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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 que, muitas vezes, nem nos damos conta disso.
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 5, você encontra o material relativo aos cinco últimos episódios.
Energia que transforma | vida de república
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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 vem 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 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
“Tudo se transforma”: essa talvez seja a síntese do processo vivido pelos
cinco amigos da República Pilhados. Nos cinco últimos episódios, os personagens que compartilham a vida na República continuam com seus desafios
pessoais e coletivos. Mas, no caminho, descobrem alternativas para fazer um
uso mais eficiente da energia e aprofundam seu conhecimento sobre temas
como perdas energéticas e impactos da geração de energia sobre o meio
ambiente.
		
Percebem, por exemplo, que no processo de conversão da energia das fontes
em energia útil, e no trajeto que ela faz até ser disponibilizada para a população, parte é dissipada em forma de calor, e nem sempre pode ser aproveitada. Ao final da longa cadeia que percorre, a energia disponível é menor do
que aquela que foi gerada.
O acesso da população à energia depende de uma vigorosa infraestrutura de
geração e de distribuição, o que supõe investimento em pesquisa e tecnologia e políticas públicas para seu fomento. Para que todos possam desfrutar
da energia, é preciso que sua utilização seja eficiente e que os desperdícios
sejam combatidos.
Porém, pensar em eficiência energética é ir muito além da necessidade do
uso eficiente da energia nos domicílios. É preciso, também, uma ação combinada de diferentes agentes e setores, como os da indústria e dos transportes, os poderes público e privado.
A gestão das perdas energéticas nas fábricas e a utilização de combustíveis
fósseis nos transportes são discutidas neste segundo conjunto de episódios.
Fontes alternativas, como os biocombustíveis, produzidos a partir de fontes
renováveis – como o etanol e o biodiesel – e novas tecnologias, como a dos
carros elétricos, são apresentadas como soluções complementares ao desafio de adotar padrões cada vez mais eficientes no consumo de energia. Iniciativas para o uso eficiente da energia, como, por exemplo, o desenvolvimento
de redes inteligentes de energia, as smart grids, ou as políticas de iluminação pública, com lâmpadas mais eficientes e focos de luz direcionados para
evitar poluição luminosa, também são abordadas com ênfase nestes cinco
episódios.
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A iluminação pública é um dos temas que suscitam o debate sobre os impactos
ambientais. Sabe-se que o excesso de luminosidade pode afetar a fauna, a flora e os habitantes locais, desequilibrando o ecossistema. A melhor coordenação dos agentes e processos envolvidos na cadeia energética não visa apenas a
reduzir perdas e custos, mas, também, a minimizar impactos ambientais. Esse
é um objetivo planetário, em relação ao qual governos e sociedades devem estar alinhados, comprometendo-se a assegurar as condições necessárias para
que as futuras gerações tenham direito a um planeta saudável.
Os impactos ambientais e socioeconômicos são considerados em todas as
etapas do planejamento de um empreendimento energético, desde a escolha
da fonte até a distribuição ao consumidor final. Quais são as fontes favorecidas pela composição geográfica do Brasil? Qual o custo do desenvolvimento
tecnológico de cada fonte energética? Quais são os custos de estruturação e
de operação para cada uma delas? E quais os impactos no ambiente? Todas
essas questões, e mais algumas, são trazidas pelos moradores da República
em sua busca por conhecer melhor o tema energia.

Energia que transforma | vida de república
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Episódio 6
Tecnologia do setor elétrico
e perdas energéticas
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
•
•
•
•

Perdas energéticas
Redes de distribuição de energia elétrica
Redes inteligentes – Smart grids
Eficiência energética na iluminação pública
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Quantas vezes, às vésperas de um acontecimento importante, algo completamente alheio ao nosso controle põe por água abaixo nosso grande dia? E, naturalmente, podemos ficar ansiosos. E, se estamos ansiosos, muitas vezes queremos
colocar a culpa em quem não tem nada a ver com o problema.

vida de
república

Neste episódio, a República se prepara para assistir à sessão de estreia do documentário que Leandra produziu para a ONG em que trabalha e que será exibido
na TV universitária. Como não podia deixar de ser, a nova “documentarista”está
uma pilha e não admite a mera hipótese de que algo saia errado. Os colegas da
República tentam ajudar como podem, mas nem sempre o esforço deles dá os
resultados pretendidos, e eles acabam desperdiçando parte de sua energia.
Os convidados começam a chegar. Entre, eles, Ângelo e Alice, respectivamente,
colegas de Marco e de Leandra. Quando, enfim, aproxima-se a hora da exibição do
programa, o inesperado acontece: falta luz na República. Desesperada, Leandra
vai para a rua ver o que está acontecendo ao redor e descobre que o problema foi
ocasionado por um acidente envolvendo um poste de luz.

olho no narrador
Nosso narrador comenta como a falta de planejamento pode resultar em desperdício de energia, por exemplo, na preparação de um evento. Para evitar que
isso aconteça, é preciso organizar-se bem e procurar manter o foco no trabalho
que está sendo feito. No entanto, nem toda energia que se perde tem origem no
desperdício. Há perdas que não podem ser evitadas: nos processos de geração,
transformação, transporte e distribuição da energia elétrica até o consumidor há
sempre uma perda técnica inerente a eles.
Leia, no Saiba Mais, outras informações sobre o tema.

Energia que transforma | vida de república
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saiba
mais
As lâmpadas
e a iluminação
pública no Brasil

A história da iluminação pública brasileira se mistura ao processo de evolução da capacidade e eficiência energética das
lâmpadas. No Brasil, a primeira vez que se gerou energia
elétrica por meios mecânicos foi em 1879, no Rio de Janeiro,
para iluminar a Estação Central da Estrada de Ferro D. Pedro
II, atual Central do Brasil, na ocasião da sua inauguração. Até
então, a iluminação era feita por lampiões a gás e a querosene. Com o crescimento gradual da oferta de energia elétrica
no país, eles foram sendo substituídos pelas lâmpadas incandescentes, até praticamente sumirem das grandes cidades,
lá pelos anos 1940.
Na década de 1950, apareceram as primeiras lâmpadas fluorescentes nas ruas de centros urbanos, tendência confirmada pelos projetos de iluminação pública de Brasília. Já nos
anos 1960, as lâmpadas a vapor de mercúrio começaram a
ser espalhadas por diversos pontos do país. Mas as lâmpadas a vapor de sódio, de funcionamento semelhante, porém,
de duas a três vezes mais eficientes do que as de mercúrio,
pouco a pouco, se tornaram dominantes. Segundo dados da
Eletrobras, elas estão presentes em 62,93% dos sistemas de
iluminação pública, enquanto 31,84% são à base de vapor de
mercúrio. Os restantes 10% correspondem a lâmpadas mistas (2,22%), incandescentes (1,42%), fluorescentes (0,81%),
multivapor metálico (0,73%) e outras (0,03%).
Fonte: Eletrobras

TIPO DE LÂMPADA
Vapor de Sódio

9.294.611

62.93%

Vapor de Mercúrio

4.703.012

31.84%

Mista

328.427

2.22%

Incandescente

210.417

1.42%

Fluorescente

119.535

0.81%

Multi Vapor Metálico

108.173

0.73%

5.134

0.03%

14.769.309

100%

Outras

TOTAL
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QUANTIDADE

A queda de um poste foi a causa da interrupção de energia elétrica na República
Pilhados. Leandra procura explicações com os técnicos responsáveis pelo conserto e, na conversa, passa a conhecer melhor o funcionamento das redes elétricas das cidades, os problemas que podem eventualmente ocorrer e as medidas e
programas que aumentam sua eficiência, sustentabilidade e segurança.
Quando a luz volta na República, o documentário está nos créditos finais e o nome
de Leandra como diretora já tinha passado. Ela fica inconsolável e reflete sobre
como o afeto e o reconhecimento das pessoas é importante para nos sentirmos
parte da cadeia da vida. Observa também que, assim como a eletricidade que chega às nossas casas alimenta todo um modo de vida que nos conforta, possibilita,
até mesmo, a exibição de documentários sobre... energia.

vida de
república

Veja como a necessidade de aperfeiçoar as redes de distribuição de energia já
vem sendo alvo de preocupações e projetos interessantes.

Energia que transforma | vida de república
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saiba
mais
Smart grids

Smart grids é um termo em inglês que quer dizer redes espertas, ou redes inteligentes (de smart: esperta, inteligente
+ grids: grades, ou redes). Medidores e sensores – não mais
analógicos e sim digitais – terão chip e serão conectados à
internet para transmitir dados e monitorar todas as etapas de
transmissão de energia. O controle da qualidade da transmissão dará mais eficiência ao sistema e evitará o desperdício,
assim como perdas energéticas e furtos de energia. Eletrodomésticos, por exemplo, poderão ser programados para não
funcionar em horários de pico. De sua própria casa, o consumidor poderá saber o preço da tarifa em tempo real e acompanhar o próprio consumo. Poderá, ainda, se transformar em
um consumidor-produtor, pois a rede inteligente descentralizará a produção de energia e permitirá que qualquer pessoa
armazene e venda a energia – como a eólica e a solar. Assim,
além dos grandes produtores, todos poderão fornecer energia para o sistema, que não dependerá de uma única fonte
geradora. Isso irá inaugurar uma nova relação entre consumidores e concessionárias de energia, por meio do acesso às
informações sobre o consumo e da adequação do serviço à
demanda.
Ao evitar o desperdício e descentralizar a transmissão de
energia, o smart grid permite a sustentabilidade do sistema e
tem forte apelo ambiental.
Hospital
com cogeração

Central
de controle

Energia
Solar
Armazenamento
de Energia

Edifícios Residenciais
Inteligentes
com cogeração

Central Elétrica
Energia
Eólica

Residências

Indústria
contribuindo para
a Geração Distribuída
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Casa Inteligente

Edifícios Comerciais
Inteligentes com
cogeração

fique ligado
Leandra quase ‘morre’ de ansiedade quando percebe que não poderá
exibir seu documentário para os convidados, mas a solução estava fora
de sua alçada, pois o problema havia sido ocasionado por uma falha na
rede elétrica da rua. Com o “dramático”acontecimento, ela acaba descobrindo algumas informações importantes, por exemplo, que os sistemas
de iluminação pública podem ser ainda mais eficientes, como mostram
as ações do Procel Reluz. Ela também aprende que é possível reduzir
novos gastos e perdas energéticas com a iluminação pública por meio
da manutenção regular dos equipamentos e do uso de lâmpadas mais
eficientes e econômicas.
Como a falta de luz foi provocada pelo acidente com o poste, Leandra
ainda se dá conta de que toda concessionária de energia possui uma
central de atendimento que deve ser avisada pelos consumidores sobre
eventuais falhas na rede. Faz parte de uma atitude cidadã notificar essas
empresas em caso de problemas. Se a pessoa não for atendida de forma
satisfatória, ela pode entrar em contato com a ouvidoria da concessionária. Se, ainda assim, não obtiver retorno à sua solicitação, ou se a
solução apresentada não atender às suas necessidades, o consumidor
pode e deve recorrer à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e
denunciar o ocorrido. Você sabia disso? Lembra-se de ter passado por
alguma situação em que tenha exercido seu direito de consumidor, ou
conhece algum caso desses?

para
refletir

Procure lembrar-se de ocasiões em que os cidadãos tenham exercido seu direito de voz e reflita sobre como foram os desfechos. Converse com as pessoas sobre isso:
elas conhecem a lei que protege seus direitos como consumidoras? E como elas costumam agir quando ficam
insatisfeitas com um serviço que lhes foi prestado?
Na atividade complementar deste episódio, você encontra mais detalhes para aprofundar essas questões.

