PRODUÇÃO DE ENERGIA

Fontes não-renováveis
RENOVÁVEIS

Têm a possibilidade de se renovar, como as energias
solar, hidráulica, eólica (ventos), marés e biomassa.
Podem se renovar naturalmente e, se cuidadosamente
administradas, podem durar indefinidamente.

NÃO-RENOVÁVEIS

Se esgotam com o uso. Foram necessários milhões de
anos para que se formassem e dificilmente voltarão a
se formar. São exemplos destas fontes, os combustíveis
fósseis (carvão mineral, gás natural, petróleo e xisto) e
os minerais energéticos e radioativos.

OFERTA MUNDIAL DE ENERGIA PRIMÁRIA POR FONTE
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PETRÓLEO
A localização das jazidas de petróleo
Não existe consenso no tocante à duração das jazidas de petróleo. As piores previsões
têm sido refutadas a partir de novas descobertas e das possibilidades de novas
tecnologias de exploração que permitirão extrações em campos difíceis, como as
profundezas do oceano e a Sibéria. Alguns cientistas acreditam que a quantidade real
de petróleo em um campo acaba sempre sendo muito maior do que o estimado
inicialmente. No entanto, por ser um recurso finito e por continuar a ter grande
demanda, tudo indica que a produção mundial está perto de chegar ao seu limite.
A criação da OPEP, as crises e a geopolítica do petróleo
Para aumentar o poder de negociação com as nações ricas e
em represália à redução no preço do petróleo imposta pelo
cartel (redução de 36% entre 1959 e 1960), cinco dos
principais países exportadores de petróleo (Arábia Saudita,
Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela) criaram, em 1960, por meio
do Acordo de Bagdá, a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep).
A OPEP
Responsável por 2/3 das reservas conhecidas e por mais da metade das exportações mundiais
de petróleo, a Opep administra a atividade petroleira e controla os preços e o volume da
produção nos países que a compõem Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia,
Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Indonésia suspendeu
a sua adesão em janeiro de 2009.

Embora criada em 1960, foi somente a partir de 1967, em consequência da Guerra
árabe-israelense, que a Opep ganhou força e importância, fazendo do petróleo sua
principal arma.
A ofensiva dos árabes e da Opep incluiu desde reduções no fornecimento de petróleo e
ameaça do embargo total, passando pela nacionalização de subsidiárias de
multinacionais, até a decretação, em outubro de 1973, de uma drástica elevação do
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preço do barril de petróleo, que passou de 3 para 12 dólares. Esta medida ficou
conhecida como primeiro choque do petróleo. A partir de então, os preços subiram
continuamente.
Como consequência do aumento do preço, na década de 1970 houve racionamento de
combustível e recessão econômica nos países ou regiões altamente dependentes da
importação do petróleo (países da Europa, Japão e países subdesenvolvidos nãoprodutores de petróleo); rápido enriquecimento dos países exportadores de petróleo e
elevação do faturamento das grandes companhias, que possuíam estoques de petróleo.
Os países desenvolvidos conseguiram recuperar suas economias com rapidez. Os
países subdesenvolvidos não-produtores de petróleo sofreram as piores
consequências: atolaram-se em dívidas externas e recessões econômicas que
perduram até hoje, principalmente após o segundo choque do petróleo, em 1979.
Por ser o principal componente da matriz energética do planeta, o controle do petróleo
se tornou uma questão estratégica militar. O final aparentemente próximo das jazidas
petrolíferas tem gerado políticas imperialistas e estimulado guerras pelo controle de
regiões produtoras. Exemplos dessa política foram a Guerra do Golfo (1991), a invasão
do Iraque (2003) e os constantes conflitos e tensões no Oriente Médio.

Página 3
com Prof. Giba

Desvantagens no uso do petróleo
A extração, o refino e o transporte do petróleo pressupõem riscos de derramamento
acidental ou mesmo proposital (como nas operações de limpeza e descarga de navios),
que provocam grandes prejuízos ao meio ambiente.
A queima de combustíveis fósseis - petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto - está
entre as principais causas da poluição atmosférica e do aumento do efeito estufa.
Além destes problemas, muitos dos derivados do petróleo produzidos pela indústria
petroquímica, como plásticos, fibras sintéticas, tintas, corantes e outros, não são
biodegradáveis, criando um grande problema para o ambiente: o lixo. Outros
subprodutos do petróleo, como fertilizantes, inseticidas, fungicidas e herbicidas,
também podem contaminar o meio ambiente.

CARVÃO MINERAL
O carvão mineral, também conhecido como carvão de pedra e hulha, é uma substância
sólida de origem orgânica, resultante da transformação de restos vegetais soterrados e
submetidos a intensa pressão. Os principais depósitos formaram-se durante os
períodos Carbonífero e Permiano (Era Paleozoica), há cerca de 350 milhões de anos.
No processo de formação do carvão mineral ocorre gradativa perda de água e oxigênio
e aumento de carbono, o que lhe confere maior teor calorífico ou energético.
Os estágios ou tipos de carvão mineral, de acordo com o teor calorífico, são turfa
(deposição e putrefação dos restos vegetais em ambientes de várzea e pântano, com
baixo teor calorífico); linhito (material escuro, com baixo percentual de carbono); hulha ou
carvão propriamente dito (substância sólida, de cor negra, que pode ser transformada em
coque ou carvão metalúrgico); antracito (último estágio, 90% a 96% de teor de carbono,
negro, de brilho vítreo e elevada dureza).

