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Introdução 

• As transformações 

no decorrer da 

Revolução Técnico-

Industrial foram 

acompanhadas de 

uma necessidade 

crescente de energia, 

que ampliou a sua 

demanda. 

• Em 2000, os combustíveis 
fósseis representavam mais de 
85% da matriz energética 
mundial: 



Hidrocarbonetos 

• São compostos orgânicos formados por carbono 

e hidrogênio; 

• Resultam da decomposição por metamorfismo 

de plantas e microrganismos soterrados entre 

camadas de rochas sedimentares a centenas de 

milhares de anos. Exemplos: 

• Carvão Mineral.  

• Petróleo e seus derivados: gasolina, óleo diesel, 

gás natural. 



Carvão Mineral 

• Decomposição de restos de microorganismos 

vegetais que foram soterrados por sedimentos 

por milhões de anos; 

• Por metamorfismo os depósitos orgânicos 

transformam-se em carvão; 

• Considerado recurso natural não-renovável, 

com a Revolução Industrial o carvão mineral 

tornou-se um combustível importante para a 

siderurgia.  



Petróleo 

• Formado por moléculas de carbono e 

hidrogênio; 

• Decomposição de restos de animais, vegetais 

soterrados a milhares de anos; 

• O processo físico-químico de formação do 

petróleo ainda ocorre na natureza de forma 

lenta, por isso, também, é considerado um 

recurso natural não-renovável, motivo de 

disputas territoriais e guerras. 



Processo de Formação do Petróleo 





Energia hidroelétrica 

• Produzida a partir de geradores 

movidos pela força d`água, que 

pelo atrito gerado produz a 

eletricidade que é conduzida por 

cabos até seus consumidores 

• Brasil: Principal fonte de energia 

– responsável por 93,5% da 

produção de energia do país; 



Energia hidroelétrica 

• Fonte energia não poluente, porém 

provoca danos ambientais e sociais como: 

• Inundação de grandes áreas, provoca a 

destruição de florestas, desequilíbrio da 

flora e fauna local  

• Deslocamento da população ribeirinha; 

• Mudança no curso dos rios. 



Energia hidroelétrica 

• Os impactos ambientais e sociais têm provocado 
questionamentos sobre a utilização dessa fonte de 
energia, por isso houve uma redução na construção de 
barragens da década de 1970 até os dias de hoje: 
– Década de 1970 → 5.400 foram usina construídas; 

– Atualmente → 1.600 estão em construção; 

• Para diminuir os impactos sócio-ambientais algumas 
exigências passaram a ser observadas na construção 
de hidrelétricas: 
– Reservatórios menores; 

– Reduzir ao mínimo as áreas desapropriadas; 

– Aproveitar melhor a capacidade natural de armazenamento do 
rio; 



Energia Nuclear 

• Fissão é a quebra do núcleo do 

átomo liberando prótons e 

nêutrons na forma de energia. 

 

• Fusão é junção de dois ou mais 

átomos liberando energia  

 

  Energia obtida mediante da reação nuclear do átomo 



Energia Nuclear 
• Concentra-se nos países desenvolvidos: 

– Europa – 35 % da energia produzida; 

– EUA e Canadá – 20 % da energia consumida; 

– Ásia – 10 % da energia produzida 



Rejeição ao uso da energia nuclear 

• Resíduos produzidos como o lixo atômico - problemas com o seu 

armazenamento; 

• Acidentes nucleares – 1996 –  Usina de Chernobyl localizada a 130 km de 

Kiev, capital da Ucrânia;  

Chernobyl – antes do acidente 
logo após o acidente 

Chermobyl - atual 



Rejeição ao uso da energia nuclear 

• 2011 – Usina de Fukoshima – Japão 



Fontes de Energia 

Alternativas 



Biomassa 

• É a utilização da matéria orgânica produzida pelas 
plantas, através da fotossíntese, como fonte de energia.  

• Plantas, animais e seus derivados são exemplos de 
biomassa. 

• Sua utilização como combustível pode ser feita na sua 
forma bruta  ou através de seus derivados. 

• Madeira, produtos e resíduos agrícolas, resíduos 
florestais, excrementos animais, carvão vegetal, álcool, 
óleos animais, óleos vegetais, biogás são formas de 
biomassa utilizadas como combustível. 



Biomassa 

• A renovação na biomassa se 
da pelo ciclo do carbono: 

• Decomposição ou a queima da 
matéria orgânica ou de seus 
derivados provoca a liberação 
de CO2 na atmosfera. As 
plantas, através da 
fotossíntese, transformam o 
CO2 e água nos hidratos de 
carbono, que compõe sua 
massa viva, liberando 
oxigênio. 

• Desta forma a utilização da 
biomassa, não altera a 
composição média da 
atmosfera ao longo do tempo.  



Biomassa 

• Formas aproveitáveis 

da biomassa no 

estado bruto: 

– Madeira  

– Produtos e resíduos 

agrícolas  

– Resíduos florestais  

– Resíduos pecuários  

– Lixo  

• Formas de obtenção 

de derivados: 

– Produção de carvão 

vegetal  

– Produção de biogás  

– Fermentação e 

destilação: produção 

de álcool  

– Produção de óleos 

vegetais 



Utilização da Biomassa no Brasil  

• - Proálcool, implantado na década de 70, firmou a opção 
do álcool carburante como alternativa a gasolina. 

 

• Programa do Biodiesel está sendo implantado para 
inserir o óleo vegetal como complemento ao óleo diesel. 