Energia que transforma | vida de república
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pilha
do dia

Neste sexto episódio, os colegas da República Pilhados tiveram que lidar com o “imponderável”, isto é, com aqueles
acontecimentos que fogem ao nosso controle. No caso, um
acidente ocorrido na rede elétrica do bairro. Quem nunca passou por algo parecido na região onde mora? Será que havia
algo que poderia ter sido feito pelos moradores da República
para evitar esse incidente? Aparentemente, não. Mesmo assim, será que, mesmo quando a causa do problema não é
da nossa alçada, há algo que podemos fazer para contribuir
com a melhoria do sistema? Por exemplo, se os consumidores produzissem energia para uso próprio e/ou para disponibilizá-la na rede? Será que na sua região existem pessoas,
físicas ou jurídicas, que produzem energia para uso próprio?

Neste episódio, foram levantadas também algumas atitudes que ajudam a evitar a sobrecarga nas instalações
elétricas domésticas e o desperdício de energia. Podemos pensar em mais algumas como:
• o “benjamim” ou “T”, pode parecer útil porque permite
ligar mais de um aparelho em uma só tomada, mas, por
outro lado, a sobrecarga pode gerar um curto-circuito no
sistema elétrico da sua casa e, até, da vizinhança;

• você conhece a função stand by, ou “modo de espera”de
aparelhos de televisão, de som, DVD, etc.? É um recurso
prático, que permite que um equipamento seja ligado pelo
controle remoto. No entanto, se há aparelhos em sua casa
que não são usados com frquencia, não os deixe no modo
espera, procure retirá-los das tomadas;

• antes de viajar, desligue a chave geral de energia da sua
casa. Assim, você tem certeza de que ela estará segura
enquanto você estiver fora. Certifique-se bem de haver esvaziado e limpado a geladeira para garantir um ambiente
limpo e aconchegante na sua chegada e... boa viagem;
Neste episódio, somos provocados a nos perguntar se a mudança e a melhoria de um sistema energético de um país, ou
mesmo do planeta, dependem do esforço de todos. Junto com
os participantes da atividade proposta a seguir, reflita sobre a
importância da mudança de comportamento dos cidadãos e
consumidores de energia e da sua relação com outros agentes dessa cadeia energética (governo, empresas concessionárias de energia, agências reguladoras, pesquisadores
e fabricantes de equipamentos inovadores para geração de
energia, etc.).

16

atividade

Episódio 6: Fortalecendo atitudes de cidadania
Objetivos
Conhecer direitos e deveres fundamentais dos cidadãos e dos consumidores
brasileiros; refletir sobre semelhanças e diferenças entre os papéis de cidadão
e de consumidor.
Cada vez mais, o consumidor tem noção de seus direitos e deveres para com a
sociedade. O que você acha dessa frase? E quais seriam as diferenças entre ser
um consumidor e ser um cidadão?
Você já leu, ou ouviu falar do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC)?
Ele foi instituído pela lei 8.078, de 1990, que regula as relações entre fornecedores e consumidores, estabelecendo responsabilidades e direitos de cada um.
Já a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, também conhecida
por Carta Magna, é a nossa lei suprema, que regula e ordena a vida em sociedade. Todas as leis devem estar de acordo com essa lei fundamental. Do artigo
5º ao 17º, a Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais. O
artigo 5º, especialmente, apresenta os direitos e deveres individuais e coletivos
dos cidadãos brasileiros.
Outra ferramenta útil ao consumidor é a Resolução n.º 456, de 29 de novembro
de 2000, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica a serem observadas, tanto pelas concessionárias e permissionárias, quanto
pelos consumidores. Para mais detalhes, leia o Saiba Mais.
Selecione alguns incisos do artigo 5º da Constituição e artigos do CDC e planeje
uma forma criativa de fazer a leitura desses trechos com o grupo. Com base no
que foi lido, promova com os alunos uma reflexão sobre semelhanças e diferenças entre nossos papéis de cidadãos e de consumidores. Conhecer as leis
pode nos auxiliar nas negociações necessárias para exercer nossa condição de
cidadãos, no ato do consumo?
Solicite que os participantes se arrisquem na definição do que é ser cidadão e do
que é ser consumidor. Provoque ainda o questionamento: haveria um consumidor-cidadão? O que pensam dessa ideia?

Energia que transforma | vida de república
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saiba
mais
Resolução n.º 456

A Resolução n.º 456, de 29 de novembro de 2000, estabelece as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica a serem observadas, tanto pelas concessionárias e
permissionárias, quanto pelos consumidores. O documento define os papéis de todos
os envolvidos, como as concessionárias e o consumidor, e também os termos usados
no fornecimento de energia elétrica, como carga instalada e contrato de adesão.
A seguir, alguns dos principais tópicos abordados, em linhas gerais. Sobre o pedido
de fornecimento, a Resolução destaca, entre outros itens, que é necessária “a observância, nas instalações elétricas da unidade consumidora, das normas expedidas
pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou outra organização credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), e das normas e padrões da concessionária, postos à disposição do interessado”.
Quanto à tensão de fornecimento, determina que “competirá à concessionária estabelecer e informar ao interessado a tensão de fornecimento para a unidade consumidora”, que deve observar os limites, determinados conforme a carga instalada.
Sobre o ponto de entrega de energia elétrica, determina que “deverá situar-se no
limite da via pública com o imóvel em que se localizar a unidade consumidora”, ressalvados alguns casos.
Em relação à unidade consumidora, diz que “a cada consumidor corresponderá uma
ou mais unidades consumidoras, no mesmo local ou em locais diversos”.
No que diz respeito à classificação e cadastro, afirma que “a concessionária classificará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida, ressalvadas as
exceções previstas nesta Resolução”.
Sobre os contratos, diz que o contrato de adesão, “destinado a regular as relações
entre a concessionária e o responsável por unidade consumidora do Grupo ‘B’, deverá ser encaminhado ao consumidor até a data de apresentação da primeira fatura”,
enquanto o contrato de fornecimento é aquele “a ser celebrado com consumidor
responsável por unidade consumidora do Grupo ‘A’”.
A Resolução especifica, ainda, como serão os serviços iniciais, como proceder para
solicitar aumento de carga, como é feita a medição do consumo. Especifica, também, o calendário de leitura dos medidores e o cálculo do faturamento. Estabelece,
por exemplo, que o faturamento inicial “deverá corresponder a um período não inferior a 15 (quinze) nem superior a 47 (quarenta e sete) dias” (Fonte: Aneel).
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Episódio 7
TRANSPORTE
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
•
•
•
•

vida de
república

Tipos de Transportes e seu consumo energético
Transportes alternativos
Biocombustíveis: a produção brasileira de etanol
O Proálcool

O transporte é um dos bens mais caros à vida de um cidadão livre. É ele que nos
permite viver com plenitude nosso tão aspirado direito de ir e vir. Esse direito,
manifestação clara de liberdade, é representado no artigo 5º da nossa Constituição, inciso XV, que afirma ser “livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens”. O artigo trata, portanto, da possibilidade que todos
temos de nos locomover, escolhendo nossos caminhos e recursos para fazê-lo.
O desenvolvimento dos transportes dá mais força a esse direito tão fundamental.
Transporte individual ou coletivo. Transporte sobre rodas, sobre trilhos, transporte sobre águas. Pensar nas melhores formas de nos locomover é muito mais do
que uma opção individual: nossa decisão afeta o meio ambiente e, também, a vida
no planeta! Vamos ver como este episódio embarcou nesse tema?
No episódio 7, os Pilhados viajam para participar de uma gincana entre repúblicas. No carro de Grilo partem quase todos, mas Leandra fica, por conta do
estágio. No trajeto, treinam para a gincana e um dos assuntos abordados são os
meios de transporte. Os diálogos são interessantes, pois fazem refletir sobre a
matriz brasileira de transportes. Você saberia dizer qual é o meio de transporte
mais utilizado pelos brasileiros?
Em algumas regiões do Brasil, a opção pelo uso de transportes rodoviários é bem
clara, em detrimento de outros, como os trens ou os barcos. Essa opção ganhou
contornos claros durante a década de 1950, quando houve muitos investimentos
governamentais no aumento da malha rodoviária e incentivos para a instalação
de grandes indústrias automobilísticas. Essa escolha ainda repercute em nosso
dia a dia e é questionada nos acalorados debates sobre transporte público no país.

