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1.0 – Introdução 

 

       São muitos os desafios da humanidade em busca de fontes alternativas de energia, é 

sabido que o consumo crescente de energia elétrica no planeta esta  relacionado com o 

progresso e conforto de cada um. A nação que não correr de atrás de fontes alternativas de 

energia corre o risco de sofrer, em curto tempo, sérias conseqüências pela falta da mesma. 

Paises que somente se utilizam  fontes de energias não renováveis, o caso dos combustíveis 

fosseis e seus derivados, estão com seus dias contados, as perspectivas de que estes tipos de 

fontes de energia venham a se esgotar em curto espaço de tempo são muito grandes, os 

consumos mundiais são crescentes em todas as classes sociais. 

       Logo, cada nação deve procurar pelo melhor método a ser aplicado, de acordo com sua 

posição no planeta e seu poder econômico, o seu sistema de geração de energias 

alternativas. 

       São muitas as alternativas, mais poucas ainda tem o poder de gerar energia elétrica com 

potências suficientes para abastecer grandes cidades, e gerar combustíveis para os meios de 

transporte em massa, pesquisas estão avançando neste sentido.  

Combustíveis  alternativos como o Biodiesel e o Hidrogênio  para transporte, estão em boa 

fase de desenvolvimento, sendo que para obter o Hidrogênio o processo ainda esta muito 

caro, devido ao  processo de eletrólise. 

       As fontes de energia  limpas e renováveis estão ganhando espaço, muitas pesquisas 

estão sendo feitas nesta área com o objetivo de baratear o valor do kWh. Em destaque 

podemos citar a energia solar fotovoltaica que a cada dia que passa esta cada vez mais 

ganhando seu espaço em paises onde há uma boa incidência dos raios solares. 
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1.1 - A História da Energia 

 

       A história da humanidade se confunde com a história da energia, pois a   primeira 

energia utilizada pelo homem foi a de seus próprios corpos na luta pela sobrevivência num 

mundo onde somente os fortes sobreviviam. 

 

       Começa na pré-história quando os homens das cavernas descobriram as utilidades do 

fogo para sua alimentação e proteção. No início quando um raio (descarga atmosférica) 

incendiava a vegetação eles pegavam as madeiras em chamas e as carregavam em suas 

andanças, mantendo-as acesas o tempo todo, pois ainda não sabiam como fazer o fogo.     

Logo, com a descoberta do homem pré-histórico de como fazer fogo, com o atrito de pedras 

e madeiras, onde as fagulhas incendiavam a palha seca, começou então o domínio do 

homem sobre a produção de energia em seu benefício, como cozer os alimentos, aquecer as 

noites frias, iluminar e afastar os animais e outros grupos inimigos. Mais tarde ele usaria o 

fogo para derreter os minerais e forjar suas armas e ferramentas para o trabalho, como 

também usar o fogo para dar resistência às peças cerâmicas que produziam. 

 

       Também foi marcante na história da energia quando o homem passou a utilizar a 

energia dos animais que domesticavam, para realizar os trabalhos mais pesados, como arar 

a terra, girar moendas e os transportes de cargas.  

       A energia dos ventos teve papel importantíssimo para o desenvolvimento da 

humanidade, pois foi o grande responsável pelas descobertas dos grandes navegadores 

europeus, que se aventuravam em suas caravelas movidas pela força dos ventos para 

navegarem pelos mares, descobrindo e colonizando novos continentes. A energia dos 
9 



ventos também teve grande importância na transformação dos produtos primários através 

dos moinhos de vento que foram um dos primeiros processos industriais desenvolvidos 

pelo homem. 

       Mais foi no século XVIII com a invenção da Máquina a Vapor que deu início a era da 

Revolução Industrial na Europa, marcando definitivamente o uso e a importância da 

energia para os tempos modernos que se iniciavam. As invenções da Locomotiva e dos 

teares mecânicos foram umas das primeiras aplicações para o uso da energia das máquinas 

a vapor, em seguida vieram muitas outras como os navios movidos a vapor que 

contribuíram imensamente para o desenvolvimento do comércio por toda parte do mundo. 

       Na metade do século XIX inicia-se a utilização das novas fontes de energia conhecidas 

como petróleo e eletricidade, que seriam as responsáveis pelo grande salto no 

desenvolvimento da humanidade, fazendo com que chegássemos aos dias de hoje, podendo 

ultrapassar as fronteiras do espaço e disponibilizando todo o conforto e perspectivas que 

nossas vidas passaram a ter em função do incremento dessas duas fontes de energia. 

A ENERGIA é à base da vida. Sem a energia não haveria 

nenhuma forma de vida.  

A energia é que dá movimento às coisas, ao vento, às 

ondas do mar, às marés. 

A energia é que nos permite viver, respirar, sentir, amar. 

A energia é que permite a realização de tarefas, de plantar, 

de fabricar, de transportar. 

A energia é que permite que nós possamos sentir a vida, as 

sensações, as emoções. 

Figura 01 – Da energia à vida 
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1.2 - Energia na Terra 

 

A energia flui de forma contínua, em ambas direções, através do meio que rodeia a Terra. A 

fonte principal de energia é a radiação do Sol, acrescida de pequenas quantidades de calor 

provindas do interior do planeta e da energia das marés devidas à interação gravitacional da 

Terra com o Sol e a Lua. Da radiação solar, aproximadamente 30% é refletida de volta para 

o espaço. Quase 50% é absorvida pela atmosfera, pela a superfície terrestre e pelos oceanos 

e convertida em calor. Alguma coisa por volta de 20% participa nos ciclos hidrológicos 

(evaporação, precipitação e circulação da água); resta uma pequena fração causadora dos 

ventos e das ondas do mar, sendo uma fração ainda menor a que se incorpora à biomassa do 

planeta, através do processo de fotossíntese que acontece nas folhas verdes das plantas e foi 

essa pequeníssima fração, "corporizada" nos seres vivos, que nos últimos 600 milhões de 

anos deu lugar (através de complexos fenômenos bioquímicos, geológicos, mecânicos, etc.) 

aos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. 

                                                             

1.3 - Energia Primária 

 

       Entende-se por energia primária as fontes energéticas providas pela natureza, na sua 

forma direta, como petróleo, gás natural, xisto, carvão mineral, resíduos vegetais e animais, 

energia solar, eólica e os produtos da cana-de-açúcar, como o caldo de cana, o melaço e o 

bagaço. 
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1.4 - Energia Secundária 

 

       A energia secundária é o resultado dos diferentes centros de transformação cujo destino 

são os diversos setores de consumo e, eventualmente, outro centro de transformação. 

       Fontes de Energia Secundária são: Óleo diesel, óleo combustível, gasolina (automotiva 

e de aviação), gás liquefeito de petróleo - GLP, nafta, querosene (iluminante e de aviação), 

gás de xisto, eletricidade, carvão vegetal, álcool etílico (anidro e hidratado). 

       Outras Fontes Secundárias são: Agrupamento de outros combustíveis derivados de 

petróleo, tais como: coque de petróleo, gás de refinaria e alcatrão.  

       Produtos Não-Energéticos  Derivados de petróleo, que mesmo tendo significativo 

conteúdo energético são utilizados para outros fins. Entre eles se encontram as graxas, 

lubrificantes, parafinas, asfalto e solventes.  
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2.0 - Fontes de energia não renovável para geração de eletricidade 

 

As fontes de energia mais utilizadas pelo homem na geração de eletricidade são muitas.  

Para cada tipo usado, existem obstáculos na sua produção, seja de caráter financeiro para 

execução da mesma ou pelo impacto ambiental que a mesma possa representar. 

       Na tabela 01 em anexo 01, tem a avaliação comparativa das fontes geradoras de 

energia elétrica. 

 

2.1 - O uso da madeira como combustível e a biomassa 

 

       A madeira é provavelmente o combustível mais antigo, e conhecido do homem, já que 

o início de sua utilização está diretamente vinculado com o descobrimento do fogo. Nos 

dias atuais a utilização da madeira como combustível está normalmente relacionada com os 

produtos secundários obtidos da mesma, como por exemplo, o carvão vegetal.  

       O desenvolvimento da humanidade está de fato relacionado ao aumento de consumo de 

energia pelo homem, já que o modelo tecnológico adotado pelo mundo moderno, apoiou-se 

muito cedo no emprego da energia proveniente dos combustíveis. Preferencialmente os 

combustíveis fosseis foram adotados para gerar energia para o homem, mas a madeira e 

seus sub-produtos também são da ampla utilização como fonte de energia. A madeira 

apresenta como vantagem o fato de ser um combustível renovável e de baixo custo e como 

desvantagem podemos citar o seu baixo poder calorífico em relação aos combustíveis 

fosseis.  

       A utilização direta da madeira como combustível primário, ou seja, o uso direto da 

madeira para a produção de energia corresponde a aproximadamente 4% da energia 
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utilizada no Brasil, sendo que se considerarmos a madeira e seus produtos secundários 

obteremos um total de 30% da energia consumida. Vemos portanto que a quantidade de 

energia produzida pela queima direta da madeira é muito pequena em relação a seus sub-

produtos.  

       A utilização direta da madeira está cada vez mais se restringindo ao seu uso doméstico 

no interior e a tendência é de que ela no futuro venha a ser utilizada apenas através de seus 

sub-produtos, já que estes apresentam um rendimento energético superior ao da madeira 

(em sua forma primária).  

       A utilização da madeira, baseada exclusivamente no saque às reservas nativas, está em 

vias de ter encerrado o seu ciclo.  

       Os anos sessenta podem ser definidos como de transmissão. Antes, não se tratava de 

uma atividade econômica, pois era meramente extrativista, sem a preocupação de repor o 

que se utilizava. Na década seguinte, a atividade florestal ganha impulso com o advento dos 

incentivos fiscais, surgidos ainda nos anos sessenta.  

       Nesta época, a atividade florestal perde o seu caráter aleatório e o seu sentido de 

deseconomia, para se transformar num ramo dinâmico da estrutura produtiva, capaz de 

gerar riqueza de modo permanente e de proporcionar estabilidade e bem estar social.  

       Esta transformação surgiu com a conscientização da esgotabilidade daqueles recursos. 

Criou-se assim a indústria do reflorestamento, indústria esta que no início se preocupou, em 

sua grande maioria, em apenas participar de uma agressiva corrida na captação de 

incentivos fiscais. Houve apenas a preocupação de captar o máximo de recursos, sem o 

emprego correto e definido desses mesmos recursos. Já em meados da década passada, esta 

filosofia começou a desaparecer e iniciaram empreendimentos florestais obedecendo a 

certos princípios que são fundamentais, tais como: O perfeito preparo do solo, emprego de 
14 



espécies ecologicamente, e o que é mais importante, o emprego de sementes geneticamente 

melhoradas, aliadas a uma adequada fertilização.  

       A viabilidade da utilização da madeira como fonte de energia está diretamente 

relacionada a sua correta exploração, a qual só poderá ser feita com um planejamento e uso 

bem programado. A exploração, quando é feita na forma predatória, acarreta em um 

prejuízo certo para todos, já que não é possível determinar-se os custos, as quantidades 

disponíveis e futuras de madeira. 

                                                                

2.1.1 – A biomassa ganha espaço como combustível 

 

       Através da fotossíntese, as plantas capturam energia do sol e transformam em energia 

química. Esta energia pode ser convertida em eletricidade, combustível ou calor. As fontes 

orgânicas que são usadas para produzir energias usando este processo são chamadas de 

biomassa. Cerca de 10% da energia produzida hoje no Brasil é proveniente da biomassa, 

gerada pela queima de produtos orgânicos. Ela já é a terceira principal fonte de energia no 

país, ficando atrás apenas do petróleo e da energia hidrelétrica. 

 

       A energia advinda da biomassa é considerada durável a partir do momento que em que 

pode-se através do manejo correto garantir seu ciclo, por exemplo garantindo o 

reflorestamento ou replantio. E é renovável no sentido de que toda a energia obtida da 

biomassa veio de processos biológicos que aproveitaram a energia solar, essa energia se 

não aproveitada pelos humanos acaba retornando ao ambiente através da digestão e da 

putrefação das plantas. A produção de energia elétrica a partir da biomassa, atualmente, é 

muito defendida como uma alternativa importante para países em desenvolvimento e 
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também outros países. Programas nacionais começaram a ser desenvolvidos visando o 

incremento da eficiência de sistemas para a combustão, gaseificação e pirólise da biomassa. 

       Segundo pesquisadores, entre os programas nacionais bem sucedidos no mundo citam-

se: 

O PROÁLCOOl, Brasil 

Aproveitamento de biogás na China  

Aproveitamento de resíduos agrícolas na Grã - Bretanha  

Aproveitamento do bagaço de cana nas Ilhas Maurício  

Coque vegetal no Brasil  

No Brasil cerca de 30% das necessidades energéticas são supridas pela biomassa sob a 

forma de: 

Lenha para queima direta nas padarias e cerâmicas 

Carvão vegetal para redução de ferro gusa em fornos siderúrgicos e combustíveis 

alternativo nas fábricas de cimento do norte e do nordeste  

       No sul do país queimam carvão mineral, álcool etílico ou álcool metílico para fins 

carburantes e para industria química  

O bagaço de cana e outros resíduos combustíveis são utilizados para geração de vapor para 

produzir eletricidade, como nas usinas de açúcar e álcool, que não necessitam de outro 

combustível, pelo contrário ainda sobra bagaço para indústria de celulose  

Outra forma de aproveitamento da biomassa é o biogás que é uma fonte abundante, não 

poluidora e barata de energia. 
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2.1.2 – Biomassa e Eletricidade      

         

       O bagaço de cana e o licor negro estão entre as fontes mais importantes, nos setores 

sucro-alcooleiro e de papel e celulose, respectivamente, além de diversos tipos de sistemas 

híbridos com combustíveis fósseis. O Plano Decenal de Expansão 2000/2009 estima o 

potencial técnico de cogeração nestes dois setores em 5.750 MW, com um potencial de 

mercado de pouco mais de 2.800 MW, em 2009.  

Na tabela 02 em anexo 02, demonstra a situação de empreendimentos termelétricos no 

Brasil, classificando por fonte e situação.  

 

2.2 - O uso dos derivados do petróleo como combustível       

         

       O petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável, de origem fóssil e é 

matéria prima da indústria petrolífera e petroquímica. O petróleo bruto possui em sua 

composição uma cadeia de hidrocarbonetos, cujas frações leves formam os gases e as 

frações pesadas o óleo cru. A distribuição destes percentuais de hidrocarbonetos é que 

define os diversos tipos de petróleo existentes no mundo. 

       Existem reservatórios de petróleo em diversas profundidades e os mais rasos (- 10 m 

que podem ser explorados por mineração) são os mais pastosos e com predominância na 

composição com hidrocarbonetos de cadeias carbônicas pesadas (graxas), e os mais leves 

em grandes profundidades (na faixa de - 2.500 m a - 5.000 m). 

      O petróleo responde por 40% de toda a energia produzida no planeta. Ainda não se 

encontrou substituto mais eficiente e barato para a gasolina usada nos automóveis. 
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       O petróleo ocorre em muitas partes do mundo: extensos depósitos têm sido 

encontrados no golfo Pérsico, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia (nos Urais e na 

Sibéria ocidental), na Líbia, no delta do rio Níger, na Venezuela, no golfo do México e no 

mar do Norte.           