Queima do combustível
Aquecimento da água na caldeira
Produção de vapor
O vapor movimenta as turbinas
As turbinas acionam o gerador
O vapor condensa e retorna à
caldeira. O ciclo se repete

Usina Termoelétrica em Cote D’Azur França
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Vantagens e desvantagens do carvão
Apesar de ser conhecido há muito tempo, o carvão mineral constituiu-se em fonte de
energia básica a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, e assim
permaneceu até a primeira metade do século XX, quando foi superado pelo petróleo e
pela eletricidade de origem hidráulica. O carvão revolucionou a indústria e os
transportes devido à sua utilização na navegação e na ferrovia a vapor.
Embora continue sendo uma das mais importantes fontes de energia da atualidade, seu
consumo tem diminuído: em 1950, representava 59% do total mundial como fonte de
energia, em 1990, 30%, e em 2002, 23,8%. Apesar disso, dado seu alto rendimento na
produção de calor, é bastante empregado nas siderúrgicas (carvão coque) e na
produção de eletricidade (termelétricas).
A queima de combustíveis fósseis, como o carvão, polui o ar ao lançar na atmosfera
componentes químicos, como óxidos sulfúricos, hidrocarbonetos, monóxido de
carbono e o dióxido de carbono (CO2), este último responsável pelo aquecimento do
planeta. Entre os danos causados ao meio ambiente, estão a chuva ácida, que provoca a
destruição de florestas e a poluição de rios, lagos e solos.
As consequências para as pessoas que trabalham diretamente na extração de carvão
são sérias, já que a mineração subterrânea é insalubre e provoca sérios danos à saúde
dos trabalhadores, como problemas pulmonares decorrentes da aspiração do pó, além
do perigo de desabamentos.

GÁS NATURAL
O gás natural é composto por uma mistura
de hidrocarbonetos leves (metano, etano,
propano, butano e outros gases em
menores proporções) que submetido à
temperatura
ambiente
e
pressão
atmosférica permanece no estado gasoso.
O gás natural encontrado em jazidas
normalmente está associado ao petróleo.
Constitui reservas finitas, e, conforme
pesquisas realizadas pela IEA (Agência
Internacional de Energia), caso se mantenha o ritmo de consumo médio da última
década, as jazidas de gás natural irão se esgotar em 100 anos.
Depois de tratado e processado, o gás natural pode ser utilizado nas indústrias,
residências, automóveis e comércio. Nas indústrias, sua utilização ocorre,
principalmente, para a geração de eletricidade. Nas residências, o gás natural é usado
para o aquecimento ambiental e de água. Nos automóveis, essa fonte energética
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substitui os combustíveis (gasolina, álcool e diesel). No comércio, sua utilização se dá
principalmente para o aquecimento ambiental.
Vantagens e desvantagens do gás
Além de ser barato e facilmente transportável por dutos, o gás polui muito pouco em
comparação aos demais combustíveis fósseis. É uma fonte muito versátil, que pode ser
utilizada na geração de energia elétrica. Nas máquinas e altos-fornos industriais, nos
motores de veículos e no aquecimento residencial. Porém, como todos os combustíveis
fósseis, elimina partículas poluentes na atmosfera.

NUCLEAR OU ATÔMICA
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TERMELÉTRICA CONVENCIONAL

X

TERMONUCLEAR

Desde o início deste século, devido ao agravamento do aquecimento global, a utilização
da energia nuclear para obtenção de energia elétrica voltou à agenda internacional
como importante alternativa à queima de combustíveis fósseis.
Assim como no caso das termelétricas, o que movimenta a turbina de uma usina nuclear
é o vapor de água. Nesse caso, o que muda é a forma de aquecimento da água para a
produção do vapor: em vez da queima de combustíveis minerais fósseis, é utilizada a
fissão (quebra) de átomos de urânio no interior de um reator.
Sabemos que o elemento urânio é encontrado na natureza na forma combinada.
O isótopo mais abundante de urânio (238U) não possui um grande poder de fissão,
porém o isótopo de urânio (235U) possui um grande poder de sofrer fissão nuclear. A
probabilidade deste isótopo do urânio ser fissionado é da ordem de mil vezes maior que
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qualquer outro elemento. A matéria prima para a fabricação de combustível
nuclear nos reatores nucleares é o UO2, este óxido é muito pobre em urânio físsil (235U),
isto é que pode sofre fissão nuclear. Aproximadamente 0,7% dos átomos de urânio
presente neste oxido são urânio físsil, sendo assim necessário o enriquecimento de
urânio, ou seja, a separação do urânio físsil do urânio não físsil. Dentre os processos de
enriquecimento de urânio apenas dois processos se destacam industrialmente, sendo a
difusão gasosa e a ultracentrifugação. Nesse processo, a separação é feita através da
força centrifuga.
Para as usinas, o porcentual de enriquecimento é de 3% a 5%. Para mover submarinos,
por exemplo, precisa-se de Urânio enriquecido a 20%. Com 95% de concentração de U235 produz-se uma bomba atômica.