Energia que transforma | vida de república
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Joana enfatiza a importância de as pessoas utilizarem mais os transportes coletivos para a sustentabilidade energética e a preservação do meio ambiente (para
saber mais sobre esses temas, leia o Caderno 2). O uso intensivo dos transportes
individuais, além de aumentar o nível de poluição e a emissão de gases de efeito
estufa, causa outros problemas relacionados à qualidade de vida, como os engarrafamentos nos grandes centros, que dificultam os deslocamentos, afetam a
saúde e o bem-estar. Mas como são as condições de locomoção oferecidas pelo
transporte coletivo? O que você acha do transporte público da sua cidade? Veja
como o narrador complementa essa questão.
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olho no narrador
Nosso narrador destaca que o investimento na melhoria do transporte público, seja
ele ônibus, metrô, ou trem, é fundamental para incentivar as pessoas a reduzir o
uso de seus carros e a fazer escolhas que agridam menos o meio ambiente. Você
já reparou quais são, na sua cidade ou no seu bairro, os meios mais utilizados? E já
parou para pensar que outras formas de mobilidade podem ser utilizadas? Alguma
vez mudou sua opção de transporte? Em caso afirmativo, por qual motivo? Cabe
lembrar que muita gente roda num veículo bem interessante, com duas rodas, a bike,
a famosa bicicleta. Que tal saber mais sobre essa modalidade de transporte, que é
energeticamente limpa?

saiba
mais
Bicicletas

As grandes cidades vivem às voltas com os “efeitos
colaterais”de seu crescimento e urbanização, muitas vezes
desordenados. Os desafios são diversos, mas problemas como
poluição do ar, insalubridade, alto custo de vida e dia a dia
estressante têm lugar garantido nessa lista. Diante dessas dificuldades, uma solução ganha força: as bicicletas! Um meio
de transporte mais barato, mais ecológico e saudável.
Na França, onde são apelidadas de “velôs”, há séculos elas fazem parte da cultura cotidiana e esportiva. Aposta certa para
apoiar ações do desenvolvimento sustentável, as bicicletas
foram incorporadas aos sistemas de transporte público das
principais cidades do país, que dispõem de diversos pontos de
aluguel. Mas, iniciativas desse tipo começaram bem antes. Em
1949, na China comunista, o uso das bicicletas era incentivado como alternativa ao deslocamento em transportes públicos.
Ainda hoje, ela tem um papel social importante nos países do
Oriente, onde são amplamente utilizadas como transporte individual, de cargas, e até como espécies de “táxis a pedal”.
No Brasil, a bicicleta começa a fazer parte da paisagem dos
grandes centros. No Rio de Janeiro, o projeto Ciclovias Cariocas foi criado em 1993 e hoje conta com 150 quilômetros
de extensão. Em São Paulo, oito mil pessoas participaram da
quarta edição do Bike Tour, em comemoração aos 458 anos da
cidade, celebrados em janeiro de 2012.
Por aqui, há outras iniciativas interessantes de usuários de bicicleta, como as “Bicicletadas”, que promovem o uso coletivo desse
meio. Você já ouviu falar nesse movimento? Ele se inspirou em
algo parecido ao que ocorreu nas ruas de São Francisco, EUA,
nos anos 1990, sob o nome de Critical Mass (em português, Massa Crítica), quando os moradores marcavam pontos de encon-
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tro para pedalar em grupo. A versão nacional tem o objetivo de
formar grupos para pedalar e, também, de divulgar, promover
e criar condições favoráveis para o uso da bicicleta como meio
de transporte, integrando os ciclistas da cidade e valorizando a
cultura da bicicleta. Também chama a atenção de usuários dos
meios de transporte motorizados para a importância da bicicleta
no alívio dos congestionamentos. Mesmo sendo um veículo individual, e que pode às vezes não se adaptar às necessidades do
cidadão, é bom saber que existe gente trabalhando em conjunto
pelo desafio de incluí-lo como opção de transporte.
Existem outras propostas de mobilização para descongestionar as cidades. Desde 1997, 22 de setembro é o “Dia mundial
sem carro”. Nessa data, mais de 2.000 cidades de 42 países se
propõem a repensar suas opções de transporte e seus moradores são mobilizados a usar transportes públicos, compartilhar seus carros ou utilizar outros meios de transporte.
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No meio do caminho, o carro de Grilo quebra. O jeito é pedir carona. Um caminhão
para, mas não tem lugar para todo mundo e Fábio é quem pega sozinho a carona.
Ou melhor, é acompanhado pelo narrador. No caminhão, a conversa gira em torno da questão da eficiência dos transportes, seus gastos energéticos e impactos
ambientais. Comparando vários tipos de transporte, como você classificaria a eficiência energética dos caminhões? O que sabe e o que pode descobrir sobre isso?
Naturalmente, o condutor não gosta muito de ouvir que, em relação ao uso de
energia, seu veículo é menos eficiente do que os trens para o transporte de mercadorias. Você sabe por que motivo os trens são energeticamente mais eficientes
do que os caminhões?
Enquanto isso, à procura de conserto para o carro quebrado, Joana, Grilo e Marco
acabam conseguindo bicicletas em uma oficina no meio da estrada. Ao chegarem
ao local da gincana, o prazo para inscrição estava esgotado, mas a República dos
Pilhados já havia conquistado o terceiro lugar. Você consegue imaginar como conseguiram essa proeza? Em uma manobra para lá de inusitada, Leandra se inscreveu para participar e levou o título sem precisar de nenhum veículo para se locomover: respondeu tudinho pela internet. Com as novas tecnologias de informação e
comunicação, as distâncias e o tempo de percorrê-las estão cada vez mais curtos!
E a criatividade humana não tem limites – a cada dia, novas descobertas e invenções são divulgadas. Se quiser saber mais sobre algumas dessas novidades, leia
o Saiba Mais!
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saiba
mais
Carro elétrico,
carro “limpo”

O carro elétrico, que usa a energia armazenada em baterias
para se locomover, é uma opção aos veículos movidos a álcool
ou gasolina porque seu motor não emite gases associados à
combustão. A energia de suas baterias é transmitida na forma de eletricidade ao motor, que a converte em energia mecânica. Pesquisas estão sendo desenvolvidas para aumentar
a autonomia desse tipo de veículo, que é um dos principais
desafios para viabilizá-lo. Já existe um modelo, produzido em
escala comercial, que roda 160 quilômetros.
O preço de produção, ainda considerado alto pelas montadoras, é outro aspecto que precisa ser aprimorado, ao lado do
sistema de abastecimento. Se esse modelo se expandisse,
haveria um grande aumento na demanda de energia elétrica. Será que a produção que temos hoje seria suficiente para
alimentar esse novo padrão de consumo? Qual seria a fonte usada para gerar eletricidade e alimentar os carros? Se a
geração da energia que vai suprir essa demanda estiver baseada na queima de combustíveis, estaremos novamente às
voltas com questões de emissão de gases e de aquecimento.
Essas ponderações merecem atenção. Mas, como a ciência é
incansável, alguns pesquisadores vêm elaborando trabalhos
em torno de alternativas para o suprimento energético dos
carros elétricos.
Por outro lado, um veículo elétrico, quando estacionado, pode
funcionar como um gerador, servindo como reserva de potência para uma residência ou para o próprio sistema elétrico.
Isso significa que, com a disseminação do uso de carros elétricos, teremos mais opções para o planejamento dos serviços
de eletricidade.
E da energia piezoelétrica, você já ouviu falar? Simplificando
bem, ela é gerada por meio da pressão de veículos ou pessoas
passando sobre o asfalto ou o piso. Ao serem pressionadas,
placas de cerâmica instaladas sob eles são estimuladas a
produzir energia elétrica.
Solas de tênis e sapatos feitos com tecnologia piezoelétrica
também podem aproveitar a energia gerada pela pressão dos
pés ao caminhar para carregar um celular ou aparelho de ouvir música. Claro que, para tornar-se acessível, essa tecnologia demanda mais pesquisa de viabilidade e investimentos.
Mas, diante das tecnologias consagradas, as novas invenções às vezes parecem meio “surreais”. E será que acontece de uma tecnologia revolucionária se revelar tão cara que
o preço inviabilize sua difusão? Seria o caso de governos
“encamparem”algumas ideias desse tipo, investindo em seu
desenvolvimento? Que tal investigar e acompanhar novas
descobertas tecnológicas pelo mundo afora e pesquisar quem
está investindo nelas?
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fique ligado
Segundo o Ministério dos Transportes, em 2011, quase 60% do transporte brasileiro era feito por carros, ônibus e caminhões, veículos construídos para andar em rodovias. Você sabia disso? Enquanto isso, os veículos
ferroviários respondiam por apenas 25% do total, seguidos do transporte
hidroviário, que representava menos de 15% da matriz nacional. Esses
números sugerem certo desequilíbrio na matriz de transportes brasileira pela predominância de uma modalidade sobre outras, sobretudo se
comparados ao panorama dos transportes em outros países de grande
extensão territorial.
Em países como França e Alemanha, o sistema ferroviário recebe mais
investimentos e seu uso costuma estar associado ao de outros meios
de transporte. Em torno de 1835, influenciada pelas notícias do sucesso da “Liverpool & Manchester Railways”e de outros empreendimentos
ingleses, a França colocou para circular uma locomotiva acionada por
acumuladores, um tipo de bateria.
Sobretudo para as distâncias maiores, priorizar investimentos nos transportes ferroviários e hidroviários significaria reduzir custos de operação
e frete em relação aos transportes rodoviários, além de promover maior
eficiência energética, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Outra alternativa são os biocombustíveis, derivados de biomassa renovável
que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de
petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia, com a vantagem de poluir menos do que os combustíveis fósseis. Leia mais sobre o assunto no Saiba Mais.
Atividades humanas, como a queima de combustíveis e certas práticas
agrícolas, dentre outras, também modificam o ambiente.

O que você destacaria em relação a essa questão? Quais
seriam os esforços, individuais e coletivos, que poderiam
ser feitos para minimizar esses impactos?

para
refletir
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saiba
mais
Biocombustíveis

A crise internacional do petróleo, em 1973, demonstrou a necessidade de substituição dos combustíveis derivados do petróleo por
uma alternativa renovável. Em 14 de novembro de 1975, o decreto
n° 76.593 criou o Programa Nacional do Álcool ou Proálcool com o
objetivo de estimular a produção do álcool, visando ao atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política de
combustíveis automotivos. De acordo com o decreto, a produção
do álcool oriundo da cana de açúcar, da mandioca ou de qualquer
outro insumo deveria ser incentivada por meio da expansão da
oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da
produção agrícola, da modernização e ampliação das destilarias
existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas a
usinas ou autônomas, e de unidades armazenadoras.
Em 2003, nova crise do petróleo impulsionou a fabricação de
carros a álcool. O desenvolvimento de motores flex (que permitem ao consumidor escolher o combustível de sua preferência) impulsionou o consumo do álcool.
A adoção do etanol, biocombustível mais conhecido entre nós,
é considerada um dos principais mecanismos de combate ao
aquecimento global, pois reduz as emissões de gás carbônico
(CO2). Parte do CO2 emitido pelos veículos movidos a etanol é
reabsorvida pelas plantações de cana de açúcar.
Biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que
podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em
outro tipo de geração de energia. Eles poluem menos do que
os combustíveis fósseis porque emitem menos compostos no
processo de combustão dos motores e, também, porque seu
processo de produção tende a ser mais limpo.
Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no país
são o etanol extraído de cana de açúcar e o biodiesel. Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos
no Brasil são renováveis. No resto do mundo, 86% da energia
vêm de fontes energéticas não renováveis.
A Lei nº 11.097, publicada em 13 de janeiro de 2005, introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira e ampliou a
competência administrativa da ANP, que passou a denominar-se Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e assumiu as atribuições de especificar e fiscalizar
a qualidade dos biocombustíveis e de garantir o abastecimento do mercado, em defesa do interesse dos consumidores.
A Agência também executa as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética para os biocombustíveis.
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Na comparação com o diesel de petróleo, o biodiesel também
tem significativas vantagens ambientais. Estudos do National Biodiesel Board (associação que representa a indústria
de biodiesel nos Estados Unidos) demonstram que a queima
de biodiesel pode emitir em média 48% menos monóxido de
carbono; 47% menos material particulado (que penetra nos
pulmões); 67% menos hidrocarbonetos.

