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Apresentação
Este caderno aborda e complementa o conteúdo e as narrativas da série “Vida de República”, que você acompanha no Canal Futura, no projeto Energia que transforma.
A série em vídeo mostra o cotidiano de cinco jovens universitários e de Ensino Médio
– de diferentes origens e interesses – que moram juntos em uma típica república de
estudantes.
Misturando documentário e ficção, “Vida de República” tem como mote o cotidiano
desses jovens que mal saíram da casa dos pais, e como tema principal o uso eficiente da energia.
Como perceber a presença e a importância da ENERGIA?
Que desafios devem ser enfrentados e superados?
Como participar, do ponto de vista pessoal e social, da construção desse novo momento?
Muitas são as questões, mas... como elas se apresentam? Nos vídeos dos programas, os conteúdos específicos se misturam aos acontecimentos das vidas dos protagonistas. Em meio aos conflitos habituais, são apresentados e discutidos conceitos
como sustentabilidade, efeito estufa, energia limpa, fontes renováveis e não renováveis, cadeias energéticas, eficiência energética e tantos outros com os quais todos
nós estamos sempre esbarrando, mas do que, muitas vezes, nem nos damos conta.
Contraponto e complemento à trama ficcional, os minidocumentários são parte estrutural de cada episódio. Eles trazem informações concretas, mostram situações
reais que abrem espaço para novos questionamentos.
Nos cadernos 4 e 5, cada capítulo corresponde a um episódio do seriado em vídeo.
Neste Caderno 4, você encontra o material relativo aos cinco primeiros episódios. No
Caderno 5, aos capítulos restantes.
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O Caderno
• Contribui para o amplo entendimento do material audiovisual e de sua linguagem;
• Aprofunda questões técnicas e de conteúdo geral;
• Permite aprofundar o conteúdo do projeto Energia que transforma;
• Traz dicas práticas e atividades.
Desejamos uma boa leitura, muita energia e um bom e eficiente trabalho!
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fique
ligado

olho no
narrador

A seção fique ligado destaca aspectos mais delicados ou que mereçam atenção com relação ao
tema da sustentabilidade, da eficiência energética
e do combate ao desperdício. Ao relacionar temas
como eficiência energética e impactos ambientais
ao comportamento do indivíduo, das comunidades
e dos atores governamentais, procura ressaltar a
necessidade de todos os envolvidos pensarem e
trabalharem de forma coordenada e cooperada
para garantir um modelo de geração e consumo
de energia sustentável.

pilha
do dia
Dicas e atividades estão nas seções pilha do dia
e Atividade complementar, que vêm em seguida
para você explorar ludicamente os conteúdos específicos com os participantes, provocar a participação reflexiva e ativa de todos e incentivar formas
de mobilização prática para o envolvimento de
cada um e de todo o grupo com o tema.

Outro elemento estrutural do
programa é o “narrador”, voz
em off que se insere como
mais um personagem. Tem
a função do “coro” na dramaturgia clássica: explicita
conteúdos, questiona caminhos, esclarece atitudes, sugere saídas e universaliza as
questões, sempre pelo viés
do exercício da cidadania,
com toda a precisão científica
que o tema exige e sem perder o humor!

saiba
mais
Esta seção aprofunda informações específicas, mencionadas ou não nos episódios,
agregando elementos para a
reflexão geral sobre o tema.

vida de
república

para
refletir
Esta seção apresenta situações e questões relevantes do cotidiano para complementar as discussões que são travadas a
partir dos episódios.

Esta seção aprofunda informações
específicas, mencionadas ou não nos
episódios, agregando elementos para
a reflexão geral sobre o tema.

Energia que transforma | vida de república
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Introdução
Apague a luz ao sair – quem nunca ouviu essa recomendação que, quase
sempre, vem acompanhada da justificativa: “está pensando que sou sócio da
Light?”. Era assim que os pais cariocas pediam aos filhos, e muitos pedem
ainda hoje, para economizar energia, referindo-se à tradicional empresa concessionária de energia da cidade e de vários outros municípios do estado do
Rio de Janeiro.1
A bem-humorada sentença aponta para a crescente preocupação com os
custos do consumo doméstico de energia. A inquietação com o bolso toca
todos nós, que pagamos para ter acesso a esse recurso. Na prática, a preocupação imediata de boa parte da população não tem a ver com o uso eficiente
dos recursos energéticos e sim com o valor da conta de energia elétrica no
fim do mês.
Nos últimos anos, dentro e fora de casa, difundiram-se métodos e tecnologias
para economizar energia, sem, no entanto, privar a população dos benefícios
oferecidos pelo desenvolvimento. E não estamos falando apenas da energia
elétrica, que permite economizar nos gastos utilizando sistemas de ventilação e iluminação adequados, mas, também, da melhoria nos transportes
públicos, o que inclui a manutenção adequada da frota existente e a expansão
do metrô. Os veículos flex, que permitem ao consumidor escolher o combustível de sua preferência, e os elétricos, ambientalmente mais adequados,
mas que ainda têm pouca autonomia, são outras possibilidades, além das
novidades que ainda vão surgir, fruto de pesquisas tecnológicas. Mas o peso
no bolso não é a única implicação de um consumo mais ou menos eficiente.
A energia está presente em nossas vidas de muitas maneiras. A globalização das economias aumentou, e muito, a produção e a oferta de todo tipo
de artigos que consomem energia. Existem muitas facilidades para efetuar compras, mesmo a distância, permitindo receber em casa uma gama de
objetos que pode assegurar uma vida mais confortável como, por exemplo,
eletrodomésticos, computadores e outros eletrônicos. É possível visualizar

Light - empresa privada nacional, de origem canadense, há mais de um século
identificada com serviços de concessão de energia elétrica em vários municípios do
estado do Rio de Janeiro, particularmente na cidade do Rio.
1
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como todo esse aparato pode tornar a vida de cada um de nós mais prática,
mais ágil, trazendo benefícios, como reduzir o tempo de trabalho doméstico,
mas, também, pode aumentar as despesas da família, dependendo de como
“é gerido” o consumo energético.
Nossos amigos da República Pilhados, por exemplo, que cresceram nessa
realidade de consumo mais “facilitada” pela globalização, não desenvolveram
o hábito de pensar muito sobre o assunto e se deparam com alguma dificuldade em adequar costumes e abrir mão de equipamentos pouco eficientes, em
prol de diminuir despesas e colaborar com a preservação do meio ambiente.

Você também já se viu diante de um dilema desses, de
ter que mudar um hábito ou substituir um bem de consumo, seja por economia, ou pelo seu compromisso com
a sustentabilidade do planeta?

para
refletir

Entre a necessidade de gerenciar seus recursos financeiros e a dificuldade em mudar hábitos, os colegas da
República vão lidando com desafios e Soluções para
utilizar a energia de modo eficiente. A entrada da nova
inquilina, Joana, os ajuda a perceber que não é tão
difícil tomar certas atitudes em prol de um uso mais
eficiente de energia, mas que, para isso, informação e
disciplina são fundamentais.
As situações vividas pelos personagens nos episódios
um a cinco nos permitem melhor visualizar como, muitas vezes, nos acostumamos a consumir energia em excesso sem nem perceber. A luz elétrica, quando disponível em cada cômodo de uma casa, é algo tão natural
que, muitas vezes, nem mesmo lembramos que o interruptor está ali: a luz acesa parece ser o “estado” natural
de uma casa em uso. Em nosso dia a dia, da hora em que
acordamos até a hora em que voltamos para a cama,
podemos citar dezenas de objetos que utilizam energia,
como equipamentos eletrônicos deixados em modo de
espera (stand by), que nos permite ligar aparelhos por
controle remoto, como a TV, por exemplo; celulares e
seus carregadores; geladeira; e câmeras de segurança
que nos rodeiam, dentre outros.

Energia que transforma | vida de república

9

O acesso a certos equipamentos e serviços torna o cotidiano mais confortável e pode melhorar nossa qualidade
de vida, mas é importante ter em mente que toda essa
“fartura” não provém de algum milagre, mas resulta de
muito trabalho e do desenvolvimento de tecnologias. Todos, inclusive a indústria, gestores de shopping centers,
aeroportos, prédios públicos, etc. precisam ficar atentos para usufruir dessas facilidades, sem desperdício.
“Como assim?”, perguntariam os moradores da República Pilhados. É que o consumo precisa ser eficiente
para ser sustentável.
No fim das contas, queremos desfrutar das possibilidades que a energia traz de forma sustentável, considerando nossas necessidades individuais, mas também a sociedade e o meio ambiente.
Aos poucos, os cinco moradores da República Pilhados
vão percebendo que equilíbrio é fundamental. Gastar demais e ficar sem nada no fim do mês pode ser bem desconfortável. A mesma postura de evitar o gasto excessivo
e o desperdício vale para o meio ambiente. É preciso que
todos respeitem e cuidem do nosso planeta, por exemplo,
reduzindo a produção de lixo e evitando jogá-lo em rios,
lagoas ou nas encostas dos morros. A busca pelo equilíbrio, pelo consumo eficiente, é o foco nos vídeos a que
você vai assistir. A ideia é contribuir para que nos tornemos consumidores mais conscientes do funcionamento
da cadeia energética, do custo e do funcionamento dos
sistemas energéticos.
Aqui, o “pulo do gato” não é pensar que o aumento do
consumo é nocivo ou indesejado, mas refletir sobre a
melhor maneira de consumir, tanto para a manutenção
do orçamento doméstico como para a preservação do
meio ambiente. A busca por fontes diversas para geração de energia e a substituição de velhos hábitos de consumo por novos, mais eficientes, é um dos grandes desafios da humanidade para os próximos anos. Por isso,
eficiência energética e sustentabilidade são os assuntos
a serem explorados do primeiro ao último episódio do
nosso seriado.
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Episódio 1
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS RESIDÊNCIAS
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
•
•
•
•

Uso eficiente de energia nas residências
Selo Procel Eletrobras
Beneficios da energia
Diferentes usos da energia elétrica

Bagunça, barulho, economia, improviso... Desorganização? Diversidade. Uns mais
solidários, outros mais individualistas. Uns mais atentos, outros mais desligados.
É assim quando muita gente decide viver junto. É assim quando jovens resolvem
dividir uma casa.

vida de
república

Toda casa envolve contas. Já viu alguém escapar dessa? Casa alugada tem mais
conta ainda: tem o aluguel, a ser acertado com o proprietário. Assim como os
moradores de uma república, os proprietários também são diversos: uns mais
distantes, outros mais presentes, alguns mais flexíveis, outros mais rígidos. Na
República Pilhados, a proprietária Mazé não dá folga: acompanha de perto tudo
que acontece na casa, chegando até a fazer visitas “surpresa” aos inquilinos, só
para ver se anda tudo direitinho. E quando o assunto é dinheiro, a dona da casa
não alivia.
Este episódio trata questões que envolvem o uso eficiente de equipamentos domésticos, como, por exemplo, o ar-condicionado. Vamos ver como a turma da República resolve seus problemas. A ideia é instigar a reflexão sobre o gasto energético excessivo de aparelhos em mau estado de conservação ou muito antigos a
partir de uma proposta do Fábio, que quer trazer um aparelho de ar-condicionado
usado para servir de moeda de troca na sua parcela do aluguel.
Todos desconfiam que essa seja mais uma das malandragens dele. Leandra, muito atenta, logo percebe que, pela “idade”, o aparelho, provavelmente, consome
muita energia. Fábio retruca que ele é muito econômico e argumenta que o testou. Só que Leandra não perdoa: um ar-condicionado velho vai ser apenas mais
um motivo para Mazé reclamar do alto valor das contas de luz, argumenta. E com
razão, se for muito antigo e, ainda por cima, em mau estado de conservação, é
certamente uma forma ineficiente e desnecessária de consumir energia.

