Correndo daquelas pessoas que queriam
fazer contato com eles.
Esse era o cenário. E nós sempre preocupados com os Parakanã. Quando
voltamos a vê-los, eles estavam morrendo como moscas. Um colega nosso
pediu demissão. Todo dia ele enterrava índios Parakanã.

Usina Hidrelétrica de
Tucuruí. Construída no Rio
Tocantins, no município de
Tucuruí, a cerca de 300 km
ao sul de Belém, no estado
do Pará, com uma capacidade geradora instalada de
8.370 MW.

A construção da estrada Transamazônica, iniciada em 1970, atravessou o território dos Parakanã. No dia 13 de julho de 1971, foi criada uma reserva indígena.
Lembro demais desse dia. Naquele tempo, o Brasil tinha como política indigenista a criação de reservas, como foi feito nos Estados Unidos. Índio que estava
de fora, colocava para dentro. Era uma cópia do modelo norte-americano.
Segundo o artigo terceiro da criação desta reserva, a Funai teria dois anos
para propor sua diminuição. Os índios eram nômades e passaram a ser sedentários. Acreditavam que eles não precisariam nada além de um lote com
50 hectares, 100 hectares. Era assim a visão da época, da sociedade brasileira. A sociedade brasileira pensava assim, e pensa ainda hoje. Não mudou
muito, não. Ainda há pessoas que questionam por que tanta terra para os índios: “O governo dá terra para os índios”, “Eles são um bando de preguiçosos.
Não trabalham, não produzem”. Já ouvi muito isso. Mas, não se dá terra para
os índios, a terra já é deles. Apenas reconhecemos isso.

O maior impacto é a mudança socioeconômica
Em 1974, iniciou-se a construção da hidrelétrica de Tucuruí. Ninguém sabia o
que iria acontecer, até onde chegariam as águas. Naquele tempo não se tinha
a precisão que hoje a gente tem. Naquela época existia o topógrafo e não havia
medida, não se sabia exatamente. Imaginava-se. E a hidrelétrica inundou não
só áreas de aldeias indígenas, mas terras indígenas e parte da Transamazônica.
Muita gente não sabe, mas o traçado original da Transamazônica foi alterado
devido à construção da hidrelétrica. As terras dos Parakanã tinham como
limite a Transamazônica. Como o traçado da estrada mudou, mudou também
o limite das terras indígenas.
Tucuruí inundou 38.700 hectares de terra. Mas para os índios não foram inundados apenas 38.700 hectares de terra. Foram 38.700 hectares mais 56.000 hectares, onde os colonos foram assentados. O que dá 94.700 hectares de interferência
de fato. O pior problema não foi a inundação, foram os povoados que se instalaram ao redor da terra indígena. Inundar foi o de menos. O que mais impactou foi
a mudança socioeconômica da região, que pressionou a comunidade indígena.

Como minimizar os impactos negativos
Em 1984, a Eletrobras Eletronorte financiou a retirada dos índios. Por meio
de um decreto, a área foi demarcada. No artigo terceiro, ele determina que a
Eletrobras Eletronorte ressarcirá a comunidade indígena pela perda da posse
da terra, em decorrência da remoção da área. Ou seja, a indenização da Eletrobras Eletronorte, os gastos dela com os índios, tem um lado legal, pois foi
determinado que ela ressarcisse o valor estipulado pela Funai.
Nessa época, eu estava há muito tempo fora da Funai. A Eletrobras Eletronorte solicitou uma consultoria sobre o que poderia ser feito em Tucuruí.
Queriam saber se a ideia que propus para as populações Waimiri-Atroari
atingidas pela Hidrelétrica de Balbina poderia ser implantada em Tucuruí.
Teria que trabalhar com os índios que estavam morrendo, que estavam se
acabando. Logicamente, sozinho, eu não poderia fazer nada. Precisava de
companheiros, amigos e técnicos que pudessem ajudar. Procurei, inclusive,
dentro da própria Funai e encontrei amigos.
Primeiro, apresentei a proposta à Eletrobras Eletronorte, depois à Funai e,
por último, aos índios. Por que não fui discutir antes com os índios? Os índios
não falavam uma palavra de português, eu não dominava o Tupi suficiente
para explicar isso. Ainda hoje, se eu for explicar isso em Tupi, eu não consigo.
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Um documento iniciou o diálogo. A Eletrobras Eletronorte se comprometeu
a demarcar a nova área, o que foi feito. A terra era deles, ela apenas reconheceu isso. A reserva original tinha 212 mil hectares. Na demarcação, ficou
com 351.697 hectares, ou seja, mais 139 mil hectares. Após a demarcação, a
Eletrobras Eletronorte bancou financeiramente a saída dos invasores.

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

À época da construção da Usina Hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, a primeira providência adotada foi a demarcação, em 1987, através de financiamento pela Eletrobras Eletronorte, de uma área de 2.585.911 ha, com base em
estudos antropológicos realizados pela Funai.
A segunda foi a implantação do Programa Waimiri-Atroari, em 1988, com
ações múltiplas nas áreas de administração, saúde, educação, meio ambiente,
apoio à produção, documentação e memória.
O objetivo pretendido foi o de que os Waimiri-Atroari pudessem preservar dinamicamente sua autonomia cultural, a partir de uma inserção social em bases equilibradas, no contexto da sociedade nacional - o que, infelizmente, não
ocorre com a maioria dos povos indígenas no Brasil.
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Antes do Programa Parakanã
Os Parakanã eram nômades e passaram a ser sedentários. Passaram a comer num panelão. A Funai, para não deixar morrer – eu também faria o mesmo –, fazia um panelão com arroz, charque. Todo dia o cozinheiro batia na
enxada e os índios faziam fila, com o prato na mão.
Eram 247 pessoas em situação de total dependência de alimentos, fornecidos pela Funai, e num processo de perda de valores culturais. Não existia escola, eles não conheciam a escrita. Havia epidemia de sarampo, gripe, hepatite. Tudo de ruim que podia acontecer, acontecia com aquele grupo indígena.
A Funai procurou colocar equipes médicas, mas doenças desse tipo não se
curam. Cem por cento dos índios tinham malária, até recém-nascidos. Se
não for tratada, a doença mata. Assim, os índios foram morrendo.
A ONU visitou a aldeia e deu os Parakanã como extintos, pois só havia duzentos
e poucos índios, que morriam a uma taxa de, aproximadamente, 20% ao ano. Se
continuasse nesse ritmo, em cinco anos o povo Parakanã não existiria mais. De
um grupo de 200 índios, em menos de dois anos, restavam 96. Morreram 104
Parakanã. Morreram de quê? De doenças e tristeza. Muita gente pode pensar
que tristeza não mata. Mas o índio ficava na beira do rio, olhando para o rio e toda
aquela tecnologia sendo mostrada para ele; toda a história deles se acabando.

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

Objetivos do Programa Parakanã
GARANTIR O USUFRUTO EXCLUSIVO DA TERRA. Não adianta demarcar a terra indígena e não garantir que seja só do grupo em questão. E ser só deles
não quer dizer ter uma placa bonitinha. É preciso garantir que nada seja tirado
dali. É convencê-los de que não devem vender a madeira, não devem vender as
riquezas naturais. Tem horas que eles chegam a dizer: “Ei, você quer mandar
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Índio do Programa Parakanã
Fonte: http://www.eln.gov.br/
opencms/opencms/pilares/
meioAmbiente/programasIndigenas/parakana/subprogramaProtecaoAmbiental.
html

na minha terra?”. “Quero!”, respondo, “porque lutei pela demarcação dela. Eu
lutei e me sacrifiquei dentro da minha sociedade, porque não queria que vocês
jogassem fora os bens de vocês. Um dia, vocês vão entender. Os outros índios
venderam as madeiras, venderam os recursos. Estão sem a madeira e sem o
dinheiro.” Quando eu faço essa comparação, eles entendem claramente.
MELHORAR AS CONDIÇÕES GERAIS DE VIDA, segundo as aspirações do próprio povo Parakanã. Se eles querem continuar andando nus, vão andar nus.
Se querem viver o dia pescando na beira do rio, vão continuar. Não é porque
eu quero, porque eu tenho o modelo que eu trouxe não sei de onde.
AMPLIAR A COMPREENSÃO DELES SOBRE A NOSSA REALIDADE. Eles têm
que nos entender. Se nós não explicarmos, não mostrarmos, se apenas impusermos a eles o nosso sistema, estaremos cometendo um crime muito
grande. E contra nós mesmos.
EQUILIBRAR AS AÇÕES ECONÔMICAS. Não adianta eu fazer qualquer trabalho e eles continuarem dependentes de alguma coisa que precise ser feita
pela nossa sociedade. Eles têm que ter a própria produção e negociar cara
a cara. Por exemplo, uma negociação para construção de uma hidrelétrica
numa terra indígena. Se aquele grupo que está negociando não estiver forte,
não estiver com alimentação, não tiver terras demarcadas, não estiver bem
de saúde, você não está negociando com ele. Você está impondo, porque ele
está numa situação precária. Ele não negociou, ele foi achatado pelo processo. Daí a necessidade de, em qualquer negociação com qualquer comunidade indígena, eles estarem bem. Do contrário, nós estamos impondo. Quem
está precisando não barganha nada. E outra coisa: é preciso que, em uma
negociação, quem negocia possa dizer não. Se não puder dizer não, é ditadura. A ditadura somos nós impondo a nossa vontade em casa, na rua... Seja do
capital, da nossa tecnologia ou do nosso conhecimento.
Os objetivos são atingidos por meio de subprogramas com ações indigenistas
de assistência nas áreas de saúde, educação, produção...
O subprograma de Saúde, por exemplo, visa a garantir boas condições de
saúde à população Parakanã, valorizar a medicina tradicional que dominam e
repassar conhecimentos de outras formas de medicina. Contamos com dois
médicos, um odontólogo, 14 agentes técnicos de saúde, um inspetor de endemias e dois agentes de controle de endemias.
No subprograma de Educação, o objetivo é oferecer uma educação escolarizada diferenciada e específica para a realidade indígena Parakanã, valorizando a
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sua cultura, a língua e a terra deles. Para isso, contamos com um coordenador
de educação, um técnico em educação e oito agentes técnicos de educação.
Tínhamos que fazer algo diferente na escola. Era preciso que os índios participassem. Eles mantêm a língua deles há mais de mil anos. Eles vão manter isso
sem um papel? É complicado. Esse conhecimento tem que passar de pai para
filho. As construções, as casas, a pescaria, a forma de fazer a comida, de plantar... Eles também têm os engenheiros agrônomos deles, os médicos deles, os
guerreiros deles e têm os políticos deles para se relacionar com a gente.
Por exemplo, uma peça simples que é a flecha. Não sei fazer uma e duvido
que alguém saiba. Ninguém sabe, porque tem que ter a técnica. Tem a aerodinâmica da flecha, tem a forma balística que ela segue, tem vários componentes amarrados um ao outro num desenho matemático preciso. É conhecimento, é a etnomatemática. Tudo tem a ver com a vida deles. Eles não
podem conhecer um cálculo geométrico cuja geometria não exista na cabeça
deles. Mas na hora em que eles reconhecem, aprendem rapidamente. Se
ensinarmos a partir da realidade em que estão inseridos, eles vão aprender.
Nossa escola tem um sistema de educação diferente. Lá, a alfabetização é na língua Parakanã. Tem capacitação para realizar a educação escolarizada Eles têm
seus professores e a língua portuguesa é ensinada como a segunda língua. Da
mesma maneira que aprendemos inglês. Ensino de matemática básica: nós simulamos lojas para eles não serem enganados. Eles têm dinheiro, vão comprar e o
vendedor do comércio os engana. Não permitimos! Nós fazemos lojas simuladas
para eles aprenderem a tirar nota fiscal, ser o caixa, pois eles precisam de tudo
isso para viver. Precisam saber como é e como funciona. São escolas mesmo.
Nas ações do subprograma de Apoio à Produção, temos como objetivos específicos adaptar técnicas à realidade cultural dos Parakanã, com projetos de
criação de pequenos animais domésticos; otimizar os projetos agropecuários
existentes, mantendo-os em equilíbrio com as necessidades dos Parakanã,
com relação ao suprimento de proteína animal e leite; e buscar alternativas
para produção de alimentos, sem quebrar a harmonia natural do processo
produtivo existente. Nesse subprograma, trabalham um engenheiro florestal,
um coordenador, dois agentes operacionais e dois técnicos agrícolas.
Por fim, no subprograma de Proteção Ambiental nossos objetivos são proteger
o território Parakanã de ações predatórias em todos os níveis, garantindo o
usufruto exclusivo dos recursos naturais pelos Parakanã, além de desenvolver
ações que possibilitem a conscientização dos Parakanã para os problemas ambientais inerentes às atividades produtivas de subsistência que desenvolvem.
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Índia do Programa Parakanã
realizando pintura corporal.
Fonte:
http://www.eln.gov.br/
opencms/opencms/pilares/
meioAmbiente/programasIndigenas/parakana/convenioEletronorte.html

Embora estejamos na goteira de Tucuruí, maior hidrelétrica do Brasil depois de
Itaipu, usamos na aldeia Parakanã toda energia de fonte solar. Por quê? A Eletrobras Eletronorte poderia levar uns fios até lá. O pessoal é doido que a gente
deixe instalar. Eles falam dos custos para instalação, que podem cabear até
lá... Mas a energia solar educa. Você aprende a usar a energia. Você não esnoba
a energia solar. Tem hora de ligar e hora de desligar. Tem o Sol como companheiro. Trabalham com isso um coordenador e três agentes operacionais.
Montamos esses sistemas, que se interligam e que funcionam. São pequenas
obras: uma ponte, a construção de uma estrada, uma escola, uma enfermaria.
Com recursos que recebemos da Eletrobras Eletronorte, conseguimos fazer.
O mais importante é a saúde, a participação deles e a alegria deles. São as
crianças, são os jovens. Uma vez, estava numa aldeia. E nesse dia eu estava
com o médico, que saiu de avião, alugado. Quando o médico foi embora, uma
criança começou a ter convulsão. Mas nós tínhamos um funcionário, no laboratório. Não tinha energia. Então, como ele fazia os exames? Com a luz do Sol.
Solar mesmo. Direto no microscópio. O funcionário, então, fez o exame. Era
malária. Aplicamos o remédio e o menino ficou um pouco melhor. Na manhã
seguinte, estava a mãe, com um filho no colo e o outro, que tomou a injeção,
nas pernas dela. Se não tivesse o funcionário e aquele microscópio, o gurizinho iria morrer. Ali eu pensei que valeu a pena tudo o que eu tinha passado. Só
de ver aquela criança brincando na beira de rio valeu todo o sacrifício.