      

2.2.1 - Principais Acidentes com Petróleo e Derivados no Brasil          

                                       Vazamento de petróleo – óleo cru       

 

 

 

 

           

                                                       Figura 02 

Maio de 1994 - 2,7 milhões de litros de litros de óleo poluem 18 praias do litoral norte 

paulista. 

21 de julho de 1997 - Vazamento de FLO (produto usado para a limpeza ou selagem de 

equipamentos) no rio Cubatão (SP) - Petrobrás. 

13 de outubro de 1998 - Uma rachadura de cerca de um metro que liga a refinaria de São 

José dos Campos ao Terminal de Guararema, ambos em São Paulo, causa o vazamento de 

1,5 milhão de litros de óleo combustível no rio Alambari. O duto estava há cinco anos sem 

manutenção. Petrobrás.  

6 de agosto de 1999 - Vazamento de 3 mil litros de óleo no oleoduto da refinaria da 

Petrobrás que abastece a Manaus Energia (Reman) atinge o Igarapé do Cururu (AM) e Rio 

Negro. Danos ambientais ainda não recuperados. 
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24 de agosto de 1999 - Na Repar (Petrobrás ), na grande Curitiba houve um vazamento de 

3 metros cúbicos de nafta de xisto, produto que possui benzeno. Durante três dias o odor 

praticamente impediu o trabalho na refinaria. 

Novembro de 1999 - Falha no campo de produção de petróleo em Carmópolis (SE) 

provoca o vazamento de óleo e água sanitária no rio Siriri (SE). A pesca no local acabou 

após o acidente (Petrobrás). 

18 de janeiro de 2000 - O rompimento de um duto da Petrobrás que liga a Refinaria Duque 

de Caxias ao terminal da Ilha d'Água provocou o vazamento de 1,3 milhão de óleo 

combustível na Baía de Guanabara. A mancha se espalhou por 40 quilômetros quadrados. 

Laudo da Coppe/UFRJ, divulgado em 30 de março, concluiu que o derrame de óleo foi 

causado por negligência da Petrobras, já que as especificações do projeto original do duto 

não foram cumpridas. 

16 de março de 2000 - O navio Mafra, da Frota Nacional de Petróleo, derramou 7.250 

litros de óleo no canal de São Sebastião, litoral Norte de São Paulo. O produto transbordou 

do tanque de reserva de resíduos oleosos, situado no lado esquerdo da popa. A Cetesb 

multou a Petrobrás em R$ 92,7 mil. 

26 de junho de 2000 - Nova mancha de óleo de um quilômetro de extensão apareceu 

próximo à Ilha d'Água, na Baía de Guanabara. Desta vez, 380 litros do combustível foram 

lançados ao mar pelo navio Cantagalo, que presta serviços à Petrobrás. O despejo ocorreu 

numa manobra para deslastreamento da embarcação. 

16 de julho de 2000 - Quatro milhões de litros de óleo foram despejados nos rios Barigüi e 

Iguaçu, no Paraná, por causa de uma ruptura da junta de expansão de uma tubulação da 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar - Petrobrás). O acidente levou duas horas para 
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ser detectado, tornando-se o maior desastre ambiental provocado pela Petrobrás em 25 

anos. 

Julho de 2000 - Fernandez Pinheiro - na região de Ponta Grossa : Um trêm da Companhia 

América Latina Logística - ALL, que carregava 60 mil litros de óleo diesel descarrilou. 

Parte do combustível queimou e o resto vazou em um córrego próximo ao local do 

acidente.  

23 de setembro de 2000 - Morretes: Um trem da Companhia América Latina Logística - 

ALL, com trinta vagões carregando açúcar e farelo de soja descarrilou, vazando quatro mil 

litros de combustível no córrego Caninana. 

Novembro de 2000 - 86 mil litros de óleo vazam de cargueiro (Petrobrás) e poluição atinge 

praias de São Sebastião e 6 de Ilhabela – SP. 

Janeiro de 2001 - Um acidente com o Navio Jéssica causou o vazamento de mais de 150 

mil barris de combustível no Arquipélago de Galápagos. 

16 de fevereiro de 2001 - Rompe mais um duto da Petrobrás, vazando 4.000 mil litros de 

óleo diesel no Córrego Caninana, afluente do Rio Nhundiaquara, um dos principais rios da 

região. Este vazamento trouxe grandes danos para os manguezais da região, além de 

contaminar toda a flora e fauna. O Ibama proibiu a pesca até o mês de março. 

15 de abril de 2001 - Vazamento de óleo do tipo MS 30, uma emulsão asfáltica, atingiu o 

Rio Passaúna, no município de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. 

30 de maio de 2001 - O rompimento de um duto da Petrobrás em Barueri em São Paulo, 

ocasionou o vazamento de 200 mil litros de óleo que se espalharam por três residências de 

luxo do Condomínio Tamboré 1 e atingiram as águas do Rio Tietê e do Córrego 

Cachoeirinha.  
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15 de junho de 2001 - A Construtora Galvão foi multada em R$ 98.000.00 pelo vazamento 

de GLP (Gás liquefeito de petróleo) de um duto da Petrobrás, no km 20 da Rodovia Castelo 

Branco, uma das principais estradas do Estado de São Paulo. O acidente foi ocasionado 

durante as obras da empresa que é contratada pelo governo do Estado, e teve multa aplicada 

pela Cetesb - Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental.  

08 de agosto de 2001 - O barco pesqueiro Windy Bay chocou-se em uma barreira de 

pedras e derramou 132.500 litros de óleo diesel. O acidente ocorreu na Baía de Prince 

Willian Sound no Sul do Alasca - EUA, no mesmo local da grande catástrofe ambiental 

ocasionado pelo Navio Exxon Valdez.  

18 de outubro de 2001 - O navio petroleiro Norma que carregava nafta, da frota da 

Transpetro - subsidiário da Petrobrás, chocou-se em uma pedra na baía de Paranaguá, 

litoral paranaense, vazando 392 mil litros do produto atingindo uma área de 3 mil metros 

quadrados. O acidente culminou na morte de um mergulhador, Nereu Gouveia, de 57 anos, 

que efetuou um mergulho para avaliar as condições do casco perfurado.  

23 de fevereiro de 2002 - Cerca de 50 mil litros de óleo combustível vazaram do 

transatlântico inglês Caronia, atracado no Pier da Praça Mauá, na Baía de Guanabara, Rio 

de Janeiro. O óleo foi rapidamente contido.  

12 de junho de 2002 - Cerca de 450 toneladas de petróleo vazaram nesta quarta-feira na 

costa de Cingapura em decorrência do choque entre um cargueiro tailandês e um petroleiro 

cingapuriano. De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária (MPA) de Cingapura, o 

vazamento ocorreu quando um dos tanques do 'Neptank VII´ se rompeu durante a colisão. 

O acidente não deixou feridos.  

19 de novembro de 2002 - O navio Prestige de bandeira das Bahamas,  partiu-se ao meio 

provocando uma das maiores catástrofes ecológicas já vistas. O navio carregava 77 mil 
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toneladas de óleo, e foi avariado a 250 km  da costa espanhola - Galícia, com um rombo de 

10 metros no caso, abaixo da linha de flutuação. Estima-se que cerca de 10 mil toneladas de 

óleo vazaram e mais de  295km da costa e 90 praias foram contaminadas.  

 

2.2.2 - A geração de energia a partir do petróleo 

 

       Quando se fala do petróleo, é lógico afirmar que para geração de energia, usa-se a 

energia secundária em suas mais variadas formas. O processo de geração de energia elétrica 

é feito pela ação de movimento de transformação de energia, isto é, a movimentação do 

eixo do gerador elétrico provocado pelo movimento do eixo de um motor a combustão. 

       O uso do petróleo – seus derivados –  é um dos maiores poluidores do meio ambiente, 

alem de estar com seus dias contados para a sua total extinção. 

À medida que se desenvolvam, os habitantes dos países em desenvolvimento terão de 

passar do atual consumo insignificante de energia – 0,75 TEP (tonelada de equivalente de 

petróleo por pessoa/ano) – a algo entre 2 e 3 TEPs, o que não é exagerado, pois os países 

desenvolvidos têm índice de 4,5 TEP pessoa/ano. Isso significa que, em 2050, quando a 

população dos mais pobres for de 9 bilhões de habitantes, o consumo mundial de energia 

terá passado de menos de 9 bilhões de TEP para a cifra colossal de 25 bilhões a 30 bilhões!     

       Esse futuro, aliás, já começou, pois é, em grande parte, a pressão da China e, em grau 

menor, a da Índia que estão alterando o perfil da demanda energética. É óbvio que apenas 

parte desse choque gigantesco de demanda poderá ser atendida pelo petróleo.  

O resto terá de vir de outras fontes, alternativas ou tradicionais. 
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2.3 - O uso do gás natural como combustível 

 

       O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, que à temperatura ambiente e 

pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. É um gás inodoro e incolor, não é tóxico 

e é mais leve que o ar. O gás natural é uma fonte de energia limpa, que pode ser usada nas 

indústrias, substituindo outros  combustíveis mais poluentes, como óleos combustíveis, 

lenha e carvão. Desta forma ele contribui para reduzir o desmatamento e diminuir o tráfego 

de caminhões que transportam óleos combustíveis para as indústrias. As reservas de gás 

natural são muito grandes e o combustível possui inúmeras aplicações em nosso dia-a-dia, 

melhorando a qualidade de vida das pessoas. Sua distribuição é feita através de uma rede de 

tubos e de maneira segura, pois não necessita de estocagem de combustível e por ser mais 

leve do que o ar, dispersa-se rapidamente na atmosfera em caso de vazamento. Usando o 

gás natural, você protege o meio ambiente e colabora para acabar com a poluição.  

       Também é uma energia de origem fóssil, resultado da decomposição da matéria 

orgânica fóssil no interior da Terra, encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo, 

freqüentemente acompanhado por petróleo, constituindo um reservatório. 

       A composição do gás natural pode variar bastante, predominando o gás metano, 

principal componente, etano, propano, butano e outros gases em menores proporções. 

Apresenta baixos teores de dióxido de carbono, compostos de enxofre, água e 

contaminantes, como nitrogênio. A sua combustão é completa, liberando como produtos o 

dióxido de carbono e vapor de água, sendo os dois componentes não tóxicos, o que faz do 

gás natural uma energia ecológica e não poluente.  

O gás natural caracteriza-se por sua eficiência, limpeza e versatilidade. É utilizado em 

indústrias, no comércio, em residências, em veículos. É altamente valorizado em 
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conseqüência da progressiva conscientização mundial da relação entre energia e o meio 

ambiente. 

       O gás comercializado no Brasil enquadra-se predominantemente no grupo M (médio), 

cujas especificações são:   

Poder calorífico superior (PCS) a 20 °C e 1 atm: 8.800 a 10.200 kcal/m3  

Densidade relativa ao ar a 20 °C: 0,55 a 0,69  

Enxofre total: 80 mg/m3 máximo  

H2S: 20 mg/m3 máximo  

CO2: 2 % em volume máximo  

Inertes: 4 % em volume máximo  

O2: 0,5 % em volume máximo  

Ponto de orvalho da água a 1 atm: -45 °C máximo  

Isento de poeira, água condensada, odores objetáveis, gomas, elementos formadores de 

goma hidrocarbonetos condensáveis, compostos aromáticos, metanol ou outros. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                               Figura 03 – Bomba de abastecimento de gás natural 
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     O gás natural, após tratado e processado, é utilizado largamente em residências, no 

comércio, em indústrias e em veículos. Nos países de clima frio, seu uso residencial e 

comercial é predominantemente para aquecimento ambiental. Já no Brasil, esse uso é quase 

exclusivo em cocção de alimentos e aquecimento de água.  

     

        Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para fornecimento de calor, 

geração de eletricidade e de força motriz, como matéria-prima nos setores químicos, 

petroquímicos e de fertilizantes, e como redutor siderúrgico na fabricação de aço.  

       Ao contrário do que se pensava há duas décadas, as reservas desse combustível fóssil 

são abundantes. A produção deve dobrar até 2010. É cada vez mais usado para gerar 

eletricidade. 

       Na área de transportes, é utilizado em ônibus e automóveis, substituindo o óleo diesel, 

a gasolina e o álcool.        

 

       Para seu uso na geração de eletricidade, normalmente tem seu uso igual ao processo do 

carvão, sendo queimado com objetivo de aquecer a água gerando uma pressão interna  e por 

sua vez, movimentando turbinas que são ligadas a geradores.     

       No estado de Paraná há uma Usina Termelétrica à Gás Natural no município de 

Araucária com capacidade de 480 MW em ciclo combinado, de duas turbinas a gás natural 

de 160 MW e uma turbina a vapor de 160 MW que consume na condição de operação 

nominal,  2.200.000 metros cúbicos de gás por dia. 
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2.3.1 - Impactos ambientais que podem ser causados e problemas 

 

       Por ser um combustível fóssil, formado a milhões de anos, trata-se de uma energia não 

renovável, portanto finita. 

       O gás natural apresenta riscos de asfixia, incêndio e explosão. Por outro lado, existem 

meios de controlar os riscos causados pelo uso do gás natural. Por ser mais leve que o ar, o 

gás natural tende a se acumular nas partes mais elevadas quando em ambientes fechados. 

Para evitar risco de explosão, deve-se evitar, nesses ambientes, equipamentos elétricos 

inadequados, superfícies superaquecidas ou qualquer outro tipo de fonte de ignição externa. 

Em caso de fogo em locais com insuficiência de oxigênio, poderá ser gerado monóxido de 

carbono, altamente tóxico. A aproximação em áreas onde ocorrem vazamentos só poderá 

ser feita com uso de aparelhos especiais de proteção respiratória cujo suprimento de ar seja 

compatível com o tempo esperado de intervenção, controlando-se permanentemente o nível 

de risco de uma explosão.  

       Os vazamentos com ou sem fogo deverão ser eliminados por bloqueio da tubulação 

alimentadora através de válvula de bloqueio manual. A extinção do fogo com extintores ou 

aplicação de água antes de se fechar o suprimento de gás poderá provocar graves acidentes, 

pois o gás pode vir a se acumular em algum ponto e explodir. 

 

2.4 - O uso do carvão como combustível 

 

       Os carvões minerais são formados a partir do soterramento e decomposição de restos 

materiais de origem vegetal. Gradualmente, estes materiais ao sofrerem soterramento e 

compactação em bacias de deposição, apresentam enriquecimento no teor de carbono. 
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       Fatores externos, tais como pressão, temperatura, tectônica e tempo de exposição, 

determinam o grau de carbonificação destes combustíveis. Durante este período de 

modificações, existe perda de oxigênio e água, associado ao enriquecimento do carbono. 

 

2.4.1 - Funcionamento de uma termelétrica 

 

 

             Figura 04 – Exemplo de funcionamento de uma termelétrica 
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       O funcionamento das centrais termelétricas é semelhante, independentemente do 

combustível utilizado. O combustível é armazenado em parques ou depósitos adjacentes, de 

onde é enviado para a usina, onde será queimado na caldeira. Esta gera vapor a partir da 

água que circula por uma extensa rede de tubos que revestem suas paredes. A função do 

vapor é movimentar as pás de uma turbina, cujo rotor gira juntamente com o eixo de um 

gerador que produz a energia elétrica. 