O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores mundiais de biodiesel, produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais. Dezenas de espécies vegetais existentes no Brasil podem ser usadas na produção desse combustível, dentre elas soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim,
mamona e pinhão-manso.
Para se tornar compatível com os motores a diesel, o óleo vegetal precisa
passar por um processo químico chamado transesterificação, realizado nas
instalações produtoras de biodiesel autorizadas pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP). É possível, também, usar mais de uma fonte vegetal no mesmo biodiesel .
Energia que transforma | vida de república
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pilha
do dia

Neste sétimo episódio, as conversas dos moradores da República giram em torno de
questões relacionadas ao transporte. Quando alternativas ao transporte individual,
sobretudo aos carros, são discutidas, a proposta não é parar de investir em automóveis e rodovias, mas levantar ideias sobre a possibilidade de promover uma matriz de
transportes orientada para o uso diversificado dos meios, visando tanto aos fatores
econômicos, quanto aos ambientais.
Imagine que você e seu grupo foram nomeados pelo ministro dos Transportes para
elaborar uma matriz alternativa de transportes para a sua localidade: como vocês a
montariam? E se esse plano ficasse tão bom que o ministro pedisse para vocês elaborarem um novo, incluindo a matriz do Brasil inteiro, como ela seria? Como vocês
trabalhariam a questão da diversidade na matriz brasileira de transportes, tanto em
relação aos meios, como às suas fontes de energia?
Quer algumas dicas sobre como contribuir para fortalecer uma matriz de transportes mais “limpa”e sustentável?

• Se você tem carro, habitue-se a checar, antes de sair, se o mesmo trajeto não
pode ser feito por transporte público. A atitude também é válida para seu bem-estar: há dias em que não ter que dirigir é mais relaxante!

• Já pensou em adotar o transporte solidário para ir e voltar do trabalho? A cada dia,
uma pessoa do grupo fica encarregada de tirar o carro da garagem e dar carona
aos colegas.

• Vai viajar nas férias e no feriado? Como é de praxe, as rodovias costumam estar
mais cheias e demandam mais atenção. O ônibus coletivo é uma alternativa. E
será que o mesmo trajeto também poderia ser feito por trem ou barco? Você já
procurou saber as alternativas de transporte da sua região?

• As bicicletas, também chamadas de “bike”, “magrelas”, ou “camelo”, em diferentes partes do país, podem ser ótima companhia para trajetos de passeio. Muita
gente vem adotando esse hábito ecológico de montar sobre as duas rodas para
trabalhar, e ainda ganhar em saúde! Há empresas que criaram vestiários, com
chuveiros, para estimular esse hábito saudável entre seus membros.

• Você também pode incentivar uma pesquisa sobre novos experimentos e formas
alternativas de transporte que ainda não tenham sido incorporadas ao nosso dia
a dia e promover espaços para compartilhar as descobertas feitas. E o que acha
de instigar o grupo a imaginar outros tipos de transportes, que ainda não foram
inventados? Essas invenções poderiam ser registradas em desenhos, maquetes,
ou outras formas acessíveis aos participantes. Depois, todos socializariam suas
ideias: como seriam esses aparatos, as maneiras de usá-los e as fontes de energia utilizadas para a locomoção?
Na atividade a seguir, vamos continuar a refletir sobre como cada um pode contribuir, não só com o fortalecimento de matrizes de energia mais eficientes, mas, também, procurando agir de formas ambientalmente mais amigáveis.
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atividade

Episódio 7 – Calcule sua emissão de CO2
Objetivo

O objetivo desta atividade é convidar os participantes a refletir sobre seus
hábitos de consumo, estimulando-os a descobrir formas de minimizar seu
impacto no meio ambiente.
Material utilizado
Quadro negro ou quadro branco e computadores com acesso à internet
“O compromisso com a busca da sustentabilidade é um movimento que envolve diversos agentes”. O que você pensa sobre essa afirmação? Como poderia complementá-la?
Pensando no sistema de transportes, que agentes você destacaria para conjugar esforços na busca de maior eficiência energética e sustentabilidade?
Lembre-se de que, para ser sustentável, uma atividade deve contemplar os
aspectos socioeconômicos e ambientais.
A atividade a seguir pretende explorar essa reflexão.
Comece provocando o grupo a refletir sobre o termo sustentabilidade: escreva essa palavra em um quadro ou papel amplo e peça para cada um dizer, ou
escrever, as palavras que associa a esse termo. Você pode usar o caderno 2
como base para o a definição do conceito. Depois, exiba o sétimo episódio de
“Vida de República”e amplie essa discussão com o grupo na leitura de imagem: qual a relação entre sustentabilidade e transportes? Questione ainda:
qual é a relação entre mudanças no clima, emissão de gases de efeito estufa
e transportes?
Depois, provoque o grupo a listar hábitos de consumo pessoais que envolvam gastos energéticos. Cole as listas produzidas em um quadro. Questione: quem sabe quanta energia é gasta nessas diferentes atividades e qual o
impacto ambiental que cada uma delas representa? Por exemplo: de quanta
energia precisamos para manter uma lâmpada acesa, fazer uma viagem de
barco, de ônibus, de avião ou de automóvel? E qual o impacto resultante da
geração dessa quantidade de energia?
Informe, em seguida, que já foram desenvolvidas formas para medir de que
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maneira nossos hábitos afetam o meio ambiente. Quem já ouviu falar em
medidores de emissão de gás carbônico? Lembre que o consumo energético
é uma realidade mundial e que o objetivo da atividade é conhecer melhor o
comportamento desse consumo para mudar ou manter certos hábitos e práticas, considerando se são danosas ou não ao planeta “ e o quanto.
Se tiverem acesso a computadores, forneça uma lista de sites que desenvolveram programas para medir a emissão individual de gás carbônico. Oriente
os participantes a escolher o que consideram de mais fácil navegação ou a
pesquisar outros. Eis uma lista de possíveis endereços a visitar:
http://www.calculadoracarbono-cgd.com/
http://www2.fas-amazonas.org/contribua/?fuseaction=calculadora
http://www.climaeconsumo.org.br/
http://www.iniciativaverde.org.br/pt/calculadora
Se não for possível usar a internet com o grupo, recorra a uma dessas fontes para elaborar um roteiro que oriente os participantes no cálculo da sua
emissão de CO2.
Quando todos já tiverem feitos seus cálculos, peça que registrem os resultados encontrados, assim como as dicas que descobriram para mudar hábitos
e reduzir a quantidade de CO2 emitido.
Promova uma roda de conversa para que os participantes exponham suas
impressões sobre a experiência. Procure explorar os seguintes tópicos:
• você se surpreendeu com a maneira pela qual os seus hábitos afetam o
meio ambiente?
• descobriu alguma prática que pode ser eficiente na redução dos impactos
do seu consumo sobre o meio ambiente?
• acha possível adotar algumas dessas práticas?
• percebe dificuldades para adotar esses hábitos?
• há algo que facilite a mudança de velhos hábitos e a adoção de novos, mais
adequados ambientalmente?
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Episódio 8
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
•
•
•
•
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Eficiência energética na indústria
Cogeração
Energia embutida
Desperdício de alimentos e o seu custo

Quando falamos em uso eficiente de energia nas residências, damos um bom
passo na direção de um mundo mais sustentável. Porém, não podemos deixar de
falar de outras situações, que vão além do âmbito doméstico. Quando nos remetemos, por exemplo, à produção industrial de alimentos e de outros artigos, há
dados impactantes sobre desperdício.
O Brasil aparece entre os dez primeiros na lista dos países que mais desperdiçam
comida no mundo, você sabia disso? E não é para menos: entre a terra e a mesa,
35% dos produtos agrícolas nacionais tomam o caminho do lixo em algum momento. Na ponta do lápis, são mais de 8 bilhões de reais em desperdício, ano após
ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas, divulgados em 2011.
Neste episódio, nossos personagens percebem essa realidade nos setores agrícolas. Além disso, Marco, em seu primeiro estágio, se depara com um duro cenário:
seu tio, dono da fábrica em que consegue o trabalho, não atenta para a manutenção
das máquinas, nem para o desperdício de energia, e muito menos para a qualidade
de vida de seus funcionários! Mas ele e seus amigos vão descobrir algumas alternativas interessantes para lidar com esses problemas, vamos acompanhar.
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olho no narrador
O desperdício de alimentos é, por si só, lamentável. Afinal, a comida jogada fora poderia alimentar parte da população. Além disso, junto com ela, perde-se toda a energia gasta para a produção desses alimentos. Nosso narrador explica como funciona
esse mecanismo. A cadeia de produção das operações agrícolas de plantio, cultivo,
colheita, etc. e as operações indiretas de produção de insumos (fertilizantes, defensivos, etc.) consomem energia em cada uma de suas etapas. Aliás, todos os produtos
“agrícolas ou não“ carregam o que se convencionou chamar energia embutida, ou
seja, a energia consumida em cada etapa de sua cadeia de produção.

saiba
mais
Segurança
alimentar

A lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), é um
enorme passo para o país vencer a fome e a desnutrição. Abre,
também, a possibilidade de que, num futuro breve, qualquer brasileiro privado do direito essencial à alimentação possa cobrar
do Estado medidas para corrigir essa distorção. Outro avanço é
estabelecer um vínculo entre a segurança alimentar e o princípio da soberania alimentar, que reconhece o direito de todos de
escolher o que vai ser produzido e consumido. A seguir, alguns
destaques da legislação:
“a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano,
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo
o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população”;
“a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso
a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis”;
“a consecução do direito humano à alimentação adequada e da
segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania,
que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos”.
Em relação à segurança alimentar, a lei destaca: “a garantia da
qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos ali-
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mentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população”;
Para que a qualidade “biológica, sanitária e nutricional”possa ser
assegurada, é essencial que sejam tomados os cuidados necessários no armazenamento e transporte, evitando não só prejuízos
à saúde do consumidor como o desperdício de alimentos. Porque
constituem fonte de energia do nosso corpo, essa é uma forma de
perda energética das mais graves.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a
Alimentação (FAO), estima-se que em 2011 um terço dos alimentos produzidos no mundo foi desperdiçado. Se aproximarmos o
foco da nossa realidade, a situação torna-se ainda pior. Na América Latina, naquele ano, 40% da produção de legumes e verduras
foram desperdiçados.
Uma coisa é certa: para atuar sobre tanto desperdício é importante conhecer suas causas. Em que etapas da cadeia produtiva esses alimentos são mais desperdiçados? Na produção? No
transporte? Nas prateleiras ou na mesa do consumidor? Que hábitos dos produtores ou da população poderiam ser melhorados?