Programa tem muito a comemorar
Em novembro de 2011, depois de 25 anos do Programa Parakanã, a população atingiu 899 pessoas. Nós faremos uma festa quando chegar a 900 Parakanã. Eles têm total independência alimentar: possuem grandes roças
com produção de excedentes, coletam frutas, sementes. No início, fizemos
a roça para os índios. E eles assistindo. Eles não pegavam na enxada. Mas a
colheita era deles. Nós começamos a chamá-los para participar, no primeiro
ano, no segundo ano... No terceiro, a roça era deles. Os índios Parakanã hoje
têm roças enormes e já vendem os excedentes. Em 2011, venderam seiscentos e poucos mil reais só de açaí. É um negócio impressionante!
No âmbito cultural, houve o resgate de todas as manifestações: festas tradicionais,
pinturas corporais, ritos de passagem. Há nove escolas e 57,86% da população são
alfabetizados na língua materna e no português. Isso é muito importante.
Em saúde, vacinação de 100% da população contra todas as doenças imunopreveníveis. Nenhuma doença imunoprevenível nos últimos oito anos; controle
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total de doenças respiratórias; boa nutrição; controle da malária e de outras
doenças endêmicas. Controle total da hepatite B. Controle informatizado da
saúde dos Parakanã. Programa de saúde bucal preventivo, curativo e corretivo.
A terra indígena Parakanã está demarcada, homologada, sem nenhum invasor.
Há fiscalização sistemática dos limites e dos transeuntes da rodovia Transamazônica, que faz limite com a área. A situação fundiária está totalmente regularizada, com registro em cartório de imóveis e serviço de patrimônio da União.
Os aspectos demográficos: população atual, 899 indivíduos. Idade média: 18
anos. Natalidade de 39,74 nascidos vivos/1.000 habitantes. Nesses 25 anos,
conseguimos atingir os objetivos.
A previsão é global. É um termo de compromisso e aditivo assinado entre a
Eletrobras Eletronorte e a Funai. O orçamento é anual e o repasse mensal
pela Eletrobras Eletronorte.
Em 1987, eu tinha que inventar alguma coisa nova. Então, nós fundamos uma
associação. Nem se falava nisso na época. Uma associação para dar apoio ao
programa. Era a única forma de fazer. Entregamos a documentação, registramos
o convênio em cartório, e fomos à Receita Federal para conseguirmos a inscrição
do CGC para receber os recursos. Execução de despesas é a manutenção feita
pelo programa, que é uma entidade registrada em cartório no nome das duas
instituições. Sem querer comparar mal, é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Só que isso inventaram agora. A associação nós fundamos em 1987.
A execução de despesas é essa. A prestação de contas é junto ao conselho
consultivo, que aprova e manda para a contabilidade da Eletrobras Eletronorte, que envia para a sede da empresa, que dá por encerrada a prestação.
Nossas prestações de contas estão e sempre estiveram em dia, além de todos os nossos documentos e toda nossa história digitalizada. Nós temos uma
sala no Projeto Parakanã, para a fiscalização, com todos os documentos certinhos para qualquer fiscalização, Tribunal de Contas... Até o povo, se quiser
ver, pode ver documento por documento, desde 1987. Não joguei nada fora.
Eu diria que o problema não é inundar o local ou passar uma linha de transmissão dentro da terra indígena. O que mais impacta são as mudanças, principalmente as socioeconômicas, que pressionam os grupos da região. O maior
problema para os Parakanã não foi a hidrelétrica, os 96 mil hectares inundados, mas os povoados que se estabeleceram próximo às terras indígenas. Os
Parakanã só resistiram ao poder dos madeireiros e às pressões políticas porque tinham o Programa. Os outros grupos da região não resistiram.
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Por isso, eu aconselharia os responsáveis pelo empreendimento a tratar o
assunto com seriedade, entender que aquela comunidade indígena não está
ali para receber benefícios. É preciso que durante o projeto sejam tomadas
providências para que os grupos indígenas possam ficar bem. O empreendimento deve se responsabilizar pelas comunidades que atinge.
Hoje, a Eletrobras Eletronorte não tem problema com os Parakanã. Gastou dinheiro, sim, mas obteve resultado. Só por ter salvo um povo, Tucuruí é a maior hidrelétrica do mundo. Gosto muito dela, como gosto de Balbina. Os índios Waimiri-Atroari também acham que Balbina é deles, pois ajudou a salvar a vida deles.
O empreendimento só tem sentido se a empresa incluir em seus custos algo
que verdadeiramente ajude a comunidade. Não é dar presente, nem construir
uma escola ou dar um carro, nada disso! É ter um programa, algo de longo
prazo e verdadeiro, discutido.

Sugestão de atividade complementar
Organize uma plenária para debater o que os alunos sabem ou pensam sobre os indígenas no Brasil. Deixe que se expressem abertamente e anote as
opiniões dos participantes.
Após a coleta das declarações, solicite que pesquisem os significados dos
termos preconceito e discriminação. Quando chegarem os resultados da
pesquisa, apresente o primeiro episódio da série Índios no Brasil, intitulado
“Quem são eles?”. (Disponível em: http://vimeo.com/15635463)
Após o vídeo, peça que relacionem o que foi assistido à plenária e à pesquisa
realizadas anteriormente.

Sugestão de filme
Hotxuá, 2009.
Duração: 70 min.
O documentário apresenta a etnia indígena krahô, suas crenças e seu estilo de
vida, a partir de depoimentos de seus membros, em português e na sua língua
nativa. Uma tradição desse povo sorridente é a presença de um sacerdote do
riso, o hotxuá, que une e fortalece o grupo através da alegria, do abraço e da
conversa. Ele ajuda a manter viva essa sociedade, cuja concepção de mundo
está ligada ao equilíbrio entre forças opostas e ao respeito à diversidade.
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Capítulo 10

Termoeletricidade
e a energia nuclear
no país
José Goldemberg
Professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia
da Universidade de São Paulo (USP)

Problematização
Dinâmica da máquina
Um a um, os participantes se posicionam dentro do espaço reservado à atividade. Ao entrar na dinâmica, cada um busca uma maneira de se sintonizar com os
demais integrantes, que representam peças de uma máquina. Para isso, devem
fazer movimentos repetidos, acompanhados do som característico. Quando todos
tiverem se integrado ao fluxo, proponha que acelerem os movimentos gradualmente. Depois, peça que os reduzam devagar, assim como os sons, até parar por
completo.
Convide o grupo a comentar como cada um se sentiu e o que percebeu durante a
atividade. Houve gasto de energia? Houve aquecimento da máquina?

Objetivos do texto
1. Apresentar o conceito de termeletricidade.
2. Conhecer as formas de termeletricidade utilizadas no Brasil.
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O que é termeletricidade?

Usina do Gasômetro, termoelétrica inaugurada em
1928, em Porto Alegre/RS,
foi transformada em centro
cultural.
Fonte: http://www.brasil.
gov.br/copadomundo/
brasil-2014/cidades-sede-atualizacao/porto-alegre

A iluminação no Brasil era
feita com lampiões a óleo
ou a gás até 1879, ano em
que a lâmpada incandescente foi inventada por
Thomas Edison. No Brasil,
foi nesse mesmo ano que a
energia elétrica foi gerada
por meios mecânicos pela
primeira vez. Aconteceu no
Rio de Janeiro, iluminando a
Estação Central
Fonte: http://www.memoria.
eletrobras.gov.br/main.asp?
Team=%7B55FE9CBB%2D3
5A5%2D4DFE%2D82C9%2D
9FA807A449C8%7D

Termeletricidade é a eletricidade gerada pela conversão de energia térmica
em energia elétrica. Essa energia térmica resulta do calor gerado a partir
da queima de algum tipo de combustível – que pode ser fóssil, como carvão,
petróleo, gás, ou orgânico, como biomassa –, ou por meio da fissão nuclear.
O calor gerado em uma usina termelétrica produz vapor a alta pressão, que
é usado para movimentar uma turbina. Nessa turbina a energia térmica é,
então, convertida em energia elétrica.

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

Como o Brasil gera energia?
No Brasil, em 2010, aproximadamente 79% da energia era gerada nas cerca
de 450 usinas hidrelétricas, grandes e pequenas, que produziam 86.700 milhões de kilowatts. O restante da nossa energia se originava, naquele ano:
a) de usinas termelétricas, sendo que a queima de combustíveis fósseis,
como carvão, gás, óleo diesel, óleo combustível e gás contribuía com 14% e a
queima de biomassa com 4%;
b) de usinas nucleares, que produziam 2%;
c) e da energia eólica, gerada pela força dos ventos, que contribuía com 1%
do total.
A abundância de recursos hídricos no Brasil e o elevado grau de tecnologia de
construção de usinas que se desenvolveu no país foram fatores determinantes para que as hidrelétricas predominassem em nosso modelo energético.
Como a energia hidrelétrica é sujeita a variações sazonais de pluviosidade, a
construção de reservatórios de água permite a geração de eletricidade quando chove pouco. Ainda assim, podem ocorrer períodos críticos que justifiquem a geração com outras fontes energéticas além da hidrelétrica.
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Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte – 2010

6,5%
BIOMASSA 4,7%
EÓLICA 0,4%
GÁS NATURAL 6,8%

Gráfico elaborado com
dados do BEN (Balanço
Energético Nacional)
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Inclui gás de coqueria/ Includes coke gas.
² Biomassa inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações/ Biomass includes firewood, sugar
cane bagasse, black liquor e other wastes.
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Fica evidente que, mesmo que os consumidores residenciais, empresariais
e industriais adotem uma atitude de uso consciente da energia, um sistema
elétrico não pode depender de uma única fonte de energia, como a geração
hidrelétrica, por exemplo. E, por essa razão, parte da nossa energia é gerada
de outras formas, que independem da ocorrência de chuvas, como usinas
termelétricas de vários tipos, painéis solares e parques eólicos.

Complementação térmica
Para complementar a energia que provém das hidrelétricas, a matriz energética brasileira utiliza, basicamente, fontes como energia nuclear, gás natural,
derivados de petróleo e biomassa (bagaço de cana das usinas de açúcar). Essa
energia elétrica, produzida nas usinas termelétricas pela geração de calor, é
chamada de complementação térmica. Para dar uma ideia da variação sazonal na geração de eletricidade por meio de hidrelétricas no Brasil, o gráfico a
seguir mostra a complementação térmica média necessária em um ano.
Tipicamente, a complementação térmica anual no Brasil varia entre 6,7% e
11,5%. No período de 2002 a 2010, a contribuição térmica variou de 2.000 a
10.000 MW, em média. E de onde se originam esses MW?
A escolha da fonte a ser utilizada depende de custos do combustível (carvão,
gás natural e derivados de petróleo) ou, no caso de biomassa e de energia

92

variação sazonal do potencial hidrelétrico

Fonte: UNICA 2011 –
www.unica.com.br
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nuclear, de custos da implantação de unidades de geração. Outros fatores
que influenciam na escolha do tipo de complementação térmica são:
a) localização geográfica: distâncias que compensem tanto o transporte de
combustível, para o funcionamento das usinas termelétricas, quanto o custo
para a transmissão da energia gerada;
b) características do equipamento: de um lado, a capacidade de entrar rapidamente em funcionamento quando necessário – e, sob este ponto de vista, o
gás natural é a opção preferida. De outro, a disponibilidade da matéria-prima
para gerar energia de base, que precisa manter-se, praticamente, constante
durante todo o ano. E, nesse aspecto, as melhores opções seriam carvão e
energia nuclear.
Porém, a expansão da geração de energia com carvão encontra sérias limitações, não só pelas características pouco atraentes, como o elevado índice
de impurezas do carvão nacional. A principal limitação vem de a queima de
carvão emitir gases que contribuem para o aquecimento da Terra, como o
dióxido de carbono, ou CO2. A queima de gás natural e de derivados de petróleo também envolve esse mesmo inconveniente da emissão de gases de
efeito estufa. Há, portanto, um nicho para a energia nuclear, cujo ciclo de vida
completo emite apenas pequenas quantidades de CO2.

