4. As Fontes de Energia
A energia é a base da civilização industrial. Sem ela, a vida moderna não
pode existir. Desde a década de 1970 o mundo começou a se preocupar com a
fragilidade das fontes de energia. No longo prazo, as práticas de conservação
podem fornecer tempo para o desenvolvimento de novas alternativas tecnológicas,
e enquanto essas novas alternativas não ocorrem, o mundo ainda será vulnerável,
especialmente se tratando do petróleo, que é a fonte de energia mais usada no
mundo.
A energia é uma dos recursos mais importantes dos engenheiros. Sem ela
não se podem projetar os equipamentos eletrodomésticos, nem os veículos de
passeio, nem processar os alimentos, nem fabricar o cimento e nem usar a internet!
A energia move as nossas máquinas, coze a nossa comida, e um dos recursos mais
importantes da nossa vida “civilizada”. O engenheiro de sucesso deve conhecer
quais as fontes de energia disponíveis e a que custo, já que a energia utilizada num
determinado processo deverá ser repassada ao custo dos produtos e serviços.
A madeira foi a primeira e maior fonte de energia da humanidade. A
madeira ficava facilmente disponível nas florestas que cresciam na maior parte do
mundo, e a quantidade necessária para aquecer e cozinhar era relativamente
pequena.

Algumas outras fontes de energia, encontradas somente em áreas

específicas, também eram usadas desde os primórdios: asfalto e carvão natural.
A situação começou a mudar quando a madeira começou a ser usada
durante na Idade Média para fazer carvão vegetal, que na sua vez era usado para
reduzir minérios em metais. No início da Revolução Industrial, as florestas foram
cortadas e as reservas de madeira praticamente desapareceram.

Quando isso

aconteceu, o carvão vegetal foi substituído pelo coque obtido pela calcinação do
carvão mineral, para ser usado para impulsionar os motores a vapor, se tornando
na fonte de energia dominante enquanto acontecia a Revolução Industrial.

A energia é um conceito fundamental da ciência, amplamente aplicado na
linguagem corrente, que refere a certa capacidade ou força que pode causar
alteração no estado das coisas.
As forças naturais podem ser classificadas em:
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Força
Força
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Força

da Gravitação: é devida às massas.
da Eletricidade: é devida a um desequilíbrio de cargas.
do Magnetismo: devido a dipolos magnéticos ou correntes elétricas.
de Radiação: devido à radiação.
Fraca: acontece na ligação dos elétrons ao núcleo dos átomos.
Forte: acontece nas ligações nucleares.

Existe um trabalho de séculos para tentar unificar as forças naturais. O
resultado desse trabalho pode ser visto no diagrama da Figura 4-3.
Na física se diz que um sistema possui energia quando é capaz de realizar
trabalho. Quando a energia de um sistema se deve de alguma forma ao seu estado
de movimento, costuma se chamar de energia do movimento ou energia cinética.
Mas todo mundo sabe que um martelo elevado, embora sem movimento, possui
energia associada. Essa energia é conhecida como energia de posição ou energia
potencial. A energia de um pêndulo oscilante se transforma continuamente entre
potencial e cinética e vice-versa.

Todas as formas de energia podem ser

classificadas em várias proporções de ambos os tipos.

Figura 4-1 – Conservação da energia

Figura 4-2 - Exemplo de conversão e conservação da energia

A energia existe em várias formas, incluindo a energia mecânica, térmica,
química, elétrica, radiante e atômica. Todas as formas de energia são conversíveis

pelos processos apropriados. No processo da transformação de energia cinética
em potencial ou vice-versa, uma pode perder e a outra ganhas, embora a soma das
duas fique constante. Pelo menos é isso que a prática experimental demonstra.
Um peso suspenso por uma corda possui energia potencial devido à sua
posição podendo produzir trabalho no processo de queda. Uma bateria elétrica
possui energia potencial na forma química.

Um pedaço de magnésio possui

energia potencial armazenada na forma química que é liberada na forma de calor e
luz se colocado em combustão.
A energia cinética mecânica do rotor de um dínamo se converte em energia
cinética elétrica pela indução eletromagnética. Todas as formas de energia tendem
a se transformar em calor, que é a forma mais transitória de energia.
Algumas observações empíricas17 feitas no século XIX levaram à conclusão
que a pesar de que a energia pode ser transformada, ela não pode ser criada nem
destruída. Esse conceito é conhecido como o princípio da conservação da energia e
constitui um dos princípios básicos da mecânica clássica. O princípio se mantém
coerente com o princípio da conservação da massa quando os fenômenos ocorrem
a velocidades pequenas com a velocidade da luz. A grande velocidade, perto da
velocidade da luz, como acontece nas reações nucleares, a energia e a matéria são
conversíveis uma na outra.