Você tem alguma ideia para começar a mudar esse panorama do desperdício de alimentos?

para
refletir
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Em seu primeiro emprego, na fábrica do tio, Marco sente um calor danado e percebe, ao longo da jornada de trabalho, que a temperatura ambiente está muito
alta. Ao investigar, descobre problemas na ventilação das máquinas e irregularidades em sua distribuição espacial pela fábrica. Depois de ‘quebrar a cabeça’
para desenvolver uma solução para o problema, lança mão do conceito de cogeração de energia: ele consegue aproveitar o calor emitido pelas máquinas para
aquecer o banho dos funcionários.
Enquanto isso, na República, Fábio e Grilo procuram aumentar seu rendimento
mensal com vendas e percebem que em toda cadeia de produção existe, além dos
custos inerentes, um custo extra: o da energia embutida no processo, ou seja,
aquela usada para fabricar um produto.

saiba
mais
Perdas energéticas
nas indústrias

O setor industrial brasileiro consome 44% da energia elétrica do
país, sendo que 62% dessa energia é utilizada em sistemas motrizes. O elevado consumo apresentado por esses sistemas, maior
até que o de segmentos econômicos, como o residencial e o comercial, torna a força motriz o principal foco de atuação de programas de eficiência energética voltados para o segmento industrial.
O Procel Indústria foi criado em 2002 com o objetivo de fomentar
ações de eficiência energética voltadas para médias e grandes
indústrias. Por meio de parcerias com as federações industriais
dos estados, capacita multiplicadores de conhecimento e agentes para implementar ações de eficiência energética nos sistemas motrizes industriais. Paralelamente, foram implantados os
Laboratórios de Otimização de Sistemas Motrizes (Lamotrizes)
para dar suporte técnico aos trabalhos com as federações das
indústrias e aprofundar a abordagem da eficiência energética em
sistemas motrizes, sendo desenvolvidas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
O Procel Indústria, em parceria com o Sebrae, atua também nas
micro e pequenas empresas para aprofundar o uso eficiente da
energia nesses setores, responsáveis por gerar mais da metade
dos empregos formais do país.
Muitas outras medidas contribuem para o uso mais eficiente da
energia nas indústrias. Um primeiro conjunto delas tem a ver
com estratégias de gestão, como a adoção de sistemas integrados, que evitam gastos desnecessários ao longo das diversas
etapas do processo produtivo. Outro se relaciona à utilização de
tecnologias energeticamente eficientes, o que envolve, de preferência, políticas permanentes de troca, manutenção e atualização do maquinário, além de atenção à qualidade das fontes, por
parte das indústrias. Esses investimentos em tecnologia também
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contribuem para o processamento adequado de resíduos industriais “ o lixo resultante dos processos produtivos “, assegurando
atitudes ambientalmente mais responsáveis.
Uma etapa importante, que garante maior efetividade nas indústrias, diz respeito à implantação de programas de mobilização do
pessoal da fábrica para a adoção de bons hábitos energéticos em
todos os níveis.
O conceito de Manutenção Produtiva Total (Total Productive Management “ TPM, em inglês), reúne tudo isso. E o objetivo aqui é
dos mais ambiciosos: reduzir não só as perdas de energia, mas
as perdas de qualidade em produtos e matérias- primas, além de
prevenir danos ao meio ambiente e acidentes de trabalho.
Você conhece empresas eficazes na produção sustentável? Saberia citar exemplos brasileiros? E estrangeiros? Se conhecer, relacione algumas características dessas empresas. Mas também
há exemplos de má conduta nas indústrias, algumas, inclusive,
além de agredir o ambiente, violam outros direitos humanos.
Você já soube de algum caso desses?
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O desperdício de energia, sob diversas formas, deve ser combatido em
casa, mas também em outros setores, que devem ter uma preocupação
especial com a questão. Na indústria e na agricultura, ele se manifesta
não apenas na produção, mas no transporte e armazenamento dos produtos. Com relação aos alimentos, nos países mais industrializados, o
maior desperdício parece ocorrer no consumo doméstico, enquanto nos
países menos industrializados essas perdas acontecem antes de eles
chegarem ao consumidor, sobretudo durante o transporte. Assim, não
são apenas os consumidores residenciais que devem estar de olho no
desperdício de energia, mas, especialmente, os setores produtivos, como
as fábricas e os agronegócios.
O cidadão pode cobrar políticas públicas e apoiar programas de governo
que envolvam o combate ao desperdício. Pode, também, conhecer melhor a realidade da produção de alimentos do país e de sua região. E, até
mesmo, colaborar com algum projeto ou iniciativa que vise a combater o
desperdício e que chame a atenção da população sobre a importância do
planejamento alimentar.
Se o grupo quiser conhecer a realidade da produção alimentar no mundo, pode ir ainda mais fundo em suas pesquisas, realizando um estudo
sobre a divisão global de alimentos: peça aos participantes que pesquisem quais alimentos cada país ou continente produz e em que quantidade. Quem os consome, e em quais proporções?
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As indústrias e setores agrícolas devem levar em conta que algumas matérias-primas consomem mais energia do que outras. Substituí-las para tornar os processos
mais eficientes do ponto de vista energético requer alto grau de conhecimento sobre
eficiência na produção, capacidade de planejamento e compromisso com a sustentabilidade. Como mencionado no documentário deste episódio, algumas indústrias
contratam profissionais especificamente para gerenciar essa questão.
Destacamos algumas dicas para lidar melhor com o problema do desperdício na
produção:

• tanto nos setores industriais como nos agrícolas, a visão estratégica na administração é fundamental para disseminar táticas de melhor aproveitamento da
energia e de matérias-primas e para a adoção de orientações eficientes;

• acompanhar novas descobertas tecnológicas e fazer a manutenção adequada do
maquinário é imprescindível para a eficiência energética industrial. A manutenção periódica dos equipamentos não apenas reduz o uso de energia, mas, principalmente, evita acidentes;

• a localização de máquinas em operação precisa ser planejada, garantindo segurança e ventilação adequada, de forma a não comprometer a qualidade de vida e
o trabalho dos profissionais que atuam próximo a elas. As regras de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde no trabalho (SMS) devem ser observadas para instalação
de maquinário em locais adequados com relação ao seu tamanho e ao tipo de
ventilação, que variam segundo a empresa e a natureza dos produtos desenvolvidos. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que evita riscos à
saúde e segurança dos trabalhadores, também deve ser contemplado.

• estudos para aproveitar o aquecimento das máquinas podem ser incentivados,
utilizando essa energia térmica em regime de cogeração de energia. Proponha
ao grupo pesquisar exemplos nacionais e estrangeiros de sistemas desenvolvidos
para o aproveitamento de calor emitido por máquinas, e até mesmo por seres
humanos, para aquecer ambientes e/ou água. Um exemplo, que até parece filme
de ficção, mas é real, é o da estação de trens de Estocolmo, na Suécia, que dispõe
de um sistema especial para aproveitar o calor do corpo das pessoas que por ali
passam e reduzir o consumo de energia elétrica.
Utilizar energia e infraestrutura básica, consumir objetos e alimentos são práticas
tão comuns no nosso dia a dia que às vezes é difícil perceber que, por trás disso
tudo, há uma cadeia de atividades envolvidas nessa produção: os insumos, a força de
trabalho, as máquinas, o transporte... E quando se trata de produtos industrializados, somam-se a esses fatores o processamento, a embalagem e o armazenamento. A atividade seguinte propõe um olhar mais analítico sobre essa cadeia.
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atividade

Episódio 8 – Cadeias de produtos alimentares
que consumimos
Objetivo
Identificar o processo energético dos alimentos, desde a origem até o consumo.
Qual é a comida de que você mais gosta? E quais os alimentos que consome
com mais frequência? Como é o seu preparo? Você conhece o trajeto que
esse alimento faz até chegar à sua mesa?
Nesta atividade, proponha um mergulho nas origens e caminhos percorridos
pelos alimentos do dia a dia de cada um. Aproveite para provocar a observação sobre distintas formas de energia envolvidas em seu trajeto, desde o
campo até a mesa das nossas casas.
Após uma rodada de conversa para ouvir os depoimentos sobre o tipo de
alimentação favorita ou mais frequente em sua rotina, proponha que os participantes realizem uma pesquisa sobre:
• as origens dos alimentos que consomem. Alguns deles não são provenientes do nosso continente, embora pareçam tão “brasileiros”. Você sabe
de onde vieram frutas tão familiares como a manga, o caju, a banana ou
a laranja? E legumes como a mandioca, a cenoura e o chuchu? Incentive
o grupo a buscar diferentes versões sobre as origens dos alimentos presentes em seu dia a dia, inclusive histórias do folclore popular. Depois,
abra espaço para que essas descobertas sejam compartilhadas entre os
participantes;
• numa segunda rodada de pesquisa, provoque-os a conhecer o passo a passo
percorrido pelos alimentos de origem vegetal citados, desde o plantio das
sementes até suas casas. Peça para levantarem a dinâmica empregada em
cada lavoura, as épocas para semear e colher, o caminho percorrido após a
colheita (se será diretamente consumido, manufaturado ou industrializado,
se precisa de transporte e como será mantido até ser consumido).
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Proponha que apresentem o resultado dessa pesquisa de maneira criativa:
pode ser em apresentação oral, paródia musical, mural, história em quadrinhos, maquete, peça teatral ou qualquer outra forma de expressão que escolherem. Na data combinada, promova a socialização das produções.
Convide-os a pensar e discutir, caso a caso, como a energia é utilizada em
cada etapa do caminho percorrido, da lavoura às mesas. Alguns pontos merecem reflexão: a complexidade das cadeias produtivas e os diversos agentes
envolvidos, desde o plantio até a entrega ao consumidor; o tempo despendido para a produção e a venda; a importância do combate ao desperdício de
energia e de alimentos na cadeia produtiva e nos domicílios, sobretudo em
relação aos alimentos mais perecíveis, que exigem cuidados especiais de armazenamento e refrigeração.
Essa atividade pode ser ampliada, ainda, com a observação do sistema digestivo
e/ou pelas reações químicas que transformam os alimentos em energia vital.
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Episódio 9
POLÍTICA ENERGÉTICA
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
•
•
•
•

vida de
república

Planejamento energético brasileiro
Gestão doméstica do consumo de energia
Desperdício de energia
Contas de energia elétrica