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

Pesquisa
Aproveite para rememorar: questione os alunos sobre como calcular a massa atômica de um átomo.

Algumas questões sobre a energia nuclear
Embora a emissão de gases de efeito estufa seja pequena, a energia nuclear
pode trazer outros problemas, tais como os decorrentes da segurança nuclear. Nos reatores nucleares, os fragmentos resultantes da divisão dos núcleos
de urânio são átomos radioativos e, após funcionar durante algum tempo, o
núcleo do reator fica muito radioativo. Se essa radioatividade ficar dentro da
cápsula protetora, não há problema. Contudo, se ela escapar, existe risco de
contaminação radioativa.

Motive os alunos a pesquisarem sobre o símbolo de risco de radiação nuclear. Pergunte se já o viram em algum lugar e como interpretam a imagem.
Depois, peça que pesquisem sobre o novo símbolo que identifica área sob
risco de radiação, criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Indague o que acham da imagem, em comparação com a anterior.
Fontes:
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/perigo-das-usinas-nucleares/perigo-das-usinas-nucleares-2.php
http://www.afen.org.br/noticias_conteudo.php?id=114

Segurança e energia nuclear
A segurança de uma usina nuclear começa no projeto, passa pela construção (com rigorosa seleção dos materiais utilizados), a manutenção dos equipamentos e o treinamento permanente das equipes.
Usinas nucleares possuem sistemas de segurança redundantes, independentes, fisicamente separados e de tecnologias diversas, em condições de
prevenir acidentes e, também, de resfriar o núcleo do reator em situações
normais ou de emergência. Na situação improvável de perda de controle do
reator em operação normal, eles entram automaticamente em ação.
Além de todos esses sistemas, as usinas nucleares de Angra dispõem de
sistemas de segurança passivos, que funcionam sem que precisem ser acionados por dispositivos elétricos. São as numerosas barreiras protetoras de
concreto e aço e os edifícios de contenção, que protegem as usinas contra
impactos externos, tais como terremotos, maremotos, inundações e para
dentro da esfera de contenção
A contenção segura da radioatividade produzida na fissão nuclear é obtida
mediante uma série de barreiras que agem para proporcionar “defesa em
profundidade”. O sistema de refrigeração do reator evita liberação de radioatividade dentro de uma esfera de contenção estanque de aço.
Fonte: Eletrobras Eletronuclear
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O custo da energia nuclear também é elevado e, por isso, muitas vezes ela
não é competitiva em relação à energia gerada por gás natural, ou combustíveis fósseis, dependendo do custo do combustível. Em nosso país, na segunda década do século XXI, a energia nuclear apresenta um custo 50% superior
ao de energia hidrelétrica.

Como será nossa matriz energética no futuro?
A expansão da produção de eletricidade no Brasil é de cerca de 5% ao ano. As
previsões da Empresa de Planejamento Energético (EPE) indicam que a geração hidrelétrica deverá atingir 121.500 milhões de kilowatts em 2020. Mas
esse aumento de 40% deverá representar, nesse futuro próximo, 74,5% do
total da nossa matriz energética, pois as energias renováveis, principalmente
a energia eólica, deverão aumentar substancialmente a sua participação.

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

Pesquisa
Peça que os alunos pesquisem sobre as ações preventivas e emergenciais
no caso de acidente nuclear e o nome do órgão brasileiro que regulamenta
o setor.
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Sugestão de atividade complementar
Separe os participantes em dois grupos e promova um “júri popular”: um
lado apresenta argumentos a favor e o outro contra a energia nuclear. Você
faz o papel de juiz, orientando a divisão do tempo de fala, enquanto toma nota
dos argumentos. Depois, retome a conversa sobre as vantagens e desvantagens dessa forma de energia em plenária.
Promova a discussão sobre fontes de geração de energia: quais os alunos
consideram tradicionais? E inovadoras? Que recursos um país pode considerar para planejar a sua matriz energética?

Sugestão de filme
Clima de esperança, 2007.
Duração: 30 minutos.
O filme aborda o ciclo nuclear, desde a mineração do urânio, passando pelas
fases de enriquecimento e funcionamento de uma usina nuclear, até a forma
de produção de energia.
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Capítulo 11

Energia eólica
Jorge Antonio Villar Alé
Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

Problematização
Eolo era o nome dado ao deus do vento, na antiga Grécia. Por isso, o termo eólico refere-se ao que está relacionado aos ventos.
Como você faria para enxergar o vento? Se alguém lhe pedisse para verificar em
qual direção o vento está soprando agora, como você faria para buscar essa resposta? Desafie sua turma a observar o vento e a descobrir a direção em que ele
sopra. Depois, incentive a troca de ideias entre os alunos: que instrumentos cada
um utilizou e como descrevem a experiência de perceber a direção do vento?
Usaram como base um ponto de referência local ou uma referência geográfica,
como um dos pontos cardeais – Norte, Sul, Leste, Oeste?
Se os alunos não mencionarem o termo biruta como instrumento de identificação da direção dos ventos, pergunte se conhecem o equipamento e peça para
pesquisarem sobre a biruta. Depois, em grupos, convide-os a montar um instrumento para “ler” o vento.
O experimento com a biruta pode ser associado a noções diversas, como os pontos
cardeais e o uso de uma bússola; algumas relações e propriedades geométricas,
como paralelas e perpendiculares; a força do vento e aspectos de aerodinâmica,
por exemplo.

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

Dia
Ar quente

Ar frio

POTENCIAL
APROVEITÁVEL

ENERGIA
EÓLICA

100%

ATUAL
UTILIZADO

6%
Potência equivalente a 15
vezes a capacidade elétrica
instalada no mundo

0,3%
Representa 3% da
demanda de energia
elétrica do mundo
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Em torno de 1% de toda a energia solar que incide sobre a Terra é naturalmente convertida em vento, ou seja, em força eólica. Estudos mostram que,
de todo o potencial da energia dos ventos, 6% poderiam ser aproveitados pela
humanidade para gerar eletricidade, por meio de parques eólicos.
Em termos percentuais parece pouco, mas o potencial de energia eólica que
pode ser aproveitado equivale a 15 vezes mais que toda a capacidade de geração elétrica instalada no planeta.
Para se ter uma ideia, em 2010, a capacidade de energia produzida em parques
eólicos era inferior a 0,3% do potencial dos ventos. E esse 0,3% de energia
eólica aproveitada atendia a 3% de toda a demanda de eletricidade do planeta.

Como se aproveita a energia do vento?

		

				
Acredita-se que o barco a vela seja uma das primeiras invenções do ser humano que aproveitou a força dos ventos. Existem registros sobre o uso de
barcos a vela pelos egípcios há mais de três mil anos. Na Antiguidade, fenícios, chineses e vikings também usavam esse tipo de embarcação.
Moinhos de vento vêm sendo utilizados para moer grãos há mais de 2000
anos, na China. Os moinhos chineses, conhecidos como panémonas, captavam a energia do vento por meio de velas distribuídas em torno de um eixo
vertical. Moinhos de eixo vertical também foram usados na antiga Pérsia,
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região ocupada atualmente por Irã e Afeganistão.
Os moinhos de vento de eixo horizontal surgiram na Europa e eram usados
para moer grãos e bombear água. Na Holanda, os moinhos de vento eram
utilizados também para bombear água acumulada em terras abaixo do nível
do mar. Nos Estados Unidos, por volta de 1850, foram criados os primeiros
cata-ventos para bombeamento de água, com rotores multipás acoplados a
um sistema de manivela.
Foi em Cleveland, nos Estados Unidos, em 1888, que Charles F. Brush projetou e fez funcionar uma das primeiras máquinas eólicas para geração de
energia elétrica, chamada de aerogerador.
Nos Estados Unidos, em 1920, foram desenvolvidos aerogeradores mais eficientes, de pequeno porte, usando pás projetadas com conceitos aerodinâmicos.
A partir da década de 1970, o interesse pela tecnologia eólica ganhou força,
e na década de 1980 teve início a implantação de parques eólicos com fortes
incentivos governamentais, reduzindo assim o alto custo de geração da energia. Hoje em dia, os parques eólicos utilizam um conjunto de aerogeradores
de grande porte, sendo competitivos com relação a outras formas de geração
de energia para produção de eletricidade.

Como funcionam as turbinas eólicas?

ENERGIA EÓLICA
(Cinética)

ENERGIA
ELÉTRICA

ENERGIA
MECÂNICA

Turbina Eólica

Vento

Conversão
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Miltiplicador
Mecânico

Conversor
Eletrônico
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Elétrica

Gerador
Elétrico

Conversão da
energia mecânica
em energia elétrica

Tranformador
Elevador

REDE
ELÉTRICA

Sistema de Supervisão e Controle
Conversão
Energia Eólica
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As turbinas eólicas ou aerogeradores possuem um
rotor com pás que, girando, transformam a energia
cinética do vento em energia mecânica. Posteriormente, essa energia é convertida em eletricidade
utilizando um gerador elétrico. As torres que sustentam as turbinas são feitas de aço ou de concreto
e as turbinas eólicas mais comuns possuem rotores
com duas ou três pás, sendo utilizados preferencialmente os de três pás.
As pás têm um desenho aerodinâmico e são fabricadas em fibra de vidro, reforçadas com materiais
plásticos ou carbono. Como o vento pode soprar
de diferentes direções, o rotor possui um sistema
que permite seu giro para posicionar-se de frente
ao vento predominante. Para evitar que ventos fortes sobrecarreguem e provoquem danos à máquina,
existe um sistema de freios que permite a sua parada, até que as condições de vento sejam restabelecidas para uma operação normal.

Caixa de
transmissão

Pás

Rotor

Eixo alta
rotação

Eixo baixa
rotação

O que define a potência de uma turbina eólica?
A potência de uma turbina depende da densidade do ar, da velocidade do
vento, do diâmetro das pás e do rendimento da turbina eólica em transformar
energia cinética em eletricidade. Teoricamente, uma turbina eólica não pode
extrair mais que 60% da potência contida no vento. Considerando as perdas
mecânicas e elétricas, um aerogerador pode fornecer uma potência elétrica
em torno de 40% da potência disponível no vento.
Como o vento sopra com maior intensidade a maiores alturas, utilizando-se
torres mais altas é possível captar mais energia e, com isso, aumentar a potência da turbina eólica. Mas o aumento da velocidade com a altura também depende do tipo de terreno: duplicando-se a altura da turbina eólica num terreno
plano, com horizontes abertos, a velocidade e a potência serão maiores do que
num terreno inclinado e com obstruções à passagem do vento.
Os parques eólicos podem ser instalados tanto no continente quanto em lagoas e mares. Os primeiros são conhecidos como parques on shore, ou seja,
na costa. Os outros como parques offshore, fora da costa. A instalação de um
parque eólico dura entre 12 e 18 meses. Os parques eólicos utilizam um conjunto de aerogeradores conectados à rede elétrica para gerar energia.
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Evolução dos aerogeradores de grande porte
Existe uma evolução na tecnologia e no tamanho dos aerogeradores de grande
porte. De 1980 a 2010, ou seja, em três décadas, o tamanho médio de aerogeradores comerciais passou de um diâmetro de 15 m e potência de 30 KW para
diâmetros de 80 a 120 m e potência entre 2 MW e 5 MW. E, na segunda década
do século XXI, estão sendo projetados aerogeradores de 10 MW a 20 MW.
A evolução da tecnologia dos aerogeradores permitiu fornecer maior quantidade de energia produzida pela área coberta pelo diâmetro das pás. Em 1980,
uma turbina eólica produzia, em um ano, algo em torno de 200 kWh por m2.
No ano 2000, para a mesma área, um aerogerador podia fornecer, anualmente, cinco vezes mais energia.
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EVOLUÇÃO DOS AEROGERADORES DE GRANDE PORTE
Diâmetro do rotor
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5000 kW

1980
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1980
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1 m2