       Essa energia é transportada por linhas de alta tensão aos centros de consumo. O vapor é 

resfriado em um condensador e convertido outra vez em água, que volta aos tubos da 

caldeira, dando início a um novo ciclo. 

A água em circulação que esfria o condensador expulsa o calor extraído da atmosfera pela 

torre de refrigeração, grandes estruturas que identificam essas centrais. Parte do calor 

extraído passa para um rio próximo ou para o mar.  

Para minimizar os efeitos contaminantes da combustão sobre as redondezas, a central 

dispõe de uma chaminé de grande altura (algumas chegam a 300 m) e de alguns 

precipitadores que retêm as cinzas e outros resíduos voláteis da combustão. As cinzas são 

recuperadas para aproveitamento em processos de metalurgia e no campo da construção, 

onde são misturadas com o cimento. 
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                   Figura – 05  Termelétrica  Jorge Lacerda Tubarão SC 

 

 

Figura – 06  Transformador elevador - Termelétrica Jorge Lacerda 
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2.4.2 - O Carvão e os problemas com o meio ambiente 

   

                               Depósito de carvão a céu aberto 

 

 

 

 

                                                 Figura 07 

       A queima de combustíveis fósseis resulta na emissão de uma série de poluentes para o 

ar. No caso, sua classificação pode ser resumida em: 

Particulados : Cinzas pesada, leve e volante;  

Gases: SOx, NOx e CO2;  

Orgânicos: Hidrocarbonetos e POM (polycyclic organic matter); e  

Elementos traços.  

As emissões originárias do processo de combustão são causadas por: 

Componentes inorgânicos ou elementos traços presentes; 

Combustão incompleta; e  

Combustão do ar (exclusivamente nos casos da redução térmica de NOx)  

 

       A continuidade da utilização de combustíveis fósseis na geração de energia, acarreta a 

concentração cumulativa dos gases emitidos por estas fontes na atmosfera. O quadro de não 

reversão dos processos regenerativos da atmosfera e a saturação pela concentração destes 

gases, aumentam as conseqüências do efeito estufa sobre o planeta.  
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       O carvão mineral é responsável por 40% da produção total de energia no mundo. No 

atual ritmo de consumo, as reservas conhecidas são suficientes para mais dois séculos. 

       A predominância do uso de combustíveis fósseis conforme observado anteriormente, 

fez com que diversos cientistas previssem que as emissões geradas por estas fontes 

continuarão a ser acumuladas pela atmosfera, por conseqüência, o balanço natural do 

sistema de gases da atmosfera será afetado, podendo se chegar a resultados catastróficos. 

De acordo com estas teorias, a composição da atmosfera da Terra continuará se 

modificando, causando aumento na média global de temperatura e distúrbios climáticos 

acentuados. 

 

2.5 - O uso da fissão nuclear como combustível 

 

       As Usinas Nucleares são centrais de geração de energia elétrica que utilizam a reação 

nuclear de fissão como fonte para geração de energia. No ocidente, as usinas são em geral 

do tipo PWR - Pressurized Water Reactor (Reator a Água Pressurizada). O princípio de 

funcionamento dessas usinas se baseia no resfriamento do núcleo do reator através de um 

circuito fechado de água da alta pressão chamado circuito primário.  

       A água aquecida sob alta pressão do circuito primário passa por um trocador de calor 

(gerador de vapor) onde aquece e transforma em vapor a água do circuito secundário. Esse 

vapor movimenta uma turbina que aciona um gerador elétrico. A condensação do vapor que 

trabalha na turbina se faz num trocador de calor (condensador) que é resfriado por outro 

circuito dotado de uma torre de refrigeração. A energia gerada chega aos consumidores 

finais através de redes de distribuição. 
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                                      Planta típica de uma usina nuclear 

 

                                                                      Figura 08 

1. CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO 6. TURBINAS À VAPOR   

2. CONTENÇÃO DE AÇO 7. GERADOR DE ELETRICIDADE 

3. REATOR NUCLEAR 8. CONDENSADORES  

4. GERADOR DE VAPOR 9. TORRE DE REFRIGERAÇÃO 

5. PISCINA DE ARMAZENAMENTO DE 

COMBUSTÍVEL  

10. EDIFÍCIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 
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2.5.1 - Energia nuclear  no mundo  
 

       A energia elétrica no mundo está distribuída em função de sua forma de geração, 

conforme demonstra a figura abaixo. Embora as usinas de energia núcleo-elétrica 

colaborem com 17% do total da energia elétrica produzida no mundo, elas correspondem a 

apenas 12% da capacidade elétrica instalada. Isso indica que a maior parte das usinas 

nucleares opera com fatores de utilização superiores aos das usinas elétricas convencionais. 

   

                     Figura – 09  Percentual  de formas de geração de energia elétrica 

       Os países que não têm recursos hídricos nem petrolíferos não têm outra alternativa, 

necessitam descobrir um novo processo nuclear seguro. Caso contrário terão que fechar as 

portas. 

 

Figura - 10 Exemplo de uma Usina Nuclear 
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       O que faz com que a energia nuclear seja utilizada é a comparação dela em relação a 

outras fontes de energia é o rendimento que a mesma  produz, 10 g de urânio 235 

equivalem a 700 kg de óleo e 1200 kg de carvão mineral. 

Figura – 11 Usina Nuclear de Angra dos Reis RJ 

       Angra 1 encontra-se em operação desde 1982 e fornece ao sistema elétrico brasileiro 

uma potência de 657 MW. Angra 2, após longos períodos de paralização nas obras, inicia 

sua geração entregando ao sistema elétrico mais 1300 MW, o dobro de Angra 1. 

 Em anexo 03r estão relacionadas as capacidades em Megawatts elétricos (MWe) das 

centrais nucleares em operação e em construção no mundo, distribuída por países.  

 

2.5.2 – A energia nuclear é segura? 

       Há muito tempo que ecologistas vem brigando para o não uso da energia nuclear, 

reclamam que não existe um plano de segurança para o lixo radioativo que saem das usinas 

nucleares, que uma usina nuclear é uma ameaça a toda comunidade que estiver por perto. O 

lixo atômico ainda pode ser utilizado para fabricação de bombas com alto poder de 

destruição, a contaminação radioativa passa de geração para geração, mutilando seres 
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humanos, no meio ambiente leva até centenas de anos para se decompor o que torna um 

elemento muito perigoso para contaminação.  

       Alguns governos estão jogando o lixo atômico em águas internacionais, com 

profundidades acima de 5000 metros e que também pode ser uma ameaça a natureza 

marinha. Já se pensou em até depositar estes materiais na Lua, de qualquer forma, o lixo 

atômico é um problema mundial e com o decorrer do tempo tende a aumentar, sem falar de 

que usinas termonucleares podem apresentar vazamentos  radiativos provocando mortes e 

até a retirada de pessoas de cidades interias, como aconteceu em Chernobyl na data de 

27/04/1986. O lixo de uma usina nuclear ainda pode ser aproveitado para se fazer uma 

bomba atômica. 

 

2.6 – A energia geotérmica 

 

       A energia geotérmica existe desde que o nosso planeta foi criado. Geo significa terra e 

térmica está ligada a quantidade de calor. Abaixo da crosta terrestre constitui-se uma rocha 

líquida, o magma. A crosta terrestre flutua nesse magma, que por vezes atinge a superfície 

através de um vulcão ou de uma fenda. 

 

 

 

 

 

                                            Figura 12 – Exemplo de energia geotérmica 
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       Os vulcões, as fontes termais e as fumarolas são manifestações conhecidas desta fonte 

de energia. O calor da terra pode ser aproveitado para usos diretos, como o aquecimento de 

edifícios e estufas ou para a produção de eletricidade em centrais geotérmicas.  

Em Portugal, existem alguns aproveitamentos diretos, como o caso da Central Geotérmica 

em São Miguel (Açores). 

       No Brasil ainda não temos nenhuma usina de geração de eletricidade geotérmica, mas 

já existem usinas em funcionamento em alguns Países como a Nova Zelândia, Estados 

Unidos, México, Japão, Filipinas, Kenia e Islândia. 

       A energia geotérmica é restrita, não sendo encontrada em todos os lugares, o que 

dificulta a implantação de projetos em determinadas localidades. 

       Por causa dos altos índices de desperdícios que ocorrem quando o fluído geotérmico é 

transmitido a longas distâncias através de dutos, a energia deve ser posta em uso no campo 

geotérmico ou próximo deste . Dessa maneira o impacto ambiental é sentido somente nos 

arredores da fonte de energia. 

       Por causa dos altos índices de desperdícios que ocorrem quando o fluído geotérmico é 

transmitido a longas distâncias através de dutos, a energia deve ser posta em uso no campo 

geotérmico ou próximo deste . Dessa maneira o impacto ambiental é sentido somente nos 

arredores da fonte de energia. 

Geralmente o fluxo geotérmico contém gases dissolvidos, e esses gases são liberados para a 

atmosfera, junto com o vapor de água. Na maioria são gases sulfurosos (H2S), com odor 

desagradável, corrosivo e com propriedades nocivas à saúde humana. 

Há a possibilidade de contaminação da água nas proximidades de uma usina geotérmica, 

devido à natureza mineralizada dos fluidos geotérmicos e à exigência de disposição de 

36 



fluidos gastos. A descarga livre dos resíduos líquidos para a superfície pode resultar na 

contaminação de rios, lagos. 

       Quando uma grande quantidade de fluido é retirada da terra, sempre há a chance de 

ocorrer um abalo, e nesses lugares deve ser injetada água para não ocorrer o aluimento da 

terra. 

Os testes de perfuração das fontes são operações barulhentas, geralmente a área geotérmica 

é distante das áreas urbanas. O calor perdido das usinas geotérmicas é maior que de outras 

usinas, o que leva a um aumento da temperatura do ambiente próximo à usina. 
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3.0 – As fontes renováveis de energia 

3.1 – A geração de eletricidade por usinas hidrelétricas 

 

       A geração hidráulica é responsável por cerca de 40% da oferta interna de energia no 

Brasil — percentual ligeiramente superior ao do petróleo e do gás natural somados (37%) 

— e por mais de 90% do suprimento de eletricidade no país. Somente cerca de 25% do total 

do potencial hidrelétrico brasileiro (de aproximadamente 261 mil megawatts) corresponde a 

usinas em operação, o que indica que a participação da energia hidráulica na matriz 

energética brasileira deverá aumentar, sobretudo em razão do aproveitamento do potencial 

da Amazônia, considerada uma das melhores soluções para assegurar o suprimento da 

demanda de energia elétrica no período 2005-2020. O país possui 403 usinas em operação e 

25 em construção, além de mais de 3.500 unidades registradas no Sistema de Informação 

do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (instrumento desenvolvido pela divisão de Recursos 

Hídricos e Inventário da Eletrobrás), em fases diversas de avaliação ou planejamento. No 

rio Paraná, situa-se a maior usina do mundo, atualmente, a Itaipu Binacional, 

empreendimento conjunto do Brasil e do Paraguai, com potência instalada de 12.600 

megawatts (MW). As bacias brasileiras com maior potencial hidrelétrico são a do Paraná 

(59.183MW) e a do Amazonas (105.440MW). 

       A primeira exploração de energia hidráulica no Brasil realizou-se em 1889, quando foi 

instalada a usina Marmelos no rio Paraibuna, em Minas Gerais. O grupo Light, primeiro 

grande grupo estrangeiro a se constituir no país, instalou em 1911 no rio Tietê, em São 

Paulo, a Usina Hidrelétrica Parnaíba, e foi responsável pelo projeto e instalação de grande 

parte das usinas hidrelétricas do país na fase inicial do setor. Na década de 1930, o governo 

adotou uma série de medidas para deter o processo de concentração do setor elétrico, então 
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dominado pela Light e pelo grupo American & Foreign Power Company (Amforp), que se 

instalou no Brasil em 1927. Com a promulgação do Código de Águas, em 1934, consagrou-

se o regime das autorizações e concessões para os aproveitamentos hidrelétricos e foram 

incorporadas ao patrimônio da União todas as fontes de energia hidráulica situadas em 

águas públicas de uso comum e dominiais. Pelo Código, as empresas estrangeiras não mais 

podiam ser concessionárias, mas estavam resguardados os direitos daquelas já instaladas no 

país. Em 1964, o governo brasileiro comprou as concessionárias do grupo Amforp que 

operavam no Brasil, e que passaram a ser subsidiárias da Eletrobrás e, em 1979, com a 

aquisição das ações da Light à multinacional Brascan Limited, concluiu o processo de 

nacionalização das concessionárias do setor elétrico. A primeira empresa de eletricidade do 

governo federal foi a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), instituída por 

decreto-lei de 1945, que marcou o início de uma reorganização do setor, caracterizada pela 

divisão entre a geração e a distribuição de energia e pela tendência à instalação de centrais 

de grande porte. Na década de 1950, as empresas brasileiras passaram a participar da 

construção dos grandes empreendimentos hidrelétricos no país. 

        

      Normalmente constroem-se diques que represam o curso da água, acumulando-a num 

reservatório a que se chama barragem. Esse tipo de usina hidráulica é denominado Usina 

com Reservatório de Acumulação. Em outros casos, existem diques que não param o curso 

natural da água, mas a obrigam a passar pela turbina de forma a produzir eletricidade, 

denominando-se Usinas a Fio de Água.  

Quando se abrem as comportas da barragem, a água presa passa pelas lâminas da turbina 

fazendo-a girar. A partir do movimento de rotação da turbina o processo repete-se, ou seja, 

o gerador ligado à turbina transforma a energia mecânica em eletricidade. 
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       A energia elétrica gerada é levada através de cabos ou barras condutoras dos terminais 

do gerador até o transformador elevador, onde tem sua tensão (voltagem) elevada para 

adequada condução, através de linhas de transmissão, até os centros de consumo. Desta 

forma, através de transformadores abaixadores, a energia tem sua tensão levada a níveis 

adequados para o consumo. 

        

 

       No sul do Brasil, se destacam as hidrelétricas de Itaipu e de Ita, a capacidade instalada 

(potência) de Itá é de 1.400 megawatts na sua totalidade e a capacidade instalada (potência) 

de Itaipu é de 12.600 megawatts. São 18 unidades geradoras de 700 megawatts cada uma. 

Outras duas unidades devem ser instaladas nos próximos anos, elevando a capacidade 

instalada para 14.000 MW. 

       Uma única unidade geradora de Itaipu seria suficiente para atender 2,5 milhões de 

residências que gastam em média, cada uma, 200 kWh por mês. 

       As usinas hidrelétricas de Itá e Itaipu geram em seus geradores 15 kV( 15.000 Volts) e 

esta tensão vai para transformadores elevadores onde a tensão a ser transportada a grandes 

distancia são de até 600 kV em  Itaipu e 525 kV em Ita, para cidades mais perto em ambas 

são elevadas as tensões  para 138 kV e quase todas as fontes geradoras de energia 

hidráulicas  e térmicas do Sul do Brasil, estão interligadas, inclusive centrais geradoras 

particulares. 