Qual é a importância da presença da energia na vida da população? Será que a
história das conquistas do homem, e o desenvolvimento social e tecnológico proporcionado pelo acesso à energia, poderiam ter sido diferentes? Seria ousado demais afirmar que a humanidade poderia ter chegado às mesmas conquistas por
outros caminhos? E ainda podemos questionar: o que significa “desenvolvimento”
para povos que não utilizam eletricidade? Será que elementos tão essenciais à
vida contemporânea, como segurança pública, educação, saúde e comunicação
dependem diretamente do acesso à energia?
Neste episódio, Mazé traz a conta mensal de luz e parabeniza o grupo pela economia de energia e a diminuição de custos. Todos se surpreendem, pois, no orçamento de cada um, as contribuições mensais não haviam diminuído. Joana revela
que vinha administrando os gastos da República e tinha conseguido fazer uma
pequena poupança. Agora, cabia ao grupo decidir como investir a grana economizada.
A notícia da economia na conta de luz provoca uma reação de relaxamento nos
moradores da República que, rapidamente, deixam de lado os cuidados com o uso
da energia, jogando por terra o planejamento feito por Joana para reduzir custos
e impactos do consumo dos companheiros.
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olho no narrador
Joana fez um planejamento visando ao uso eficiente da energia, que promoveria redução de custos para todos na República. Porém, como bem observou nosso narrador, faltou rigor na operação e regulação desse plano. Ou seja, no papel, estava
tudo muito bom, mas na hora de colocá-lo em prática e monitorá-lo, a fim de ajustar possíveis desvios, a dinâmica falhou. Não é só o consumo das casas que exige
planejamento: o de estados e municípios, e do país como um todo, também. Para
isso, o governo dispõe de órgãos específicos. Os que se ocupam do planejamento
baseiam-se em projeções da demanda e da composição da matriz energética, para
estimar quanta energia os consumidores brasileiros irão demandar em cada ano e, a
partir dessa informação, tomar medidas para assegurar que a quantidade de energia
gerada dê conta desse recado. Os órgãos encarregados da regulação estabelecem
as regras e os papéis dos agentes envolvidos, de forma a assegurar o equilíbrio do
mercado, a continuidade e a conformidade dos serviços.
Apesar do plano eficiente de Joana, seus colegas não mudaram, realmente, de atitude. Talvez, esse retorno aos velhos hábitos de consumo se deva ao fato de cada um
ter realizado mudanças de comportamento sem compreender bem seus motivos e a
importância delas. Aconteceu a chamada “mudança de fora para dentro”. Por isso,
entender o porquê e a importância das escolhas que fazemos – e que orientam os
nossos atos – é o que leva a uma troca efetiva de hábitos.
Veja como existe uma série de órgãos e instituições, empresas públicas e privadas,
cuidando do planejamento da eficiência energética nacional e divulgando a importância dessa temática.
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Todo governo deve atuar de forma estratégica no ordenamento dos recursos que dão base à dinâmica social. Assim como
a água, a energia é um desses recursos básicos. O papel dos
governos é fundamental num contexto nacional para o planejamento energético, para investimentos e regulação de setores direta ou indiretamente envolvidos na geração e acesso à energia.
No Brasil, também é assim. O governo brasileiro atua, inclusive, definindo concessões do serviço público de energia,
suas condições e tempo de operação no mercado e as tarifas
praticadas. Por meio de seus diferentes órgãos, tais como
ministérios, agências reguladoras e empresas públicas, em
nível federal e estadual, ele estabelece as obrigações, direitos
e deveres das agências distribuidoras de energia durante o
período de concessão.
Como é do interesse da maioria dos cidadãos brasileiros ter
acesso à energia e viver em um ambiente salutar, o papel do
governo é fundamental para solucionar questões como a difusão da energia a todas as camadas da população e a própria
expansão do setor energético, além de promover o uso eficiente e sustentável desse recurso. Dada a sua complexidade
e abrangência, é no âmbito do Estado que essas questões devem ser debatidas. Inclusive, temas como o desenvolvimento
da matriz energética brasileira e a definição de estratégias
sustentáveis que incentivem a expansão da oferta de energia,
considerando a possibilidade do uso de fontes variadas, como
a energia nuclear, eólica, solar e outras mais. Para planejar a
expansão da oferta de energia no país, é preciso ter em mira
uma matriz energética diversificada e com a maior parte de
suas fontes renováveis.
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Enquanto isso, na República, o massageador se transformou no objeto mais cobiçado por todos – não havia quem conseguisse equacionar esse jogo de forças. Na
disputa, Marco, Fábio e Leandra puxam daqui, forçam de lá, até que o aparelho vai
pelos ares e se quebra. É no meio dessa confusão que Mazé surge, apresentando
a nova conta de luz: o consumo dobrou desde o anúncio de que estavam conseguindo uma boa economia e evitando o desperdício. Com a poupança, o pessoal
não relaxou só os pés, mas também a atitude energeticamente responsável e a
postura de consumidores conscientes. Mazé traz mais surpresas na correspondência do grupo: um convite para participar de uma exposição sobre energia e o
diploma de Grilo como... massageador de pés.
Todos vibram e se consolam tentando marcar consulta com o mais novo expert
em massagem e relaxamento, mas a preferência é dada a Joana, claro. Você imagina por quê? É que a beldade tem um lugar especial no coração do massagista:
pronto, o casal revela o namoro para os companheiros. Os outros, de tão ocupados que estavam com suas questões particulares, não haviam percebido sinais
do romance. A visão restrita também fez o grupo se desligar do uso eficiente de
energia e o resultado foi que o custo da conta de luz dobrou.
E você, gostaria de saber quem mantém esse olhar de longo alcance sobre os
principais fatores relacionados à energia no Brasil, e os órgãos que interferem no
planejamento, operação e regulação da energia que chega até cada um de nós?
Então, leia no Saiba Mais.
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O Governo Federal lançou as bases de um novo modelo para
o setor energético brasileiro, sustentado pelas leis nº 10.847
e 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo decreto nº 5.163, de
de 30 de julho de 2004.
Em termos institucionais, o novo modelo definiu a criação
de uma instituição responsável pelo planejamento do setor
energético a longo prazo, a Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), uma instituição com a função de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de energia elétrica, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e uma instituição para dar continuidade às atividades do MAE, relativas à
comercialização de energia elétrica no sistema interligado, a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) .
A lei nº 10.848 criou o Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico (CMSE), “com a função de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento
eletroenergético em todo o território nacional”
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é
uma associação civil integrada pelos agentes das categorias
de geração, distribuição e comercialização. Começou a operar
em 10 de novembro de 2004 e “desempenha papel estratégico
para viabilizar as operações de compra e venda de energia
elétrica, registrando e administrando contratos firmados entre geradores, comercializadores, distribuidores e consumidores livres”.
Como a visão sobre os diversos âmbitos institucionais que
interferem nos caminhos da energia pelo Brasil nos ajuda a
compreender o funcionamento dos sistemas energéticos e a
refletir sobre as grandes questões relacionadas à geração,
distribuição e consumo de energia?
Se você empreender uma pesquisa sobre os principais setores responsáveis pela energia brasileira, vai encontrar Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo
Ministério de Minas e Energia (MME) no topo. Mas, como e
com que apoios atua um Ministério como esse? É no âmbito
do MME que se desenvolvem, por exemplo, programas como o
Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), e o Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica). Ao Ministério das Minas e Energia se reportam órgãos que regulam parte das atividades relacionadas
à exploração de recursos energéticos e às concessões para
distribuição de energia para a população.
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Também subordinadas ao Ministério estão sociedades de
economia mista, assim chamadas porque agregam capital
público e privado, como a Eletrobras e a Petrobras. Empresas públicas, como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
também são subordinadas ao MME.
Cabe mencionar, ainda, que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo ministro de Minas e
Energia, é também integrado por representantes de diversos
ministérios, agências, empresas, universidades e sociedade
civil – os conselhos – sejam eles municipais, estaduais ou
federais, permite que outros setores importantes opinem e
possam apresentar alternativas para questões relacionadas à
energia, consideradas cruciais para o bem comum. O conselho atua, ainda, fiscalizando o cumprimento de planos e metas traçados para beneficiar a população.
O Ministério de Minas e Energia do Brasil criou, em 1991, o
Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados
do Petróleo e do Gás Natural (Conpet). A Petrobras é a responsável pela administração técnica e financeira da iniciativa.
O Selo Conpet de Eficiência Energética vigora desde agosto
de 2005 e é concedido aos equipamentos consumidores de
derivados de petróleo e de gás natural que obtêm os menores
índices de consumo de combustível. Saiba ainda mais na parte 4 do Caderno 2.
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A geração de energia tem seus custos. Para evitar desperdício e minimizar
impactos ambientais, a produção e o consumo precisam ser bem equilibrados. E planejados. Ainda mais, porque “estocar” o excedente energético nem sempre é possível. A energia elétrica, por exemplo, poderia ser
armazenada em grandes quantidades, mas essa operação, do ponto de
vista comercial, ainda não é viável técnica e economicamente. Por isso, ela
é distribuída logo após ser gerada. É fundamental realizar planejamentos
energéticos a partir das projeções da demanda e estudos da oferta. Além
de se basear nos recursos e tecnologias disponíveis, eles procuram estabelecer critérios para orientar o desenvolvimento e manutenção da infraestrutura energética no país (para aprofundar o assunto, consulte texto
sobre Sistema Interligado Nacional, no Caderno 3).
Os investimentos são altos e os resultados demoram a aparecer devido ao tempo exigido para execução da obra. Esses aspectos reforçam a
necessidade de atenção plena ao planejamento, operação e regulação,
evitando desperdício de energia e de recursos públicos e exploração desequilibrada do ambiente.
Uma forma de compreender, na prática, alguns dos desafios da política
energética nacional e regional é visitar uma usina de geração de energia,
ou uma concessionária local. É interessante entrevistar gestores responsáveis e abordar questões como os desafios da geração, armazenamento
e distribuição de energia e outras, enfocando mais a relação da empresa
com a população na implementação de suas políticas e ações.
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pilha
do dia