200 kWh

Área barrida

Energia

1 m2

1000 kWh

Turbinas eólicas de pequeno porte
Turbinas de pequeno porte têm um diâmetro menor, com potência de até 10
kW, e foram criadas para gerar energia em áreas rurais ou em comunidades
distantes da rede de transmissão de energia elétrica. Sistemas eólicos de
pequeno porte podem ser utilizados para carregar baterias e posteriormente
alimentar a demanda, conectados diretamente à rede elétrica.
Observa-se no mercado de pequenos aerogeradores que existem turbinas de
eixo vertical e de eixo horizontal. Os aerogeradores de eixo vertical têm a vantagem de poder capturar o vento vindo de todas as direções. Os aerogeradores de
eixo horizontal precisam de mecanismos para captar o vento predominante.
O uso de aerogeradores em áreas urbanas não é novidade e já se estuda o
conceito de integração de aerogeradores à própria arquitetura dos prédios.
Um exemplo disso é um prédio construído em 2008, no Bahrain. O edifício é
composto de duas torres de 290 metros de altura, entre as quais são integra-
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dos três aerogeradores. Estima-se que essa geração eólica possa atender
10% da demanda do prédio. Existem também unidades menores utilizadas
no ambiente urbano para iluminação pública, integrando o uso de turbina
eólica e de painéis fotovoltaicos para transformar a luz solar em energia elétrica.
Outra tecnologia de aproveitamento da energia dos ventos são as chaminés
eólicas. Grandes áreas cobertas são aquecidas pelo Sol. O calor provoca uma
corrente de ar ascendente, que se desloca através de uma chaminé, passando por uma turbina eólica e gerando energia.
Além disso, há aerogeradores suspensos no ar como pipas, acima de 300
metros de altitude, que captam ventos com maior intensidade. Em outros
modelos, parecidos com helicópteros, o vento faz mover as hélices que, conectadas a geradores elétricos, permitem a geração de eletricidade a grandes alturas.
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Energia eólica no mundo
Em 2010, 74% da capacidade de geração de energia eólica instalada no mundo
estavam concentrados em cinco países: China, Índia, Estados Unidos, Alemanha e Espanha. A Europa contribuía com 44% do mercado eólico mundial. De
toda a energia elétrica europeia, 5,4% são gerados por turbinas eólicas.

alemanha
Estados Unidos

espanha

china
India

74%
do mercado mundial
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Potencial eólico brasileiro
O Brasil apresenta um excelente potencial eólico. Em 2001, ele foi estimado
em 140 GW a 50 metros de altura. Esse potencial é superior à estimativa da
capacidade total de geração de energia em hidrelétricas no Brasil, atualmente em 85 GW.
O Brasil liderava o mercado latino-americano de energia eólica, com quase
50% da capacidade instalada. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) mostravam a existência de 59 empreendimentos em operação, num
total de 1.140 MW.

Energia eólica: vantagens e cuidados
A energia eólica, por ser considerada limpa, renovável e com baixo impacto ambiental, é uma das fontes de energia atrativas para o planeta e seus habitantes.
De qualquer modo, para instalação de um parque eólico devem ser realizados
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) prévios, levando em consideração os habitantes, a flora e a fauna local, assim como impactos no solo. Esses estudos específicos devem assegurar que o local definido para a instalação do parque eólico
esteja fora de áreas de preservação ambiental e, também, da rota de morcegos e
aves migratórias, evitando a colisão dos animais com as turbinas eólicas.
Quando em funcionamento, as turbinas produzem ruído mecânico e aerodinâmico e provocam sombreamento alternante, causado pelo giro das pás, assim como efeitos de interferência eletromagnética. Então, é preciso garantir
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que o som, a sombra e a interferência eletromagnética das turbinas eólicas
não alcancem ambientes habitados no entorno do parque eólico.
Uma das vantagens dos parques eólicos é que são instalados em curto espaço de tempo. Outra vantagem é que em um parque eólico as turbinas ocupam
menos de 1% da área. Sendo assim, 99% da área pode ser utilizada para
lavouras ou criação de gado. Além disso, a geração eólica evita a geração de
emissões de gases de efeito estufa. Considerando a capacidade instalada no
mundo de 200 GW, em 2010, a energia eólica evitou lançar na atmosfera 260
milhões de toneladas de CO2. Além de não emitir CO2 na produção de energia,
os parques eólicos geram eletricidade sem usar água, enquanto a geração
térmica a carvão, óleo diesel, gás natural e nuclear necessita de água no
processo de produção de eletricidade.

Sugestão de atividade complementar
Convoque seus alunos a fazerem uma pesquisa comparando benefícios e
custos sociais e ambientais das diferentes formas de geração de energia.
Divida-os em grupos e sorteie a forma de geração de energia que cada equipe
deverá pesquisar: eólica, solar, hidrelétrica, termelétrica, nuclear.
Depois, em plenária, desafie-os a construir uma tabela comparativa com as
diferentes formas de geração de energia, identificando vantagens e desvantagens de cada uma delas.

Sugestão de filme
1492 – A conquista do paraíso, 1992.
Duração: 155 minutos.
O filme relata um período da vida do navegador Cristóvão Colombo que, ao
chegar à América, acreditou ter aportado na Índia. Apresenta um pouco da
tecnologia de navegação da época, que utilizava grandes velas para deslocar-se com a força dos ventos.
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Capítulo 12

Energia que vem
do Sol
Elizabeth Pereira
Professora do Centro Universitário UNA

Problematização
Represente um Sol no centro de um papel pardo e peça para que os participantes
do grupo complementem, desenhando formas de energia relacionadas ao astro-rei.
Depois peça para cada um escolher uma imagem que não seja de sua autoria para
comentar. Incentive a troca de ideias.
Depois, apresente o episódio 4 da série Vida de República: “Fontes energéticas”. Duração: 20 minutos.
Promova uma leitura das imagens. Destaque a presença da autora do texto no episódio:
que assuntos ela aborda no programa?

Objetivos do texto
1. Abordar a relação entre a incidência de raios solares e as condições climáticas da Terra;
2. Apresentar e diferenciar formas de utilização da energia solar, como aquecimento
solar e geração de energia solar.
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O Sol é uma estrela que produz luz há bilhões de anos e é responsável por
suprir a energia da maioria dos planetas que compõem o chamado Sistema
Solar. A radiação solar responde pela dinâmica da nossa atmosfera e pelas
condições climáticas do planeta Terra.
					
A luz do Sol que chega à Terra se transforma em energia de diferentes modos: na fotossíntese das plantas; na formação dos ventos e na evaporação
das águas de lagos, rios e mares, que retornam na forma de chuva.
A radiação solar pode ser convertida em energia elétrica ou em energia térmica para aquecer ou refrigerar fluidos e ambientes. O uso mais difundido no
Brasil é o aquecimento de água em residências, hotéis, hospitais etc., substituindo chuveiros elétricos ou a gás.
A energia do Sol é uma alternativa na busca por fontes menos agressivas ao
meio ambiente, porque consiste numa fonte energética renovável, naturalmente reabastecida, e limpa, por não emitir poluentes.

Como aproveitar a luz do ol para aquecer água?
A instalação de sistemas para aproveitamento da energia solar em residências vem se popularizando. A demanda reduz o preço dos equipamentos e
aumenta a oferta de mão de obra especializada.
Esse sistema é chamado de aquecedor solar e pode ser dividido basicamente
em três subsistemas:
• sistema coletor, que capta a energia solar;
• reservatório térmico, que armazena água;
• sistema de consumo, nos pontos em que se dispõe da água aquecida.

Ponto de
consumo
Coletor
solar

Reservatório
térmico
Entrada de
água fria

Sub-sistema
de captação
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O sistema de captação, ou coletor solar, é considerado o “coração” do aquecimento solar. O coletor fica dentro de uma caixa, que suporta todo o conjunto.
Em contato direto com a caixa externa, revestindo-a, há um isolamento térmico, que reduz as perdas de calor para o ambiente. E, para escoar a água,
no interior do coletor existem tubos interconectados com uma calha superior
e uma inferior, conhecidas como flauta.
Sobre a flauta, a placa absorvedora, também chamada de aleta, é responsável por absorver e transferir a energia solar para o fluido dentro dos tubos.
Essas aletas metálicas, de alumínio ou cobre, são pintadas de preto fosco ou
recebem tratamento especial para aumentar a absorção de energia solar.
Por cima da aleta fica uma cobertura transparente, que permite a passagem
da radiação solar, reduzindo as perdas de calor para o meio ambiente. É muito importante manter a vedação, protegendo o sistema da umidade externa,
para guardar o calor.
Os reservatórios, que servem para armazenar água, precisam ser muito bem
isolados termicamente para garantir água quente durante as 24 horas do dia.
Em alguns casos possuem uma resistência elétrica, que deve ser ligada quando a radiação solar não for suficiente para aquecer a água. É comum instalar
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um chuveiro elétrico no ponto de consumo e deixá-lo desligado nos dias de
muita insolação. Os chuveiros costumam oferecer opção para diferentes níveis
de aquecimento da água – verão ou inverno –, segundo a radiação solar incidente. O próprio usuário faz esse controle, conforme a sua necessidade.
Existem outros tipos de coletores solares, como o coletor aberto para aquecimento de água de piscina; coletores de tubo a vácuo produzidos pela China,
que representam hoje 56% de toda a área de coletores instalada no mundo;
coletores concentradores para produzir vapor d’água e outros, que chegam a
atingir mais de 1.000o C.

Da energia solar à energia elétrica
Para aquecer água usamos um sistema que absorve e armazena o calor que
o Sol irradia. Mas para gerar eletricidade a partir da luz do Sol é preciso usar
células fotovoltaicas, também chamadas de células solares. Equipamentos
que absorvem fótons de luz e liberam elétrons. Elétrons são partículas que
giram em torno do átomo. Quando absorvem a energia da luz, os fótons, os
elétrons se afastam do núcleo, liberando energia. Os elétrons liberados nesse processo são, então, capturados para formar a corrente elétrica.
As primeiras células solares foram construídas em escala industrial em
1954, nos Estados Unidos. Como naquela época os custos eram muito elevados, seu uso ficou mais restrito a aplicações especiais, como geração de
energia elétrica em satélites e estações espaciais.
Mas, com o tempo, a produção de energia solar mostrou-se confiável e seu
custo começou a cair. Células fotovoltaicas começaram a ser usadas em relógios e calculadoras solares e, também, para produzir energia elétrica em
residências e escolas onde as linhas de distribuição de energia não chegavam.
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Vantagens e desvantagens
O uso de energia solar pode ser vantajoso para todos. Ganha o consumidor final que, utilizando coletores solares ou painéis fotovoltaicos, pode obter uma
economia da ordem de 35% na sua conta mensal de energia elétrica. Podem
ganhar as concessionárias de energia elétrica, pois essa medida de eficiência
energética contribui para reduzir investimentos em novas usinas, hidrelétricas ou termelétricas. E, consequentemente, ganha o meio ambiente, pois os
impactos que essas usinas trariam são evitados.
Entretanto, o uso da energia solar apresenta duas limitações. A primeira é que
a quantidade de radiação solar que chega à superfície da Terra não é constante. Ela varia segundo a localização, hora do dia, época do ano, condições meteorológicas, como chuvas e presença de nuvens e, até mesmo, com o nível de
poluição das cidades. Quanto mais nuvens e mais partículas em suspensão na
atmosfera, maior a reflexão, espalhamento e absorção dos raios solares pelas
partículas, reduzindo a radiação que chega aos painéis fotovoltaicos.
A segunda limitação é que o fluxo energético que provém da radiação solar tem densidade baixa, ou seja, a quantidade de energia do Sol absorvida
por metro quadrado é pequena. Assim, para produzir uma boa quantidade de
energia solar, existem duas alternativas:
a) dispor de grandes áreas de absorção;
b) provocar a concentração dos raios solares, como quando usamos lentes ou
espelhos para queimar uma folha de papel com a energia do Sol. Na figura
ao lado, o exemplo de um fogão solar testado em Xangai, que concentra a
energia do Sol.
Enfim, esses são apenas alguns dos primeiros passos dados pelo homem
no sentido de aproveitar a energia que vem do Sol. E ainda há muito para se
descobrir!
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O mapa solar do Brasil
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) elaborou o Atlas Solarimétrico do Brasil, fornecendo dados de radiação solar e de número de horas de
insolação por dia, conforme mostrados no gráfico a seguir.
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Sugestão de atividade complementar
Incentive os alunos a:
1) localizar o próprio estado no mapa e avaliar o número de horas de Sol por
dia, de acordo com a média anual;
2) identificar as regiões com maior e com menor nível de insolação do Brasil;
3) explicar a diferença de horas de Sol entre as regiões Norte e Sul do país;
4) investigar como as estações do ano interferem na radiação solar incidente
nas regiões do planeta, conforme demonstra o esquema a seguir.
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Sugestão de filme
A marcha dos pinguins, 2005.
Duração: 85 minutos
Documentário sobre a migração anual dos pinguins-imperadores para a temporada de reprodução na Antártida.
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Capítulo 13

Energia solar
fotovoltaica
Roberto Zilles
PROFESSOR DO INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Problematização
Promova um debate com os alunos sobre a importância do Sol em nossa vida.
Incentive-os a perceberem sua influência na geração de energia térmica; na fotossíntese dos vegetais; na produção de energia eólica; e no regime de chuvas,
que interfere na geração de energía hidrelétrica, até chegarem à possibilidade de
a energia solar transformar-se em energia elétrica.
A plenária servirá para demonstrar aos participantes como o Sol está diretamente
ligado à geração de energia de várias fontes.