No âmbito dos modelos da física moderna, os

conceitos entre a conservação da energia e da massa estão unificados.
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O ser humano precisa a maior parte da energia total para gerar luz, calor e
para mover as máquinas. A energia também precisa ser transportada desde o
ponto de geração até o consumidor. A implementação de usinas de energia que
fazem a conversão e a produzem em grandes quantidades é uma alternativa
econômica amplamente utilizada para diminuir os custos e otimizar os processos.

De acordo com o conceito de eficiência no processo como um todo (produção +
distribuição) podemos classificar os tipos de energia em energias nobres e energias
não-nobres. A energia elétrica é a forma mais nobre de energia, pois a eficiência de
transporte e geração é a mais elevada quando comparadas com as outras. A
energia térmica, embora possa ser a mais fácil de ser obtida ou produzida, é uma
das menos nobres, pois não há como transportá-la sem obter perdas consideráveis
no processo.

Assim, sempre que se fala em produção centralizada tenta-se a

transformação em energia elétrica. A geração e distribuição de energia térmica
podem ser competitivas em sistemas localizados, onde ela não precise ser
distribuída em grandes distâncias. Veja o exemplo a seguir.
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Figura 4-3 – Diagrama da unificação das teorias da física

Força Forte

4.1. Os Recursos Energéticos
Para efeitos práticos de engenharia existem várias fontes que podem ser
enquadradas em duas categorias: fontes de energia renovável e não-renovável.
Veja o exemplo a seguir:
Um veículo movido a álcool é renovável:
Etanol queimado:

2C2H5O + 6O2 → 4CO2 + 5H2O

Crescimento da cana de açúcar: CO2 + H2O → açúcar → etanol
novamente
Um veículo movido à gasolina não:
Queima do octano:
2C8H18 + 26O2 → 16CO2 + 18H2O
Não há como processar o CO2 + H2O para restaurar o octano

Figura 4-4 - Fontes de Energia

4.1.1. Fontes de Energia Nãorenovável ou Esgotável a Curto Prazo
São aqueles recursos que se esgotam e que sofrem transformações
irreversíveis ou que existem em quantidade limitada. Podem ser classificados da
seguinte forma:




Combustíveis fósseis
o Petróleo
o Carvão mineral
o Gás natural
 Convencional
 Sedimentos marinhos hidrogenados
Energia de fissão nuclear

Figura 4-5 – Fontes de energia não renovável.

Figura 4-6 – O petróleo, gás natural, carvão mineral e o Urânio existem em quantidades limitadas.

4.1.2. Fontes de Energia Renovável ou
Inesgotável a Longo Prazo
São aqueles recursos cuja fonte aparenta ser de quantidade infinita para
efeitos práticos ou que sofrem transformações reversíveis. Podem ser classificados
da seguinte forma:
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o
o
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o
o
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 Ondas
 Marés
 Térmica

Energia eólica
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Figura 4-7 - Fontes de energia renovável

Figura 4-8 – As fontes renováveis de energia são uma pequena parcela na mistura de recursos energéticos:
elas podem ser ocasionalmente renovadas (água); outras de forma esporádica (sol e vento); outras
rapidamente exauríveis ou sem movimento (resíduos e geotérmica).

4.2. O Consumo
A medida que a tecnologia aumenta, o ser humano consome cada vez mais
energia de forma indireta ou direta.

A Tabela 4-1 e a Figura 4-9 mostram o

consumo de energia do ser humano de acordo com a fase de desenvolvimento
tecnológico.

Tabela 4-1 – Consumo de energia do homem nas suas fases de desenvolvimento tecnológico [Fonte:
UNESCO COURIER, Jul/1981]
Tipo

Consumo individual de energia [1,000 kcal/dia]
Alimentação

Homem primitivo

Trabalho doméstico e

Indústria e
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-
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Figura 4-9 – Consumo de energia por fase de desenvolvimento

A proporção dos recursos utilizados pelo homem no ano de 2005, pode ser
visto na Figura 4-10. Pode se observar que a predominância do petróleo, gás e
carvão mineral, em torno de 80% do total; todos esses são recursos exauríveis. Os
recursos energéticos ditos de renováveis não ultrapassam 10% do total.
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Figura 4-10 – Proporção de uso de fontes de energia no mundo no ano de 2004 (Fonte: Key World Energy
Statistics 2004 – International Energy Agency)

Figura 4-11 – Previsão de consumo de recursos energéticos por tipo de fonte [Fonte: Key World Energy
Statisctics 2004 – International Energy Agency].

