PRODUÇÃO DE ENERGIA

Fontes 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.

Hidroelétrica
Os rios que apresentam desnível acentuado em seu
percurso tendem a apresentar potencial hidrelétrico
aproveitável, principalmente se seu suprimento de
água for garantido por clima ou hidrografia
favoráveis. Não é necessária a ocorrência de quedasd'água, mas de desníveis que possibilitem a
construção de uma barragem que forme uma represa
e crie uma queda artificial. Trata-se de uma forma
não poluente, barata e renovável de obtenção de
energia, embora haja impacto ambiental por causa da
construção das barragens e do consequente
represamento da água. Observe na ilustração que,
em terrenos mais planos, ocorre inundação de
enormes superfícies, enquanto, em terrenos que
possuem desnível acentuado, a superfície inundada é
menor. A energia tende a ser produzida com maior
eficiência quanto maior for o desnível obtido entre o
nível de água e a turbina. Em terrenos com maior
declividade é possível obter maiores desníveis com
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menor volume de água represada.

Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu
(Brasil e Paraguai)

Solar
A energia elétrica a partir dos raios solares pode ser
obtida de duas formas: térmica e fotovoltaica.
No sistema de energia solar térmica, um espelho em
forma de calha acompanha o movimento diurno do
Sol e focaliza a luz para aquecer óleo, ou um fluido
aquoso dentro de um tubo escuro. O tubo serpenteia
por quilômetros até um trocador de calor, que
produz vapor para movimentar uma turbina. O
sistema pode complementar uma usina que funcione
a gás natural, de forma que o gás possa ser utilizado
para produzir vapor durante períodos nublados ou o
pôr-do-sol. Modelos futuros poderão substituir o
fluido por sódio fundido, que permite temperaturas
mais elevadas sem exigir elevadas pressões.

Outra variação é a “torre de energia” que parece
com uma torre de água, mas é preenchida com sódio
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fundido e aquecida por um grande conjunto de espelhos, alguns a 1km de
distância. O sódio pode ser conectado a um reservatório isolado, armazenando
calor suficiente para funcionar dia e noite, ou pelo menos atender os picos de
demanda.