Objetivos do texto
1. Apresentar o potencial fotovoltaico brasileiro.
2. Explicar como funciona a tecnologia fotovoltaica.
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O potencial de energia solar disponível no Brasil é considerável. Em média,
a disponibilidade anual supera os 1.825 kWh/m2, ou seja, em cada metro
quadrado de superfície temos diariamente 5 kWh de energia solar. O recurso
da energia solar é aproveitado em todo o território, principalmente através
da fotossíntese, com o cultivo de alimentos, produção de madeira e biocombustíveis, através da conversão térmica para aquecer água e, também, da
conversão fotovoltaica para produzir eletricidade.
A conversão direta da luz solar em eletricidade por sistemas fotovoltaicos está
gradativamente se difundindo no país. Isso se deve ao incremento da eficiência de conversão e à redução de custos. A eficiência de conversão da luz solar
em eletricidade nos módulos fotovoltaicos comerciais que utilizam silício é
superior a 14%, ou seja, os módulos fotovoltaicos conseguem transformar
em energia elétrica mais de 14% da luz do Sol que neles incide. E existem
módulos fotovoltaicos com eficiência de 20%, ou seja, que transformam 1/5
da luz que recebem em eletricidade. Se considerarmos uma eficiência média
diária de aproximadamente 10% – para compensar a ocorrência de dias nublados, chuvosos e situações fora das condições estabelecidas como padrão
para operação dos módulos fotovoltaicos –, podemos estimar que cada metro
quadrado coberto com geradores fotovoltaicos fabricados com células de silício é capaz de produzir 500 Wh por dia, isto é, 15 kWh por mês.

Como se produz eletricidade a partir da luz do Sol?
O efeito fotovoltaico que gera eletricidade a partir da luz do Sol foi observado
pela primeira vez em 1839 por Becquerel. Consiste, essencialmente, em converter em eletricidade a energia luminosa que incide sobre células solares, que
são materiais semicondutores convenientemente tratados. As células disponíveis comercialmente utilizam o silício como material-base para sua fabricação,
e sua aparência externa é a de uma lâmina circular ou quadrada, com tonalidade entre o azul-escuro e o preto. A parte superior da célula apresenta raias de
coloração cinza, constituídas de um material condutor, cuja finalidade é extrair
a corrente elétrica gerada quando as células são expostas à luz solar.
O conjunto de células fotovoltaicas é encapsulado, utilizando materiais especiais que protegem contra possíveis danos externos. Assim são produzidos
os módulos fotovoltaicos, que podem apresentar diferentes tamanhos e potências. O módulo fotovoltaico é o elemento básico que os fabricantes fornecem ao mercado, e é a partir deste elemento que um projetista dimensiona
o gerador fotovoltaico para produzir a eletricidade necessária a um sistema,
utilizando a luz do Sol.
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Energia fotovoltaica no Brasil
A produção de eletricidade a partir da luz solar, conhecida como conversão
fotovoltaica, vem crescendo gradualmente no mercado mundial. No Brasil,
assim como em muitos outros países, a disseminação da tecnologia solar fotovoltaica começou com sistemas isolados, que abasteciam locais distantes
das redes de distribuição de eletricidade. Esses sistemas continuam sendo
uma opção para energizar comunidades distantes do acesso à rede convencional de distribuição de eletricidade, mostrando-se economicamente viáveis para certas regiões do país.
A eletrificação de domicílios individuais com sistemas fotovoltaicos proporciona aos beneficiados a ampliação do leque de atividades, tanto para fins
produtivos como para os educativos ou de lazer. Em geral, um sistema fotovoltaico domiciliar simples permitiria apenas um consumo proporcional à
radiação solar, isto é, durante as horas do dia em que a luz do Sol incide e,
especialmente, em dias ensolarados. Por isso, é comum acoplar a esse conjunto um sistema de acumulação de energia: para poder dissociar o consumo do momento exato em que ela é gerada. Esses sistemas de acumulação
podem adotar muitas e variadas formas, sendo a acumulação eletroquímica
em baterias a mais frequente.
Também no contexto de sistemas isolados, a energia solar fotovoltaica pode
ser utilizada em sistemas para bombear água. Estes sistemas, por não necessitarem de acumulação de eletricidade, em geral são competitivos quan-
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do comparados com sistemas de motores alimentados a diesel. A vazão do
sistema e a quantidade de água bombeada variam com a irradiação que incide no gerador ao longo do dia, em função das condições meteorológicas e da
época do ano.
Nos centros urbanos, os sistemas fotovoltaicos podem ser utilizados como
unidades de geração em áreas já ocupadas, telhados de residências, coberturas de estacionamentos e de edifícios. Um bom exemplo para a aplicação da
geração com sistemas fotovoltaicos é a sua implantação em prédios públicos,
pois costumam usar uma carga mais expressiva de energia no período diurno. Essa particularidade, do consumo que coincide com o período de geração,
permite estabelecer estratégias de redução de consumo em edificações urbanas e, por consequência, economizar energia produzida por meio de outras
fontes primárias, como a hidrelétrica e a termelétrica, por exemplo.
Uma iniciativa desse tipo pode ser observada no prédio da administração do
Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, que, desde
o ano de 2001, tem 50% de sua demanda de eletricidade atendida por um
sistema fotovoltaico de 12 kW instalado em sua fachada. Em agosto de 2011,
foi inaugurada no município de Tauá, no Ceará, a primeira central solar fotovoltaica brasileira, de 1 MW.

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

Sugestão de atividade complementar
A Organização das Nações Unidas (ONU) designou 2012 como o Ano da Energia
Sustentável para Todos. Instigue os participantes a falarem sobre essas possíveis
fontes sustentáveis de energia. Pergunte como percebem a relação entre as políticas públicas e a adoção de fontes voltadas para a sustentabilidade, no Brasil.
Após a conversa, proponha o seguinte cálculo: um metro quadrado de geradores fotovoltaicos tem capacidade de produzir 500 Wh por dia ou 15 kWh por
mês. Peça que pesquisem o consumo de energia de suas casas e calculem qual
a área de geradores fotovoltaicos necessária para atender a essa demanda.

Sugestão de filme
Sunshine – Alerta solar, 2007.
Duração: 100 minutos.
A tripulação da nave Icarus II tem a missão de reacender o Sol. O astro encontra-se em fase terminal e o fim dele representa a extinção da humanidade.
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Capítulo 14

O sistema
interligado
nacional – SIN
Francisco José Arteiro de Oliveira
Gerente executivo de programação da
operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Problematização
Dinâmica do pulso
Organize os participantes em círculo. Peça que fechem os olhos e, de mãos dadas,
respirem profundamente por algumas vezes. Oriente para que cada um se concentre
nos batimentos de seu coração. Depois, devem procurar sentir o calor e a pulsação das
mãos de quem estiver ao seu lado. Espere algum tempo e solicite que abram os olhos.
Proponha a dinâmica do pulso. Dê início à primeira rodada pressionando levemente a
mão de quem estiver ao seu lado. Avise quando o movimento voltar para você. É importante estar atento ao tato, e não à visão.
Aumente a complexidade, transmitindo mais de um aperto de mão. O ritmo também
pode variar. Cada pessoa retransmite o movimento, assim que o receber, repetindo o
mesmo número de apertos, no mesmo ritmo, na mão do vizinho. Quase ao mesmo
tempo, pressione as mãos de seus dois vizinhos, à esquerda e à direita, sem avisar. Se
alguém perguntar se fez isso, confirme.
A dinâmica segue com o retorno dos estímulos enviados para um lado e para outro. Às
vezes, demora algumas rodadas para o movimento “pegar” – a concentração vai aumentando e o movimento volta com mais velocidade e precisão ao emissor. O jogo continua
se outras pessoas quiserem fazer o papel de emissor, lançando novos pulsos. Depois de
algumas rodadas, cesse o movimento. Peça que todos tornem a fechar os olhos e sintam
a pulsação – a própria, a dos vizinhos e a do círculo, se possível. Abra espaço para que os
participantes contem o que sentiram e para que comentem a dinâmica.
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Objetivos do texto
1. Evidenciar a importância da produção hidrelétrica na matriz energética brasileira.
2. Apresentar o Sistema Interligado Nacional (SIN)

Capacidade instalada por fonte,
incluindo-se a parte nacional de Itaipu (7.000 MW).

85% HIDRÁULICA
9% PETRÓLEO
5% NUCLEAR
1% CARVÃO

Fonte: http://www.eletrobras.com/relatorio_sustentabilidade_2010/html_pt/perfil.html

A análise da potência elétrica instalada no Brasil mostra que a expansão do
nosso parque gerador ocorreu, principalmente, através de usinas hidrelétricas.
Em 2010, as hidrelétricas representavam cerca de 85% da potência elétrica do
país. Os outros 15% dessa potência encontram-se em usinas termoelétricas,
incluindo-se nesse conjunto as Centrais Nucleares de Angra dos Reis.
A predominância das hidrelétricas na geração de energia elétrica no Brasil
não se deve apenas ao fato de não termos combustíveis em quantidade suficiente para que a geração termoelétrica pudesse substituir a hidreletricidade, com vantagens econômicas. O Brasil possui muitas bacias hidrográficas,
com centenas de rios perenes e caudalosos. Esses rios, espalhados pelas
diferentes regiões do país, estão sujeitos a diversos regimes de chuvas, com
períodos chuvosos e secos ao longo do ano, característicos da sazonalidade
de cada região. A abundância hidrográfica, associada às diferenças de sazonalidade entre regiões, induziu à vocação hidrelétrica do nosso sistema elétrico, que, no entanto, até 2010 só aproveitava cerca de 30% de todo o potencial
hidrelétrico disponível no Brasil, estimado em 255.000 MW/ano.
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Bacias hidrográficas do Brasil
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A predominância da energia hidrelétrica deverá perdurar no Brasil por várias
décadas, independentemente de oportunidades estratégicas, técnicas ou econômicas e da necessidade de novas fontes de geração. Não só pela nossa vocação natural para a hidreletricidade, mas, também, pela expectativa de crescimento do mercado de energia elétrica, que requer, a cada ano, um aumento
considerável na oferta de geração. Nesse contexto, o potencial das usinas hidrelétricas no Brasil pode, ainda, suprir parte dessa demanda crescente.
A predominância da hidreletricidade no nosso sistema elétrico, com cerca de
85% da capacidade instalada, faz com que as usinas hidrelétricas sejam responsáveis por cerca de 90% da energia produzida em anos com hidrologia favorável. Em 2010, por exemplo, se verificarmos a energia gerada por cada fonte
de produção, veremos que, como o ano foi favorável, do ponto de vista hidroló-
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gico, cerca de 90% de toda a energia foi produzida por geração hidrelétrica. Mas
esse percentual varia ao longo dos anos, em função das condições hidrológicas
e das políticas de otimização eletroenergética verificadas em cada ano.