Energia que transforma | vida de república
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olho no narrador
Nosso narrador é mais um personagem, que tem como função destacar as informações mais específicas sobre consumo eficiente. Nesta primeira entrada, chama
atenção para a classificação do consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos. Explica como a sua compra demanda alguns cuidados e que os artigos de
menor consumo energético dentro de sua categoria recebem um selo de eficiência
energética, o Selo Procel Eletrobras. Você já ouviu falar do Selo Procel Eletrobras,
sabe o que é? Se quiser aprofundar o assunto, leia a seção Saiba Mais, abaixo, ou
dê uma olhada no documentário deste episódio.

saiba
mais
PROCEL

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel)
tem como objetivo promover a eficientização da produção e do
consumo de energia elétrica para que se eliminem os desperdícios
e se reduzam os custos e os investimentos setoriais. Criado pelo
Governo Federal, em 1985, é executado pela Eletrobras, com
recursos da empresa e da Reserva Global de Reversão (RGR).
Instituído em 1993, o Selo Procel Eletrobras de Economia de
Energia indica ao consumidor os produtos que apresentam os
melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria.
Ao optar por um produto com esse selo, além de economizar na
conta de energia elétrica, o consumidor estimula a fabricação e
a comercialização de equipamentos que incorporam tecnologias
mais eficientes e contribui para a realização de investimentos em
tecnologia e para preservar o meio ambiente.
Desde sua criação, o Selo Procel Eletrobras atua em parceria
com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), cujo
principal produto é a Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia (ENCE). Enquanto a ENCE cria um ranking entre os
produtos, ou seja, uma escala de eficiência energética, que vai de
A (mais eficiente) a E (menos eficiente), o Selo Procel Eletrobras
destaca os equipamentos mais eficientes da faixa “A” da ENCE,
mas vai além: estabelece critérios ambientais e de desempenho
adicionais. A parceria Eletrobras e Inmetro garante os recursos
necessários à criação de uma infraestrutura laboratorial, de
forma que todos os produtos possam ser submetidos a ensaios
específicos para comprovar o seu desempenho.
A ideia é orientar tanto o público, que recebe informações sobre
o desempenho energético daquilo que pretende adquirir, quanto
a indústria, que é estimulada a apostar em produtos mais
eficientes.
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Inconsolável, Fábio continua tentando reduzir o consumo de energia em
casa, mesmo que por métodos não muito democráticos e que causam
desconforto. Sem que os colegas saibam, retira lâmpadas, desliga o chuveiro elétrico, esconde o secador de cabelos e dá sua última cartada: propõe a Mazé conseguir mais um morador para a casa, supondo que assim
a divisão das contas será mais favorável. Fábio nem se preocupa com o
fato de que uma pessoa a mais possa aumentar o consumo de energia e,
portanto, sua parte no rateio das contas. Assim, logo produz um anúncio
de vaga livre na República, também sem consultar mais ninguém. Mas
como a sorte o favorece, a vaga acaba tendo uma forte candidata: Joana.
Inteligente, bonita e... econômica no consumo de energia.
Como toda decisão unilateral tomada em um ambiente coletivo é problemática, a proposta de receber mais um morador na casa entra em discussão. Em conjunto, o grupo encontra uma solução.

Energia que transforma | vida de república
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saiba
mais
Lâmpadas!

Quando acendemos uma lâmpada, nem imaginamos o quanto
elas são rigorosamente testadas antes de chegarem às nossas casas. Neste episódio, acompanhamos a realização de
testes de laboratório que medem o consumo de energia em
lâmpadas, luminárias e outros equipamentos, e aprendemos
como a mudança do tipo de lâmpada altera, e muito, os custos
financeiros e ajuda a preservar o meio ambiente.
Quando se fala em lâmpada, a que nos vem à cabeça é a do
tipo incandescente, aquela que usamos como símbolo de
“ideia”. Mas, nesse caso, popularidade não é sinônimo de
eficiência. De toda a eletricidade que chega a uma lâmpada
incandescente, apenas 5% tornam-se energia luminosa; os
outros 95% transformam-se em energia térmica e são liberados na forma de calor.
As lâmpadas fluorescentes consomem muito menos energia
para gerar a mesma quantidade de luz e são muito mais duráveis – apesar de serem um pouco mais caras, podem acabar saindo mais em conta... E o meio ambiente agradece!
Existem, ainda, outras alternativas às lâmpadas incandescentes, como os LEDs (do inglês, Light Emitting Diode), que quer
dizer Diodo Emissor de Luz, pequenas lâmpadas que acendem
por meio de um dispositivo semicondutor. Eficientes, têm a
vantagem de serem mais flexíveis quanto a cores e formatos e
são crescentemente utilizadas em equipamentos de sinalização e aparelhos domésticos, como controles remotos, visores
de relógios digitais e, agrupadas, em telas de TV.
Mas, atenção na hora de descartar as lâmpadas fluorescentes! Enquanto as lâmpadas incandescentes podem ser enviadas para a coleta seletiva – que reaproveita os componentes de
vidro e metal – as fluorescentes exigem cuidado porque contêm metais pesados, como o mercúrio, liberados no ambiente
quando elas se quebram. Ao descartá-las, é preciso acondicioná-las bem e devolvê-las ao fornecedor que as vendeu.
Você sabia que existe uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece uma série de normas técnicas e procedimentos específicos a serem adotados para transportar e
garantir a destinação final adequada dessas lâmpadas, que
é de responsabilidade de seus fabricantes e comerciantes?
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fique ligado
Se prestarmos atenção, veremos que muitos de nossos hábitos levam a um
gasto maior de energia do que o necessário, seja a do nosso próprio corpo, a
elétrica ou qualquer outra.
Fábio, por exemplo, por não se organizar bem financeiramente, vive gastando
um monte da sua própria energia para contornar os problemas trazidos por
suas dívidas. O mesmo acontece com o consumo de energia pela vida afora. Em
certos casos, por comodismo, acendemos lâmpadas sem necessidade, quando
poderíamos, simplesmente, abrir uma cortina e deixar entrar a luz do dia.
Em uma esfera maior, a geração e o consumo de energia por um país dependem
de uma série de fatores, até mesmo de acordos internacionais ratificados por
seus governantes. O Protocolo de Kyoto (elaborado em 1997, no Japão), do qual
o Brasil é um dos 55 países signatários, é um tratado internacional direcionado
principalmente a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A produção de energia, especialmente
a que é obtida a partir da queima de carvão vegetal, é uma das causas dessas
emissões, assim como atividades ligadas ao uso da terra, como, por exemplo, o
desmatamento das florestas tropicais.
Esta é uma situação complexa, e para entendê-la amplamente, precisamos
considerar seus diferentes aspectos: como lidar com o desafio de promover o
desenvolvimento sustentável?
Como você acha que esse dilema pode ser resolvido? Você conhece boas práticas de países que estão procurando equilibrar produção, consumo e respeito ao
meio ambiente? Não se trata só da emissão de gases: o excesso de calor liberado para a atmosfera também causa impactos negativos no planeta. Tanto no
âmbito do consumo industrial e comercial como no doméstico, nossos hábitos
podem ser mais ou menos eficientes – evitar desperdícios também contribui
para diminuir a poluição e o aquecimento da atmosfera.
Em certos casos, é a falta de informação que nos leva a um consumo excessivo
e desnecessário de energia. Quando preferimos pagar mais barato por um produto, por exemplo, acreditamos estar fazendo economia. Nem sempre. Alguns,
embora baratos, são energeticamente ineficientes, consomem mais energia
que outros durante o mesmo período. É o “barato que sai caro”, tanto para o
bolso como para o meio ambiente.

Energia que transforma | vida de república
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pilha
do dia

para
refletir

É possível diminuir o valor das contas de luz no fim do mês e,
com isso, contribuir para um melhor equilíbrio do meio ambiente. O principal é que, conhecendo melhor o quanto cada
objeto consome, de onde vem a energia e como evitar o desperdício, nos tornamos não só mais atentos ao que consumimos, como, também, cidadãos mais participativos em busca
de uma cultura global de sustentabilidade.
Há diferentes formas de fazer escolhas em prol do uso eficiente da energia. E já tem gente trabalhando para isso. Você
já observou em seu entorno se existem construções mais eficientes no aproveitamento da energia do que outras?

Você parou para pensar que, se optar por usar mais vezes a bicicleta e preferir sempre o transporte coletivo,
colabora para reduzir a emissão de gases poluentes?
Quando não for possível abrir mão do carro particular,
adote o transporte solidário.
Refletir é dar um passo importante em direção à construção de um consumo mais sustentável. Há muitas outras ações e reflexões nesse sentido. Vamos descobrir
algumas delas? No episódio 1, a Pilha do dia traz boas
pistas sobre como economizar energia em casa sem
perder qualidade de vida. Tomar banhos mais rápidos
e comprar aparelhos comprovadamente eficientes são
formas de estar um passo à frente no uso eficiente da
energia. E há muitas outras!
• Você usa lâmpadas fluorescentes? Sabia que elas
economizam até 80% de energia em relação às incandescentes? Há muitos tipos e modelos, você pode
pesquisar alguma que se encaixe melhor em suas necessidades.
• Quando se reconhece o Selo Procel Eletrobras, a escolha de produtos com base na maior eficiência energética fica bem mais fácil. É um olho no produto e outro no
Selo Procel Eletrobras!
• Às vezes nossa geladeira parece uma vitrine, dá vontade de abrir a porta e ficar apreciando! Embora seja tentador, devemos evitar esse hábito. Antes de preparar
um alimento, retire todos os ingredientes que pretende
usar. Assim você mantém o ar frio dentro dela e evita o
desperdício de energia.
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Um dos grandes aprendizados deste episódio é que, com informação, fica
muito mais fácil compreender e fazer escolhas para utilizar a energia de forma mais eficiente e sustentável.
Há muitos exemplos de boas práticas energéticas por aí. Algumas estão perto de nós, no bairro, na cidade, na região. Outras, inclusive, são tema de programas de TV como Globo Ecologia, Globo Ciência e Cidades e Soluções. Sem
falar na internet, que, para quem é bom navegador e seleciona bem seus
conteúdos, proporciona um “mundo” de informações sobre práticas inovadoras na geração e no uso da energia. E você, como pretende multiplicar essas
informações? Aceita uma sugestão energética?