       Das fontes geradoras de energia elétrica com maior capacidade de potencia fornecida e 

renovável, sem duvida as mais eficientes são as hidrelétricas. 
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       A usina de Três Gargantas no Yang Tsé terá capacidade de geração de 18 mil 

megawatts, hoje, Itaipu ainda é  a mais potente do mundo. A usina que esta em construção 

na China é uma dessas obras com números de tirar o fôlego pela grandiosidade. Só o 

concreto usado nas barragens seria suficiente para construir mais de 400 Maracanãs. O lago 

da usina terá 600 quilômetros de comprimento e vai engolir doze cidades e 356 vilarejos, 

obrigando a remoção de 2 milhões de pessoas. Quando estiver pronta, produzirá 10% de 

toda a eletricidade de que os chineses precisam.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   b 

 

 

 

 

 

      a                                                          c        

    Figura 13 – Itaipu – a) Eixo de um gerador b) saída turbinas c) manutenção gerador 
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                           Figura 14 -  Subestação  elevadora de Ita 

 

3.1.1 – Problemas causados por hidrelétricas 

 

       Um dos maiores problemas causados pelas hidrelétricas é a área ocupada pelos 

reservatórios d’água que pode chegar a milhares de quilômetros quadrados, provocando 

alem de desmatamento a desapropriação de imóveis, sem se falar das perdas provocadas na 

fauna e flora que beiram os rios que serão represados. 

       Em comparação com as alternativas economicamente viáveis, as centrais hidrelétricas 

são consideradas formas mais eficientes, limpas e seguras de geração de energia. Suas 

atividades provocam emissão incomparavelmente menor de gases causadores do efeito 

estufa do que as das termelétricas movidas a combustíveis fósseis, além de não envolverem 

os riscos implicados, por exemplo, na operação das usinas nucleares (vazamento, 

contaminação de trabalhadores e da população com material radioativo etc.). Uma 

42 



descoberta mais recente em favor das usinas hidrelétricas é o método para aproveitamento 

da madeira inundada, que já vem sendo adotado na usina de Tucuruí, no rio Tocantins. 

 

       Por outro lado, a construção e a utilização de usinas pode ter uma série de 

conseqüências negativas, que abrangem desde alterações nas características climáticas, 

hidrológicas e geomorfológicas locais até a morte de espécies que vivem nas áreas de 

inundação e nas proximidades. A construção da usina de Porto Primavera, por exemplo, 

reduziu a planície de inundação do alto rio Paraná a quase metade dos 809km originais. O 

desajuste do regime hidrológico afeta a biodiversidade da planície e pode acarretar a 

interrupção do ciclo de vida de muitas espécies (mais comumente de peixes de grande porte 

e migratórios) e a multiplicação de espécies sedentárias (de menor valor), o que, 

conseqüentemente, afeta as populações ribeirinhas que vivem da pesca. Além disso, o 

represamento do rio e a formação  do reservatório, aliada à modificação no ambiente 

decorrentes da presença do homem (principalmente pelas migrações relacionadas à obra) 

provocam o desequilíbrio do ecossistema e favorecem a propagação de endemias como a 

esquistossomose, a malária e o tracoma. 

       Ao expulsar comunidades de seus locais de origem, a inundações das represas também 

provocam impactos socioeconômicos de difícil superação, especialmente no caso de 

populações de baixa renda e que apresentam condições precárias de educação, saúde e 

alimentação, como ocorreu com a construção do reservatório de Sobradinho, no rio São 

Francisco, que afetou cerca de setenta mil habitantes — que viviam basicamente da 

agricultura de vazante, da pesca artesanal e da criação de caprinos —, a maioria dos quais 

teve grandes dificuldades de adaptação aos locais para onde foram transferidos e à prática 

de novas atividades para garantir o sustento. A situação é menos complicada quando a 
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população atingida apresenta nível mais elevado de educação formal, como ocorreu em 

Itaipu. A degeneração de valores etnoculturais é outro risco apresentado pelas atividades 

que envolvem a instalação de usinas hidrelétricas, mais intenso quando atinge comunidades 

indígenas — foi o que aconteceu, por exemplo, nas usinas de Balbina (com os Waimiri-

Atroari) e Tucuruí (com os Paracanã). 

       As preocupações relativas aos efeitos danosos dos empreendimentos hidrelétricos 

convergem sobretudo para a região amazônica, devido às peculiaridades locais. Em 

primeiro lugar, a área abriga a floresta amazônica, maior bioma terrestre do mundo, e 

declarada patrimônio nacional pela Constituição Federal (art. 225), o que torna mais 

complexas as negociações para instalação de quaisquer empreendimentos que provocam 

impactos ambientais e culturais. Além disso, é a região onde se encontra a maior parte das 

comunidades indígenas brasileiras, que pela Constituição Federal não podem ser removidas 

de suas terras — exceto em casos de catástrofes ou epidemias que ocasionem riscos à sua 

população, ou para defender a soberania do país (o aproveitamento de recursos hídricos 

nesses locais só pode ser feito com a autorização do Congresso Nacional, e depois de 

ouvidas as comunidades implicadas). Adicionalmente, a fragilidade de seus ecossistemas; 

seu atributo de regulador climático do continente; sua riqueza em minérios e madeira; o 

fato de ter grande parte de sua extensão ocupada pela floresta tropical úmida (da qual 

depende seu ciclo hidrológico); e as intensas tensões sociais existentes na região, entre 

outros fatores, exigem precauções singulares para o aproveitamento do potencial da região. 

       Algumas das medidas obrigatórias e/ou tradicionalmente adotadas pelos 

empreendedores para minimizar os impactos negativos da construção de usinas revelaram-

se insuficientes ou equivocadas. Por exemplo, nas estações de piscicultura, inicialmente 

usadas como uma alternativa às construções de escadas de peixes, consideradas caras e 
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ineficazes, e que foram utilizadas por grande número de concessionárias, em muitos casos 

houve a colocação de espécies erradas em locais inadequados e com a utilização de 

métodos impróprios, o que invalidou os esforços para preservação da ictiofauna. Vários 

equívocos também marcaram a utilização de escadas para transposição de peixes — por 

exemplo, sua instalação em riachos onde só havia espécies sedentárias. Além disso, há 

indicadores de que as escadas dificilmente seriam eficazes para preservar ou conservar os 

estoques em presença de barragens em série, como na bacia do rio Paraná. Ainda que 

alguns rios afluentes sejam áreas propícias para a desova, são necessários locais 

sazonalmente alagados para o desenvolvimento inicial das grandes espécies migradoras da 

bacia, e a maioria dessas áreas estão reguladas pelos reservatórios ou foram drenadas para o 

desenvolvimento agrícola. Em relação às populações expulsas pela inundação do 

reservatório, foi um erro supor que o simples reassentamento (mesmo com indenização pela 

desapropriação) seria suficiente para compensar transtornos e prejuízos decorrentes, sem 

esforços para requalificar a mão-de-obra e programas de assistência médica, educacional e 

financeira, ao menos no período de adaptação às novas condições. 

       Entre os problemas por enfrentar incluem-se ainda a carência de metodologias para 

avaliação adequada de impactos ambientais (mapas temáticos, listagens de verificação, 

matrizes de interação etc.) e a deficiência de mecanismos para articular a atuação dos 

empreendedores com as instituições responsáveis pela política econômica e social das 

regiões atingidas e para garantir a participação dos grupos afetados na tomada de decisão 

desde a fase inicial do ciclo de planejamento da geração hidroelétrica (que compreende a 

estimativa do potencial, o inventário, o estudo de viabilidade, o projeto básico e o projeto 

executivo). Em dois dos países com maior capacidade instalada de geração hidráulica, 
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Estados Unidos e Canadá, a sociedade participa da própria definição dos termos de 

referência dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs). 

       Especialistas apontam como providências imprescindíveis para minimizar alguns dos 

efeitos adversos da construções e uso de centrais hidrelétricas o reflorestamento das 

margens dos reservatórios e de seus afluentes; os programas de conservação da flora e da 

fauna e implantação de áreas protegidas; o inventário, resgate, relocação e monitoramento 

de espécies ameaçadas de extinção que ocorriam na área atingida; a avaliação dos efeitos 

do enchimento dos reservatórios sobre as águas subterrâneas; o monitoramento da 

qualidade da água; e a realização de estudos arqueológicos antes do enchimento do 

reservatório (na usina de Samuel, no rio Jamari, esse procedimento levou ao resgate de 

fatos históricos da região, que remontam a dez mil anos). 

       Outro consenso entre os estudiosos é a vantagem de realização de um plano de longo 

prazo que privilegie, sempre que possível, a abertura em seqüência das bacias de 

determinada região (por oposição à prática usual de construção de usinas dispersas em 

bacias distintas). Por esse método, só se iniciaria a exploração de uma bacia após estar 

quase concluído o aproveitamento de outra da região. Assim, por exemplo, a usina de Belo 

Monte, no rio Xingu, só seria construída após a implementação da maioria dos 

aproveitamentos do médio Tocantins; a bacia dos Tapajós só seria explorada após estar 

quase esgotado o potencial do Xingu, e assim por diante. Além dos benefícios ambientais 

— sobretudo o gerenciamento mais eficaz dos ecossistemas —, esse sistema acarreta uma 

série de benefícios econômicos, como a otimização do aproveitamento de estradas de 

acesso e sistemas de transmissão. 
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3.2 – A geração de eletricidade por  eólicas 

3.2.1 - O uso da energia eólica. 

 
       A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar (vento). É uma abundante 

fonte de energia, renovável, limpa e disponível em todos os lugares. 

       Hoje, a energia eólica pode ser direcionada para prover algumas ou muitas tarefas úteis 

tais como: bombeamento de água, geração de eletricidade, aquecimento, etc.  

Vamos examinar algumas dessas tarefas mais detalhadamente . 

Bombear água é um uso primário de energia eólica. Daniel Halliday e outros começaram 

fabricar cata-ventos multi-lâminas com este propósito na metade do século XIX. O trabalho 

de Halliday coincidiu com os avanços nas indústrias de bombas de água de ferro. 

Brevemente a combinação de máquina de vento e bombas de água fez possível bombear 

poços profundos e prover água para locomotivas a vapor, por exemplo. 

O vento também tem sido direcionado para prover energia mecânica para moagem de 

grãos, operações de serrarias, etc.  

       A eletricidade pode energizar quase tudo e desta forma sua produção através da força 

do vento será substancialmente maior que as outras formas de conversão. Nós podemos 

bombear água, aquecer ambientes, ligar máquinas diversas, moer grãos, e realizar muitas 

outras tarefas, apenas usando a energia na forma de eletricidade, o que mostra ser a 

eletricidade, uma forma muito cômoda de distribuição de energia. 

Gostaríamos de mostrar agora um esquema envolvendo os passos envolvidos no 

planejamento e desenvolvimento de um sistema de energia eólica com sucesso.  
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                              Figura 15 – Organograma para uso do vento 

Este organograma pode ser muito útil para aqueles que realmente queiram montar seu 

próprio sistema de aproveitamento da energia dos ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Duas turbinas geradoras de 630 kW, cada, localizadas perto de Nibe, Dinamarca 
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3.2.2 – Uma visão global das fontes geradoras eólicas  

 

       De acordo com o recente informe divulgado pelo Conselho Global de Energia Eólica 

(Global Wind Energy Council - GWEC), a indústria mundial de energia a partir do vento 

instalou no último ano de 2004 um total de 7.976 Megawatts (MW), o que significa um 

aumento de 20% no total. 

       A GWEC foi fundada em 9 de Março de 2005, é um fórum mundial para tratar das 

questões da energia gerada pelos ventos que congrega representantes desta indústria e 

membros de associações representativas do setor. Seus membros trabalham em mais de 50 

países representando mais de 1.500 organizações que abrangem desde a manufatura de 

equipamentos, projetos de desenvolvimento, geração de energia, finanças, consultores 

especializados, até pesquisadores e acadêmicos. Entre os associados do GWEC se contam, 

também, os maiores fabricantes de turbinas eólicas.  

 

       O Conselho Global de Energia Eólica responde por 47.317 MW, o que significa 99% 

da capacidade de energia eólica instalada mundo. 

 

       Os países com o maior número de instalações de energia eólica, são os seguintes: 

Alemanha (16.629 MW), Espanha (8.263 MW), Estados Unidos (6.740 MW), Dinamarca 

(3.117 MW) e Índia (3.000 MW). Alguns países, como Itália, Holanda, Japão e Reino 

Unido, estão acima ou próximos da marca dos 1.000 MW. 
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       A Europa continuou a dominar o mercado global em 2004, com 72.4% das novas 

instalações (5,774 MW). A Ásia foi responsável por 15.9% das instalações (1.269 MW), 

seguidas pela América do Norte (6.4%; 512 MW) e a região do Pacífico (4.1%; 325 MW). 

América Latina mais o Caribe (49 MW) e a África (47 MW) ficaram, cada um, com 0.6% 

do mercado mundial de instalação de usinas eólicas na geração de eletricidade. 

 

3.2.3 – Geração de energia elétrica por eólicas 

  

       A eletricidade, como já foi dito acima, é uma forma muito cômoda de se transmitir 

energia, assim, é importante falarmos um pouco sobre os instrumentos que fazem esta 

conversão, da energia mecânica - fornecida pelos ventos - para a eletricidade, uma forma 

prática e limpa de se transmitir e usar a energia. 

       Esta conversão é feita pelos geradores elétricos, que nada mais são do que motores 

elétricos que ao girarem em torno de seus eixos induzem (pela lei de Faraday) uma corrente 

elétrica em seus pólos.  

       Existe uma gama muito grande de tipos e tamanhos de geradores usados hoje em dia. 

Para dar um exemplo bem conhecido, gostaríamos de citar o alterador dos automóveis, que 

é um pequeno gerador que converte a energia mecânica rotativa do motor de combustão 

interna para eletricidade e carrega-a na bateria do automóvel, para ser utilizada em 

momentos posteriores.  
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       Os geradores podem ser basicamente dos tipos "AC" ou "DC", se converterem a 

energia para a forma de corrente alternada ou contínua (direta), respectivamente. 

 

       Nos tipos de geradores de corrente contínua (DC), a energia é convertida, como o 

nome já indica para a forma direta ou contínua de corrente elétrica e carrega uma bateria 

que acumula esta energia para uso posterior. Esta forma de conversão é um pouco 

incômoda, pois requer um banco relativamente grande de baterias para que se possa ter uma 

quantidade de energia razoável num determinado lugar, e além disto, nossos utensílios 

domésticos e a grande parte dos aparelhos elétricos e eletrônicos são projetados para 

funcionar ligados a corrente alternada devido às facilidades de transporte que esta maneira 

proporciona. Assim, nos sistemas em que se usam geradores de corrente contínua, é 

necessário que se tenha ligado juntamente ao sistema um inversor para que se possa utilizar 

diretamente aparelhos elétricos. Em compensação, esta forma permite que mesmo sem 

vento por algum tempo se tenha energia disponível. 

        

       Já os geradores de corrente alternada (AC), geram a eletricidade, como o nome diz, na 

forma de corrente alternada e pode ser usado diretamente nos nossos aparelhos elétricos e 

eletrônicos do dia a dia. 