ESPELHOS
RECEPTOR

SAL LIQUEFEITO AQUECIDO

RESERVATÓRIO DE
SAL QUENTE
RESERVATÓRIO DE SAL FRIO

GERADOR
SAL LIQUEFEITO

TURBINA
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A forma fotovoltaica de energia
solar é obtida a partir da luz solar.
Duas camadas de material
semicondutor, uma com elétrons
extras e outra com “furos” extras,
são montadas juntas em painéis
fotovoltaicos. Quando o material
absorve luz solar os elétrons
excedentes se movem de uma
camada para a outra criando uma
corrente elétrica. Esse efeito foi
observado pela primeira vez no
século XIX, mas cientistas e
engenheiros ainda trabalham
para aperfeiçoá-lo. O primeiro
uso prático foi no programa
espacial, e painéis solares ainda
são amplamente utilizados fora
da rede pública de energia elétrica, embora ainda não possam competir com
combustíveis fósseis ou mesmo com outros tipos de energias renováveis
participantes da rede. Painéis fotovoltaicos podem ser incorporados a novas
construções a baixos custos, como placas de cobertura em telhados ou fachadas.
Esse tipo de energia pode ser estrategicamente utilizada em áreas urbanas
eletricamente congestionadas ou em regiões rurais remotas, economizando não
só o custo de geração de energia, mas também o custo de instalação de novas
linhas de distribuição.
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Eólica
A energia eólica é a energia obtida pela ação do
vento, ou seja, através da utilização da energia
cinética gerada pelas correntes aéreas, associada
com o movimento das massas de ar que movem a
partir de zonas de alta pressão do ar para as zonas
adjacentes de baixa pressão, com velocidades
proporcionais a gradiente de pressão.
É uma energia utilizada desde a Antiguidade para
mover os barcos movidos por velas ou operação
de máquinas para movimentação das suas
fábricas de pás. É uma espécie de energia verde.
Na atualidade utiliza-se a energia eólica para
mover aerogeradores
grandes
turbinas
colocadas em lugares de muito vento. Esse
movimento,
através
de
um
gerador,
produz energia . Precisam agrupar-se em parques
eólicos, concentrações de aerogeradores,
necessários para que a produção de energia se
torne rentável, mas podem ser usados
isoladamente, para alimentar localidades remotas
e distantes da rede de transmissão.
Diversos países, como Estados Unidos, Dinamarca,
Alemanha, China, Países Baixos e Índia desenvolvem projetos de utilização da
energia dos ventos a custos competitivos em relação à energia convencional. Tratase de uma fonte de energia ilimitada nos lugares que apresentam as condições
adequadas e que não emite poluentes no ar durante a operação. Em países como o
Brasil, que possuem uma grande malha hidrográfica, a energia eólica pode se
tornar importante no futuro, porque ela não consome água, que é um bem cada
vez mais escasso e que também vai ficar cada vez mais controlado. Em países com
uma malha hidrográfica pequena, a energia eólica passa a ter um papel
fundamental já nos dias atuais, como talvez a única energia limpa e eficaz nesses
locais.
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Geotérmica
A energia geotérmica se caracteriza pelo calor
proveniente da Terra, é a energia calorífera gerada a
menos de 64 quilômetros da superfície terrestre, em
uma camada de rochas, chamada magma, que chega
a atingir até 6.000°C. Geo significa terra e térmica
corresponde a calor, portanto, geotérmica é a
energia calorífica oriunda da terra.
O magma resulta das tremendas pressões abaixo da
superfície e do calor gerado pela decomposição de
substâncias radioativas, como o urânio e o tório.
Encontrando fissuras na crosta terrestre, o magma
explode em erupções vulcânicas, ou os gases
liberados com o seu resfriamento aquecem águas
subterrâneas que afloram na forma de gêiseres ou
minas de água quente.
A energia elétrica pode ser obtida através da
perfuração do solo em locais onde há grande
quantidade de vapor e água quente, estes devem ser
drenados até a superfície terrestre por meio de
tubulações específicas. Em seguida o vapor é transportado a uma central elétrica
geotérmica, que irá girar as lâminas de uma turbina. Por fim, a energia obtida
através da movimentação das lâminas (energia mecânica) é transformada em
energia elétrica através do gerador.
Os aspectos positivos desse tipo de energia são que emissão de gases poluentes
(CO2 e SO2) é praticamente nula, não intensificando o efeito de estufa,
diferentemente dos combustíveis de origem fóssil, e a área necessária para a
instalação da usina é pequena. Por outro lado, é uma energia muito cara e pouco
rentável, pois necessita de altos investimentos estruturais e sua eficiência é baixa.
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Oceânica
As ondas são formadas pela força do vento sobre
a água e o tamanho das ondas varia com a
velocidade do vento, da sua duração e da sua
distância da água da qual o vento faz força. O
movimento da água que resulta da força do vento
transporta energia cinética que pode ser
aproveitada por dispositivos próprios para a
captação dessa energia, chamada energia das
ondas.
Além da energia gerada pelo movimento da água
que gera ondas e das quais resulta energia
cinética, existe também a energia das marés que
resulta do deslocamento da água do mar, ou seja,
com as variações de marés.
As ondas de alto mar podem oferecer uma
energia tecnicamente mais estável que a das
ondas de rebentação ou mesmo que a gerada pelo
aproveitamento do vento. O movimento ondular
produz energia cinética que pode por uma
turbina a funcionar na subida e na descida do
movimento da água, e a energia mecânica da
turbina é transformada em energia elétrica
através de um gerador.
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Biomassa
Biomassa é um material constituído por
substâncias de origem orgânica (vegetal, animal e
microorganismos). A utilização como combustível
pode ser feita a partir de sua forma bruta, como
madeira, produtos e resíduos agrícolas, resíduos
florestais, resíduos pecuários, excrementos de
animais e lixo. Ao contrário das fontes fósseis de
energia, como o petróleo e o carvão mineral, a
biomassa é renovável em curto intervalo de
tempo.
A renovação da biomassa ocorre através do ciclo
do carbono, ou seja, a decomposição ou a queima
de matéria orgânica ou seus derivados provoca a
liberação de CO2 na atmosfera. As plantas, através
da fotossíntese, transformam o CO2 e água em
hidratos de carbono, liberando oxigênio. Dessa
forma, o uso adequado da biomassa não altera a
composição média da atmosfera ao longo do
tempo.
Uma das primeiras utilizações da biomassa pelo
homem para a obtenção de energia foi o uso do
fogo. A madeira foi por muito tempo a principal
fonte energética utilizada pelo homem, ao lado de
óleos vegetais e animais, em menor escala.
A Revolução Industrial marcou o auge da
importância do consumo da biomassa, com
o uso de lenha na indústria siderúrgica,
além de sua aplicação nos transportes
como o etanol obtido da cana-de-açúcar, do
milho, da beterraba, etc, e o biodiesel a base
de sementes oleaginosas como soja, canola,
mamona, girassol, dendê e babaçu.
De acordo com o Banco Mundial, 50% a
60% da energia nos países em
desenvolvimento vêm da biomassa, e
metade da população mundial cozinha com
madeira. A geração de energia por queima
da madeira cresceu de 200 megawatts em
1980 para 7.800 megawatts atualmente.
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TESTES
1. (ENEM) A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra,
onde as temperaturas atingem 4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida
pela decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. Em fontes
geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida
pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir
temperaturas de até 370 ºC sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície,
à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O
vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento
de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para
aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.
Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com
adaptações).
Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas
a) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo,
portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas.
b) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em
energia térmica.
c) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de
dessalinização.
d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia
térmica em cinética e, depois, em elétrica.
e) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em
energia térmica.
2. (UFSM) Observe a figura.
Considerando a figura, é correto afirmar:
I - Mostra painéis de captação da energia
solar; devido à posição latitudinal, o Brasil
apresenta grande potencial para exploração
dessa fonte de energia.
II - A energia elétrica obtida a partir da luz
solar constitui uma fonte alternativa e indica
uma possível forma de levar a eletricidade a
comunidades isoladas, distantes das redes de energia, no interior do Brasil.
III - A obtenção de energia elétrica a partir do sol, de forma direta, difere da
apresentada na figura, uma vez que essa figura representa a forma indireta de
obtenção.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I e II.
c) apenas II.
e) I, II e III.