Energia que transforma | vida de república
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atividade

Episódio 1–Reconhecendo a série
Objetivo
Esta atividade tem o objetivo de reforçar a apresentação da série e destacar
os principais acontecimentos e as características mais importantes dos personagens.
Após a exibição do vídeo, promova um bate-papo informal com os participantes sobre o tema apresentado. Aqui você encontra um pequeno roteiro de
como desenvolver essa conversa.
• Quem são os personagens? Quais são suas principais características?
• Alguém se identifica com algum deles? Qual e por quê?
• Será que os participantes conseguem reproduzir os principais trejeitos e
características dos personagens? Pode ser por mímica ou por desenho,
por exemplo.
• Como se inicia o episódio – como está cada personagem no início?
• Quais são os acontecimentos mais marcantes ao longo do episódio?
• Como termina o episódio – como está cada personagem ao fim do episódio?
• Existe algum conflito entre o(s) personagem(s)? Qual(is)? Se fosse elaborar um “emocionômetro”, ou seja, fazer um gráfico da intensidade das
emoções despertadas pelo episódio no grupo, como seria? Pode chamar
um voluntário para fazer esse gráfico, marcando no eixo horizontal o tem-
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po e, no vertical, a intensidade das emoções. No eixo do tempo, as cenas
em que a emoção aumenta ou diminui vão sendo sinalizadas. Nesta parte
da atividade, você pode aproveitar para falar sobre as diversas leituras que
podem ser feitas de um mesmo conteúdo: todos concordam que o “pico
da emoção” aconteceu numa determinada cena, ou há visões diversas em
relação a esse ponto máximo da linha das emoções?
• Qual é o principal tema ou temas da série? O episódio apresenta consensos e dissensos sobre o assunto? Quais? Que temas dentro desse assunto
o grupo considera como polêmicos? Após os participantes terem identificado a temática e reconhecido os principais acontecimentos, aproveite
para fazer um pequeno debate e saber se eles já viveram situações parecidas com as dos personagens. Como solucionaram esses desafios?
• Se quiser aprofundar ainda mais a compreensão do vídeo, pode explorar
suas características formais (linguagem, técnicas utilizadas etc.). Sugerimos o roteiro a seguir para desenvolver o bate-papo sobre essa “gramática visual”. Qual é o gênero utilizado – reportagem, ficção, documentário,
reality?
• Se a história pudesse ser resumida em cinco linhas, como seria? (Construa
essa sinopse com o grupo).
• Existem outros elementos utilizados na edição para reforçar seu conteúdo
(ex.: animação, efeitos gráficos, música etc.)? Quais? Que aprendizados podemos levantar a partir desta história?

Energia que transforma | vida de república
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Episódio 2
ENERGIA: CONCEITOS
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
• Energia e potência
• Tipos de energia e transformações energéticas
• Formas de energia e equipamentos de conversão

vida de
república

O funcionamento do corpo humano e a eficiência de seus mecanismos fazem com
que seja frequentemente comparado a uma máquina. É apenas uma metáfora, um
jogo de palavras para destacar a importância do equilíbrio entre todos os seus elementos. Já reparou que, quando estamos doentes e um ou mais órgãos se enfraquecem, todo o organismo fica comprometido, nos sentimos fracos e sem ânimo?
Falta energia e, naturalmente, é como se uma luz vermelha se acendesse, pedindo
atenção. Mas, via de regra, nosso organismo funciona muito bem! Basta usar a
dose certa de alimentação, repouso e atividade, fontes naturais de energia corporal.
Da mesma forma que no corpo humano, também nos sistemas energéticos que
alimentam países inteiros todos os elementos devem funcionar em perfeita sintonia. Para que a energia chegue até o consumidor, é necessário que as empresas
geradoras produzam energia elétrica, as transmissoras levem a energia até as
cidades e as distribuidoras a façam chegar até as casas ou empresas.
Às vezes, esquecemos que a energia não é infinita e que precisa ser usada de
forma equilibrada. É o caso de Leandra que, muito cansada, não sabe como fará
para repor toda a energia que gastou. Neste episódio, ela e Joana disputam a
liderança na casa, seja por meio de atitudes, seja compartilhando informações e
dicas práticas sobre consumo.
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olho no narrador
Como a energia chega às nossas casas?
“A energia vem sempre de outra energia”, afirma nosso narrador, em sua primeira contribuição para explicar as transformações ou conversões energéticas. É no
processo de conversão que se pode aproveitar, por exemplo, o movimento da água,
transformando-o em energia elétrica com a ajuda de geradores de hidrelétricas. Ou
a ação do vento sobre as pás de um aerogerador, convertendo energia mecânica em
elétrica. Depois dessa transformação, é hora de transportá-la.
Veja como a conversão da energia em suas diferentes formas acontece para atender
as necessidades humanas.

Energia que transforma | vida de república
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saiba
mais
Formas, fontes
e conversões
energéticas

A energia, ou capacidade de transformar, pode assumir várias formas. Dentre elas, as mais comuns são a elétrica, a
térmica, a química, a mecânica e a nuclear. Na natureza, encontramos diferentes manifestações da energia, que chamamos de fontes energéticas, como as quedas d’água, a lenha,
o petróleo, o gás, a radiação solar, os átomos de elementos
químicos, o vento etc.
Para que as fontes energéticas possam ser aproveitadas e
satisfazer nossas necessidades, é preciso que ocorram transformações energéticas. Afinal de contas, a energia, tal como
está presente no petróleo, por exemplo, não pode ser diretamente aproveitada. Seu potencial energético precisa ser convertido. No caso do petróleo, a energia é oferecida por meio
de seus derivados, como a gasolina. O mesmo acontece em
relação a outras fontes como a radiação solar, o vento, a água
ou o carvão, e outras mais. O que nos permite realizar essas
transformações e aproveitar o seu potencial para gerar energia são os aparelhos e os sistemas de conversão energética,
como motores de automóveis, fogões domésticos e lâmpadas.
Vamos ver um exemplo prático. Quando um carro “anda”, é
porque a energia química da gasolina (derivada do petróleo)
foi transformada em energia térmica dentro do motor, e em
seguida em energia mecânica necessária à sua movimentação. Da mesma forma, o fogão converte uma fonte energética
(gás), em outra (fogo), que permite que a energia química do
gás seja convertida na energia térmica necessária ao preparo
dos alimentos. Já a lâmpada transforma a eletricidade (produzida, por exemplo, nas hidrelétricas) na energia luminosa
utilizada nas cidades, casas e ruas.
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Leandra decide procurar estágio em uma ONG que trabalha com preservação do
meio ambiente, e por isso começa a estudar e a pesquisar assuntos relacionados
ao tema da energia. Ela descobre que essa palavra, que vem do grego energeia,
quer dizer ‘força em ação’ e que a energia está por toda parte, mesmo quando não
a percebemos. É ela que faz tudo acontecer. Nosso corpo transforma a energia
dos alimentos em movimentos musculares, por exemplo. A força da água (energia
hidráulica) pode ser transformada em energia elétrica.
Outro conceito importante que Leandra aprende é o de potência, que é medida em
watts. Quanto maior a potência de um equipamento, mais rápido ele consegue realizar uma tarefa e mais energia ele gasta. O fato de um aparelho ser mais potente
não significa que ele oferece mais eficiência energética.
Com o objetivo de trazer mais conteúdo sobre o tema, o narrador propõe um desafio: um jogo de perguntas e respostas sobre energia, em que o vencedor é quem
se mostrar mais afinado com os conceitos e atitudes eficientes. Na competição,
todos percebem que, no processo de conversão de uma forma energética para
outra, há sempre algum nível de perda de energia, que é inerente ao processo. Ao
contrário, o desperdício no uso da energia, em nosso cotidiano, pode e deve ser
evitado. Nesse clima, os moradores da República têm oportunidade de polemizar
sobre o que é energeticamente eficiente e ecologicamente adequado. Só quando
Joana fala em reciclagem Leandra percebe que já estava passando da hora de a
República separar o lixo e encaminhá-lo à reciclagem, contribuindo para economizar energia. A reciclagem do alumínio, por exemplo, permite reduzir em até
90% o consumo de eletricidade, em relação ao que é gasto quando ele é produzido
a partir de sua matéria-prima, a bauxita. Para compreender melhor a relação
entre a reciclagem do lixo e o consumo energético, leia o Saiba Mais.

Energia que transforma | vida de república
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Reutilização X reciclagem
saiba
mais

Em visita a um centro de reciclagem de latas de alumínio,
aprendemos que essa atividade contribui com a saúde do
meio ambiente e gera empregos. Conforme o tipo de material,
há uma economia considerável.
Reciclar sempre economiza matéria-prima e energia. Na reciclagem de papel, economizamos a celulose que é obtida das
florestas plantadas; na reciclagem do vidro usado para produção de garrafas, economizamos energia e matérias-primas.
Em alguns casos, essa economia é surpreendente: o uso de
sucata na produção de aço reduz em 30% o consumo de energia, e a reciclagem do alumínio permite reduzir em mais de
90% o consumo de eletricidade, quando comparado com a
produção desses metais a partir de minérios.
O lixo é um problema ambiental dos mais sérios. Você conhece pessoas que tiram partido dele, aproveitando-o de forma
eficiente? Ou pensa que o lixo é a manifestação mais clara
daquilo que não é mais útil para ninguém? A diminuição e a
transformação do lixo são grandes desafios. E a boa notícia
é que existem algumas formas de enfrentar essas questões.
A primeira coisa que podemos fazer para diminuir o lixo que produzimos é repensar nossos hábitos de consumo. Podemos recusar produtos que não nos pareçam ambientalmente adequados
e, também, encontrar formas de reutilizar os que adquirimos.
Reaproveitar produtos é aumentar sua vida útil, antes de
descartá-los. Doar roupas e outros objetos que não usamos
mais é um caminho. Transformá-las e continuar utilizando-as
também é uma boa prática. Reciclar, como vimos no vídeo, é
outro caminho a ser explorado, transformando os resíduos não
orgânicos em matéria-prima para um produto novo. O lixo orgânico também pode ser aproveitado para produzir adubo, ou
até para gerar energia, em câmaras especiais que usam como
fonte energética o gás metano liberado pelos resíduos.
A reutilização e a reciclagem são soluções complementares –
cada uma delas tem suas virtudes e limitações. A reutilização
pode não ter custo energético algum e reduz a necessidade
de explorar novos recursos naturais, mas não dá um fim definitivo ao que descartamos como lixo. Já a reciclagem exige
um sistema que inclui coleta seletiva, centros de triagem e de
processamento dos materiais para que produtos descartados
possam virar insumos em condição de serem aproveitados.
Você já põe em prática alguma(s) dessa(s) opções?
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Neste episódio, conhecemos o modelo da Casa Eficiente, em
Florianópolis, que utiliza fonte de energia limpa e tecnologias eficientes. Acredita-se que muitas das inovações que ela
apresenta, num futuro bem próximo, serão incorporadas ao
nosso dia a dia. Mas, como relembra o professor Lamberts
neste documentário, a eficiência depende não só de investimentos públicos e de tecnologia, mas também do comportamento dos consumidores.
Desde o final da década de 1980, quando o conceito de sustentabilidade passou a se difundir pelo mundo, edificações
energeticamente mais eficientes e ambientalmente mais
corretas afirmaram um compromisso com a preservação
dos recursos naturais e a diminuição do desperdício.

saiba
mais
Casa Eficiente
Eletrobras
Eletrosul

A busca pela eficiência energética na construção de uma
casa pode começar na escolha de um projeto que aproveite
melhor a iluminação e a ventilação naturais. Outros fatores
são igualmente importantes, como a instalação de paredes
e vidros duplos, que garantem o isolamento de ruídos e da
temperatura exterior; a geração de eletricidade e aquecimento d’água a partir da energia solar; um sistema de aproveitamento da água das chuvas e da que é utilizada na máquina de lavar, no banho e no tanque. Essa forma de planejar
e de construir usando técnicas que tornem as edificações
mais adequadas ambientalmente, e energeticamente mais
eficientes, está sendo chamada de ecoarquitetura, arquitetura verde, ou sustentável.
No Brasil, algumas construções já têm seu caráter sustentável certificado por organizações nacionais e internacionais.
Desde 2003, o país ganhou uma referência em edificação
sustentável e energeticamente eficiente, o Procel Edifica.2 A
Eletrobras,no âmbito do Procel, conduziu a elaboração da
regulamentação técnica para o processo de etiquetagem de
edifícios e para isso contou com o apoio de diversos seguimentos da sociedade, além da parceria do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), executor do
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).