       Existe porém dois inconvenientes deste tipo de produção de eletricidade: o primeiro é 

que não se é possível estocar energia na forma de corrente alternada, tendo que retificá-la 

por meio de diodos, por exemplo, para a forma contínua e armazená-la em bancos de 

baterias; o segundo inconveniente é que os geradores de corrente alternada geram correntes 

em freqüências que variam com a velocidade de giro do rotor, e como os ventos variam 

muito, as freqüências geradas pelo gerador também variam muito; para controlar este 
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problema, visto que nosso sistema de energia tem que estar em torno de 60 Hz (Hertz), é 

preciso ligar ao sistema um dispositivo que mantenha a freqüência em torno dos desejados 

60 Hz; este dispositivo é chamado de inversor síncrono. 

       No sistema de estocagem utilizando baterias, a energia mecânica é convertida para 

eletricidade na forma de corrente contínua e carrega um banco de baterias. Deste banco, a 

energia passa por um inversor que a deixa na forma de corrente alternada pronta para ser 

usada em suas aplicações. 

       No sistema conectado de energia, a conversão é feita diretamente para corrente 

alternada e como já explicado acima, passa por um inversor síncrono para que sua 

freqüência seja ideal. Após isto, a corrente vai para a caixa de fusíveis e passa  por um 

dispositivo seletor, que verifica se a corrente gerada pelo cata vento é suficiente para suprir 

as necessidades da casa; se for suficiente o dispositivo não faz nada, porém se a energia 

gerada pelo cata vento não for suficiente, este dispositivo seletor começa a "aceitar" 

também a energia fornecida pelo sistema de eletrificação das ruas. Desta maneira, o usuário 

deste sistema só usa a energia vinda da rua em situações em que o vento não é ideal ou 

quando sua demanda supera a energia gerada por seu equipamento.  

        

        A implantação do uso de energia eólica depende unicamente do crescimento 

tecnológico da humanidade com o objetivo de diminuir os custos relativos à manutenção, 

diminuir o efeito sonoro e aumentar o rendimento das turbinas eólicas. 
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       O rendimento, a manutenção e o efeito sonoro de uma turbina são dependentes do 

avanço tecnológico de outros setores da indústria. Como no caso da fabricação de materiais 

mais leves, baratos e resistentes e na produção de máquinas com maiores taxas de 

rendimento e aproveitamento de energia. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 17: Mapa das potencialidades eólicas do Brasil. Dados da CBEE. 

 

       Os custos relativos à implantação de fontes de energia eólica estão em um declínio 

gradativo, visto que um em curto espaço de tempo, podem ser implantadas em todas 

populações de pequeno porte, suprindo as necessidades de condomínios e pequenos 

lugarejos onde a demanda de energia não seja muito acessível.  
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       O aproveitamento da energia eólica será de vital importância em um futuro próximo 

pois suprirá as necessidades de populações de pequeno porte, deixando a demanda maior de 

energia recair sobre as fontes convencionais de energia. 

 

                  Figura 18 – Exemplos de  geradores eólicos 

 
       A energia eólica é sempre disponível enquanto que os aproveitamentos viáveis não. 

Somente  lugares com ventos fortes e constantes viabilizam este tipo de instalação.  

Os acumuladores são sempre necessários nos sistemas isolados. Nos conectados á rede o 

próprio sistema elétrico serve como acumulador, pois deixará de consumir a energia 

excedente dos lagos no caso de sistemas hidráulicos, carvão nos sistemas térmicos e o 

urânio em sistemas nucleares. 
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Figura 19 -  Exemplo de geração de energia elétrica por eólica 

 

 

 

55 



3.3 – Energia Maremotriz 

 

       As ondas do mar possuem energia cinética devido ao movimento da água e energia 

potencial devido à sua altura. Energia elétrica pode ser obtida se for utilizado o movimento 

oscilatório das ondas. O aproveitamento é feito nos dois sentidos: na maré alta a água enche 

o reservatório, passando através da turbina, e produzindo energia elétrica, na maré baixa a 

água esvazia o reservatório, passando novamente através da turbina, agora em sentido 

contrário ao do enchimento, e produzindo energia elétrica. 

 
       A desvantagem de se utilizar este processo na obtenção de energia é que o 

fornecimento não é contínuo e apresenta baixo rendimento. As centrais são equipadas com 

conjuntos de turbinas bolbo, totalmente imerso na água. A água é turbinada durante os dois 

sentidos da maré, sendo de grande vantagem à posição variável das pás para este efeito. No 

entanto existem problemas na utilização de centrais de energia das ondas, que requerem 

cuidados especiais: as instalações não podem interferir com a navegação e têm que ser 

robustas para poder resistir às tempestades mas ser suficientemente sensíveis para ser 

possível obter energia de ondas de amplitudes variáveis. Esta energia é proveniente das 

ondas do mar. O aproveitamento energético das marés é obtido através de um reservatório 

formado junto ao mar, através da construção de uma barragem, contendo uma turbina e um 

gerador. 

       As marés são o resultado da combinação de forças produzidas pela atração do sol e da 

lua e do movimento de rotação da Terra leva à subida e descida da água dos oceanos e 

mares: as marés. O movimento vertical da água dos oceanos, associados à subida e descida 

das marés é acompanhado num movimento horizontal, denominado por correntes das 
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marés. Estas correntes tem uma periodicidade idêntica à das oscilações verticais. Efeitos 

das zonas terrestres (bacias hidrográficas e baías, estreitos e canais) provocam restrições a 

estes movimentos periódicos podendo daí resultar elevadas amplitudes ou elevadas 

velocidades da corrente da maré. 

       Nos países como a França, o Japão e a Inglaterra este tipo de energia gera eletricidade. 

No Brasil, temos cidades com grandes amplitudes de marés, como São Luís - Baía de São 

Marcos, no Maranhão - com 6,8 metros e em Tutóia com 5,6 metros. Mas nestas regiões, 

infelizmente, a topografia do litoral não favorece a construção econômica de reservatórios, 

o que impede seu aproveitamento. 

 

 

 

Figura 20 -  Utilização das mares e movimento das ondas para gerar energia elétrica. 

 

       As marés relacionam de acordo com a posição da Lua e do Sol. Quando o fluxo da 

maré está alto denomina-se preamar que se concentra nesse estado durante um período de 

oito minutos. Após este período a maré começa a baixar o seu nível chamado baixa-mar.  
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A usina responsável pelo armazenamento das preamares denomina-se talasselétrica, esta é 

uma fonte natural de energia.  



O funcionamento de uma usina talasselétrica ocorre da seguinte maneira:  

Com a subida da maré a comporta da usina é aberta fazendo com que a água entre, em 

seguida, essa mesma comporta é fechada, e a água que entrou fica armazenada. Após o 

armazenamento da água uma outra comporta é aberta, formando uma queda d'água que faz 

com que os moinhos comecem a girar. Esses moinhos são ligados a transformadores e 

geradores, que levam a energia aos fios de alta tensão e esses levam a energia elétrica até as 

casas.  

 
 

 
 
                                                Figura 21 - Usina talasselétrica 
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3.4 – Energia Solar 

 

       O sol é fonte de energia renovável, o aproveitamento desta energia tanto como fonte de 

calor quanto de luz, é uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos 

os desafios do novo milênio. 

       A energia solar é abundante e permanente, renovável a cada dia, não polui e nem 

prejudica o ecossistema é a solução ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas, 

especialmente num país como o Brasil onde se encontram bons índices de insolação em 

qualquer parte do território. E quando se fala em energia, deve-se lembrar que o Sol é 

responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de energia. Em outras 

palavras, as fontes de energia são, em última instância, derivadas da energia do Sol. 

       Nem toda essa radiação solar chega à superfície da terra, como pode ser observado no 

balanço energético da figura 23, a maior parte dela é refletida de volta ao espaço, absorvida 

pelas moléculas triatômicas (CO2, H2O, ETC.) presentes no ar, pelas nuvens e pelo 

espalhamento dos diversos agentes presentes no ar. Uma parte muito pequena é absorvida 

pelas plantas no processo de fotossíntese. Em um dia claro e sem nuvens com o sol bem em 

cima, meio dia, por exemplo, a energia solar que atinge 1 m2 de superfície, bem próximo ao 

solo é cerca de 1000 W, à medida que o sol for se afastando esta potência também irá 

diminuir. 

        

       É a partir da energia do Sol que se dá à evaporação, origem do ciclo das águas, que 

possibilita o represamento e a conseqüente geração de eletricidade (hidroeletricidade). A 

radiação solar também induz a circulação atmosférica em larga escala, causando os ventos. 
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Petróleo, carvão e gás natural foram gerados a partir de resíduos de plantas e animais que, 

originalmente, obtiveram a energia necessária ao seu desenvolvimento, da radiação solar.  

 

 

 

 

                                

                    

                        

Figura 22 – Balanço energético da energia solar incidente na Terra 

 

3.4.1 – Energia Solar Fototérmica 

 

       Nesse caso, estamos interessados na quantidade de energia que um determinado corpo 

é capaz de absorver, sob a forma de calor, a partir da radiação solar incidente no mesmo. A 

utilização dessa forma de energia implica saber captá-la e armazená-la. Os equipamentos 

mais difundidos com o objetivo específico de se utilizar à energia solar fototérmica são 

conhecidos como coletores solares 
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Os coletores solares são aquecedores de fluidos (líquidos ou gasosos) e são classificados 

em coletores concentradores e coletores planos em função da existência ou não de 

dispositivos de concentração da radiação solar. O fluido aquecido é mantido em 

reservatórios termicamente isolados até o seu uso final (água aquecida para banho, ar 

quente para secagem de grãos, gases para acionamento de turbinas, etc.). 

O funcionamento do coletor solar plano baseia-se na absorção da radiação solar de ondas 

curtas pela chapa preta absorvedora, energia essa transformada em calor que, pelo efeito 

estufa, é aprisionada no interior do coletor e transferida ao fluido. Os vitrais colocados 

sobre as aletas absorvedoras servem tanto para impedir a saída da radiação infravermelha 

de ondas curtas, produzindo o efeito estufa e proporcionando um aumento da eficiência da 

conversão( figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 23 – Conversão da radiação solar em calor 

 

       As aplicações térmicas são aquelas onde a luz do sol é transformada diretamente em 

calor pela absorção de superfícies escuras. O exemplo mais prático no contexto urbano é o 

aquecedor solar de água. Nele a água é aquecida nos coletores solares e armazenada em 
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reservatórios térmicos (Boiler). Seu uso substitui torneiras e chuveiros elétricos, podendo 

representar economia de até 35% no consumo elétrico de uma residência. Sua aplicação é, a 

qualquer tempo, bastante vantajosa em casas, hotéis, indústrias e edifícios residenciais. Seu 

processo de fabricação é bastante simples e utiliza materiais bastante disponíveis como 

vidro, cobre, alumínio, aço etc. A indústria brasileira do setor, já produz reconhecidamente, 

sistemas de excelente qualidade e vem crescendo a passos largos.  

       Para casas, o sistema pode se pagar dentro de dois ou três anos, sua vida útil é de mais 

de vinte anos. Seu custo de manutenção é muito baixo, pois requer o mínimo de 

intervenções. Importante dizer que o sistema funciona mesmo em dias nublados e os 

reservatórios podem conservar água quente por mais de três dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 24 – Aquecimento d’água térmico solar 

 

       A produção de calor pela concentração solar, a temperatura pode chegar até 2000ºC, 

trata-se de uma aplicação especifica para fins específicos onde envolvem investimentos 

altos e normalmente é utilizados na geração de energia elétrica pelo vapor d’água. 
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3.4.2 – Energia Solar Fotovoltaica 

 
3.4.2.1 –  Histórico 

 

       A conversão direta da energia solar em eletricidade é obtida graças ao efeito 

fotovoltaico, que é a base do funcionamento das células solares. Os materiais usados são os 

semicondutores sendo o mais utilizado o silício, que é também o material básico para a 

indústria eletrônica.  

O efeito fotovoltaico foi primeiro observado por Edmond Becquerel, em 1839, que 

descobriu que certos materiais produzem pequenas quantidades de corrente elétrica quando 

expostos à luz. Em 1876 foi concebido o primeiro dispositivo fotovoltaico, porém somente 

em 1956 foi iniciada a produção industrial com a corrida espacial. Em 1978 a produção 

industrial de módulos fotovoltaicos já alcançava a marca de 1 MW/ano. Mas foi nos 

últimos anos que houve um crescimento significativo da produção mundial: 1995-80 

MW/ano, 2000-280 MW/ano,          2004-750 MW/ano com expectativa de mais de 900 

MW em 2005.  

        

As aplicações fotovoltaicas se baseiam na propriedade eletroquímica que alguns materiais 

possuem de transformar a luz em eletricidade - energia nobre e indispensável para 

funcionamento de equipamentos eletrônicos. 

Os painéis fotovoltaicos têm um custo bem superior ao dos coletores térmicos solares de 

potência equivalente, além de necessitar de maior área. Sistemas autônomos, requerem 

armazenamento - geralmente baterias - o que onera bastante o sistema, devido, 

principalmente, ao custo de manutenção.  
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       A energia solar fotovoltaica já é viável em diversas aplicações, mas, como sistema 

autônomo para uso doméstico, não consegue competir com o preço da energia elétrica das 

concessionárias via rede pública de distribuição, devido, principalmente ao alto 

investimento inicial requerido e custo de manutenção do sistema de armazenamento. Mas, 

aqui é importante salientar, que, neste caso, o usuário deixa de ser mero consumidor, 

passando a ser um autoprodutor de energia elétrica. O que é uma situação bastante 

diferenciada. 

 

3.4.3 – Vantagens da Geração de Eletricidade com Energia Solar Fotovoltaica 
 

Autonomia 

       Uma das principais vantagens do uso das células fotovoltaicas para geração de 

eletricidade é que o consumidor é também o produtor da energia, sendo dono e responsável 

por todo o processo.  Não depende de conexão a concessionárias de energia elétrica nem de 

suprimento de combustíveis fósseis. 

 

Fonte energética gratuita e disponível 

       Devido à fonte energética solar ser disponível em todas as partes fica minimizado o 

problema do suprimento de eletricidade em locais remotos, distantes de cidades e de redes 

elétricas, com estradas ruins e com dificuldades de obtenção de combustíveis fosseis.  Com 

isso pode-se ter disponível a eletricidade sem a limitação de se estar próximo à rede 

elétrica. 
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Geração distribuída 

       Em lugar de se gerar a eletricidade em grandes centrais e distribui-ia, gera-se no 

próprio local de uso, reduzindo-se os impactos ambientais das grandes instalações de 

geração e de transmissão. 

Confiabilidade 

       Uma característica importante dos sistemas fotovoltaicos é a confiabilidade.  Devido ao 

fato de não terem partes móveis, serem de baixo nível de complexidade, não estarem 

sujeitos praticamente aos efeitos dos ventos fortes e das descargas atmosféricas, apresentam 

alto índice de disponibilidade.  Além disso caso ocorra um defeito este se limita à 

instalação específica não se estendendo às demais. 

Energia elétrica sem interferências externas 

       As redes elétricas convencionais podem trazer para dentro da instalação do consumidor 

distúrbios elétricos que podem ocasionar danos a equipamentos e seres vivos.  

Equipamentos eletrônicos são muito sensíveis a surtos de tensão provocados 

principalmente por descargas atmosféricas, muito comuns em redes de distribuição.  