Vantagens e desvantagens da energia nuclear
Há países como a França, a Ucrânia, a Coreia do Sul, a Alemanha, o Japão e os Estados
Unidos em que, apesar do custo elevado de instalação, funcionamento e conservação, é
grande a produção de energia elétrica em usinas nucleares. Isso é decorrência do
esgotamento das possibilidades de produção hidrelétrica e da carência de combustíveis
fósseis para a produção de energia em centrais termelétricas. Além disso, o custo
comparativo do quilowatt-hora produzido em uma usina nuclear é menor que o obtido
em usinas termelétricas que utilizam carvão como fonte primária.
Apesar de apresentarem algumas vantagens em relação aos outros tipos de usinas, as
nucleares são potencialmente muito mais perigosas por utilizarem fontes primárias
radiativas. Em caso de acidentes (como o de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e o de
Fukushima, no Japão, em 2011), a radiatividade leva anos ou mesmo décadas para se
dissipar.
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TESTES
1. (ENEM) Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como opção para o
fornecimento de petróleo é o aproveitamento das reservas de folhelhos
pirobetuminosos, mais conhecidos como xistos pirobetuminosos. As ações iniciais para
a exploração de xistos pirobetuminosos são anteriores à exploração de petróleo, porém
as dificuldades inerentes aos diversos processos, notadamente os altos custos de
mineração e de recuperação de solos minerados, contribuíram para impedir que essa
atividade se expandisse. O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto. O
xisto é mais leve que os óleos derivados de petróleo, seu uso não implica investimento
na troca de equipamentos e ainda reduz a emissão de particulados pesados, que
causam fumaça e fuligem. Por ser fluido em temperatura ambiente, é mais facilmente
manuseado e armazenado. Internet:<www2.petrobras.com.br> (com adaptações).
A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo derivado do xisto pode
ser conveniente por motivos
a) ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interferência no solo e no subsolo.
b) técnicos: a fluidez do xisto facilita o processo de produção de óleo, embora seu uso
demande troca de equipamentos.
c) econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção de xisto.
d) políticos: a importação de xisto, para atender o mercado interno, ampliará alianças com
outros países.
e) estratégicos: a entrada do xisto no mercado é oportuna diante da possibilidade de
aumento dos preços do petróleo.
2. (UFSCAR-SP) Grupos ecologistas criticam a dependência de alguns países quanto ao
uso da energia nuclear, principalmente depois dos acidentes nucleares que ocorreram
na Ucrânia (Chernobyl), em abril de 1986, e no Japão, em setembro de 1999. Os EUA
possuem 104 usinas nucleares, a França 58 e o Japão 53. Em 1999, havia 434 usinas
nucleares em funcionamento no mundo e apenas uma delas se encontrava no Brasil,
localizada em:
a) Campos, no Rio de Janeiro.
b) Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.
c) Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
d) Natal, no Rio Grande do Norte.
e) Sorocaba, no centro-oeste de São Paulo.
3. (PUC-CAMPINAS-SP) A queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral,
provoca poluição atmosférica responsável:
a) pelo efeito estufa, além de ser um dos responsáveis pelas inversões térmicas.
b) pelas ilhas de calor, além de contribuir para o aumento do buraco da camada de
ozônio.
c) pela chuva ácida, além de ser um dos geradores do efeito estufa.
d) pelo aumento do buraco da camada de ozônio, além de contribuir para o aumento das
amplitudes térmicas.
e) pelas inversões térmicas, além de ser um dos responsáveis pela formação das ilhas de
calor.
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4. (ENEM) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável
para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?
a) Óleo diesel.
b) Gasolina.
c) Carvão mineral.
d) Gás natural.
e) Vento.
5. (UFSM) Observe a tabela e o gráfico.

Com base nos dados apresentados, é correto
afirmar:
I.
O petróleo, o gás natural e o carvão
constituem a base energética da sociedade
industrial.
II.
Considerando a energia da biomassa, as
regiões da América do Norte e Europa são
consideradas as maiores consumidoras. Isso faz
delas as menores emissoras de dióxido de
carbono.
III.
O consumo de energia tem como base a
queima de combustíveis fósseis, resultando que
as maiores emissões de dióxido de carbono
relacionam-se com as regiões de maior
consumo de energia
Está(ão) correta(s)
a) apenas I e II.
d) apenas III.

b) apenas I e III.
e) I, II e III.

c) apenas II.

Gabarito: 1.e / 2.c/ 3.c / 4.e / 5.b
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