2
Procel Edifica - Por sua abrangência, a área de edificações está presente em todos
os setores da atividade econômica do país, o que gera uma articulação entre diversas
entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica e de construção civil. Nesse enfoque multissetorial, o Procel Edifica promove condições para o uso eficiente da
energia e dos materiais nas edificações, reduzindo os desperdícios e os impactos sobre
o meio ambiente.

Energia que transforma | vida de república
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A regulamentação incentiva o uso eficiente de água, luz
e ventilação em construções de diferentes tipos e portes.
A etiqueta do Programa é concedida em dois momentos:
ainda na elaboração do projeto e depois da construção
do edifício, criando também sistemas diferenciados para
a etiquetagem de edifícios residenciais, comerciais, públicos e de serviços. Assim como em relação aos eletrodomésticos, as categorias vão de A (mais eficiente) a E
(menos eficiente).
Para incentivar a adesão ao Programa, a etiqueta pode ser
concedida de forma parcial. Nos edifícios comerciais, públicos e de serviços, por exemplo, são avaliados três sistemas:
envoltória (materiais utilizados na construção, como a tinta, além da localização do prédio), iluminação e condicionamento de ar. Já nos edifícios residenciais, são avaliados
a envoltória, o sistema de aquecimento de água e os sistemas de áreas comuns de iluminação, elevadores, bombas
centrífugas etc.
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fique ligado
Muito já se conhece sobre a energia, mas o impacto dos nossos hábitos de consumo sobre o meio ambiente ainda não são muito difundidos.
Fazer escolhas que resultem no uso eficiente da energia exige esforço,
criatividade, dedicação e a vontade de compartilhar informações por um
mundo melhor.
A energia não surge por um passe de mágica. Sua produção e fornecimento dependem de processos complexos, até que esta chegue ao
consumidor para viabilizar a realização de diversas atividades em locais
distintos.
Às vezes, por mais que estejamos preocupados em evitar o desperdício,
não somos bem-sucedidos por falta de informação. Quer um exemplo?
Pense em um bom banho em chuveiro de água quente, que funciona à
base de gás. Se é o aquecedor que converte a energia que vem do gás em
calor para aquecer a água, a manutenção desse equipamento é fundamental. O mesmo ocorre com geladeiras, aparelhos de ar-condicionado
e outros objetos de uso doméstico, que devem passar por limpeza e revisão regulares.

Energia que transforma | vida de república
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pilha
do dia

O pessoal da República começa a perceber a necessidade de incorporar novas práticas,
como separar o lixo orgânico do papel e do metal para que possam ser encaminhados
à reciclagem. O melhor de tudo é que a incorporação dessa prática é resultado de um
genuíno processo de convencimento de todo o grupo. A partir das informações que você
e sua comunidade têm sobre o assunto, descubra também como alguns hábitos de
consumo podem ser melhorados para combater o desperdício nas diversas etapas da
cadeia energética:
• “conhece-te a ti mesmo”, já dizia o filósofo grego Sócrates, lá pelos idos do século
V antes de Cristo, quando apostava em caminhos para uma vida mais plena. E você,
conhece bem seu consumo? Pensa sobre os efeitos das suas ações sobre o planeta?
Por exemplo: já teve curiosidade de pesquisar quanto você gasta de água por dia? Só
para ter uma ideia: uma torneira aberta pode gastar mais de 10 litros por minuto.
Observe quanto tempo leva para escovar os dentes e descubra quanta diferença faz
fechar a torneira enquanto estiver passando a escova nos dentes;
• na mesma linha da ideia “quem se conhece vive melhor”, cuidar do que se tem também pode ser um passo importante para agir de forma mais eficiente. Por exemplo,
como estamos cuidando de nossos equipamentos domésticos? Fazer manutenções
periódicas no carro, ou em equipamentos de uso constante (aquecedores, geladeiras,
ventilador ou ar-condicionado etc.), além de garantir a sua segurança, evita gastos
desnecessários com energia e, também, a poluição causada pela falta de manutenção;
• você separa papel, metal e plástico dos detritos orgânicos? Se você vive em um prédio, será que o destino dado a esse lixo é o adequado? Seu município tem coleta
seletiva? Isso é fundamental para que o lixo, após separado, não seja novamente
misturado depois que sai da sua casa. Convoque o grupo para pesquisar a trajetória e
os impactos ambientais do lixo que é descartado na região, não apenas o residencial,
mas também o industrial.
• aqui vai mais uma dica de cidadania: conheça os órgãos de controle ambiental e seus
sistemas de fiscalização de indústrias e resíduos tóxicos. Que tal começar pelo Ibama, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que tem como principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental e executar ações das políticas nacionais
de meio ambiente?
No começo pode parecer difícil mudar hábitos, mas, quando essa mudança é fruto de
uma autêntica tomada de consciência e desejo de cuidar do ambiente onde você vive, a
motivação é maior e as compensações são grandes! E você não está sozinho. Hábitos
mais eficientes se constroem a partir de decisões internas que vão impactando a coletividade. Motive-se e mobilize a comunidade da qual você faz parte para adotar atitudes e
ações sustentáveis. Reciclar e não desperdiçar são atitudes que demandam negociação
com a família e as pessoas que moram na mesma casa, os vizinhos do bairro, da cidade,
do país e até do planeta.
No entanto, é importante destacar que atitudes eficientes nem sempre estão ligadas
somente ao uso de equipamentos, sejam domésticos ou industriais. Essa é uma parte
da questão. É mais importante ainda entender esse conceito em situações de pobreza
ou de carência de bens comuns como água, energia ou mesmo acesso à educação e à
saúde. Nesses casos, é fundamental perceber que evitar desperdícios significa, mais do
que nunca, cuidar da vida.
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E você, como pretende transformar e aperfeiçoar seu
modo de viver (e contagiar quem estiver por perto) para
evitar o desperdício e cuidar da vida?
Mas não são apenas os consumidores individuais que
têm responsabilidade. A indústria também deve fazer a
sua parte, não só combatendo o desperdício, mas buscando melhorar a eficiência energética dos equipamentos e processos utilizados.

para
refletir
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atividade

Episódio 2 – Dinamizando o conhecimento:
como os participantes percebem o conceito de
energia
Objetivo
O objetivo da atividade é debater os diferentes significados que a palavra
energia pode ter e refletir sobre a maneira como cada um lida com ela no
cotidiano.

Material utilizado
Quadro, flipchart ou mural de papel + giz, marcador para quadro branco ou
pilot atômico.

Reunidos em círculo, peça que, um por vez, os participantes citem alguma
frase ou expressão em que a palavra energia apareça, e vá anotando no quadro de forma que todos possam lê-las. Quando as expressões se esgotarem,
Solicite que o grupo classifique as diferentes “formas” de energia citadas nos
exemplos. Comece pedindo para que traduzam os termos levantados, mais
ou menos assim: energia eólica – energia que vem da atividade do vento;
energia solar – energia que vem da presença do Sol. Provavelmente, surgirão
expressões que não se enquadram na forma de energia que estamos estudando, mas que também devem ser aproveitadas, investigando sua etimologia ou as tradições culturais a que estão relacionadas, ampliando a troca de
ideias e o conhecimento construído em conjunto. Veja alguns exemplos comuns: energia positiva ou negativa – energia que vem da boa/má intenção ou
humor de alguém; estar cheio de energia – ter muita disposição física; ânimo, que também significa disposição, mais ligada à vontade e que se origina
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do latim animus (alma), ou princípio vital. Chame a atenção dos participantes
para o fato de alguns usos da palavra energia não se aplicarem à física, mas
a uma apropriação popular do conceito para explicar outros fenômenos, tais
como a índole ou disposição de alguém, ou a presença da vida em nosso
corpo, como nos exemplos que acabamos de ver. Aproveite para ampliar a
discussão, provocando reflexões sobre a presença da energia nos seres humanos, como na gestação e no desenvolvimento de um bebê, por exemplo.
Peça a cada participante que fale sobre um de seus hábitos de consumo de
energia e anote no quadro, criando uma lista.
A partir dessa lista, sugira que o grupo faça um paralelo entre seus hábitos
de consumo de energia e os dos personagens do programa de TV. Peça, também, que observem o que cada item apresentado tem a ver com a qualidade
de vida dos personagens e deles mesmos.
Por fim, explique para o grupo que o objetivo da atividade é trazer o que cada
um sabe sobre energia, observar se esses saberes têm denominadores comuns, ou se apresentam diferenças marcantes. E, também, aproveitar a
“bagagem” dos diversos sujeitos para construir novos conhecimentos, compartilhados. Sinalize que, assim como os personagens do episódio, os participantes também vão, pouco a pouco, expandir seu entendimento sobre os
conceitos relacionados à energia, seu uso eficiente e a estreita relação entre
a energia e a vida de todos nós.
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Episódio 3
SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE +
PERDAS ENERGÉTICAS
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
• Perdas energéticas: comerciais e técnicas
• PEE - Programa de Eficiência Energética
• Impactos ambientais da geração de energia

vida de
república

Quando queremos muito que uma coisa aconteça, o mais comum é não medirmos esforços para transformá-la em realidade. Às vezes, a vontade é tanta
que “a carroça vai na frente dos bois”: esquecemos de tomar providências importantes como planejar, desenvolver estratégias, escolher o caminho mais
adequado. Apenas queremos chegar, mesmo que não seja da melhor maneira,
ou da forma mais eficiente. No final, com boa vontade e atenção, tudo pode
resultar em aprendizado.
Embora de temperamento impulsivo e pouco flexível, Leandra aceita o desafio de
realizar um vídeo sobre a implantação do Programa de Eficiência Energética em
uma comunidade, como parte de seu estágio em uma ONG. Com a colaboração de
Marco e as dicas de Joana, ela mergulha em questões como perdas energéticas e a
importância do uso adequado da energia para a qualidade da vida humana e se dá
conta de que ainda precisa rever algumas de suas ideias equivocadas em relação à
energia e a seu consumo pela população.
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olho no narrador
Nosso bem-humorado narrador abre sua contribuição frisando a importância da
qualidade das instalações elétricas nas edificações para prevenir acidentes, como incêndios, choques elétricos, queima de aparelhos eletroeletrônicos, além de garantir
a segurança de pessoas e animais e do ambiente de entorno. Existe uma legislação
e, também, normas específicas, técnicas e de de segurança que devem ser aplicadas, seja em edificações residenciais, comerciais, públicas, industriais, de serviços,
agropecuárias e, até mesmo, hortigranjeiras. Instalações dentro dos padrões técnicos, alerta o narrador, proporcionam ao cidadão mais qualidade de vida, conforto e
segurança. O combate ao desperdício e o incentivo ao uso de instalações corretas
também é obrigação das agências e empresas de distribuição de energia. Como elas
põem isso em prática? Leia em Saiba Mais!
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saiba
mais
Perdas
energéticas versus
desvio de energia

A Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, instituiu a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). Conforme descrito no artigo 1º, “é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia,
com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado”. O artigo 2º estabelece que “a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade
com as políticas e diretrizes do Governo Federal”.
O parágrafo único do artigo 2º foi revogado pela Lei 10.848, de 15/03/2004,
D.O. de 16/03/2004, “no exercício de suas atribuições, a Aneel promoverá a articulação com os estados e o Distrito Federal, para o aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização com a política nacional de recursos hídricos”.
Quando concede a uma empresa o direito de explorar comercialmente
o fornecimento de energia para a população, a Aneel estabelece certas
obrigações e encargos. Uma delas diz que a concessionária deve investir, por ano, no mínimo, 0,5% da sua receita líquida em iniciativas – de
acordo com os tipos de projetos definidos pela Aneel – que visem a combater o desperdício de energia elétrica e melhorar a eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia, em sua área de
concessão. Essas iniciativas integram o Programa de Eficiência Energética. O resultado do trabalho deve estar à disposição de qualquer pessoa
que queira conhecê-lo melhor. Pesquise: como esse recurso está sendo
aplicado no seu estado?
Segundo a Aneel, cerca de 15% da energia comprada pelas distribuidoras é desviada por instalações irregulares, fraudes ou furtos de energia,
os chamados “gatos”. Como essa perda não se dá por motivos técnicos,
o desvio de energia dos gatos não é considerado ineficiência energética.
Os gatos são responsáveis pelas chamadas “perdas comerciais” ou “não
técnicas” das distribuidoras, que acabam repassando para os consumidores pagantes o custo da energia desviada. Logo, o problema dos gatos
é uma questão de ordem social, econômica e ambiental.
Sabe-se que os assentamentos urbanos desordenados concentram vários problemas, que vão desde a poluição do ar, dos rios, das encostas
e a degradação de recursos naturais, até questões sociais como desemprego e segurança. Nesse sentido, a ocupação urbana que não é
planejada, assim como a construção irregular de casas e condomínios,
ou mesmo de indústrias, também contribui – e muito! – para a chamada
perda energética.
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Leandra está concentrada em aprender os conceitos sobre eficiência energética para o vídeo. Em seus “estudos”, constata que o modo de vida do ser humano
geralmente desperdiça energia, o que a deixa impressionada. A galera da República só confirma essa afirmação: Fábio, por exemplo, não desgruda do videogame.
Enquanto isso, Grilo anda mais preocupado com seus sentimentos por Joana.
Romântico, quer levar a menina para curtir um céu estrelado em plena cidade
grande. E acaba percebendo que essa é uma missão quase impossível, porque
a iluminação da cidade, além do necessário ao conforto e à segurança, ofusca
as luzes dos astros.
Você já passou por uma situação assim, de querer ver estrelas e não conseguir?
Para muitos moradores dos grandes centros urbanos, o céu sem estrelas já faz
parte da paisagem natural. Porém, em algumas cidades menores, ou em áreas
rurais, a visão de um céu estrelado é uma paisagem comum. A questão é que
grandes centros urbanos demandam iluminação pública em suas ruas e avenidas,
nos sinais de trânsito, nas fábricas, edifícios comerciais e moradias. Seria complicado fazer com que muita gente se locomovesse sem uma iluminação adequada.
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Olhar o céu sempre foi um grande prazer.
As estrelas têm sido fonte de inspiração, conhecimento e localização para as pessoas, ao longo do tempo.

saiba
mais

Pena que, por vários motivos, esse hábito tenha cada vez menos
espaço na vida urbana, principalmente nas grandes cidades.

Poluição
luminosa

Um dos motivos para que isso aconteça é a chamada poluição
luminosa, causada pelo planejamento inadequado da iluminação de áreas públicas, que muitas vezes excede o necessário,
tanto para o conforto como para a segurança dos cidadãos.
Muitos postes de luz direcionam seu foco não para a rua, mas
para a janela das casas. Quando acesos, impedem que se aprecie o céu, à noite. Em alguns locais, o excesso de luminosidade
afeta, também, a fauna e a flora. Em busca de mais eficiência,
começam a ser utilizadas luminárias que lançam a luz sobre
a calçada, no máximo até a base do poste seguinte, trazendo
mais funcionalidade, conforto e segurança.
O Procel Reluz, iniciativa de abrangência nacional, implementa
projetos de eficiência energética nos sistemas de iluminação
pública e sinalização semafórica por meio da substituição de
lâmpadas incandescentes, mistas e a vapor de mercúrio por
lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão e vapor, mais eficientes. Em alguns casos, é possível substituir as lâmpadas a vapor
de sódio já depreciadas, desde que haja redução de potência e
aumento da iluminação, o que normalmente é alcançado com
luminárias mais eficientes.
No caso da sinalização semafórica, substituem-se as lâmpadas
incandescentes por sistemas que utilizam diodos emissores de
luz (LEDs), com maior vida útil e consumo de energia até 90%
menor. Além das lâmpadas, outros equipamentos são substituídos ou instalados, como relés fotoelétricos, reatores eletromagnéticos, ignitores, luminárias e braços de sustentação.
A preocupação com a qualidade da iluminação pública é mais
do que justificável, uma vez que ela é essencial à qualidade de
vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania e permitindo aos habitantes desfrutar do espaço público à noite. Além de estar diretamente ligada à segurança no
tráfego, esse tipo de iluminação embeleza as áreas urbanas,
destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, orienta
percursos e permite melhor aproveitamento das áreas de lazer.
A melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública
favorece o turismo, o comércio e o lazer noturno, contribuindo
para o desenvolvimento social e econômico da população.

36

vida de
república

Por fim, Grilo tem a ideia de trazer as luzes para dentro do quarto, criando o efeito
de um céu estrelado. Assim, decide montar um aparato com espelhos e luzes
artificiais para simular os astros que pretende mostrar à amada. A ideia é criativa
e engenhosa, mas sua musa nem desconfia do que a espera e decepciona o enamorado Grilo ao avisar que vai dormir na casa de uma amiga.
Enquanto isso, o chefe de Leandra aprova o documentário, observando que ela
amadureceu muito com a realização do vídeo. O amadurecimento, aliás, não foi
só no aprendizado da técnica de realização de um audiovisual, mas também em
relação ao uso eficiente da energia no contexto da realidade brasileira. Leandra
reviu suas posições e percebeu que o acesso à energia amplia o acesso à cidadania, pode resultar em aumento da qualidade de vida, e não apenas em crescimento do consumo e no uso excessivo das fontes energéticas de um país. Por ter
sido surpreendido pela abordagem e pelo conteúdo pesquisado por Leandra, seu
chefe aproveita a oportunidade para informá-la de que a partir daquela data será
contratada para o setor de comunicação da empresa. Aliás, comunicação é um dos
aspectos mais importantes quando se pensa em empreendimentos energéticos.
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Impactos
socioambientais
da construção de
barragens nas
áreas inundadas

Todos os processos de geração de energia envolvem impactos
socioambientais que variam de acordo com as características
do local, a existência de populações no entorno e suas peculiaridades, as realidades econômicas e sociais. O tipo, o porte
e a localização de cada empreendimento também influem. No
caso das usinas hidrelétricas, que ocupam posição de destaque na produção da energia elétrica brasileira, a construção
de represas, as chamadas barragens, implica a inundação de
áreas, o que causa impactos socioambientais.
Alguns desses impactos têm sido atenuados por ações de
mitigação dos impactos e medidas preventivas como a criação de “bancos de germoplasma”, como ocorre em Tucuruí.
Germoplasma é qualquer parte de uma planta, folha, célula,
galho ou semente, que permite sua reprodução. O Programa
de Germoplasma Florestal de Tucuruí coleta, trata e conserva material genético florestal para uso imediato ou futuro.
As sementes podem ser usadas para recuperação de áreas
degradadas, projetos de pequenos produtores e para reflorestamento em larga escala (Fonte: Eletrobras Eletronorte).
Você pode saber mais sobre a história da construção da usina no “Programa Parakanã: uma história de sucesso, que
pode ser lido no Caderno 3.
Porém, os problemas que envolvem as populações das áreas
inundadas para a construção de barragens – desde a manutenção da atividade econômica até a preservação de sua tradição cultural – exigem sensibilidade de todas as partes.
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O ser humano e seu patrimônio cultural fazem parte da
composição do ambiente e da biodiversidade, já parou
para pensar nisso?

para
refletir
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do dia

Como acompanhamos neste episódio, são muitos os
benefícios que a eletricidade pode trazer às nossas vidas! Quando seu fornecimento é regular e satisfatório,
ela contribui para uma melhor qualidade de vida. Neste
Episódio 3, a Pilha do dia traz novas dicas sobre como
melhorar hábitos de consumo de energia e minimizar
efeitos nocivos ao planeta. Vamos descobrir também
outras boas práticas para evitar perdas energéticas
desnecessárias?
• Será que a prefeitura e os demais órgãos do poder público estão atentos para o problema da poluição luminosa?
O que está sendo feito para minimizar as consequências
da iluminação que excede o necessário para o conforto e
segurança e que, em geral, projeta luz não apenas sobre as
vias públicas, mas para o céu, desnecessariamente?
• Na sua comunidade, escola ou cidade, forme um grupo
para discutir e propor soluções eficientes para o uso da
energia em prédios públicos, hospitais, escolas, delegacias
de polícia, nas ruas e praças etc. Aproveitando a reunião
dos interessados no tema, sugira uma pesquisa sobre fontes e tecnologias inovadoras para geração de energia com
menos impacto ao ambiente.
• No seu condomínio ou vizinhança, discuta e proponha soluções tecnológicas e práticas que promovam o uso eficiente
da energia. Aproveite as assembleias condominiais para
colocar na pauta o tema do consumo de energia.
• Solicite à concessionária local de energia orientação sobre as medidas que permitem usar energia de modo mais
eficiente, tais como instalação de coletores solares em
substituição ao chuveiro elétrico e uso de lâmpadas eficientes. Quem sabe eles dispõem de materiais didáticos ou
se prontificam a oferecer fontes interessantes de consulta
sobre o tema?
• Como você percebe a relação entre o uso eficiente de
energia e as tecnologias? Será que a preservação do meio
ambiente, entre outras questões, também depende da implantação de novas tecnologias, orientadas para o uso inteligente e eficiente da energia elétrica? Ou a questão ambiental está mais relacionada ao comportamento humano
do que às descobertas tecnológicas?
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Todos podemos tornar o consumo de energia uma prática mais eficaz, porém, nunca é demais lembrar que essa
mudança de padrões também envolve uma infraestrutura
tecnológica desenvolvida pelo governo e pelas concessionárias, que permita que, em cada casa, a energia chegue
de forma regular e segura e possa ser consumida de forma mais justa e eficiente.
Assim, todos pagam, todos consomem e todos podem se
mobilizar em condição de igualdade pelas boas práticas
no consumo de energia.
Na atividade a seguir, vamos procurar conhecer um pouco mais sobre a presença da energia em nossas vidas. E
já que estamos falando em uso doméstico, que tal tentar
identificar como a energia se comporta na sua casa, reconhecendo algumas de suas transformações mais comuns?
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atividade

Episódio 3 – Pesquisa: o que consome energia
perto de você?
Objetivo
O objetivo desta atividade é associar o consumo de energia aos nossos hábitos, comparando o acesso dos jovens de hoje a equipamentos elétricos e
eletrônicos ao de gerações passadas. É uma maneira de identificar a relação
do tema energia com o estilo de vida.