Produção, transmissão e distribuição
De um modo geral, a otimização energética no Brasil poderia ser definida como
o resultado de um conjunto de ações que visam a atender a demanda de energia ao menor custo, evitando desperdício de água nos reservatórios das usinas,
minimizando a utilização de geração térmica e equalizando, na medida do possível, os custos marginais de operação entre as regiões do país.
Então, para utilizar de forma otimizada os recursos energéticos existentes,
foi preciso estabelecer uma extensa malha de transmissão, que aproveitasse
a sazonalidade hidrológica das diferentes regiões do país. Essa extensa malha de transmissão funciona como uma espécie de usina virtual, que permite
transferir excedentes energéticos entre as diferentes regiões do país e otimiza, dessa maneira, os estoques armazenados nos reservatórios das usinas
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hidrelétricas. Assim, o Sistema Interligado Nacional (SIN) pode ser definido
como o conjunto de recursos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, cujo objetivo consiste em garantir o atendimento à carga do país,
de forma econômica e confiável.
Uma característica singular da malha de transmissão brasileira é a sua dimensão continental. Por conta da grande extensão do território que interliga,
essa malha apresenta grande complexidade operacional, especialmente se
comparada a sistemas de outros países.
Para visualizar sua dimensão territorial, a Rede Básica da malha de transmissão do SIN foi representada em escala dentro do continente europeu. A
figura abaixo permite observar que a interligação entre subsistemas do SIN,
tomando como referências a cidade de Porto Alegre e a de Manaus, nas regiões Norte e Sul, corresponde a uma malha de transmissão que atravessaria
o continente europeu quase que de ponta a ponta, ligando a cidade de Lisboa,
em Portugal, à de Estocolmo, na Suécia.
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O SIN é responsável pelo suprimento de energia em 98% do território nacional. Os 2% restantes constituem-se em sistemas isolados, localizados na
Região Norte do país, onde se destacam as cidades de Manaus, Boa Vista e
Macapá. Essas cidades dispõem de sistemas hidrotérmicos e/ou térmicos
locais. Destaca-se que, na Região Norte, os estados do Acre e de Rondônia
já se encontram interligados ao SIN ,e as cidades de Manaus e Boa Vista têm
sua interligação prevista para 2013.
Para se otimizar o uso da energia elétrica no Brasil, há necessidade de se
definir de forma ótima qual será a produção de cada fonte de energia elétrica
existente no país: hidrelétricas, térmicas, nucleares, eólicas, dentre outras,
além das transferências de energia entre suas regiões.
Para isso, faz-se necessário definir o Valor da Água estocada nos reservatórios das usinas hidrelétricas, a fim de dotar esses estoques de valor econômico, para que se possa valorar a geração hidrelétrica comparativamente às
outras fontes de custo conhecido (térmicas).
Assim, o Valor da Água pode ser entendido como o custo associado ao desestoque da água armazenada nos reservatórios para se efetuar o atendimento
a um incremento de carga.
Conhecendo-se o Valor da Água de cada região do país, pode-se priorizar o
uso da geração hidrelétrica nas regiões onde esta se apresenta com menor
custo, além de se utilizar os recursos de geração térmica de custo inferior à
água estocada nos reservatórios. No cálculo do Valor da Água, consideram-se as restrições operativas, além daquelas associadas ao uso múltiplo da
água e meio ambiente.
Os requisitos de uso múltiplo estão associados a usos básicos de sobrevivência humana, como matar a sede, cozinhar, tomar banho e cultivar alimentos.
Isso faz com que seja necessário garantir volumes de água suficientes nos
rios para o abastecimento das cidades, preservando-se também a sua qualidade. Além destes, há a navegação fluvial.
Além disso, observam-se os requisitos ambientais associados à preservação dos peixes, da flora e da fauna, que dependem dos rios para sua sobrevivência.
Em geral, o uso de geração térmica como complemento dos recursos energéticos das usinas hidráulicas é efetuado sempre que o valor da água for superior ao custo de operação variável das usinas térmicas. Mas há situações

126

em que o despacho de geração térmica também é considerado necessário
para aumentar a confiabilidade da operação elétrica do SIN, independente da
comparação entre o custo da geração térmica e o Valor da Água.
A otimização energética do SIN também indica o montante de participação de
cada bacia hidrográfica – usinas e reservatórios –, no atendimento à carga,
através de cálculos realizados por modelos computacionais. A função desses
modelos é garantir o atendimento ao mercado consumidor de energia elétrica, minimizando o custo total de operação e buscando, dessa maneira, tarifas
mais moderadas para o consumidor final.
A transferência de energia entre regiões se dá ordinariamente quando ocorrem
excedentes energéticos em uma região, ou se houver um desequilíbrio significativo nas condições de armazenamento e/ou do regime de chuvas, as chamadas
energias naturais afluentes, entre uma região e outra. Essa transferência possibilita minimizar vertimentos, reduzir a utilização de geração térmica e os riscos
de racionamento, além de aumentar os estoques de energia armazenada no SIN,
conferindo ao sistema de transmissão o papel de uma usina geradora virtual.
O SIN tem características singulares, como:
• predominância de geração hidrelétrica e diferentes bacias hidrográficas
com suas diversidades hidrológicas;
• complementação térmica;
• extensa rede de transmissão e aproveitamentos em cascata dos reservatórios;
• diferentes proprietários das usinas geradoras de energia.
Tais características do SIN demandam a coordenação operativa da cascata, a
coordenação integrada entre usinas de uma mesma bacia, a integração entre as diversas bacias e entre regiões geográficas, além da coordenação da
operação hidrotérmica. Tudo isso resulta no elevado grau de complexidade do
Sistema, de modo que os procedimentos necessários para otimizar os recursos energéticos têm reflexo direto no processo de planejamento e programação da sua operação. Em função disso, o planejamento, a programação e a
operação do SIN são feitos de forma centralizada pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS), com a participação dos agentes de geração, transmissão e distribuição que integram o SIN.
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As principais características do SIN são as seguintes:
• Interdependência na geração
A operação de uma determinada usina hidrelétrica depende das vazões liberadas a montante por outras usinas, ao mesmo tempo em que a sua operação afeta as usinas a jusante, de forma análoga.
• Integração geração-transmissão
A utilização dos recursos de geração e transmissão dos sistemas interligados permite reduzir custos operativos, minimizando a produção térmica e o
consumo de combustíveis sempre que em outros pontos do sistema houver
excedentes energéticos. Em períodos de condições hidrológicas desfavoráveis, as térmicas podem complementar o atendimento à carga, atuando de
forma conjunta com as usinas hidrelétricas. Assim, a participação complementar das usinas térmicas no atendimento do mercado consumidor exige
interconexão e integração entre os diversos agentes da cadeia.
• Interconexão na transmissão
Funcionando como usina virtual pela interligação entre bacias e regiões
geográficas, a malha de transmissão do SIN transporta grandes blocos de
energia para os centros de consumo e viabiliza, dessa maneira, a otimização
energética pela exploração de complementaridades hidrológicas. A interconexão do sistema proporciona o aproveitamento ótimo da água, gerando
energia elétrica ou armazenando água onde for mais conveniente.
Em resumo, a natureza do Sistema Interligado Nacional faz com que exista um
acoplamento espacial e temporal das decisões tomadas na sua operação eletroenergética. O uso, no presente, mais ou menos intensivo dos estoques de água
nos diversos reservatórios, frente às incertezas das condições hidrometeorológicas e do consumo, irá afetar a operação futura do Sistema, em termos de
garantia de atendimento e em termos de custos ao consumidor final.
Por outro lado, as decisões de operação do sistema no presente dependem
de como se imagina a sua configuração futura – quantas usinas, quantas
linhas de transmissão, qual o mercado a ser atendido. Isso quer dizer que se
pode usar mais ou menos a “poupança energética dos reservatórios” no presente, dependendo da expansão prevista para a rede de transmissão e para a
oferta de energia elétrica.
Essas características, aliadas ao fato de que a expansão da geração e da
transmissão demanda longos períodos de maturação, fazem com que a operação em tempo real do SIN seja precedida de estudos de planejamento e
programação para garantir, ao menor custo, a confiabilidade do sistema, a
qualidade e a quantidade de energia requerida pelo mercado consumidor.
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Sugestão de atividade complementar
Exiba o episódio nove “Política energética” da série Vida de República. Na
leitura de imagem, peça que destaquem negociações de benefícios coletivos.
Como isso acontece no planejamento energético brasileiro e entre os vários
órgãos envolvidos? Qual o papel das tecnologias da informação e da comunicação nesse contexto?
E na vida do grupo, essas tecnologias estão presentes? Como e quanto? O
grupo usa a internet? Com que objetivos? Que facilidades e desafios encontram? Promova uma roda de conversa sobre o tema, explorando a importância de articularem, mobilizarem e realizarem ações em rede.

Sugestão de filme
A Rede Social, 2010. 		
Duração: 121 minutos.
O filme apresenta a história da criação da rede social Facebook.
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Capítulo 15

Redes
inteligentes: um
estudo de caso em
Parintins
Elaine Fonseca
Assistente da Diretoria de Distribuição da Eletrobras

Problematização
Influência de diferentes culturas na língua falada no Brasil
Para que dois sujeitos se comuniquem, é preciso que usem um código comum. A
língua de uma nação é o código comum utilizado por seu povo. No Brasil, o código
que utilizamos para nos comunicar é a língua portuguesa. Mas a nossa língua
sofre influências, não só dos portugueses, de quem herdamos o idioma, mas de
outros povos que constituíram a nação brasileira – indígenas, africanos e outros
imigrantes.
Proponha que cada aluno pesquise e anote uma palavra utilizada na língua portuguesa, com o respectivo significado, que seja de origem indígena, africana, inglesa,
árabe etc. Peça que os alunos coloquem as palavras em um saco. Posicione o saco
de palavras no centro da roda de participantes e peça que cada um, voluntariamente, vá até o centro, tire um papel e faça uma mímica para o grupo adivinhar a palavra que está representando. Se, de início, ninguém quiser voluntariar-se, comece
você o movimento, tirando uma palavra e usando apenas gestos para representá-la.
Assim segue a dinâmica, sucessivamente, até que todas as palavras tenham sido
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representadas, ou que ninguém mais queira fazer mímica. Essa atividade amplia o
vocabulário do grupo, explora a linguagem corporal e a habilidade de expressar-se por
meio de gestos. Além disso, demonstra como é preciso dominarmos o mesmo código
para mantermos uma comunicação.

Objetivos do texto
1. Trazer um breve panorama sobre o município de Parintins.
2. Apresentar o conceito de smart grids, ou redes inteligentes.
3. Contextualizar o projeto-piloto de smart grids em Parintins.
4. Proporcionar uma visão das mudanças técnicas, econômicas e culturais promovidas pela implantação de redes inteligentes.