Estação repetidora de telecomunicações situadas em locais elevados aumenta muita sua 

confiabilidade quando alimentadas localmente com sistemas fotovoltaicos em vez de redes 

elétricas 

Modularidade 

       Devido às células fotovoltaicas estarem dispostas em módulos, os sistemas podem ser 

expandidos na medida das necessidades.  Isto possibilita que os sistemas sejam projetados 

mais adequadamente para as necessidades atuais, reduzindo-se o investimento inicial. 
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3.4.4 – Observações importantes para uso da Energia Solar Fotovoltaica 

 

       Para que as vantagens descritas no item anterior sejam realmente obtidas na 

prática são necessários cuidados especiais que deverão ser observados por todos os 

envolvidos no processo. 

Dimensionamento 

       O dimensionamento é muito crítico em uma instalação fotovoltaica, principalmente em 

sistemas isolados.  Considerando os custos relativamente elevados dos sistemas 

fotovoltaicos em relação à sua capacidade de produção de energia são importante que sejam 

adotados critérios de dimensionamento adequados às cargas previstas e estimativas de uso 

da energia.   

Instalações superdimensionadas levam a custos de instalação muito alto que podem 

inviabilizar o projeto.  Ao contrário, instalações subdimensionadas levam ao descrédito da 

tecnologia ao não serem satisfeitas as necessidades dos consumidores. 

Qualidade 

       Para que o sistema realmente apresente alto grau de confiabilidade é preciso que sejam 

utilizados componentes de alta qualidade e que a instalação seja criteriosa e bem feita.  Isto 

na prática nem sempre acontece frustando-se muitos projetos bem intencionados. 

 

Manutenção 

       Contrapondo-se à vantagem da autonomia e da geração distribuída é preciso ter em 

conta que não se tem como retaguarda à estrutura de manutenção de uma concessionária de 

energia elétrica pronta para corrigir defeitos surgidos.  Portanto, é essencial que se disponha 
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na região de uma infra-estrutura de manutenção que possa resolver problemas e 

disponibilizar equipamentos de reposição. 

Equipamentos consumidores de alta eficiência 

       Considerando a limitação da quantidade de energia produzida pelo sistema fotovoltaico 

é importante que todos os equipamentos consumidores de energia utilizados sejam de alta 

eficiência evitando-se o desperdício de eletricidade.  Somente devem ser usadas lâmpadas 

fluorescentes e luminárias eficientes, reatores eletrônicos, disjuntores de baixa perda, 

inversores de alta eficiência, refrigeradores especiais com alto nível de isolamento térmico 

e outros equipamentos e eletrodomésticos eficientes. 

Informação e treinamento 

       O projeto, instalação, operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos é geralmente 

simples mas é necessário que todos os envolvidos estejam bem informados das 

características da instalação e das limitações da tecnologia.  Isto é particularmente 

importante para o usuário, que deve estar consciente que a quantidade de energia é limitada 

e que sua instalação tem características bem diferentes de uma ligação a uma rede elétrica 

convencional. 

Modelo auto-sustentável 

       A instalação de sistemas fotovoltaicos na área rural deve ser precedida pela 

implantação de um modelo logístico e administrativo que permita a auto-sustentabilidade 

das instalações em termos de financiamento da manutenção e de novas instalações. 
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3.5 – Componentes do Sistema Fotovoltaicos 

3.5.1 – O gerador Fotovoltaico 

       A célula fotovoltaica é o elemento básico do gerador fotovoltaico. É na célula que se 

dá à conversão da energia radiante do sol em energia elétrica.  Usualmente têm a forma de 

pequenos discos ou retângulos e são fabricadas em grande escala.  Conforme os materiais 

utilizados e de acordo com a área apresentam características elétricas específicas.  São 

extremamente frágeis e geram individualmente uma quantidade de energia muito pequena, 

geralmente em tensões muito baixas da ordem de 0,4 a 0,5 Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 25: Conversão da energia solar em eletricidade na célula fotovoltaica. 

 

       O módulo fotovoltaico é a unidade básica do subsistema de geração de eletricidade.  

Ele consiste de uma estrutura montada em quadro geralmente de alumínio e é composto de 

um conjunto de células fotovoltaicas ligadas eletricamente entre si em paralelo e em série, 
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cobertas por um encapsulamento que protege as mesmas e suas conexões da ação do tempo 

e dos eventuais impactos.  

       As células são cobertas, do lado exposto ao sol, por uma cobertura transparente, 

normalmente vidro, plástico ou resina de silicone.  Na parte traseira são revestida por um 

material plástico, normalmente EVA ou PVB, e outros materiais.  Todos estes 

revestimentos, em conjunto com o quadro de alumínio, resultam em uma estrutura rígida e 

resistente ao manuseio e às intempéries. É importante que as células fiquem protegidas da 

umidade do ar para que possam manter suas características ao longo de sua vida útil. 

       Na saída de cada modulo se tem à soma da energia produzida por cada célula 

resultando em um montante energético mais significativo e já adaptado às características 

elétricas que se quer trabalhar.  O número de células em série determina as características 

da tensão elétrica de saída do módulo.   

       Usualmente um módulo típico utilizado para carregar uma bateria de 12 Volts 

apresenta de 30 a 36 células.   

       Para muitas aplicações de pequeno porte basta um módulo fotovoltaico.  Aplicações 

maiores exigem o uso de muitos módulos.  Vários módulos podem ser conectados 

fisicamente e eletricamente em uma mesma estrutura formando um painel.  Este painel 

pode ser considerado como uma unidade básica de uma instalação de grande porte. Cada 

painel é conectado de forma a fornecer as tensões adequadas ao sistema.  Esta tensão pode 

ser, por exemplo, 24 V, 48 V ou outra projetada. 

       Um conjunto de painéis de uma mesma instalação forma um arranjo.  Um arranjo pode 

ser composto por apenas um painel ou por milhares de painéis fotovoltaicos, dependendo 

do porte da instalação de geração de eletricidade. 
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 3.5.1.1 – O efeito fotovoltaico 

 

       A célula fotovoltaica utiliza o "efeito fotovoltaico" para gerar eletricidade.  Baseia-se 

na propriedade de certos materiais existentes na natureza, denominados semicondutores, de 

possuírem uma banda de valência totalmente preenchida com elétrons e uma banda de 

condução totalmente vazia a temperaturas muito baixas.  Quando os fótons da luz solar na 

faixa do espectro de radiação visível incidem sobre este material excitam elétrons da banda 

de valência enviando-os à banda de condução.  A energia presente nos fótons é transferida 

para os átomos liberando estes elétrons com alta energia.  Uma barreira consegue impedir 

que estes elétrons retornem a sua posição anterior podendo-se direcioná-los para um 

circuito elétrico, gerando-se uma tensão e uma corrente elétrica. 

       O elemento semicondutor mais utilizado atualmente é o silício.  Quando se adicionam 

impurezas como o fósforo ou como o boro, criam-se elementos de silício com excesso (tipo 

n) ou com falta de elétrons (tipo p).  Esses elementos podem ser combinados em uma 

junção pn.  Quando os elétrons em excesso do lado n são excitados por fótons solares, 

atravessam a linha demarcatória formada na junção pn e são impedidos de retornar por uma 

barreira que se forma na junção. Com isso os elétrons se acumulam do lado p tornando-o 

um pólo negativo enquanto que o lado n torna-se um pólo positivo.  Quando se interliga 

externamente os dois pólos, através de um fio condutor, há passagem de uma corrente 

elétrica que tende a equilibrar os dois pólos novamente.  Se a incidência dos fótons solares 

sobre a superfície da célula é contínua a corrente elétrica se manterá, transformando a 

célula em um gerador de eletricidade.  A Figura 24 ilustra este processo. 
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                                   Figura 26 -  Junção pn de uma célula fotovoltaica 

3.5.1.2 – A célula fotovoltaica 

       Existem diversos tipos de células fotovoltaicas no mercado.  Algumas ainda estão em 

estágio experimental.  O objetivo maior das pesquisas é conseguir células que apresentem 

custos mais baixos de fabricação, com alta durabilidade e com boa eficiência na conversão 

da radiação solar em energia elétrica.  A seguir são apresentados alguns tipos de células 

mais importantes. 

Células de silício monocristalino: são as células mais utilizadas atualmente, devido à sua 

alta confiabilidade, alta eficiência e tecnologia de fabricação consolidada.  

Esta tecnologia permite uma eficiência teórica de conversão de energia de 27%, mas a 

unidade comercializada tem eficiências na faixa entre 12% e 

16%.  Isto significa que 12% da energia solar que incide 

sobre a célula é transformada em energia elétrica.  O restante 

é refletido ou transformado em calor. 

 

Figura 27 - Célula de silício monocristalino 
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Células de silício policristalino: estas células são fabricadas com o mesmo material das 

células de silício monocristalino.  A diferença básica é que o bloco cilíndrico não é 

composto de um único cristal.  Este fato acarreta uma redução da eficiência das células mas 

o custo de fabricação reduz-se substancialmente em 

função da menor quantidade de energia despendida. 

 São células muito confiáveis, com tecnologia 

consolidada e participação significativa no mercado. 

 

 

Figura 28 - Célula de silício policristalino 
 

Células de filmes finos:  os filmes finos constituem atualmente o grande campo de 

pesquisas para desenvolvimentos de células de menor custo.  O grande objetivo é 

desenvolver técnicas alternativas ao silício mono e policristalino que tenham custos 

menores e, ao mesmo tempo, a confiabilidade e durabilidade daqueles.  A estratégia é usar 

pouco material, diminuir o consumo de energia e reduzir a complexidade dos processos 

permitindo a produção em larga escala. 

       Os principais tipos de células atualmente em pesquisa são as de silício amorfo, as de 

disseleneto de cobre e índio, as de telureto de cádmio e as de arseneto de gálio.  Dos 

recursos financeiros canalizados para as pesquisas cerca de 30% destinam-se ao disseleneto 

de cobre e índio, 22% ao telureto de cádmio, 15% ao silício mono e policristalino, 11% ao 

arseneto de gálio e 10% ao silício amorfo. O restante é empregado em outras pesquisas 

relativas ao módulo e aos sistemas. 
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Células com concentração: uma forma interessante que tem sido usada para aumentar a 

produção de energia de uma célula é acrescentar dispositivos que concentram a radiação 

solar na superfície da célula.  Com isso se tem uma maior intensidade luminosa na célula e, 

portanto, mais eletricidade produzida.  O objetivo é usar menor área de células, que são 

materiais relativamente caros, colocando-se lentes e espelhos de menor custo. 

Células solares de TiO2: pesquisadores da Universidade Bath (Inglaterra) desenvolveram 

uma tecnologia alternativa para produção de energia solar. A pesquisa introduziu a 

utilização de um elemento incomum nesse campo de pesquisas: um branqueador, elemento 

presente, por exemplo, em pastas de dentes. 

       Baseadas no princípio de Gratzel, as células produzidas pelo grupo chefiado pelo Dr. 

Allison Walker, utilizam partículas de dióxido de titânio (TiO2), cobertas por uma espécie 

de tinta que absorve a luz solar. As partículas são colocadas entre dois eletrodos em um 

eletrólito, uma solução contendo íons de iodo. As células geram eletricidade quando a 

energia do sol é suficiente para movimentar os elétrons do TiO2 de uma camada para outra. 

Os elétrons então se movem para outra partícula e daí em diante até o eletrodo. Os íons de 

iodo transportam elétrons para o outro eletrodo e assim o ciclo se fecha. A condução de 

eletricidade dura enquanto a energia do sol for suficiente para manter a movimentação dos 

elétrons. 

A grande vantagem destas células é que o TiO2 é um material barato e disponível em 

grandes quantidades, o que pode torná-las uma opção muito barata. 

Células solares orgânicas: feitas a partir de materiais mais baratos e por meio de processos 

mais simples, as células solares orgânicas são robustas e baratas, podendo vir a equipar 

desde etiquetas de identificação por rádio-freqüência (RFID) até equipamentos portáteis, 
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como os notebooks. Agora pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia, Estados 

Unidos, desenvolveram uma nova técnica para a criação dessas células.  

 

 

 

 

 

                                   Figura 29 -  Célula fotovoltaica orgânica                                  

       Utilizando pentaceno, eles foram capazes de converter luz do sol em eletricidade com 

alto nível de eficiência. a utilização de um filme orgânico cristalino, o pentaceno, é um 

novo enfoque promissor para o desenvolvimento de células solares orgânicas," afirma o 

professor Bernard Kippelen, que assina o artigo ao lado dos seus colegas Benoit Domercq e 

Seunghyup Yoo. 

       O que torna o pentaceno um bom material para as células solares orgânicas, conforme 

explicou Kippelen, é que, ao contrário de muitos outros materiais atualmente sendo 

pesquisados, o pentaceno é um cristal. A estrutura cristalina, com átomos unidos em um 

padrão coeso e regular, facilitam o movimento da eletricidade. Os cientistas utilizaram o 

pentaceno com o carbono 60 (C60), uma molécula conhecida como "buckball". Tentativas 

anteriores de trabalhar com o pentaceno foram feitas combinando-o com metais. 

       Apesar dos avanços, os pesquisadores afirmam acreditar que as células solares 

orgânicas ainda exigirão cerca de cinco anos de pesquisas antes de poderem abastecer 

residências. Mas equipamentos pequenos poderão se beneficiar em cerca de dois anos. 
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Células solares plásticas e baratas: Pesquisadores da Universidade de Berkeley (Estados 

Unidos), financiados pelo Departamento de Energia norte-americano, descobriram uma 

forma de construir células solares plásticas a baixo custo. Elas são tão flexíveis que podem 

ser pintadas em qualquer superfície, podendo ser utilizadas para fornecer energia para 

dispositivos eletrônicos portáteis.  

       Células solares não são exatamente um exemplo de eficiência. As células fotovoltaicas 

comerciais atuais, feitas a partir de silício policristalino, convertem cerca de 10% da 

energia luminosa em energia elétrica. As melhores, e mais caras, são baseadas em arseneto 

de gálio e podem converter até 35% da luz em 

eletricidade. As células plásticas agora apresentadas estão 

bem aquém dos dois grupos, chegando a uma eficiência de 

apenas 1,7%. Mas os pesquisadores argumentam que a 

tecnologia é nova e deverá apresentar progressos. 

 Figura 30 – Célula solar plástica 

       A nova célula solar apresentada é um material híbrido, formado por nanobastões 

(blocos quimicamente puros, de cerca de 100 a 100.000 átomos, ou cerca de 1 nanômetro) 

dispersos em um plástico ou polímero orgânico. Os nanobastões são feitos de seleneto de 

cádmio e chegam a medir até 60 nanômetros. O tamanho é importante para que se aumente 

a quantidade de luz absorvida. Uma camada de apenas 200 nanometros de espessura desse 

material é coberta por eletrodos, podendo gerar, no presente estágio da pesquisa, 0,7 volts. 

As camadas de eletrodos e de nanobastões podem ser aplicadas em passagens separadas, 

tornando o processo de produção muito barato. E, ao contrário das células fotovoltaicas 

baseadas em silício, as células plásticas podem ser produzidas sem a necessidade de salas 

limpas ou câmaras de vácuo. 
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Células solares resistentes ao Sol: Cientistas do Laboratório Ames, do Departamento de 

Energia dos Estados Unidos, afirmam ter resolvido um mistério que tem intrigado a 

comunidade científica por mais de 20 anos: por que as células solares degradam sob a luz 

do Sol? Responder corretamente a esta pergunta é essencial para o avanço das pesquisas 

das células solares e à produção de energia elétrica a custos competitivos. 