Material utilizado
Quadro negro, quadro branco ou flipchart + giz, marcador para quadro branco ou pilot atômico.

Que forma de energia você utiliza em sua casa? E no seu entorno? Essa é
a pergunta que motiva a atividade. Sem se preocupar em definir o conceito de energia, peça que cada um observe, no lugar onde mora, objetos que
consomem energia. E cada um vai preparar uma lista com os objetos que
identificou. Na data combinada, peça que todos leiam suas listas e registre
os objetos citados em um quadro, visível para todos. A partir do que foi levantado pelo grupo, promova uma discussão comparando o uso de objetos
que demandam energia na geração atual aos hábitos de gerações passadas
(pais, avós, bisavós etc.). Estimule que todos se manifestem, relatando casos
familiares e compartilhando impressões sobre o tema.
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Provoque reflexões: pensando nas últimas décadas, houve aumento ou diminuição do número de objetos que consomem energia? As formas de energia
utilizadas eram as mesmas? De onde vem a energia? Como as populações
viviam quando não havia geladeira ou celular, por exemplo? Qual a complexidade da produção de equipamentos que utilizamos corriqueiramente, como
o micro-ondas? Você sabe como são fabricados os eletrodomésticos, como a
máquina de lavar? O meu consumo é parecido ou diverge muito do consumo
de meus colegas, vizinhos e familiares? Qual a contribuição dos programas
de eficiência energética no consumo de energia atual?
Esta atividade estimula a reflexão sobre os hábitos de consumo de cada participante em relação aos demais e também faz pensar nas mudanças que o
passar do tempo provoca. Essa relação com o tempo pode também levar a
uma reflexão sobre novos hábitos mais eficientes e sustentáveis.
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Episódio 4
FONTES ENERGÉTICAS
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
• Princípio da conservação de energia
• Transformações energéticas
• Diversificação das fontes de energia: renováveis
e não renováveis
• Pré-sal

vida de
república

44

Triste, Fábio dá a notícia aos companheiros: seus pais venderam a fazenda em
que viviam e, por isso, a horta, fonte oficial de alimentos da República, secou para
o grupo. Mas ninguém parecia dar muita bola para o fato, até terem de começar
a comprar tudo o que antes recebiam gratuitamente da fazenda. As compras pesam no orçamento e eles começam a entender o que significa não dispor mais de
uma fonte de energia renovável por perto.

olho no narrador
A energia não se multiplica sozinha, e as fontes de onde ela é obtida são classificadas em renováveis ou não renováveis. Algumas fontes de energia podem
“secar”, como o petróleo. Como você imagina que ficaria o cenário mundial
sem petróleo? Sem combustível? Claro que não, porque os sistemas de aproveitamento da energia se aprimoram e o homem já domina algumas técnicas
para o uso extensivo de fontes renováveis e ambientalmente mais adequadas.
É o que o pessoal da República Pilhados percebe neste episódio.
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Energia que
vem dos
oceanos: o présal e a energia
maremotriz

A recente descoberta do petróleo na camada de pré-sal ainda está sendo
avaliada, mas, ao que tudo indica, com essa descoberta, as reservas brasileiras de petróleo podem dobrar ou triplicar, tornando o Brasil um dos
maiores produtores de petróleo do mundo.
O pré-sal é o conjunto de rochas existente em algumas regiões do subsolo
marinho. Formadas há centenas de milhões de anos e situadas a milhares
de 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.
Em 2007, a Petrobras identificou a existência de petróleo em grandes reservas “subsalinas”, ou seja, abaixo da chamada camada pré-sal, estendendo-se por cerca de 800 quilômetros do litoral brasileiro – recursos significativos, que ampliam bastante as nossas reservas de petróleo e gás natural.
Na costa atlântica sul da África, no Golfo do México e no mar Cáspio, algumas reservas subsalinas já estão em fase de exploração. O petróleo pré-sal
pode representar uma nova fase na história da produção desse combustível, com todos os significados e desafios econômicos, políticos, energéticos
e ambientais que isso envolve.
E se estamos falando em “tesouros” do mar, por que não falar no grande
potencial energético que vem do seu movimento, que está na sua própria
superfície? Energia maremotriz, já ouviu falar? Energia renovável, mas
ainda pouco explorada, é gerada pelo movimento das ondas do mar. Quer
saber mais? Que tal uma pesquisa em grupo para entender melhor as características, os limites e as possibilidades dessa alternativa de geração
de energia?

Esquema de aproveitamento
da energia maremotriz para
geração de eletricidade
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De comum acordo, todos vislumbram a solução: cultivar uma horta. A questão
passa a ser: quem ficaria encarregado da tarefa? Sobra para Marco. Ele começa
meio desajeitado, mas acaba tomando gosto pela coisa – até demais – e passa a
querer impor ao grupo que toda a alimentação da casa venha dessa fonte renovável, da qual tem o maior orgulho.
A obsessão de Marco por uma alimentação exclusivamente proveniente da horta
da República só aumenta, trazendo transtornos para os colegas. Liderados por
Leandra, eles resolvem conversar com Marco sobre seu exagero, explicando-lhe
a importância de variar as fontes de alimentação e de manter o equilíbrio físico
e psicológico que uma alimentação balanceada proporciona. Ele entende e concorda em alternar alimentos vindos da horta com outros de outras procedências.
Aliás, bem se vê que ele já estava sentindo falta de algo “diferente” quando ataca
um suculento pedaço de pizza, fazendo as pazes com os colegas.
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Todas as atividades do corpo humano envolvem dispêndio de
energia. Mesmo quando dormimos ou descansamos, continuamos a consumir energia.

saiba
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A eficiência
energética
começa em
nosso corpo

A quantidade de energia envolvida nas diversas atividades
diárias depende da intensidade com que são realizadas e da
massa corporal de cada pessoa. Como a maior parte da nossa
energia vem do que comemos, o equilíbrio entre as calorias
que ingerimos e a energia que gastamos nos permite controlar nosso peso. Quando o gasto energético é maior, emagrecemos; quando é menor, engordamos. A quantidade e a
qualidade dos alimentos que ingerimos e a energia que gastamos se refletem em nosso peso e estão diretamente ligadas
à nossa saúde. Podemos dizer, também, que quando nosso
organismo processa ou metaboliza os alimentos que consome de forma eficiente temos saúde.
Como seria viver em um mundo em que todos os seres humanos tivessem a possibilidade de ter uma alimentação
equilibrada e de qualidade? Será que nesse mundo ideal a
desnutrição, a obesidade e uma série de outros distúrbios relacionados ao consumo alimentar poderiam ser controlados
ou facilmente evitados?
Há quem argumente que a problemática, tanto no contexto
brasileiro como em escala global, resulta da inadequada distribuição dos alimentos produzidos entre os cidadãos. Outros
levantam que o controle de substâncias nocivas à saúde presentes na alimentação da população ainda é pouco observado. Há, ainda, os que afirmam que os alimentos mais adequados a uma dieta equilibrada tornaram-se demasiado caros,
inacessíveis à média da população. Será que essas ideias se
contradizem, ou se complementam? E para você, quais são os
grandes desafios para o alcance da alimentação adequada?
Já ouviu falar de Segurança Alimentar Nutricional?
O alimento é um dos nossos principais combustíveis, e a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano. No Brasil, existe até uma Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), que atribui ao poder público a
responsabilidade por assegurar esse direito.
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Você já pensou no quanto é importante cultivar sua
saúde?

para
refletir

fique ligado
As fontes fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, não são renováveis. Um dia, elas se tornarão escassas, o que inviabilizará sua
exploração do ponto de vista econômico. Por isso é tão importante
desenvolver alternativas com base em fontes renováveis. Elas são o
caminho para o desenvolvimento sustentável do país. O Brasil possui um grande potencial nesse sentido. O que você destacaria sobre
o modelo de desenvolvimento energético em nosso país?
Que tal começar essa reflexão sobre as fontes energéticas existentes? Em primeiro lugar, convoque a turma para fazer um levantamento de quais são essas fontes, diferenciando as renováveis
das não renováveis. Depois, peça que se dividam em grupos para
que cada um deles pesquise cada uma dessas fontes identificadas: quais são suas vantagens e desvantagens. Cada grupo deverá apresentar as informações sobre a fonte que pesquisou em um
cartaz, colocado lado a lado com os dos colegas. A partir da observação desse mural das fontes energéticas, promova uma conversa
incentivando um olhar crítico sobre as diferentes fontes de energia
e provoque, ainda, uma reflexão sobre a matriz energética do Brasil: quais são suas características, potencialidades e limites?
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No Episódio 4, a Pilha do dia mostra como, finalmente, os
moradores da República Pilhados encontram um meio-termo
entre a alimentação estritamente vegetal e outros ingredientes necessários ao equilíbrio do corpo humano. Reconhecem,
também, que a horta traz outros benefícios e experiências,
além de nutrientes. Por exemplo, mais economia no orçamento. Seu cultivo, além de oferecer praticidade e economia,
é uma ótima atividade para fazer em grupo.
É sabido que cuidar da alimentação é importante para a saúde
e para o bem-estar, porém, nem sempre essa é uma tarefa
fácil. Nos grandes centros urbanos, o consumo de alimentos
processados e de preparo rápido é um atrativo para quem não
tem muito tempo disponível para cuidar da alimentação. Mas
essa praticidade nem sempre vem associada ao cuidado com
a saúde. Por outro lado, as famílias, urbanas ou rurais, com
maior ou menor renda, podem não dispor das condições para
fazer uma escolha adequada dos alimentos que consomem.