O que você sabe sobre Parintins?
Parintins é uma ilha fluvial da margem direita do Amazonas, acessível apenas pelo rio ou pelo ar. Originalmente chamada de Tupinambarana, que quer
dizer pertencente aos Tupinambás, a ilha era habitada por povos indígenas de
várias etnias: Tupinambá, Mawe, Munduruku, Sapupé, Peruviana e Parintins.
Os europeus lá chegaram em meados do século XVIII, e, com eles, vieram os
africanos. Mais tarde, imigrantes japoneses também se instalaram no local.
O município de Parintins fica no estado do Amazonas, próximo à divisa com o
Pará, em uma região montanhosa de floresta. Parintins é famosa pelo Festival Folclórico que acontece todo ano, em junho, com uma manifestação conhecida no Norte do país como Boi Bumbá. E, nesse Festival de Parintins,
existem dois bumbas ou bois: Caprichoso, representado por uma estrela
azul, e Garantido, por um coração vermelho. Um detalhe curioso é que um
parintinense não pronuncia o nome do boi da torcida oposta, chama-o de
“contrário”. E, enquanto um boi desfila, a torcida do contrário permanece em
respeitoso silêncio.
Sem a euforia dos dias do festival folclórico, Parintins é um lugar onde se vê
gente andando de bicicleta pelas ruas e onde as fachadas das casas, azuis ou
vermelhas, mantêm vivas as cores dos bois.
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Parintins e as redes inteligentes de energia
A ilha de Parintins é abastecida por um sistema isolado que gera energia
através de uma usina termelétrica para distribuição aos consumidores. Em
2011, em Parintins, foram queimados 24 milhões de litros de óleo para gerar
a energia termelétrica que abastecia um público consumidor de aproximadamente 16 mil pessoas.
O envolvimento de toda a comunidade de Parintins – indústrias, comércio, consumidores residenciais dos mais abastados aos mais humildes – permitirá fazer estudos abrangentes para um projeto-piloto de redes inteligentes de energia elétrica, passando por todos os pontos da cadeia, desde a geração até o
controle de equipamentos internos dos consumidores, observando diferentes
comportamentos para, desse modo, avaliar mais de uma alternativa de ação.
A proposta do projeto-piloto é aproveitar o sistema já existente e a infraestrutura de Parintins para experimentar a montagem de uma smart grid, ou
uma rede inteligente de energia elétrica, com os equipamentos já produzidos
pelas empresas, apenas modificando-os sem precisar inventar novos equipamentos. Em quase todo o Brasil há sistemas de energia. Um problema que se
apresenta é como adaptar o que já existe às novas tecnologias. Um sistema
elétrico dura muito tempo, por volta de trinta anos. Não há razão para acabar
com tudo o que está funcionando. O projeto vai testar novas soluções de mercado no sistema de Parintins, avaliar a tecnologia mais adequada para cada
situação e levantar o custo real de implantação dessa rede inteligente. Permitirá, também, observar se, com as redes inteligentes, o consumo do combustível usado para gerar energia pode ser reduzido e utilizado para outros fins.
Espera-se, ainda, encontrar caminhos para estabelecer uma nova relação de
parceria entre concessionária e clientes para o uso correto da energia.
Parintins é considerada uma amostra representativa do mercado, composto
por seis empresas de distribuição envolvidas no projeto da Eletrobras. Uma
amostra representativa é uma parte de um conjunto que apresenta características bem similares ao todo. E Parintins oferece um panorama similar ao
do mercado de energia no Brasil, considerando-se percentual de monofásicos; percentual de consumidores residenciais e comerciais; percentual de
consumidores de até 80 Quilowatt-Hora.
Por ser uma amostra representativa e que envolve toda a cidade, o piloto em
Parintins servirá de referência para todo o conjunto, ou seja, o que se aprender por lá pode ser aplicado em outros lugares do Brasil, com adaptações
que se mostrem necessárias.
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O que são smart grids?
O termo smart grid pode ser traduzido por rede inteligente. Um sistema energético se torna inteligente quando é integrado aos sistemas de comunicação,
a uma infraestrutura de rede automatizada e a sistemas de computador com
funções de análise avançadas, ou seja, aplicando tecnologia da informação.
Para que essa rede inteligente funcione, é preciso instalar sensores no sistema energético que, recebendo e enviando dados sobre o trajeto da energia,
estabelecem uma comunicação de mão dupla, confiável e com ampla cobertura. Esses sensores permitem acompanhar toda a cadeia, da geração até
a ponta – em estabelecimentos industriais, comerciais ou residenciais –, e
observar como consumidores em situações econômicas diversas lidam com
a energia e, também, com essa nova tecnologia.
Uma rede inteligente de energia pode ser comparada a um corpo humano.
O corpo humano engloba vários sistemas que funcionam de acordo com as
suas funções isoladas, mas há um sistema central, o cérebro, comandando
tudo. Essa é a função de uma rede inteligente: integrar diversos sistemas
isolados da cadeia energética – distribuição, transmissão, geração por meio
de usinas diversas, a óleo ou gás, nucleares, hidrelétricas, cada uma funcionando de forma independente, que precisam funcionar de forma integrada
para garantir a segurança e a qualidade desse sistema energético.
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Como começou o processo em Parintins?
O projeto Parintins foi lançado em junho de 2011, monitorado pela Eletrobras
Amazonas Energia. Mas outras cinco empresas – Eletrobras Distribuição
Acre, Eletrobras Distribuição Alagoas, Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia e Eletrobras Distribuição Roraima – estavam unidas em torno da proposta que poderá ajudar a definir políticas regulatórias
do setor energético, por intermédio desse projeto de pesquisa e desenvolvimento, viabilizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O projeto em Parintins substituirá todos os medidores dos mais de 15 mil
consumidores da ilha. A troca dos equipamentos de medição visa a monitorar o tráfego e a fazer um balanço da energia local. Investiga, também,
outros detalhes, como, por exemplo, se os transformadores queimam por
excesso de demanda devido ao consumo irregular ou se outros fatores podem influenciar, como a elevada temperatura local e o modo como a energia
é usada ao longo do dia. Essas informações ajudarão a precisar decisões
técnicas que serão tomadas, como mudar a especificação dos equipamentos
e a transferência de carga. O projeto Parintins, além da troca dos medidores,
inclui a medição e monitoramento de 300 transformadores de distribuição, a
automação dos alimentadores e a implantação de um sistema para melhorar
o uso do parque gerador de 25 MW de Parintins.
Quando a rede estiver instalada, a cidade de Parintins terá um sistema de
distribuição de energia elétrica totalmente automatizado, com medidores que
dispensam a presença de leituristas para fazer a aferição dos equipamentos.
Como todas as informações colhidas em campo são enviadas em tempo real
para um centro de inteligência, essas redes monitoradas, além de evitarem
desvios de energia, permitem descobrir a falta de energia em qualquer cliente e intervir remotamente para corrigir defeitos e falhas na distribuição, ou
em qualquer parte do sistema, automaticamente.
Em 2011, três religadores, que são equipamentos de proteção e manobra
da rede de distribuição, já haviam sido instalados em Parintins. Esses três
religadores, em comunicação com o Centro de Operação da empresa, foram
instalados nos circuitos elétricos do bumbódromo que alimentam a energia
da festa – um para atender regularmente e dois para o caso de algum imprevisto. Como esses três já estavam automatizados, durante os festejos seria
possível fazer uma transferência automática – se fosse preciso – para garantir o fornecimento de energia.
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Como as redes inteligentes transformam o cotidiano
da população?
Monitorando dados fornecidos por medidores automatizados, a concessionária tem acesso a diversas informações, como o consumo por hora, que lhe
permite trabalhar com tarifas diferenciadas e incentivar o consumo fora dos
horários de pico de demanda. E o consumidor, a partir do momento em que
tem acesso aos seus gastos diários, pode fazer escolhas sobre como usar
conscientemente a energia elétrica, controlando o seu consumo e o valor que
pagará no final do mês, antes mesmo de receber a conta de energia.
A proposta de implantar a rede inteligente em Parintins se concretiza em dois
anos, com final previsto para dezembro de 2012. A rede inteligente contribuirá para uma relação interativa com o consumidor, abrindo espaço para que
ele possa buscar formas de otimizar o uso da energia elétrica. Essa economia
de energia por parte do consumidor ajuda a reduzir a demanda por expansão
de geração, com consequentes benefícios ambientais, uma vez que é necessário usar de forma sustentável os recursos naturais e a sociedade é cada vez
mais dependente da energia em seu dia a dia. No setor energético, é comum
ouvir falar em controle da demanda de energia, e é muito importante que se
busque tornar os equipamentos mais eficientes. Há que se levar em conta
que o consumo no Brasil é bem menor do que nos Estados Unidos e na Europa, mas nós, brasileiros, podemos observar atentamente formas de reduzir o
consumo e a maneira de usar os recursos energéticos.
Por exemplo, Belo Horizonte é a capital nacional de aquecimento de água por
energia solar, a maioria dos prédios novos tem aquecedor solar para água.
Assim, reduz-se o uso de eletricidade ou gás para esse fim.
Espera-se que, a partir de Parintins, seja possível desenhar um modelo de
referência para definir: funcionalidades que valham a pena, tecnologias ne-
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cessárias de telecomunicações, o custo real do empreendimento e a melhor
forma de levá-lo a cabo. Para embasar o modelo que será implantado em
Parintins, foi realizado um estudo prévio, com o objetivo de levantar uma série de informações sobre o sistema elétrico e, também, sobre os hábitos de
consumo da população local.
A arquitetura de redes inteligentes montada em Parintins servirá como experiência para embasar o desenho de novos modelos que serão aplicados em
outras cidades, de pequeno, médio ou grande porte, nas distribuidoras da Eletrobras e, possivelmente, em todo o Brasil. A energia elétrica hoje consumida
no Brasil é gerada basicamente por hidrelétricas, ou seja, uma energia limpa,
o que torna a matriz energética brasileira um exemplo para o mundo. Quando
o projeto começou, já se sabia que colocar inteligência na rede elétrica é fundamental para fazer um planejamento estratégico da nossa matriz energética, e,
com isso, manter a matriz energética limpa e atingir a qualidade e a disponibilidade de serviços de energia que a população brasileira espera. Mas é preciso
estudar e experimentar a melhor maneira de fazê-lo.

Qual era o cenário em 2011?
No Brasil, em 2011, havia 62 milhões de consumidores de energia. Para suprir
esse consumo, o sistema contava com diversas formas de geração de energia elétrica, principalmente usinas hidrelétricas, o que coloca o país como
um líder mundial na produção de energia produzida por fontes limpas. Na
Amazônia, devido a condições específicas, como a ocupação caracterizada
por localidades isoladas, a energia é, em grande parte, gerada nas próprias
localidades por usinas térmicas a óleo. Em 2011, a conversão das usinas de
Manaus para gás já estava sendo feita onde a Usina Hidrelétrica de Balbina
contribuía com 20% da energia utilizada. A parcela restante era toda gerada
por usinas térmicas a óleo e a gás.
É importante destacar que, quando se fala em usina térmica a óleo, logo se
pensa que a queima desses combustíveis é ruim porque emite gases de efeito estufa. Mas pode não ser assim. Vamos considerar o caso da Amazônia:
queimar óleo lá, de uma forma otimizada e despachando energia conforme a
necessidade, integrando com outras formas de energia, pode ser mais adequado do que fazer uma linha de transmissão cortando a floresta inteira e
gerando desmatamento. Portanto, a forma mais ou menos limpa de gerar
energia sempre vai depender das especificidades de cada lugar.
Em todo o mundo hoje, inclusive no Brasil, temos, de um lado, a infraestrutura de energia e, de outro, completamente separado da rede do sistema
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elétrico, o sistema de telecomunicações com toda a sua estrutura. Por isso,
é necessário fazer leitura mensal do consumo de cada cliente no medidor de
energia ou relógio de luz para calcular o total de energia utilizada e, assim,
emitir a conta. Quando acontece alguma falha no fornecimento de energia,
uma equipe precisa percorrer grandes trechos da rede elétrica procurando o
defeito, principalmente quando, no período de chuvas, vários consumidores
reclamam de falta de energia ao mesmo tempo. Observamos aí dois aspectos
importantes: a gestão da energia e a proteção do sistema.
Dos seis últimos blecautes fortes que aconteceram no mundo na segunda
década do século XXI, três foram no Brasil. Por ser muito extenso, muito
interligado, muito integrado, o nosso sistema elétrico de transmissão ficava
mais vulnerável. Outros países trabalhavam com provedores isolados. Mas o
que isso indica? Em primeiro lugar, que era preciso atualizar o que já existia,
porque não só a quantidade de energia, também a complexidade do uso estavam aumentando muito.

Blecaute, do inglês blackout.
O termo se popularizou em 1965, quando parte dos Estados Unidos e
do Canadá ficaram 12 horas sem energia.
Também chamado de apagão, no Brasil, um blecaute refere-se à falta
de energia em determinada área geográfica. Diferente da interrupção
de energia, o blecaute caracteriza-se por uma duração prolongada,
atingindo grande extensão.

Em segundo lugar, que o mercado pedia mais qualidade e que, por isso, todos estavam em alerta para essa questão. Há tempos, ficar duas horas sem
energia não era grande problema. Atualmente, na maioria das cidades brasileiras, poucos minutos sem energia pode ser um caos.