 

• O setor de energia elétrica tem sido beneficiado com a 
injeção de energia proveniente das usinas de álcool e 
açúcar, gerada a partir da queima do bagaço e palha da 
cana. 

 

• Na siderurgia, a experiência da Acesita (MG), nas 
décadas de 1970/1980, na produção de aço com 
utilização de carvão vegetal de madeira plantada, 
mostrou que é possível a utilização de florestas 
energéticas sustentáveis; 



Impactos ambientais e cautelas necessárias 

• A utilização da biomassa em larga escala requer 
alguns cuidados: 

• O Pro-álcool, nas décadas de 1980 e 1990, com 
a expansão da indústria do álcool,  evidenciou 
isto, com destruição de faunas e floras, extinção 
de espécies, contaminação do solo e 
mananciais de água por uso de adubos e 
defensivos e manejo inadequado; 

• O respeito à diversidade e a preocupação 
ambiental deve reger todo e qualquer projeto de 
utilização seja qual for a fonte de energia 
utilizada. 



Energia Eólica 
• O vento gira uma hélice 

gigante conectada a um 
gerador que produz 
eletricidade.  

 

• Quando vários mecanismos 
como esse - conhecido como 
turbina de vento - são ligados 
a uma central de transmissão 
de energia, temos uma central 
eólica.  

 

• A quantidade de energia 
produzida por uma turbina 
varia de acordo com o 
tamanho das suas hélices e do 
regime de ventos na região em 
que está instalada. 

 

• É importante que eles sejam 
regulares, não sofram 
turbulências e nem estejam 
sujeitos a fenômenos 
climáticos como tufões.  



Energia Eólica no Brasil  

Vantagens e Desvantagens  
• O Brasil tem um dos maiores potenciais eólicos do 

planeta e, embora hoje o vento seja responsável por 
míseros 29 megawatts (MW) dos cerca de 92 mil MW 
instalados no país. 

• O que impede a instalação de mais centrais eólicas 
ainda é o preço.  

• A energia gerada por uma central eólica custa entre 60% 
e 70% a mais que a mesma quantidade gerada por uma 
usina hidrelétrica.  

• Por outro lado, a energia do vento tem a grande 
vantagem de ser inesgotável e causar pouquíssimo 
impacto ao ambiente. 

 
 



Energia Solar 

• É a de captação de 

energia luminosa / 

térmica, proveniente do 

sol, e posterior 

transformação dessa 

energia em energia 

utilizável pelo homem, 

seja de forma direta, para 

aquecimento de água, ou 

indireta, na obtenção da 

energia elétrica ou 

mecânica.  

 

Central Fotovoltaica da Amareleja - Portugal 



Tipos de energia solar 
• Direto significa que há apenas 

uma transformação para fazer 
da energia solar um tipo de 
energia utilizável pelo homem. 
Exemplos:  

• A energia solar atinge uma 
célula fotovoltaica  criando 
eletricidade.  

• A energia solar atinge uma 
superfície escura e é 
transformada em calor, que 
aquecerá uma quantidade de 
água, por exemplo - esse 
princípio é muito utilizado em 
aquecedores solares. 

• Indireto significa que 
precisará haver mais de uma 
transformação para que surja 
energia utilizável. Exemplo:  

• Sistemas que controlam as 
cortinas, de acordo com a 
disponibilidade de luz do Sol. 

• São classificam em passivos 
e ativos: 

• Sistemas passivos são  
geralmente diretos, apesar de 
envolverem a conversão de 
calor em energia mecânica.  

• Sistemas ativos são sistemas 
que apelam ao auxílio de 
dispositivos elétricos, 
mecânicos ou químicos, para 
aumentar a efetividade da 
coleta.  



Vantagens e desvantagens da energia solar 
• Vantagens 

• A energia solar não polui durante sua 
produção.  

• A poluição é decorrente da fabricação 
dos equipamentos necessários para a 
construção dos painéis solares, porém é 
totalmente controlável.  

• Necessitam de manutenção mínima.  

• Os painéis solares são a cada dia mais 
potentes, ao mesmo tempo, que seu 
custo vem caindo, o que o torna uma 
solução economicamente viável.  

• A energia solar é excelente em lugares 
de difícil acesso, pois sua instalação em 
pequena escala não obriga a enormes 
investimentos em linhas de transmissão.  

• Em países tropicais, como o Brasil, a 
utilização da energia solar é viável em 
praticamente todo o território. 

• Em locais longe dos centros de 
produção energética, sua utilização 
ajuda a diminuir a demanda energética 
nestes lugares a perda de energia que 
ocorreria na transmissão. 

• Desvantagens 

• Um painel solar consome uma quantidade 
enorme de energia para ser fabricado.  

• Os preços são muito elevados em relação 
aos outros meios de energia.  

• Existe variação nas quantidades produzidas 
de acordo com a situação atmosférica 
(chuvas, neve), além de que durante a noite 
não existe produção alguma, o que obriga a 
que existam meios de armazenamento da 
energia produzida durante o dia.  

• Locais em latitudes médias e altas (Ex: 
Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e Sul da 
Argentina e Chile) sofrem quedas bruscas de 
produção, durante os meses de inverno, 
devido à menor disponibilidade diária de 
energia solar.  

• Locais com freqüente cobertura de nuvens 
(Curitiba, Londres), tendem a ter variações 
diárias de produção de acordo com o grau de 
nebulosidade.  

• As formas de armazenamento da energia 
solar são pouco eficientes quando 
comparadas, por exemplo, aos combustíveis 
fósseis , a energia hidroelétrica e a 
biomassa. 