Planos de ação trazem objetivos e metas a atingir e as estratégias para alcançá-las.
No caso do setor energético, o grande objetivo de um plano estratégico governamental é alcançar as metas de geração e acesso à energia pela maior parte da população possível, de forma eficiente e sustentável. Falando assim, pode parecer que os
planos são documentos frios, construídos para organizar uma sequência de metas
de governo. A complexidade de etapas, setores e agentes envolvidos para fazer um
sistema energético funcionar demanda mesmo muita organização – incluindo a participação de cada um de nós.
Você se sente bem informado sobre boas práticas para redução do desperdício e
uso eficiente da energia, ou gostaria de saber mais sobre o assunto? Quais temas
dentro desse assunto despertam mais o seu interesse para aprofundar estudos e
buscar formas de mobilização?
Você considera que o governo e as empresas de distribuição de energia elétrica
disponibilizam essas informações de forma clara? Você já consultou as fontes
oficiais de informação para pesquisar sobre a temática? Quando o fizer, aproveite
para opinar nos sítios web ou em ouvidorias tradicionais, contribuindo para aprimorar esses serviços.
Qual seu ideal de futuro? Convide a turma para que cada um exponha suas ideias
sobre o assunto e as coloque em um mural. A partir da interpretação coletiva desse mural, promova uma roda de conversa para os participantes refletirem sobre o
que cada um precisa fazer para que esse ideal se realize.
Divida a turma em grupos e proponha que elaborem planos de ação para mobilizar as pessoas para alguma das ações necessárias à concretização desse ideal.
Peça para socializarem os resultados. Quando começa a construção do futuro?
Será que alguma(s) dessa(s) medidas pode(m) ser postas em prática já? Discuta
com os participantes quais delas seriam viáveis. Quantas pessoas são necessárias para realizar esse plano? Auxilie-os a fazer o planejamento em um cartaz ou
planilha e a executar a ação escolhida. Depois que ela for realizada, estimule-os a
pensar quais eram os resultados esperados e o que foi alcançado. Provoque uma
reflexão sobre a importância da construção de ações coletivas para o alcance de
certos objetivos e metas.

Energia que transforma | vida de república

47

atividade

Episódio 9: Mobilização local em prol do uso
eficiente de energia
Objetivo
Levar o grupo a refletir sobre a participação do cidadão comum nas escolhas
sobre o consumo energético e na preservação e melhoria do ambiente e,
também, o que é necessário para mobilizar as pessoas.

Para que o grupo elabore uma proposta de mobilização local em prol do uso
eficiente de energia, promova um debate sobre o papel de cada indivíduo,
empresa ou governo em sua implementação. Aborde, também, o impacto da
produção e consumo da energia sobre o meio ambiente.
Inicie com uma roda de escuta: como as pessoas do lugar usam energia no
seu modo de vida, no seu dia a dia. Depois, provoque cada um a investigar e
registrar esses modos de uso na realidade prática, observando seu próprio
comportamento e o das pessoas próximas, conversando com elas sobre o assunto em entrevistas informais. Abra espaço para que cada um relate o que
investigou e instigue-os a se posicionar sobre o que observaram, sentiram
ou apreenderam durante todo esse processo de “observação participante”.
A partir dessas observações e da troca de ideias, desafie o grupo a escolher
um mote, ou um tema central para criação de uma campanha sobre o uso
eficiente de energia. Escolhido esse tema, mãos à obra!
Dê destaque ao plano de articulação: quais são os potenciais parceiros para
viabilizar essa campanha? É possível fazer uma associação com outros grupos da comunidade; jornais, rádios e/ou TVs comunitárias; instituições governamentais e não governamentais; representantes da indústria e do comércio; ou com a concessionária local para colocar o assunto em pauta?
Lembre que uma parte importante da mobilização é identificar os públicos e
parceiros que se deseja sensibilizar! E, de olho nisso, quais são os meios de

48

comunicação que o grupo pretende utilizar para falar com esses públicos e
parceiros? Apresentação oral, cartazes; música; peça teatral; vídeos; gincana, quais as possibilidades?
É preciso colocar tudo no papel: as ações que precisam ser realizadas; os
insumos necessários e os efeitos que se pretende alcançar com cada uma
delas. Em relação aos públicos e parceiros, desenhar um mapa e localizá-los
pode facilitar a elaboração de um roteiro de visitas: como e quando será feito
o convite para que participem da campanha?
Após a mobilização, retorne aos itens apontados no plano: ações, públicos e
parceiros. Com base nesses dados, chame o grupo para fazer uma avaliação:
o que funcionou, o que poderia melhorar e o que gostariam de fazer diferente
se fossem promover novas ações coletivas? Pensem numa boa maneira de
registrar essas conquistas e aprendizados e, se possível, exponham os resultados para todos os que participaram.
Amplie a aprendizagem, provocando reflexões que relacionem os pontos de
vista pessoais e a experiência local a questões mais abrangentes, anteriormente abordadas, sobre energia e sustentabilidade. Englobe aspectos sociais, econômicos e ambientais, como de que maneira conciliar desenvolvimento e preservação ambiental.

De quem é a função de preservar e/ou desenvolver uma
região, uma cidade ou país? E a quem compete a sustentabilidade? O que cada um pensa da atuação do cidadão
comum nas escolhas sobre o consumo energético e na
preservação e melhoria do seu ambiente próximo (rua,
bairro, cidade) e distante (município, região, país, continente, planeta)? O que podemos fazer para conciliar
qualidade de vida e preservação da vida no planeta? E o
que isso tem a ver com a cultura?

para
refletir
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Episódio 10
Energia, eficiência energética,
qualidade de vida e visão de futuro
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NO PROGRAMA
• Acesso à energia e estilo de vida
• Fontes de energia mais utilizadas no Brasil

vida de
república

A trajetória da relação do homem com a energia é uma história da procura e
manejo das fontes energéticas. A complexidade crescente da vida em sociedade
intensifica o desafio de gerar e transmitir energia. É por isso que investimos e
pesquisamos tanto sobre formas de diversificar as fontes e buscamos modelos
mais sustentáveis, com menos impactos no ambiente.
A proposta de conciliar as necessidades do homem, as atividades econômicas,
os cuidados com o meio ambiente e os projetos de geração de energia vem sendo discutida em todos os países e setores. Estamos atentos e ocupados com a
questão da preservação do planeta, do equilíbrio da vida. E uma forte hipótese
parece despontar nesse cenário: investir na diversificação das fontes parece ser
a forma mais responsável de conciliar tantos objetivos e desafios relacionados a
esse tema poderoso... energia.
Neste último episódio, os moradores da República participam de uma feira coletiva sobre energia e todos os expositores correm contra o tempo para aprontar seus
variados estandes. Os companheiros da República Pilhados estão especialmente
confusos nos preparativos finais.
Uma das experiências que pretendem apresentar é o emprego de um dínamo que,
acoplado a uma bicicleta, aproveita a energia mecânica das pedaladas e a converte
em energia elétrica. Mas, antes mesmo de ser exibido na feira, o invento vai, literalmente, pelos ares – solta-se da bicicleta que Grilo pedalava, sai voando... e se perde.
Como se não bastasse, nesta sucessão de acontecimentos confusos, o fiel companheiro de todas as horas, o narrador, desaparece. Já não faz seus comentários
técnicos, nem suas brincadeiras, e muito menos responde aos chamados dos
companheiros da República. Carentes desse apoio, Fábio e Joana saem à sua
procura. Missão difícil, em meio aos vários passantes que estão fantasiados com
motivos “energéticos”. Fábio desconfia que um homem vestido de raio pode indicar o paradeiro do ilustre narrador.
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olho no narrador
Mesmo mudando sua forma de participar das discussões com os companheiros da
República, o narrador faz suas contribuições. Destaca as formas consideradas mais
“limpas”para produzir energia elétrica e cita algumas fontes: a solar, a eólica e a
hidráulica.
Prestes a desaparecer do episódio, o narrador relembra como a energia tem estado
presente na vida do homem, deixando marcas históricas e contribuindo para a definição dos rumos tomados pelas sociedades, em diferentes épocas. Muita coisa mudou
desde que a humanidade iniciou sua aventura rumo ao melhor aproveitamento da
energia. Uma delas é que a energia, de necessidade passou a ser um direito, e ainda
traz o desafio da vertente ambiental.
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saiba
mais
Direito à energia
e respeito ao
direito de escolha
de cada cidadão

Depende da energia boa parte das atividades que o homem
desempenha no seu dia a dia. Os transportes, a construção
de nossas casas, a produção de nossas roupas e objetos, o
preparo de alimentos, o banho quente, a moagem de grãos
e a conservação de alimentos, a leitura à noite, ou ainda, a
iluminação das ruas, tudo isso “e muito mais“ está ligado à
energia, direta ou indiretamente. Mas, de fato, não necessariamente a energia utilizada para realizar todas essas ações
precisa ser elétrica embora ela muitas vezes represente melhores condições de vida.
Existe uma relação estreita entre o acesso à energia e o estilo de vida das pessoas. O fornecimento de energia elétrica é
considerado um serviço público essencial e, portanto, pode
ser entendido como mais um direito dos cidadãos. Porém, direito não é dever. A vida sem acesso à rede elétrica, em certos
casos, pode ser uma opção e deve ser respeitada. Não representa, em si, um modo “menos evoluído”de viver.
O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, que o Brasil assinou e ratificou em 1992, afirma o
direito do cidadão ao “melhoramento das condições de existência”. Essa afirmação nos leva a uma série de questionamentos: será que todos aqueles que não têm acesso à energia consideram que passar a usá-la representa uma melhoria
nas suas “condições de existência”? Será que essas condições de existência podem ser relacionadas a outros aspectos,
tais como o direito à terra; a viver em um país com justa distribuição de renda, ou ainda, a questões mais subjetivas, como o
direito de se expressar livremente?