50

Você já refletiu sobre as razões dessa dificuldade na escolha dos alimentos? Será que está mais relacionada
à renda? Ou à falta de acesso à informação? Será que
existe relação entre obesidade, desnutrição e o poder
aquisitivo das populações? E, já colocando as mãos na
massa, ou melhor, na natureza, você já pensou em começar a cultivar a sua própria horta? Você já pensou nas
consequências das mudanças climáticas para a oferta
de alimentos de qualidade, a um preço acessível? Quer
saber um pouco mais sobre isso?

para
refletir
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Manter uma horta significa ter uma fonte de alimentos. Isto é,
de energia. Mais especificamente, uma horta é uma fonte de
Bioenergia. Colheita após colheita, as verduras e os legumes
fornecem nutrientes essenciais aos processos energéticos do
nosso corpo. As vantagens econômicas, nutricionais e – para
alguns – afetivas de ter a própria horta podem ser grandes.
Cultivando em casa, ou propondo uma horta comunitária no
bairro ou na escola, é possível garantir a ausência de agrotóxicos e fertilizantes e, com isso, contribuir para não contaminar
o solo. Bastam um pequeno pedaço de terra ou até mesmo
caixotes, desde que recebam bastante luz do Sol e não sejam
muito inclinados. Depois, é cuidar com carinho, observando a
quantidade adequada de água e de luz, para garantir a saúde
das plantas.
Toda produção vegetal ganha a cada dia mais importância no
contexto energético geral. A simples produção de adubo vegetal já pode ser vista como uma forma de economizar fertilizantes químicos, em geral produzidos a partir do petróleo.
Num contexto mais amplo, a produção de biomassa pode contribuir de várias formas para a matriz energética de um país
ou região. No Brasil, há muitos projetos de grande e médio
portes voltados para a produção de etanol, biodiesel e biogás.
E também, em alguns casos, para a produção de energia elétrica a partir de biomassa reciclada por indústrias, como no
caso da indústria de celulose, por exemplo.
Colha aqui mais algumas dicas nutritivas. Antes de colocar o
plano em prática, proponha ao grupo desenvolver uma atividade para conhecer melhor os gostos e hábitos alimentares
de cada um. Peça a cada aluno para preparar uma lista com
os alimentos mais comuns em sua casa e monte um mural
de papel para que cada um desenhe, ou escreva, os nomes de
todos os produtos de origem vegetal da sua lista. Assim, no
planejamento da horta, cada participante poderá fazer as melhores escolhas do que deseja plantar e de como envolver sua
família e sua comunidade nesse empreendimento. Em seguida, apoie-os na escolha das sementes a serem cultivadas, e
mãos à obra.
• Escolha um local ensolarado, plante as sementes e acerte
o esquema para regar a horta diariamente, com água pura
e limpa, para não contaminar as verduras, sobretudo se
houver hábito de comer alimentos crus.
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• O terreno deve ficar longe de privadas, esgotos ou chiqueiros. Adube a cada 15 dias. Adubo orgânico? Sim, você também pode preparar sua própria composteira, não é tão difícil! Proponha ao grupo uma pesquisa sobre como preparar
a terra e cuidado para não utilizar restos de comida que
apodrecem, como carnes, evitando a presença de ratos e
outros animais indesejáveis.
• Utilize terra de boa qualidade. O ideal é que seja solta, preferencialmente peneirada, e rica em nutrientes. Use a criatividade, variando os tipos de folhas e raízes, ou plantando
algumas ervas no mesmo espaço ou vaso. Apenas fique
atento àquelas plantas que não gostam de se misturar, ou
que tiram a força de outras! E bom apetite.
• Para aprofundar o tema da alimentação balanceada, desafie o grupo a fazer uma pesquisa sobre pirâmide alimentar
e incentive o questionamento sobre os próprios hábitos alimentares: a lista de alimentos que cada um costuma consumir em casa contém a diversidade necessária para uma
dieta balanceada? Alguma coisa está faltando? Há algo em
excesso? Que novos elementos poderiam ser incluídos ou
excluídos para equilibrar essa pirâmide alimentar? Todos
os ingredientes necessários para uma alimentação balanceada podem ser obtidos em casa?

Um dos grandes aprendizados deste episódio é o
investimento na diversificação de fontes de energia. Você já procurou conhecer melhor como as
pessoas obtinham energia antigamente, sobretudo
dos alimentos, quando tudo que vinha do mercado
era um tanto caro, ou inacessível? E a energia para
fazer tudo o mais funcionar? A busca por fontes
alternativas de energia não vem de hoje, mas está
na ordem do dia. E perto de você, como essa busca vem acontecendo? Que tal fazer uma cartografia
das fontes de energia da sua localidade?

para
refletir
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atividade

Episódio 4 – Cartografia das fontes (reais
e potenciais) de energia de minha região
Objetivo
Aproximar os participantes da realidade de produção e consumo de energia
de sua região, situando a discussão sobre fontes energéticas em um contexto
local, e ampliando a visão sobre as cadeias e caminhos seguidos pela energia
até o consumidor.
Material utilizado
Cartolina, folha de papel pardo, ou quaisquer materiais acessíveis que considere adequados para a realização da atividade; lápis, borracha, canetas ou
pilots atômicos coloridos.

A palavra cartografia vem do grego ‘carta’, que significa papel, mapa + ‘grafia’, sinônimo de escrita. Logo, essa cartografia das fontes de energia começa
por desenhar o mapa local, fazendo o contorno da região que será mapeada.
Nessa atividade, a proposta é tentar representar a região em que os participantes vivem, a fim de analisar a sua situação energética. A utilização de
diferentes materiais e formatos para a “cartografia” realizada neste exercício
é livre, desde que se atinjam os objetivos planejados.
Peça que os participantes formem pequenos grupos e distribua para cada
um uma cartolina, folha de papel pardo, ou o material escolhido para obter o
resultado desejado (pode-se pensar em desenvolver maquetes, utilizando, por
exemplo, material descartado e reciclável). Solicite que desenhem sua região
e que a localizem dentro de um dos estados brasileiros. Se o município for
muito grande, pode-se desenhá-lo sem outros municípios no entorno. Outra
opção é desenhar um bairro, ou localidade do município habitada pelo grupo.
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Dentro desse contorno, que delimita o território observado, peça aos grupos para indicarem os locais onde é gerada a energia usada pela população.
Instigue uma percepção ampliada do conceito de energia, considerando não
apenas as fontes de energia elétrica, mas também aquelas essenciais à vida
do homem e dos animais, como alimentos e água.
Peça que indiquem as fontes aproveitadas no presente, incluindo nesse mapa
os caminhos que a rede de energia elétrica percorre e, também, que representem os usos tradicionais que a população faz dessa energia de que dispõe.
Caso haja fontes geradoras de energia que se situem fora do espaço delimitado, sugira que, nesse mesmo mapa, mas com outra cor, desenhem o
território onde fica a fonte geradora.
Quando todos tiverem terminado, fixe ou disponha todos os trabalhos lado a
lado para que possam ser comparados. Provoque uma discussão e algumas
reflexões: há muitas fontes na região? O grupo as percebe como suficientes?
Quando a energia é gerada fora de seu território, quão extenso é o caminho
percorrido por ela até chegar ao consumidor final? O grupo vislumbra outras
fontes potenciais que poderiam ser exploradas dentro da própria região – tais
como o Sol e os ventos, que poderiam ser transformados em energia solar e
eólica; quedas d’água que poderiam ser aproveitadas para mover moinhos ou
em pequenas centrais hidrelétricas etc.?
Proponha que elejam representantes dos grupos e que esses representantes
retornem aos murais para incluir no mapa, em cores diferentes, as fontes potenciais não citadas, estimulando-os a perceberem o incremento da diversidade e
a riqueza do potencial brasileiro na exploração de fontes alternativas de energia.
Por fim, sugira ao grupo uma discussão sobre a situação energética de
sua região, provocando-o a apontar alternativas que possam torná-la ainda
mais eficiente.
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Episódio 5
ENERGIAS RENOVÁVEIS: TECNOLOGIAS
E PERSPECTIVAS BRASILEIRAS
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
• Panorama da geração de energia renovável do
Brasil
• Energia eólica e biodiesel

vida de
república
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Seja qual for nosso lugar de moradia, trabalho ou condição financeira, devemos
estar preparados para enfrentar desafios e mudanças. Quem aposta todas as fichas em uma só solução pode ser surpreendido negativamente. É assim na vida
cotidiana, é assim quando falamos em exploração de recursos energéticos.
Neste episódio, Leandra viaja de carro para realizar um documentário sobre produção de energia a partir de fontes renováveis em algumas regiões do Brasil.
Enquanto isso, na República, Grilo e Joana intensificam sua relação. Fábio, sempre às voltas com ideias para conseguir um dinheirinho extra, tenta convencer
os colegas a se associarem à sua nova aposta, uma superimpressora que faça
da República uma gráfica lucrativa. Grilo acaba comprando a ideia de Fábio e o
negócio começa.

olho no narrador
Leandra é quem assume a narração do episódio, compartilhando várias das informações que vem recebendo nas entrevistas e locações que visita para a produção do
documentário. O roteiro inclui visitas a uma hidrelétrica, um parque eólico e uma usina de etanol, além de conversas com técnicos e especialistas. Viajando na “turnê” de
Leandra, enriquecemos nosso olhar quanto à diversidade de fontes e à importância
do uso eficiente de nossos recursos naturais. Essa visão “panorâmica” das nossas
possibilidades em termos de infraestrutura energética é muito importante para que
possamos melhor avaliar e intervir nas políticas e decisões governamentais sobre o
assunto. Afinal, este não é um tema apenas para consumidores, mas para cidadãos!
Vamos pegar carona em um momento dessa viagem e conhecer um pouco mais
sobre a contribuição dos recursos hídricos para a produção de energia elétrica em
nosso país e sua parcela na matriz energética nacional e mundial.
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Na Usina de Tucuruí, no Pará, que vimos no documentário do
programa, percebemos como as hidrelétricas são importantes para o planejamento energético do país e, também, como
transformam a vida das populações em seu entorno.
Mas como é mesmo que se gera energia por uma usina hidrelétrica? A hidreletricidade se caracteriza pela aplicação de uma
força hidraúlica nas turbinas, que estão conectadas mecanicamente ao gerador elétrico, e este consequentemente entra em
movimento gerando tensão elétrica em seus terminais.
Hidrelétricas dependem de nível de acúmulo de água em seus
reservatórios, que por sua vez depende de uma conjunção de
fatores meteorológicos e ambientais. Por isso, o primeiro passo são estudos ambientais para calcular a relação impacto/
custo e benefício. Quanto maiores a massa de água e o desnível entre o ponto em que ela é captada e o lugar em que a
energia será processada, mais energia a usina pode produzir.
Esse desnivelamento é muito importante para que o potencial
hidráulico seja transformado em potência mecânica – quando
a água passa pela turbina e movimenta o gerador, acoplado
mecanicamente à turbina. É nesse momento que a potência
mecânica é transformada em potência elétrica. A partir daí,
uma série de operações ajusta a tensão da energia elétrica
gerada para que possa ser conduzida até a ponta, para utilização pelos consumidores. Além disso, existem processos de
geração hidráulica por meio de fio d’água, que aproveita a força do fluxo natural das águas dos rios, como a tecnologia de
turbinas do tipo bulbo utilizada nas usinas de Santo Antônio e
Jirau, no rio Madeira.
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Veja no gráfico a contribuição das diversas fontes energéticas
na produção de energia elétrica no Brasil, em 2009. A fatia
correspondente à importação representa basicamente a energia da parte paraguaia da Usina de Itaipu.
A participação da hidreletricidade na matriz elétrica de um
país depende muito de seu potencial hidrográfico natural. Não
é por acaso que os maiores produtores e usuários da hidreletricidade têm dimensões continentais, amplos mananciais
fluviais e topografia acidentada.
O Brasil possui um grande potencial de geração de energia
hidráulica, sendo um dos principais produtores mundiais. Canadá, Estados Unidos, Rússia e China são outros grandes produtores de energia hidrelétrica.