O problema básico é que, quando você coloca as células solares sob a luz do Sol, a 

eficiência começa a decair até 15 a 20 por cento em um período de poucos dias, logo, 

células solares feitas de silício amorfo hidrogenado, uma forma não cristalina do silício, 

absorvem luz de forma muito mais eficiente do que as células tradicionais de material 

cristalino. "Ao contrário de um filme grosso, de 20 micra de espessura, você pode lidar com 

um filme muito fino de silício amorfo, de meio mícron de espessura," explica Biswas. 

"Estas células são mais economicamente viáveis na medida em que elas envolvem muito 

menos material e tempo de processamento, questões cruciais para a indústria. Entretanto, 

embora o silício amorfo absorva luz de forma mais eficiente, ele sofre do efeito de 

degradação." Este efeito de degradação é também conhecido por efeito de Staebler-

Wronski, os pesquisadores que o descreveram. 

 

 

        

 

 

                        Figura 31 – Uso de células solares resistentes ao sol 
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A exposição à luz causa alterações na estrutura do silício amorfo, resultando em defeitos 

conhecidos como ligações oscilantes - ligações que somente se desfazem quando 

submetidas a altas temperaturas. Falta a estas ligações um vizinho onde possam se conectar.     

       Para remediar esta situação, elas passam a capturar elétrons, reduzindo a eletricidade 

produzida e, por decorrência, a eficiência da célula. São três os passos para a solução do 

problema: 

No primeiro passo, a luz do Sol cria elétrons livres e lacunas (espaços deixados pelos 

elétrons) no material. Quando os elétrons se recombinam, eles se juntam com lacunas em 

ligações fracas. A energia da recombinação faz com que as ligações fracas se quebrem, 

criando ligações flutuantes. 

Durante o segundo passo, as ligações flutuantes se quebram e passam a mover-se 

livremente no material. Isto ocorre quando ligações de um átomo movem-se para um átomo 

vizinho. 

O terceiro passo mostra que as ligações flutuantes têm vida curta e logo desaparecem. 

Algumas recombinam-se com as ligações oscilantes, não causando defeitos no material. 

Mas outras saltam fora das ligações oscilantes e são aniquiladas quando os átomos de 

hidrogênio na rede movem-se e ocupam seus lugares. 

Este modelo de religação em três etapas mostra que os defeitos no silício amorfo 

hidrogenado nascem quando da quebra de ligações fracas do silício, seguida pela religação 

de silício e hidrogênio. A pesquisa representa um significativo avanço no entendimento das 

origens atômicas da degradação induzida pela luz, permitindo que se iniciem estudos para 

que essa degradação seja eliminada. 

       Estes estudos já estão em andamento, focados principalmente em materiais de fase 

mista, uma mistura de blocos de silício cristalino incorporados em uma matriz amorfa.  
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3.5.2 – Baterias  

 

       Devido às características de variabilidade da radiação solar, a eletricidade produzida 

pelos módulos fotovoltaicos apresenta níveis variáveis dependendo das condições de 

insolação.  Durante a noite não há nenhuma geração e no início da manhã ou no final da 

tarde os níveis de energia elétrica gerados são baixos.  O mesmo ocorre em dias nublados.  

Próximo ao meio dia a geração está no máximo. 

       Para algumas aplicações como o bombeamento d'água isto pode não ser problema, pois 

se pode armazenar a água em reservatórios e usá-la quando se desejar. Entretanto, na 

maioria das aplicações de sistemas isolados necessita-se que a energia elétrica esteja 

disponível durante as 24 horas do dia e, principalmente, à noite para iluminação. 

O armazenamento da energia elétrica contínua gerada pelos módulos é normalmente 

realizado através de acumuladores elétricos ou baterias.  Nestes equipamentos a energia 

elétrica é armazenada sob a forma de energia química. Quando se necessita dessa energia 

armazenada esta é novamente convertida em energia elétrica contínua.  Cada bateria é 

composta por um conjunto de células eletroquímicas.  Conforme o número de células 

ligadas em série se tem a tensão elétrica da bateria. 

 

Tipos de baterias 
 
       Existem diversos tipos de baterias utilizando tecnologias e materiais diferentes que 

resultam em equipamentos de tamanhos, pesos, capacidades de armazenamento, custos e 

durabilidades bastante diferentes. A tabela 4 apresenta algumas características de diversos 

tipos de baterias disponíveis comercialmente e em desenvolvimento. 
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       Existem as baterias automotivas especificamente projetadas para veículos onde se 

desejam correntes elevadas e onde ocorrem poucas descargas profundas.  Existem as 

baterias próprias para tração, como as utilizadas em veículos elétricos, adequadas às 

descargas profundas características dessa aplicação. As baterias estacionárias, usadas como 

backup em condições de emergência, trabalham mais em flutuação, fornecendo energia 

para a carga com esporádicos ciclos mais profundos de descarga e carga.  Já as baterias 

fotovoltaicas trabalham com ciclos diários de carga e descarga com esporádicos ciclos mais 

profundos em épocas de chuva. Ver tabela 04 em anexo 04. 

 

       As baterias mais utilizadas em sistemas fotovoltaicos são as de chumbo-ácido.  

Existem baterias especificamente projetadas para sistemas fotovoltaicos que levam em 

conta as características próprias desse tipo de aplicação.  Deve ser evitado o uso de baterias 

automotivas comuns utilizadas em veículos. 

 

Características de baterias para sistemas fotovoltaicos 

Tensão - As baterias mais utilizadas em sistemas fotovoltaicos são de 12 V de tensão 

nominal, mas também são usadas baterias de 6 V. Esta é a tensão nominal já que a tensão 

realmente presente nos terminais da bateria depende de sua condição de carga e do 

fornecimento ou solicitação externa de energia.  Normalmente a bateria está a plena carga 

com 14,3 V não devendo receber mais corrente e quando atinge 11,3 V as cargas devem ser 

desligadas.  Estas providências aumentam a vida útil da bateria. 

Capacidade de armazenamento de energia   - Quanto maior é a capacidade da bateria em 

armazenar energia maior autonomia de funcionamento na ausência de radiação solar tem o 

sistema.  A capacidade das baterias determina o número de dias que determinado sistema 
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pode fornecer energia para os equipamentos consumidores sem a presença do sol.  Esta 

capacidade pode ser expressa em Wh ou kWh, mas a forma mais comum é expressá-la em 

Ah (Amper-hora).  Esta unidade quantifica a corrente elétrica que se pode tirar em 

determinado tempo da bateria considerando-se condições específicas de descarga, 

temperatura e tensão mínima. 

       Uma bateria típica utilizada em sistemas fotovoltaicos tem uma capacidade nominal de 

descarga de 110 Ah em 20 horas - referência a 25ºC.  Isto significa que se pode tirar 5,5 A 

durante 20 h quando a temperatura é de 25ºC ou 55A  durante 2 horas . Entretanto, à 

medida que a descarga for mais rápida do que o especificado a capacidade da bateria será 

ligeiramente diminuída. 

       É preciso considerar que não se deve usar normalmente toda a capacidade da bateria, 

pois quando a profundidade da descarga ultrapassa 50% da capacidade total ocorre uma 

descarga profunda.  Este tipo de descarga reduz a vida útil da bateria e deve ser evitada. 

Autodescarga - As baterias, devido a seus processos internos, estão permanentemente se 

descarregando mesmo quando não conectadas a nenhum circuito externo.  Considerando 

que a energia solar fotovoltaica é normalmente gerada em pequena escala deve-se reduzir 

ao mínimo esta energia perdida internamente.  O ideal é que esta autodescarga não 

ultrapasse 4% ao mês. 

Eficiência - Mostra a relação entre a energia retirada de uma bateria e a  quantidade de 

energia que se tem que colocar para que ela volte ao mesmo estado de carga anterior.  

Considerando o ciclo diário de carga e descarga das baterias em sistemas fotovoltaicos é 

importante que estas apresentem nível de eficiência elevado. 

Vida útil - A vida útil de uma bateria termina quando ela não consegue mais armazenar 

80% da energia que armazenava quando nova. Isto significa que ela precisa ser substituída.  
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E isto é um problema quando se considera que os sistemas fotovoltaicos estão situados em 

locais remotos, distantes de centros de manutenção.  Além disso, os custos das baterias são 

relativamente altos para muitos usuários.  Portanto, é importante que as baterias para 

sistemas fotovoltaicos tenham vida longa, de preferência acima de 3 ou 4 anos. 

Manutenção - Podem ser usadas em sistemas fotovoltaicos tanto às baterias abertas, que 

necessitam de inspeção periódica do eletrólito e eventual adição de água, e as baterias 

seladas, do tipo "livre de manutenção", sem necessidade de reposição de água.  Em 

aplicações pequenas em locais remotos, sem estrutura de manutenção, é recomendável que 

se use a bateria selada. 

       Na compra de baterias deve-se procurar examinar a documentação técnica do 

fabricante principalmente: 

- cicio de vida para operação em sistemas fotovoltaicos com descarga de  20%, 

- eficiência média por ciclo carga-descarga-, 

- tensão máxima de recarga, 

- se há exigência de equalizações periódicas das baterias, qual é a periodicidade e os  

parâmetros a serem utilizados, 

- corrente de carga, 

- capacidade útil em Ah a uma corrente determinada, 

- gráficos: 

       > números de ciclos  versus profundidade de descarga, versus temperatura; 

       >  tensão versus peso específico do eletrólito (mostrando região de formação de gás); 

       > tempo de vida projetado; 

       > taxa de autodescarga; 

       > capacidade versus temperatura. 
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3.5.3 – Controladores de carga 

O controlador de carga é um equipamento utilizado em sistemas fotovoltaicos, 

basicamente, para proteção das baterias garantindo uma vida útil maior para as mesmas.  

Ele é muito importante considerando que a bateria é um equipamento crítico no sistema e 

responsável pela maior parte das despesas que se tem com um sistema fotovoltaico após sua 

instalação.  Ele protege a bateria tanto contra as descargas profundas quanto contra o 

carregamento excessivo que provoca aumentos de temperatura. 

       Em alguns sistemas de utilização específica, com cargas fixas. pode-se dispensar o uso 

do controlador de carga desde que o módulo fotovoltaico seja projetado para gerar tensões 

que não danifiquem a bateria.  Se a bateria utilizada é adequada para cicios de descarga 

profunda, em alguns casos, podem ser utilizados controladores de carga que protegem a 

bateria apenas contra o carregamento excessivo. 

Tipos básicos de controladores de carga  - Os controladores podem ser do tipo paralelo 

(shunt) ou série, dependendo da forma como desconectam os módulos fotovoltaicos das 

baterias quando estas atingem a posição de plena carga. 

Os controladores tipo paralelo apresentam um circuito elétrico básico conforme mostrado 

na Figura 27. Quando as baterias estão muito carregadas o controlador curtocircuita a saída 

dos módulos fotovoltaicos fazendo com que a tensão dos mesmos caia para um valor 

próximo de zero.  Como a tensão das baterias fica maior que a dos módulos não há mais 

carregamento.  São muito utilizados para sistemas com correntes baixas (até 10 A). 

É preciso colocar um diodo em série para bloquear a corrente reversa da bateria para o 

curto-circuito.  Este diodo é também importante para evitar a corrente reversa da bateria 

para os módulos durante a noite.  Entretanto, como este diodo está em série ele provoca 

uma queda de tensão e uma perda de energia no sistema.  Alguns tipos de controladores, 
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quando projetados para baixas tensões (<= 12 V), não usam diodos de bloqueio, pois a 

perda nos mesmos poderia ser maior que a eventual perda pela corrente reversa. 

 

                    Figura 32: Circuito elétrico básico de controladores de carga tipo paralelo. 

 

       Os controladores tipo série são utilizados normalmente em sistemas com corrente mais 

elevada e se caracterizam por desconectar os módulos das baterias conforme mostrado na 

Figura 28. 

 

             Figura 33 -  Circuito elétrico básico de controladores de carga tipo série. 

 

Características desejáveis de controladores de carga - Existem muitos tipos de 

controladores de carga no mercado com grandes variações de funções e preços.  Cabe ao 

projetista definir aquele que melhor se adequar às características de seu sistema.  A seguir 
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estão algumas características desejáveis mas nem sempre disponíveis nos modelos mais 

comercializados para a tensão de 12 V. 

- vida útil esperada de pelo menos 10 anos; 

- chaveamento eletrônico (sem componentes eletromecânicos); 

- proteção contra inversão de polaridade (módulo, bateria e carga);                                                              

- desconexão da carga para proteção das baterias contra descargas excessivas; 

- curto-circuitar o(s) módulo(s) em caso de não uso da energia gerada; 

- suportar a corrente de curto-circuito do(s) módulo(s) especificado(s); 

- compensar as variações de temperatura; 

- indicações visuais (LEDS) para indicação de carregamento da bateria pelo módulo de 

geração fotovoltaica e para indicação de estado de carga da bateria; 

- proteção contra sobrecarga da bateria; 

- desconexão do módulo e da carga caso a bateria seja desconectada; 

- fusível de proteção contra curto-circuito no lado da carga; 

- capacidade de corrente mínima para o lado da carga de acordo com a aplicação, para o 

lado dos módulos deve ser compatível com as características dos módulos; 

- tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico: mínimo de 25,0 V; 

- queda de tensão máxima: 0,55 V; 

- set-points ajustáveis; 

- autoconsumo: até 5 mA; 

- massa conectada ao pólo negativo; 

- faixa mínima de temperatura de funcionamento: 0º a 50ºC; 

- contar com dispositivo para redução de tensão mecânica nos cabos e capacidade para 

receber cabos de bitola até 4mm2; 
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- caixa resistente a impacto; 

- não possuir dispositivo externo para reconexão manual das cargas quando ocorrer o 

desligamento por subtensão na bateria; 

-  não interferência em sistemas de recepção de radiofreqüência; 

-  desconexão automática da carga caso haja sobretensão no circuito de saída e 

reconexão quando a tensão voltar ao normal; 

- capacidade para suportar até 25% de sobrecarga por até 1 minuto; 

- regulação de gaseificação da bateria; 

- equalização de bateria; 

- proteção eletrônica sem fusível; 

- contar com alarme prévio de subtensão na bateria; 

- contar com sistema de gerenciamento de desconexão de cargas, desligando primeiro as 

cargas não prioritárias. 

 

3.5.4 – Inversor de CC para CA 

 

       Muitos equipamentos consumidores existentes no mercado, principalmente 

eletrodomésticos, estão disponíveis apenas em corrente alternada, usualmente na faixa de 

127 V e 220 V. O mercado ainda não disponibiliza, em corrente contínua, toda a gama de 

equipamentos que podem ser usados em sistemas fotovoltaicos, destacando-se 

principalmente televisores, videocassetes e antenas parabólicas. 

       A função do inversor é transformar a energia elétrica contínua das baterias em energia 

elétrica alternada adequada para os consumidores. 
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       Usualmente trabalham com tensões de entrada de 12- 24, 48 ou 120 Vcc e convertem 

para 120 ou 240 V na freqüência de 50 ou 60 Hz. 

       A grande vantagem de se trabalhar com inversores é que se eleva o nível de tensão de 

trabalho reduzindo-se o diâmetro dos cabos elétricos e as perdas ôhmicas já que se trabalha 

com correntes menores.  Além disso, pode-se usar equipamentos disponíveis no mercado. 