Uma questão de cultura
No sistema elétrico brasileiro, em 2010, constatava-se uma perda muito elevada da energia gerada. Chama-se de perda a energia gerada que não é aproveitada, ou aquela usada sem que as empresas de energia recebam pelo seu
uso. Vamos pegar o exemplo das concessionárias do Norte do Brasil: a perda
energética total na Amazônia em 2010 era de 42%. Se tirarmos desse total
os 14% relativos às perdas técnicas, o que sobra é de perda não técnica ou
perda comercial: 28%.
Projeto Energia que transforma | TEXTOS
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As perdas são devidas a dois motivos: as perdas técnicas que ocorrem no sistema elétrico ao longo dos condutores e equipamentos desde a geração até o
ponto do consumo final, e que são inerentes ao processo, e as perdas comerciais por conta, por exemplo, dos “gatos”, ligações clandestinas para subtrair
energia elétrica. No Brasil, de modo geral, essas perdas comerciais são elevadas, conforme já exemplificado com os dados da Região Norte. Por que isso se
dá? Será que as pessoas não percebem o valor desse produto, não percebem
que devem pagar por ele? Parece existir uma percepção de que a energia,
por ser tão essencial, seria um “direito” e não um produto. No entanto, assim
como água, comunicação etc., energia é um produto que tem custos, que devem ser pagos de acordo com o modelo de negócio definido pela sociedade.
A tecnologia de redes inteligentes, com as medições automáticas e em diversos pontos da rede elétrica, permite identificar onde acontecem as perdas, que assim poderão ser reduzidas, aumentando, inclusive, a qualidade
do serviço. Mas, como se viu, a perda comercial está relacionada à cultura
de valor que se dá ao bem energia. Nota-se a necessidade de construir uma
nova relação: como é e como poderia ser a relação entre o agente que proporciona aquele bem e os que dele desfrutam? Como transformar essa relação baseada em oposição, em uma relação de colaboração e parceria? Como
aproximar estes dois polos? O valor da conta é resultado de uma tarifa e do
uso, ou seja, para haver uma adequação do valor ao orçamento das famílias
e ao custo da produção e distribuição de energia, há necessidade de ações de
todos os agentes envolvidos.
Para fazer um estudo da implantação do projeto-piloto, equipes da concessionária entrevistaram a população para levantar a percepção das pessoas
sobre energia e como percebiam a relação com a concessionária. O objetivo
era saber como receberiam a proposta de redes inteligentes, se a aceitariam
bem ou não; questionar se os moradores tinham ou não alguma resistência
à tecnologia. Na oportunidade, os entrevistados também foram apresentados
ao projeto de redes inteligentes.
O que a população tem dentro de casa também era importante, tanto em termos de tecnologia quanto de equipamentos. Por exemplo, observou-se que
em Parintins as pessoas não costumam ter chuveiro elétrico, mas é comum
terem ar-condicionado. Como faz calor, o banho é frio. Mas o ar-condicionado
é gelado. Com a temperatura externa a 39 graus, a temperatura do aparelho
é muitas vezes regulada para 17 graus centígrados.
As entrevistas também levantaram aspectos sobre a comunicação, a melhor
maneira de falar com as pessoas tanto para informações sobre o projeto
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como formas de disponibilizar os dados medidos após a implantação do projeto. Em uma das entrevistas, com a população local, a pesquisadora perguntou ao entrevistado: como gostaria que fosse feita a propaganda? Poderia
ser um manual, uma cartilha? A resposta foi algo assim: “Nós somos muito
articulados e politicamente organizados, se você for falar com associações
de bairro, todo mundo participa de associação de bairro; associação do Boi,
associação do pescador; associação de um monte de coisas. Então, a gente
não quer que coloquem propaganda na televisão. Propaganda na televisão
é só para chamar a gente: é dia tal! Amazonas Energia vai estar lá no lugar
tal, discutindo isso. Nós não queremos ficar vendo televisão”. E pediu que se
respeitasse aquilo que já tinham organizado.
O lançamento oficial do projeto foi feito no Festival do Boi. De forma simples,
para não interferir tanto no evento. Nas entrevistas, também foi solicitado
que não se distribuíssem folhetos nessa ocasião, pois todos estariam ocupados dançando e os papéis poderiam acabar jogados no chão.
A pesquisa prévia revelou características interessantes da população de Parintins: as pessoas adoram estudar e existe uma boa oferta de cursos técnicos e de graduação. A população valoriza o conhecimento e parece ser
criativa e competitiva.
Com as redes inteligentes o perfil dos trabalhadores que atuam nas empresas de energia elétrica também muda. No lugar de um especialista em
produção, outro em manobra e outro para coordenar a proteção, será preciso
que uma mesma pessoa entenda de todos esses assuntos, porque tudo estará concentrado em um equipamento único. O técnico, que antes só entendia
de eletricidade, passa a ter que entender de informática também, porque ele
vai ler o equipamento usando um programa.
A formação dos trabalhadores muda, exigindo um grau de escolaridade
maior e uma percepção ampliada para que possam analisar um conjunto
de informações muito mais complexas. O trabalhador com esse novo perfil
precisa ser formado.
O estudo prévio para o piloto começou com o levantamento do sistema local
de energia e com a pesquisa junto à população, por meio de conversas e
entrevistas. Ainda seria feito um estudo posterior para levantar resultados
alcançados com a implantação das redes inteligentes e a percepção da população em relação às transformações decorrentes desse projeto.
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Projeto Parintins e cenário de futuro:
o que mudará com as redes inteligentes?
As estruturas do sistema elétrico e de telecomunicações serão integradas,
gerando informações que serão enviadas a sistemas avançados de análise
de dados. O sistema elétrico fica inteligente quando nele se acopla, além de
sensores ao longo do sistema, a telecomunicação e sistemas computacionais. Antes, a informação estava disseminada no campo, mas quando todos
os medidores de energia forem conectados em rede, isso proporcionará uma
visão sistêmica da cadeia, um mapa de tudo que está ocorrendo no sistema
elétrico em tempo real.
Um dos principais objetivos dessa atualização tecnológica é identificar falhas
que possam ocorrer ao longo do sistema, assegurando a correção do problema em um curto espaço de tempo. Logo, o mapa do sistema garantirá a
proteção de toda a cadeia.
Se houver uma falha no sistema de distribuição, o mapa irá mostrar os pontos que ficaram sem energia e quais os equipamentos afetados. É possível
descobrir rapidamente o lugar em que o defeito ocorreu. Os medidores, além
de verificarem a energia que passa por eles, passarão a ler tensão, corrente,
demanda, quilowatt/hora, além de permitirem a leitura, o corte e o religamento remotos de energia, agilizando o atendimento ao cliente.
Para obter esse mapa, o sistema elétrico precisa ser integrado à infraestrutura
de comunicações. Não significa, necessariamente, que ele será utilizado para
transmitir dados – o que também é possível, por meio da tecnologia de Power
Line Comunication (PLC), ou Comunicação pela Linha de Energia. Seja qual for
a tecnologia utilizada, a integração entre os sistemas de energia e de telecomunicações é o que irá proporcionar a capacidade de “autorregeneração” da rede.
O sistema de transmissão de energia do Brasil
já é um dos mais complexos e mais monitorados do mundo. Integrar toda a cadeia em redes
inteligentes trará também para a distribuição
os benefícios dessa estrutura.
Em Parintins, quando todos os medidores forem substituídos, mais de 15 mil, não haverá
mais a leitura mensal para calcular o consumo
e emitir as contas. Com os medidores digitais,
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Sistema de transmissão de
energia
O Operador Nacional do Sistema (ONS) é responsável pela coordenação e pelo controle da operação das instalações de geração e transmissão de
energia elétrica no Sistema Interligado Nacional
(SIN), sob a fiscalização e regulação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Fonte: http://www.ons.org.br/institucional_linguas/o_que_e_o_
ons.asp

ao contrário dos equipamentos eletromecânicos utilizados antes pela maioria das distribuidoras, será possível ler o consumo de cada cliente com a
periodicidade que se desejar, seja ela qual for: uma vez por dia, ou uma vez
a cada dois dias, com informações de consumo por hora do dia. Esses aparelhos permitirão que o próprio consumidor acompanhe seu consumo por
meio de mensagens de torpedo (SMS) no celular ou pela internet, o que dará
maior confiabilidade ao serviço de energia elétrica. Dessa forma, o usuário
poderá optar por consumir energia fora dos horários de pico, evitando que a
demanda de consumo atinja o seu máximo.

No futuro, energia móvel
Um dos equipamentos em que as pesquisas mundiais estão investindo e
avançando muito são os dispositivos de armazenamento de energia, como
baterias, por exemplo. No contexto de tarifas diferenciadas, os dispositivos
permitirão aos consumidores carregarem as baterias nos horários em que a
energia é mais barata, para utilizá-la nos horários de tarifa mais cara. Com
esses dispositivos de armazenamento as pessoas vão poder carregar e descarregar energia onde quiserem. Como? Ainda não se sabe ao certo, mas é
uma visão do que será possível: a energia não estará mais presa à tomada,
teremos energia móvel, como a telefonia móvel. As pessoas poderão ir à praia
ou viajar levando o seu kit de energia.
Toda essa tecnologia e as mudanças nos processos permitirão que o uso da
energia seja mais uniformemente distribuído ao longo do dia, evitando que
as empresas de energia façam investimentos só para atender à demanda de
pico, nas horas em que todo mundo está usando energia ao mesmo tempo.
Vamos pensar um sistema de transportes urbanos. Como todo mundo sai do
trabalho ao mesmo tempo, as ruas ficam muito cheias de pessoas e veículos
e temos situações difíceis de locomoção. Em outros momentos, como durante a madrugada, elas ficam bem vazias. Sistema elétrico é como qualquer outro: dificilmente atende às condições extremas – na hora de consumo mínimo
fica subutilizado, e na hora de consumo máximo, sobrecarregado. Assim tem
acontecido com toda a infraestrutura: energia, transporte, água e esgoto etc.

Redes inteligentes podem favorecer a sustentabilidade?
As redes inteligentes abrangem os diversos agentes conectados pelo sistema
de energia, e é em função deles que essa rede existe. Há os consumidores, os
empregados e acionistas das empresas de energia e a sociedade como um
todo. Para atendê-los, existe toda uma infraestrutura física, desde a geração
de energia até o ponto de consumo final nas instalações de consumidores reProjeto Energia que transforma | TEXTOS
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sidenciais, comerciais, industriais e outros, que também estão em transformação. No Brasil, usamos como fonte principal as hidrelétricas. De forma geral,
a geração fica centralizada em grandes usinas. A partir delas, a energia é distribuída por longas extensões, como é o caso de Itaipu, localizada no Sul, cuja
energia é consumida em várias regiões do país, através de um grande sistema
de transmissão, envolvendo linhas e subestações. Para manter essa matriz
exemplar, o Brasil investe para agregar novas fontes de energia renovável.
Pelo novo modelo de fontes alternativas tem-se o que se chama de geração
distribuída: pequenas gerações de energia instaladas em residências, comércio, indústria etc., conectadas ou não ao sistema elétrico de distribuição.
Ou seja, os cidadãos também poderão injetar energia no sistema. O usuário poderá num momento dispor da energia da concessionária e, em outro,
usar a que ele mesmo está gerando. Poderá acontecer de alguém gerar mais
energia do que utiliza e, assim, injetar no sistema. O cidadão, que até então
era apenas consumidor de energia, passa a ser produtor também. Para isso
também os novos medidores de energia devem estar preparados.
Nos Estados Unidos já se inventou um termo para isso: prosumers – uma
contração do inglês producers, produtores, com o termo consumers, consumidores. Não são mais consumidores apenas, porque às vezes estão produzindo e, em outras, consumindo. Isso implica mudança no sistema físico e na
relação entre os agentes também.
Nesse ambiente, tornam-se bem mais complexos os processos de planejar
os novos investimentos, de operar e manter esse sistema integrado e também as formas de relacionamento entre todos os envolvidos. É como se fosse
um bioma energético. Por isso, as redes inteligentes se fazem necessárias:
para orquestrar o equilíbrio do sistema, como faz o cérebro no organismo.

Quais os maiores desafios da rede inteligente?
Os equipamentos, cada vez mais sensíveis, proporcionam mais confiabilidade
e mais resiliência, ou seja, aumentam a capacidade de adaptar-se rapidamente a condições diversas de funcionamento e operação. Assim é a rede
inteligente, ou smart grid, que permite perceber como está a cadeia e reajustar a sua topologia. E não se trata mais somente de movimentar chave,
abrir daqui e fechar dali, trata-se de controlar e incorporar outras fontes de
energia, proporcionar flexibilidade, qualidade e segurança à população.
A complexidade do sistema aumenta muito. Antes, a energia vinha de uma
fonte localizada, com seu sistema particular de distribuição e de proteção,
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como era o caso do sistema isolado de Parintins. Mas a condição proporcionada pelas novas fontes de energia e os diferentes papéis dos consumidores
– que ora consomem, ora geram energia, alimentando o sistema – pede uma
rede inteligente para lidar com essa complexidade. Por exemplo: imagine
uma situação em que a informação de que um equipamento precisa de manutenção chega até um técnico. Automaticamente, a rede inteligente desliga
o equipamento para que ele possa fazer o reparo. Quando o técnico for fazer
a manutenção, não basta saber que a subestação foi desligada, é preciso ter
certeza de que não há nenhuma outra fonte injetando energia naquele ponto.
Essa certeza é imprescindível para a segurança do profissional. Se a rede está
mais complexa, os sistemas que a monitoram e controlam, bem como os sistemas de comunicação e processamento de informação, devem se adequar.
Com tudo automatizado, a manutenção também será diferente. Se antes ela
era feita pelo tempo estimado entre falhas, ou quando ocorria uma falha,
agora passa a ser feita por condição, ou seja, monitoram-se as condições
do equipamento e define-se a hora de fazer as intervenções. Tudo vai ser
monitorado através de um sistema de dados que circulam por uma rede de
telecomunicações.
Também há a questão da segurança dessas informações: é preciso garantir
o sigilo e a privacidade das pessoas. Para impedir que hackers ou crackers
alterem dados, ou até que interfiram no controle do sistema de energia, essa
rede tem que estar muito bem protegida.
Com as redes inteligentes se chega a um novo nível de integração e de confiabilidade, que requer novos caminhos e soluções para toda a cadeia energética
– passando por geração, armazenamento e distribuição de energia, chegando
às centrais de monitoramento e controle da rede até a ponta, onde estão os
cidadãos. Cidadãos que, hoje vistos como consumidores de energia, em breve
terão um papel muito mais amplo nessa cadeia.

Recursos energéticos e escolhas
Há outra motivação para o projeto de smart grids: a perspectiva de esgotamento dos recursos energéticos no mundo. Fala-se que, dos oito recursos
que estão mais próximos de se esgotar no mundo, sete impactam o setor
energético. Três deles são o carvão, o petróleo e a água doce.
Com os avanços tecnológicos, usa-se cada vez mais energia, e ela se torna
um bem cada vez mais raro e caro porque, mesmo que seja gerada a partir
de uma fonte considerada limpa, como é o caso da matriz brasileira, cuja
Projeto Energia que transforma | TEXTOS

143

principal fonte é a hidrelétrica, sempre existirão impactos ambientais. Pode
ser que uma fonte tenha menos impacto do que outras, ou que provoque
impactos mais fáceis de serem contornados, mas sempre haverá impactos.
A consciência ambiental das pessoas vem se ampliando gradualmente, e
a pressão por uso de recursos renováveis é cada vez mais forte. Todos os
países, seus governantes e todos nós, cidadãos do mundo, vamos ter que
considerar para fazer escolhas que terão impacto sobre todos os seres que
compartilham esse mesmo planeta Terra.

Sugestão de atividade complementar
Convoque a turma para pesquisar a relação dos consumidores locais com a
energia. A localidade é atendida por rede elétrica? Qual a percepção que os
moradores têm da energia? Como é entendido o “gato”? Há preocupação em
consumir energia de forma eficiente? O que os consumidores esperam da
relação com a concessionária de energia?

Sugestão de filme
Cinco vezes favela – Agora por nós mesmos, episódio “Acende a Luz”, 2009.
Duração: 96 minutos.
O filme aborda a relação entre a população e a concessionária de energia: é
véspera de Natal e o morro está sem luz há três dias.
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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.