Contribuição das diversas fontes energéticas na
produção de energia elétrica no Brasil (2009)

Importação 8,1%
Hidráulica 76,9%
Biomassa 5,4%
Eólica 0,2%
Gás Natural 2,6%
Derivados do Petróleo 2,9%
Nuclear 2,5
Carvão e Derivados 1,3%

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE
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Leandra tem alguns contratempos em sua viagem. Primeiro, o carro quebra e é
substituído junto com o motorista. Em seguida, a “documentarista” se dá conta de
que teve problemas com a captura das imagens de vídeo. Volta para a República
e pede ajuda aos colegas. A solução vem da mais recente iniciativa de Fábio, que
contou com o apoio do grupo: a impressora. Os colegas decidem simular a filmagem não realizada, produzindo uma espécie de “cenário” a partir das fotos tiradas
(e impressas na nova impressora). Com esse recurso, Leandra produz um novo
vídeo, apresentando aquilo que deveria aparecer no seu documentário original:
as cadeias e transformações energéticas de uma matriz diversificada como a do
Brasil, e a busca de fontes renováveis de produção de energia.
Leandra conta com a ajuda do narrador, e de seus criativos colegas, que participam ativamente da montagem do cenário de fotos. Na nova versão, ela explica o
funcionamento das hidrelétricas, das usinas de etanol e dos parques eólicos com
mais detalhes, ressaltando como o Brasil se destaca na participação de energia
limpa e diversificada em sua matriz elétrica. Apesar disso, ela pondera, “ainda há
muito mais para ser explorado”.
Um dos temas de grande potencial é o das cidades eficientes. Leandra chama
a atenção para a necessidade da implantação de tecnologias que deem atenção
especial à gestão da água e dos resíduos e à iluminação nas vias públicas, empreendimentos relacionados às políticas públicas, mas que também podem ser
adotados pelos consumidores em casa. É o caso da energia solar. Vamos saber
mais sobre essa forma de energia, considerada uma das mais limpas.
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As radiações solares estão na origem de quase todas as formas de energia. Atualmente, o termo “energia solar” é usado principalmente para definir a energia elétrica obtida pelo
aproveitamento direto dos raios do Sol captados por painéis
fotovoltaicos ou para o aquecimento de água por meio de
sistemas de aquecimento solar. Esse assunto é desenvolvido
no Caderno 3 – textos do projeto Energia que transforma.
Nele, você vai encontrar dois artigos esclarecedores: um, de
Roberto Ziles, fala exatamente sobre energia fotovoltaica e
outro, de Elizabeth Duarte, sobre outra forma de aproveitamento das radiações solares: a energia termossolar, usada no aquecimento da água por meio de coletores solares
– normalmente instalados nos telhados das casas –, onde a
água é aquecida e mantida em reservatórios. Essa é uma das
formas menos poluentes de produzir energia, mas depende
das condições naturais de insolação. Por isso, normalmente,
demanda um sistema auxiliar de aquecimento, que pode ser
elétrico ou a gás, para garantir que mesmo à noite, em dias
chuvosos, ou de pouca incidência solar, o aquecimento da
água não seja prejudicado.

saiba
mais
Energia Solar

Mesmo considerados ainda caros e apesar de exigirem mão
de obra especializada para sua implantação, os sistemas de
aproveitamento da energia solar, em diversas frentes, seja
para gerar energia elétrica ou energia térmica, vêm ganhando forte impulso.
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fique ligado
A energia elétrica, em geral, é produzida em usinas bem distantes dos
centros de consumo, porém, uma vez gerada, é prontamente transmitida,
distribuída e consumida. Por isso, as centrais geradoras de eletricidade,
de quaisquer tipos, precisam estar preparadas para as demandas dos
horários de maior consumo diário de energia. Para sustentar os horários
de pico da demanda é necessário aumentar a estrutura de geração e
transmissão de eletricidade, o que pode significar mais investimentos e
também maiores impactos ambientais.
É importante que os consumidores de diferentes setores estejam atentos
ao horário de pico de consumo energético, que na maioria das regiões
brasileiras vai das 18 às 21 horas. Nesse período, as luzes das ruas estão acesas, muitas fábricas e escritórios permanecem em atividade. Nas
casas, os moradores usam o chuveiro, assistem à TV, escutam música...
Você também utiliza muitos equipamentos elétricos nessa faixa de horário? Quais são os horários de maior consumo de energia na região no
bairro em que você mora?
O setor energético estuda alternativas individuais e coletivas para diminuir o impacto nesses horários, como, por exemplo, tarifas diferenciadas
e armazenamento de energia. Em princípio, a reorganização do consumo
considerando os horários de pico traz uma lógica de equilíbrio no uso.
A implantação do horário de verão, quando os relógios são adiantados
em uma hora em algumas regiões, representa também uma tentativa de
reduzir alguns desses impactos. Além da economia de energia nas regiões onde é implantado, especialmente no sul do país, há outros fatores
importantes, como, por exemplo, a segurança do sistema, já que, nessas
regiões, resulta em um saudável descompasso entre o horário de início
da iluminação pública e o horário de pico do consumo doméstico.
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Mas como seria, para você, ter de mudar hábitos para
minimizar o impacto do consumo energético nos horários de pico? Você consegue pensar, levando em conta a
sua realidade, em alternativas para reduzir esse consumo intenso de energia? Quais seriam as consequências,
para a sua rotina, dessa mudança?

para
refletir
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pilha
do dia

Vimos no vídeo a importância do investimento em matrizes
limpas e baseadas em fontes diversas. Além disso, a galera da República também nos mostrou como é importante ter
flexibilidade para lidar com desafios, sobretudo quando um
recurso com o qual contávamos falta. A Pilha do dia trata, justamente do desafio da mudança de hábitos. Se flexibilidade é
importante, qual é o limite da concessão individual em prol do
bem comum?
Você já teve curiosidade em saber como essa questão se dá
em outros países? Chama-se Antropologia a ciência que estuda o homem e sua cultura. Observando populações de diferentes regiões, os antropólogos constataram que os hábitos
cotidianos dos seres humanos podem ser bem diversos, segundo o ambiente e a cultura de cada lugar. Que tal conhecer
hábitos de povos que lidam de forma diferente com a energia?
Comparando a nossa realidade com as de outros povos, podemos refletir melhor sobre os limites e possibilidades das
mudanças de hábitos, que são sempre ligados à cultura, à
geografia, à realidade de cada um e de sua comunidade.
Conheça também algumas dicas que já foram desenvolvidas
por aqui em prol do uso eficiente da energia e avalie o quanto
são desafiadoras.
• Vivemos em um país tropical, “e bonito por natureza...”!
Que tal lavar a roupa de dia e aproveitar o Sol para secá-la?
No horário de pico, em vez de ver televisão, ouvir rádio, ou
ficar no computador, que tal aproveitar para ler um livro,
tocar um instrumento musical, arrumar a casa, conversar
com a família...
• À noite, já considerou assistir à televisão ou ouvir o rádio
com a família ou amigos, em vez de manter vários aparelhos ligados na mesma programação? É assim que as
pessoas faziam quando só dispunham de um aparelho em
casa. Mas, apesar de parecer uma limitação, esse hábito
aproximava as pessoas e criava elos e pautas de debate em
torno da programação assistida. Você costuma discutir sobre o que assiste na TV ou escuta no rádio com as pessoas
com que convive?
• Em prédios residenciais ou públicos, seria viável desligar
um ou mais elevadores nos horários de pico?
• Vamos conhecer uma realidade bem diferente com rela-
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ção a horários de pico? Nas regiões próximas dos polos
do planeta, há períodos em que a noite dura 24 horas, na
chamada noite polar, e outros em que acontece o dia polar,
quando o Sol ilumina a região por mais de um dia inteiro,
o famoso Sol da meia-noite. Já imaginou como esse fenômeno interfere no modo de vida das pessoas e na forma
como elas usam a energia? Pesquise sobre esse modo de
vida e provoque um debate em que todos possam refletir:
como aproveitar a experiência de quem vive de maneiras
diversas da nossa? Será que o modo de vida dos povos que
habitam os polos da Terra pode trazer alguma ideia sobre
como aproveitar melhor a energia de que nós dispomos?
Alguém gostaria de adotar algum hábito que tenha observado nessas culturas diferentes? Qual?
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atividade

Episódio 5 – Identificando a matriz energética
brasileira
Objetivo
O objetivo da atividade, para o grupo, é reconhecer os modelos de desenvolvimento das matrizes energéticas das diferentes regiões, buscando destacar a
relação entre as características históricas e geográficas de cada lugar, assim
como as fontes e os usos da energia.

Material utilizado
Cartolina, folha de papel pardo, canetas ou pilots atômicos coloridos; Mapa-múndi físico e fontes de pesquisa (livros, internet, entrevistas etc.).
Como visto neste episódio, no Brasil, a matriz de energia disponível conta
com certa diversidade de fontes, com foco no investimento nas renováveis.
Mas quais são as fontes que provocam menos impactos ambientais e em que
lugares elas estão sendo mais utilizadas?
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Vamos ampliar o olhar sobre o mapa elaborado na atividade anterior, do território local? Que tal inserir o nosso território local em um contexto maior,
primeiro na região a que pertence, e depois juntar tudo no mapa do país? Vamos ampliar mais ainda essa cartografia, situando o mapa elaborado na atividade anterior dentro do mapa da matriz energética brasileira, acrescentando aspectos culturais, ambientais e socioeconômicos que o grupo considere
relevantes? Provoque-os a estabelecer relações entre a situação geográfica
e histórica de cada região, que favorece ou não a exploração de determinados
recursos energéticos, e a matriz desenvolvida.
Se houver espaço e tempo, trabalhe com o grupo sobre a realidade de outros
países, estimule-os a relacionar a existência e a predominância de suas matrizes a fatores geográficos, históricos e políticos na contribuição das realidades energéticas dos países pesquisados. Todo esse estudo pode nos ajudar a
refletir sobre a relação entre fatores culturais e as escolhas que fazemos no
âmbito pessoal e coletivo. Há algum indício da interferência da cultura nas
escolhas energéticas que cada povo faz?
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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.