b) apenas I e III.
d) apenas III.
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3. (ENEM) O potencial brasileiro para gerar energia a partir da biomassa não se
limita a uma ampliação do Pró-álcool. O país pode substituir o óleo diesel de
petróleo por grande variedade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade
das florestas tropicais plantadas. Além da produção de celulose, a utilização da
biomassa permite a geração de energia elétrica por meio de termelétricas a lenha,
carvão vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento e baixo custo. Cerca
de 30% do território brasileiro é constituído por terras impróprias para a
agricultura, mas aptas à exploração florestal. A utilização de metade dessa área,
ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de florestas energéticas,
permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de
petróleo por ano, mais que o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente.
José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Seminário da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ago./2002 (com adaptações).

Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem
a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual
custo ambiental e econômico.
b) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis fósseis derivados
do petróleo.
c) formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura.
d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade das
florestas seja mais alta.
e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o
Cerrado e a Mata Atlântica.
4. (ENEM) A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel
na matriz energética brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo
obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo
com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável para uso em
motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme
regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial
ou totalmente combustíveis de origem fóssil”.
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira
a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo
uso de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.
b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos
automotores e colabora no controle do desmatamento.
c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de
energia derivada de uma biomassa inesgotável.
d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis,
fixado, por lei, em 5% do consumo de derivados do petróleo.
e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da
produção do etanol por meio da monocultura da cana-de-açúcar.
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5. (ENEM) Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de
energia a base de ventos, no sudeste da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em
2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), total suficiente para
abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes.
MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S.Paulo, 2 dez. 2012

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência
para o sistema energético brasileiro:
a) Redução da utilização elétrica.
b) Ampliação do uso bioenergético.
c) Expansão das fontes renováveis.
d) Contenção da demanda urbano-industrial.
e) Intensificação da dependência geotérmica.

Gabarito: 1.d / 2.a / 3.c / 4.a / 5.c

Página 11
com Prof. Giba