       A especificação técnica de cada tipo de inversor dependerá da necessidade de acordo 

com a capacidade de geração das placas fotovoltaicas e dos tipos de consumidores. 

 

3.5.6 – Conversor de CC para CC 

 

       Muitas instalações isoladas não utilizam inversores, o que reduz o custo e a 

complexidade e aumenta a eficiência do sistema. Nestes casos todos os equipamentos 

consumidores devem ser adequados para trabalharem com corrente contínua.  A tensão 

usual em pequenos sistemas é de 12 V, variando normalmente de acordo com o estado das 

baterias entre 11,5 e 14,5V.  Entretanto, existem aparelhos eletrodomésticos que operam 

com pilhas, que trabalham com tensões menores, múltiplas de 1,5 V que é a tensão de uma 

pilha.  Enquadra-se neste caso os rádios transistorizados, gravadores, aparelhos de CD e 

pequenos televisores muito comuns principalmente em residências rurais.  Os conversares 

CC/CC são utilizados para tornar disponíveis estas tensões permitindo aos usuários 

economizarem os recursos que seriam gastos com pilhas. 

       Estes aparelhos ainda não são comuns no mercado, mas tendem a ser mais facilmente 

encontrados à medida que os sistemas a baterias forem sendo disseminados.   
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3.6 – Sistemas Isolados 

 

       Sistemas isolados, em geral, utiliza-se alguma forma de armazenamento de energia. 

Este armazenamento pode ser feito através de baterias, quando se deseja utilizar aparelhos 

elétricos ou armazena-se na forma de energia gravitacional quando se bombeia água para 

tanques em sistemas de abastecimento. Alguns sistemas isolados não necessitam de 

armazenamento, o que é o caso da irrigação onde toda a água bombeada é diretamente 

consumida ou estocada em reservatórios. 

Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia em baterias, usa-se um 

dispositivo para controlar a carga e a descaga na bateria. O "controlador de carga" tem 

como principal função não deixar que haja danos na bateria por sobrecarga ou descarga 

profunda. O controlador de carga é usado em sistemas pequenos onde os aparelhos 

utilizados são de baixa tensão e corrente contínua (CC). 

Para alimentação de equipamentos de corrente alternada (CA) é necessário um inversor. 

Este dispositivo geralmente incorpora um seguidor de ponto de máxima potência necessário 

para otimização da potência final produzida. Este sistema é usado quando se deseja mais 

conforto na utilização de eletrodomésticos convencionais. 
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        Figura 34 - Diagrama de sistemas fotovoltaicos em função da carga utilizada. 
 
3.7 – Sistemas Híbridos 

       Sistemas híbridos são aqueles que, desconectado da rede convencional, apresenta 

várias fontes de geração de energia como por exemplo: turbinas eólicas, geração diesel, 

módulos fotovoltaicos entre outras. A utilização de várias formas de geração de energia 

elétrica torna-se complexo na necessidade de otimização do uso das energias. É necessário 

um controle de todas as fontes para que haja máxima eficiência na entrega da energia para o 

usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 35 – Exemplo de sistema híbrido. 
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       Em geral, os sistemas híbridos são empregados para sistemas de médio a grande porte 

vindo a atender um número maior de usuários. Por trabalhar com cargas de corrente 

contínua, o sistema híbrido também apresenta um inversor. Devido a grande 

complexindade de arranjos e multiplicidade de opções, a forma de otimização do sistema 

torna-se um estudo particular para cada caso. 

 

3.8 – Exemplos de uso da energia solar 

3.8.1 – Sistema de bombeamento solar  

       O sistema de bombeamento solar dispensa a rede elétrica e o motor diesel, produzindo 

sua própria eletricidade. É eficiente, confiável, necessita de pouca manutenção e resolve o 

problema de abastecimento de água com um custo relativamente baixo. Uma característica 

favorável ao uso dessa tecnologia refere-se ao casamento perfeito entre a fonte energética, a 

radiação solar e a necessidade de água. Geralmente, as regiões mais secas e carentes de 

água são as que possuem insolação em abundância. E em épocas de maior nebulosidade, a 

necessidade de água normalmente é menor. 

       As aplicações mais importantes para o Sistema de Bombeamento Solar  estão nas 

comunidades remotas distantes da rede elétrica, nos bebedouros para animais e na irrigação 

de culturas de baixo consumo de água. A fonte tanto pode ser subterrânea quanto 

superficial.  
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       O sistema é composto basicamente por um gerador solar, constituído de módulos 

fotovoltaicos que geram eletricidade em corrente contínua, diretamente para a motobomba. 

A vazão bombeada varia de acordo com o nível de insolação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 36- Sistema de bombeamento d’água por energia solar fotovoltaica 
 
3.8.2 –  Sistema residencial de energia solar fotovoltaica 

 

       É indicado para uso em residências isoladas, sítios e fazendas; escolas rurais, postos de 

saúde, centros comunitários, pousadas e outras instalações situadas em locais remotos e 

distantes da rede elétrica convencional e que se caracterizam pelo baixo consumo de 

energia. Sistemas de maior capacidade são disponíveis sob consulta.  

Obs.: Não é indicado o uso de energia solar fotovoltaica para suprimento de cargas de alto 

consumo como aquecimento de água (chuveiros elétricos, saunas, etc), ferros elétricos, 

secadores de cabelo, motores maiores.  
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Vantagens de usar a energia solar para geração de eletricidade em residências  

● Disponibilidade de eletricidade sem depender da rede elétrica e sem conta de luz; 

● Sistema totalmente eletro-eletrônico, sem peças móveis e com durabilidade elevada; 

● Projeto do sistema com possibilidades de expansão futura; 

● Elevada confiabilidade operacional; 

● Requer pouca manutenção;  

● Instalação simples, o eletricista não precisa ser especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 37 -  Uso da energia solar fotovoltaica em residências  
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3.8.3 – Sistema de energia solar para telecomunicações 

Características 

• Gera eletricidade em corrente contínua nas tensões de 12Vcc, 24Vcc ou 48Vcc; 

• Opção para saída em corrente alternada nas tensões de 115Vca ou 220Vca; 

• Capacidade do sistema de energia otimizado para a carga; 

• Elevada confiabilidade operacional; 

• Nível baixo de manutenção preventiva e corretiva; 

• Nível baixo de queima de equipamentos eletrônicos por 

descargas atmosféricas; 

• Facilidade e rapidez de instalação; 

• Facilidade para expansão da capacidade do sistema.  

  Aplicações 

Alimentação elétrica de: • 

Rádios de comunicação; • 

Repetidoras de radiocomunicação; • 

Estações de telemetria; • 

Telefones de uso público;  

• PLC's, câmeras de vídeo. 

                                                                                Figura 38 – Sistema de comunicação  
                                                                                                    por energia fotovoltaica 
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3.8.4 – Sistema de sinalização noturna 

       O sistema é composto por um módulo fotovoltaico que gera eletricidade a partir da 

energia solar, uma bateria que armazena a energia para funcionamento no período noturno, 

um controlador de carga que prolonga a vida útil da bateria e um sinalizador estroboscópico 

que funciona automaticamente no período da noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 39 – Sistema de sinalização por energia fotovoltaica 

 

Indicado para sinalização noturna de obstáculos para proteção ao vôo 

• Topos de edifícios 

• Antenas de rádio e TV 

• Torres de transmissão de energia 

• Morros 

• Sinalização marítima e outros obstáculos situados em locais remotos e distantes da rede 

elétrica convencional 
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3.8.5 – Hidrogênio para células à combustível, gerado por energia solar 

 

       Pesquisadores da Universidade de Massachusetts (Estados Unidos) deram mais um 

passo rumo à ampla utilização das células a combustível para a geração de eletricidade. O 

uso mais esperado das células a combustível está no abastecimento de motores elétricos em 

automóveis, que deverão substituir os atuais motores à combustão, alimentados por 

derivados do petróleo. 

       As células a combustível deverão ser alimentadas por hidrogênio, um dos gases mais 

abundantes da Terra, e seu funcionamento não irá gerar nenhum poluente. O problema é 

que o hidrogênio não ocorre livremente na atmosfera, mas sim combinado com o oxigênio, 

formando a água. Antes de utilizá-lo como combustível, é necessário separá-lo do oxigênio. 

A nova descoberta utiliza outra energia renovável, a luz solar, para retirar o hidrogênio da 

água. A maior parte do hidrogênio hoje produzido utiliza a queima de gás natural para gerar 

um processo químico chamado reforma. Os críticos dessas técnicas têm razão ao 

argumentar que substituir carros à gasolina por hidrogênio produzido pela queima de outro 

derivado do petróleo não trará benefícios para a sociedade. 

       Os processos que utilizam energia solar, por outro lado, utilizam a energia elétrica 

gerada por células fotovoltaicas para separar o hidrogênio e o oxigênio. Estas células 

captam os fótons da luz solar e os utilizam para colocar elétrons em movimento; elétrons 

em movimento são a definição básica de eletricidade. Esses processos atualmente atingem 

apenas cerca de 18% de eficiência. 
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Conclusão 
 

      Quando o assunto é energia elétrica e suas formas de geração, é um assunto complexo 

que envolve vários fatores e meios de geração. 

      As fontes de energia convencionais e a base de derivados do petróleo têm demonstrado 

que se paga um alto preço em conservação ambiental, termelétricas poluem rios e o ar, as 

hidroelétricas provocam danos também irreparáveis, por precisarem de uma área em que 

envolve centenas de quilômetros quadrados, este volume d’água altera o meio ambiente e 

toda a fauna e flora em seu redor, as usinas geradoras nuclear são mais perigosas, 

trabalhando com materiais radiativos, provoca a atenção e medo a todos que a rodeiam, é 

uma tecnologia ainda nova, seu maior problema também é seu lixo radiativo.   

       Usinas eólicas também ocupam um considerado espaço, muito menor que uma 

hidrelétrica, mais tem seus inconvenientes também, para uma grande potência de consumo 

é necessários vários geradores interligados e sem falar de que precisam de acumuladores de 

energia para as horas que não houver ventos e provocam altos ruídos. Fontes geradoras 

solares fotovoltaicas estão em constante desenvolvimento tecnológico, ta sempre surgindo 

coisa nova no mercado, é uma das mais limpas, ocupa pouco espaço, mais também 

necessita de vários módulos interligados, acumuladores e controladores especiais, de todas 

é a que menos polui o meio ambiente, cuidados maior se deve dar aos acumuladores, tem 

uma vida útil elevada, necessita de pouca manutenção, é a ideal para ser usada em pontos 

isolados onde não há energia elétrica gerada por meios mais baratos  ou distribuída por 

concessionárias. Uma constante preocupação é partir para meios alternativos de geração de 

energia não poluentes e que venham a substituir as fontes de energia tradicionais que 

poluem a Terra. 
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Anexo 01 
 
AVALIAÇÃO COMPARATIVA  

DAS FONTES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

Fontes Investimento 

Inicial 

Custo 

Operacional 

Impacto 

Ambiental 

Nível 

efeito 

Estufa  

Tipo 

Hidrelétrica Baixo – Médio Alto Médio – Alto Baixo  Renovável  

Carvão Baixo – Médio Alto Alto Alto Não renovável 

Petróleo Baixo – Médio Alto Alto Alto Não renovável 

Nuclear Alto Alto Alto Alto Não renovável 

Gás 

Natural 

Baixo – Médio Alto Médio – Alto Médio - 

Alto 

Não renovável 

Solar Médio – Alto Baixo Baixo - Nulo Nulo Renovável  

Ventos Alto Baixo Baixo Nulo Renovável  

                                                                 Tabela 01 
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Anexo 02 

A tabela abaixo  demonstra a situação de empreendimentos termelétricos no Brasil, 

classificando por fonte e situação. ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica 

 

Combustível Potência (MW)  
Bagaço de cana 391,15 
Biomassa 82,75 
Biomassa e bagaço de cana 4 
Biomassa e óleo combustível 8,8 
Lenha picada 5,31 
Licor negro 310,18 
Licor negro e biomassa 142,9 
Lixo urbano 26,3 
Lixo Urbano e gás natural 600 
Óleo e biomassa  
Óleo diesel e biomassa 70,2 
Total 1633,59  

                                                    Tabela 02 -  Fonte: Aneel 
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Anexo 03 

Na tabela a seguir estão relacionadas às capacidades em Megawatts elétricos (MWe) das 

centrais nucleares em operação e em construção no mundo, distribuída por países   

PAÍS EM OPERAÇÃO   
MW e (unidades) 

EM CONSTRUÇÃO  
MW e (unidades) 

% NUCLEAR DA   
GERAÇÃO ELÉTRICA 

África do Sul 1842    (02) - 6.5 
Alemanha 22017  (20) - 29.1 
Argentina 935      (02) - 11.8 
Armênia 376      (01) 692  (01) - 
Bélgica 5527    (07) - 55.5 
Brasil 626      (01) 1245 (01) - 
Bulgária 3538    (06) - 46.4 
Canadá 14907  (21) 881  (01) 17.3 
China 2167    (03) - 1.2 
Coréia do Sul 9120    (11) 3870 (05) 36.1 
Cuba - 816   (02) - 
Eslovênia 632     (01) - 39.5 
Espanha 7124   (09) - 34.1 
EUA 98784 (109) 1165 (01) 22.5 
Finlândia 2310   (04) - 29.9 
França 58493 (56) 5810 (04) 76.1 
Holanda 504     (02) - 4.9 
Hungria 1729   (04) - 62.3 
Índia 1695   (10) 808   (04) 1.9 
Inglaterra 12908 (35) 1188 (01) 25.0 
Iran - 2146 (02) - 
Japão 39917 (51) 3759 (03) 33.4 
Lituânia 2370   (02) 1380 (01) 85.6 
México 1308   (02) 654   (01) 6.0 
Paquistão 125     (01) 300   (1) - 
República Checa 1648   (04) 1824 (02) 20.1 
República Eslovaca 1632   (04) 1552 (04) 44.1 
Romênia - 1300 (02) - 
Rússia 19843 (12) 3375 (04) 11.8 
Suécia 10002 (12) - 46.6 
Suiça 3050   (05) - 39.9 
Taiwan 4890   (06) - 28.7 
Ucrânia 13629 (16) 4750 (05) 37.8 

Tabela 3 
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Anexo 04 

 

Tipos de baterías Densidade de 
energia 
Wh/kg 

Custo 
US$/kWh 

Vida útil (1) 
ciclos 

Convencionais    

Chumbo – ácida 10 – 30 80 – 160 500 – 2000 
Níquel – cadmio 10 – 45 100 – 700 >1000 
Níquel – ferro 22 – 45 500 >2000 
Níquel – zinco 60 – 90 - 250 – 350 
    
Em desenvolvimento    

Células de combustível - - >2000 
Lítio-sulfeto metálico 100 – 225 20 – 30 1000 
Níquel – hidrogênio 44 – 60 >2000 >3000 
Sódio – enxofre 120 – 250 400 – 1200 900 – 2000 
Zinco – bromo 65 – 75 500 – 1500 600 – 1800 
Zinco – cloro 60 – 90 - 500 – 800 
    
  1 – Para  profundidade de  descargas  de 60 a 80%  
                    Tabela 4 – Características técnicas e custo de baterias. 
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