O que são condições de existência fundamentais para
você? Como a energia entra nessa conversa?
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para
refletir

De volta ao pavilhão, após muita confusão “os companheiros da República tiveram
que “se virar” para manter o estande em condições de ser visitado“, o objetivo é
atrair a atenção dos jurados.

vida de
república

Dínamo recuperado, quando tudo estava pronto para a apresentação começar todos são surpreendidos por uma queda de energia, ou melhor, pelo desligamento
misterioso da chave geral do museu. Mas, por causa do dínamo, o estande dos
Pilhados é o único onde há luz. Os jurados se aproximam. A República apresenta
seus aprendizados em relação à energia: formas mais eficientes e sustentáveis
de se relacionar com ela, o papel do consumidor no uso eficiente da energia e outras descobertas que fizeram nos últimos tempos em relação à sustentabilidade.
A apresentação é um sucesso!
A série termina aqui. Mas o aprendizado que ela traz pode continuar multiplicando reflexão e boas práticas. Nossos personagens percorreram um caminho
de descobertas em vários sentidos. A experiência de viver juntos e ter de pensar
e agir conjuntamente contribuiu para que cada um repensasse alguns de seus
hábitos individualistas em prol do bem-estar de sua comunidade.
O que é vivenciado em uma república é um pequeno reflexo do que pode ser experimentado em um bairro, em uma cidade, país ou mesmo no planeta. Não importa
em qual escala, a cultura de produzir e consumir mantendo-se atento ao uso
eficiente da energia e às condições de existência no planeta só se sustenta se o
valor desses novos hábitos for reconhecido e apropriado por quem os aplica. Foi
o que ocorreu com os companheiros da República, que amadureceram coletiva e
individualmente, tornando-se verdadeiros agentes no desenvolvimento sustentável dos sistemas energéticos.
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saiba
mais
Mobilização
global para a
sustentabilidade

Em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD), mais conhecida como Rio 92. Nessa ocasião, os
179 países participantes assinaram um programa de ação
apelidado Agenda 21, com 40 capítulos que trazem instrumentos para colocar em prática o conceito de relações sustentáveis. Com esse objetivo, reuniu diversos agentes da sociedade
em ações participativas, em escala global e local, para criar
alternativas que contemplem os contextos socioeconômico e
ambiental. Foi, sem dúvida, o mais abrangente esforço já implementado para difundir, em escala planetária, um novo paradigma de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento
sustentável”.
Desde então, os debates e as iniciativas para colocar em prática esse novo olhar sobre a produção, o desenvolvimento e
o consumo se multiplicaram, atingindo setores e campos os
mais diversos como educação, saúde, políticas públicas de arquitetura e urbanismo, dentre outros.
Um dos principais méritos do novo “olhar”que se buscou
construir a partir da Agenda 21 foi a noção de “gestão participativa”. Ficou claro que nenhuma mudança, individual ou
coletiva, que visasse às transformações globais, poderia ser
desencadeada sem a participação equânime tanto do governo
como da sociedade. Sem isso, o projeto da Agenda 21 seria
inviável.
A Assembleia Geral da ONU designou 2012, quando celebramse 20 anos do encontro, como Ano Internacional da Energia
Sustentável para Todos, conforme a Resolução 65/151: “esta
iniciativa envolverá governos, o setor privado e parceiros da
sociedade civil em todo o mundo com o objetivo de garantir
energia sustentável para todos, e atingir três grandes metas
até 2030”.
Essas metas são:
• garantir o acesso universal aos modernos serviços de fornecimento de energia
• dobrar a taxa de crescimento da eficiência energética
• dobrar a participação da energia renovável no mundo
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) também agendou para junho de 2012 a Conferência
Rio+20, dando sequência à rodada de conversas sobre o desenvolvimento sustentável entre Chefes de Estado e entre diversos participantes de países do mundo todo.
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Devido à sua geografia e à sua ampla base de recursos naturais, o Brasil
é um país privilegiado em termos de energia sustentável, apresentando
grande diversidade na oferta energética. A grande quantidade de fontes
renováveis coloca o país numa posição bastante diferenciada no que se
refere à produção de energia, principalmente em relação às hidrelétricas, não só pela condição geográfica, mas pela construção histórica da
nossa matriz energética.
Segundo dados que constam do relatório de fiscalização da Aneel que
apresenta a atualização do Parque Gerador do Brasil, até o dia 31 de dezembro de 2011 a capacidade instalada no país chegou a 117.134,72 Megawatts (MW), provenientes de 2608 usinas hidrelétricas, termelétricas,
eólicas, nucleares, pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras
hidrelétricas.
A energia das hidrelétricas predomina e responde por 66,91% da capacidade instalada do país, seguida das termelétricas, com 26,67%, e das
pequenas centrais hidrelétricas, com 3,3%. Compõem ainda o parque
gerador brasileiro 1,71% de potência de usinas nucleares, 1,22% de eólicas e 0,18% das centrais geradoras.
Segundo dados publicados pela ONU, o Brasil é o quinto maior investidor em energias renováveis do mundo. Em 2010, os investimentos nesse
setor somaram cerca de US$ 7 bilhões. Pela primeira vez na História, investimentos mundiais em inovação tecnológica em energias alternativas
superaram os destinados à tecnologia para a energia fóssil.
Toda forma de geração de energia envolve impactos positivos e negativos
que precisam ser considerados e equalizados. O fato é que o ritmo de desenvolvimento econômico e social do país impõe um empenho contínuo
no aprimoramento da infraestrutura energética.
O que você sabe sobre as fontes de energia que alimentam a energia na
sua comunidade? Em relação ao Brasil, quais fontes você acredita que
podemos e devemos utilizar em nossa matriz?
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Cada vez mais, muitos dos debates sobre energia que acontecem Brasil afora relacionam as práticas sociais ao contexto ambiental. As políticas de governo são pensadas sob o
prisma das consequências dessas ações no meio ambiente.
Esse comportamento decorre do aprendizado resultante de
ações inconsequentes e de traumáticos danos causados ao
planeta, quando não tínhamos noção da finitude dos recursos
e dos desequilíbrios que nossas ações poderiam causar ao
ecossistema. Nessa trajetória, o conceito de sustentabilidade
vem se estabelecendo lentamente. Cada vez mais indivíduos
participam dessa discussão, inclusive empresários, que estão comprovando, a partir de ações e resultados, que investir
em sustentabilidade pode ser um bom negócio. Gro Harlem
Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega em 1981 e
presidiu a comissão da ONU que criou o conceito de sustentabilidade, define muito bem a questão, ao afirmar que nós devemos “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de garantir as necessidades do futuro”.
Você, que chegou até aqui junto conosco, certamente tem
muito a refletir e a compartilhar sobre o assunto energia.
Depois de ter expandido sua visão e conhecimentos sobre o
assunto, é hora de se posicionar e fazer opções sobre a viabilidade e necessidade de rever hábitos e posturas e participar
de ações de mobilização social em prol do desenvolvimento
sustentável. Por isso, a Pilha do dia deste episódio é mais
direta e com provocações mais curtas e profundas do que as
anteriores: a proposta é instigá-lo a tomar as atitudes que
julgar necessárias e a aplicá-las na sua vida. Propomos que
se junte a outras pessoas para a construção de um estilo de
vida sustentável, em harmonia com a nossa casa, que é um
organismo vivo: a Terra.
Mas, para chegar à escolha dessas atitudes...
...reflita sobre a situação do planeta e o seu papel nessa história de energia e
...desconfie quando dizem que a “culpa”pelo desperdício de
energia está concentrada de um lado só: o equilíbrio de um
ecossistema é resultado de um sem número de forças! Por
isso,
...questione visões simplistas, preconceituosas, que limitam
reflexões sobre energia, mas,
...crie alternativas, exercite sua criatividade, tome posição e
proponha possíveis soluções;
...compartilhe suas opiniões, avance sempre no processo de
ensino-aprendizagem sobre energia;
...exerça seus direitos no acesso à informação e exercite o
seu papel de cidadão nas escolhas energéticas!
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Como disse Gandhi (1869 - 1948), indiano defensor do princípio da não violência como forma de revolução: “sejamos a mudança que queremos ver”.
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Episódio 10: Exposição energética!
Objetivo
Enfatizar os conceitos abordados no Projeto Energia que transforma, dando-lhes cunho prático e explorando a criatividade e os interesses pessoais
dos participantes.
Material utilizado: varia segundo os recursos escolhidos por cada grupo

Nesta atividade, a proposta é que os participantes possam abordar, de forma prática e relacionada, conteúdos específicos já trabalhados no Projeto,
gerando debates e novas reflexões. Para compartilhar o conhecimento, uma
sugestão é organizar uma exposição sobre energia, como aquela em que
tomaram parte os personagens da República, neste episódio. Pode ser uma
exposição interna, apenas para os participantes, ou para toda a comunidade
escolar, incluindo famílias, vizinhos, etc.
Sugira que os participantes se dividam em grupos e que escolham algum
tema abordado no Projeto para apresentar. Solicite que realizem uma pesquisa complementar sobre o assunto escolhido e que o relacionem ao material do kit Energia que transforma: pode ser a partir do conteúdo dos episódios, dos spots de rádio ou de algum dos cadernos, bem como de um cartaz
ou do jogo que acompanha o kit. Para enriquecer a apresentação, instigue-os
a procurar novas fontes de informação! O importante é que ampliem o conteúdo, procurando trazer novas visões sobre o tema.
Quer um exemplo prático? Quais são as propostas de ação da Agenda 21?
Quais dessas propostas têm foco em questões relacionadas à energia (a
Agenda 21 é tema de um Saiba Mais deste capítulo). Aproveitando o conteúdo
do Saiba Mais, sugira que a pesquisa envolva, também, os acontecimentos
da Rio+20, em 2012: que desdobramentos das propostas da Agenda 21 serão
debatidos?
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Qualquer tema que permita visualizar, de forma concreta, questões sobre
sustentabilidade e eficiência energética é bem-vindo!
Depois, discuta algumas modalidades e recursos para que cada grupo decida
como quer apresentar e compartilhar o tema escolhido e seus aprendizados:
encenação teatral, campanha com cartazes, debates, mesa-redonda com especialistas, maquete, debate....
Durante a exposição, socializem o que foi produzido. Sucesso!
Sugestões de tópicos para o roteiro de pesquisa e apresentação dos grupos:
•
•
•
•

definição do conceito/tema;
exemplos desse tema na vida cotidiana;
principais atores envolvidos; facilidades e desafios da questão;
curiosidades/estatísticas/outros exemplos e fontes de referência.
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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.