Figura 4-12 – Tendência de uso de fontes de energia [Fonte: The Outlook for Energy – A 2030 View, Exxon
Móbil 2004]
Tabela 4-2 – Eficiência de sorvedouros e fontes de energia
Conversão de Energia

Energia

Eficiência [%]

Gerador elétrico (grandes)

M–E

98 - 99

Baterias secas

Q–E

85 – 95

Células fotovoltaicas

R–E

20 -30

Caldeiras grandes

Q–T

90 -98

Motores elétricos grandes

E–M

90 - 97

Motores elétricos pequenos

E-M

60 - 75

Aquecedores a gás

Q-T

90 – 96

Lactação (humanos)

Q-Q

80 - 95

Roda de água

M-M

60 - 85

Turbinas a vapor (grandes)

T-M

40 - 45

Fogão a lenha (moderno)

Q-T

25 - 45

Turbinas a gás (grandes)

Q-M

35 - 40

Motores diesel

Q-M

30 - 35

Crescimento de mamíferos

Q–Q

30 - 35

Melhores máquinas a vapor

Q–M

15 - 25

Motores de combustão interna

Q–M

15 - 25

Lâmpada de sódio

E-R

15 – 20

Músculos (mamíferos)

Q–M

15 - 20

Fogões tradicionais

Q–T

10 – 15

Lâmpadas fluorescentes

E-R

10 -12

Locomotivas a vapor

Q-M

3-6

Fotossíntese (pico)

R-Q

4-5

Lâmpadas incandescentes

E-R

2-5

Velas (parafina)

Q-R

1-2

Fotossíntese (média global)

R-Q

0.3

Legenda: Q - Química; M - Mecânica (cinética); R - Radiação eletromagnética; E - Elétrica; T - Térmica;
Eficiência = (energia “produzida”) / (energia fornecida).

4.2.1. O Fator Segurança
A Tabela 4-3 mostra a segurança de várias formas de energia. Curiosamente
você pode observar que o menor custo de vidas por TW.ano gerado corresponde à
geração nuclear
Tabela 4-3 – Fatalidades por tipo de energia
Energia/Combustível

Fatalidades imediatas

Quem?

(1970-1992)

Mortes por TW.ano de
eletricidade

Carvão mineral

6400

Gás natural

1200

Operários

342

Operários e público

85

em geral
Hidrelétricas

4000

Nuclear

31

Público

883

Operários

8

4.2.2. Comparação entre as Fontes de
Energia
Fonte

EJ/ano

Reservas

Uso de

Resíduos

Comentários

outros
recursos
Petróleo

140

> 6 ZJ

Gás natural

85

> 5 ZJ

Carvão

90

30 ZJ

mineral

CO2 e outras

Não é considerado

emissões

sustentável

CO2 e outras

Não é considerado

emissões

sustentável

Terras (

CO2 e outras

Reservas maiores que as

minas):

emissões

de petróleo ou gás natural

moderada

ma s muito menores que a

Instalações:

fissão

moderada
70%
Biomassa

Fissão

55

28

< 270

Terras:

Partículas e outras

Mais pesquisa e

EJ/ano

grande

emissões

desenvolvimento podem

sustentável

extensões

>600 ZJ

Terra: baixo

melhorar a exploração
Vida longa.

Pequeno volume de

nuclear

Instalações:

Espaço para

resíduos. Problemas mais

70%

armazenamento de

políticos do que técnicos.

resíduos
Proliferação de
armas nucleares
Hidrelétricas

Energia

Pequeno

30 EJ/ano

Terras: alto

sustentável

Lagos

Pequeno

solar

Energia

Pequena

Eólica

Pequeno papel global

Terras: alto

Mais pesquisa e

Instalações:

desenvolvimento podem

30 a 80%

melhorar a exploração

Terras: alto

Fonte difusa

Instalações: 5
a 15%

Geotérmica

Pequena

< 100
EJ/ano
sustentável

Fusão

0

Enorme

Ainda inviável na prática

nuclear
Tabela 4-4 – Comparação qualitativa entre recursos energéticos
Energia

Renovável

Baixo custo

Baixo

Impacto

Previsível

Impacto

de

custo de

ambiental

visual

investimento

operação

mínimo

mínimo

Modular

de capital
Fóssil

8

9

8

8

9

8

8

Nuclear

8

9

8

8

9

8

8

Eólica

9

8

9

9

8

8

9

Solar

9

8

9

9

8

8

9

Hidráulica

9

9

9

8

9

8

8

Ondas

9

8

9

9

8

9

9

Correntes

9

8

9

9

9

9

9

Tabela 4-5 – Comparação qualitativa e quantitativa entre recursos energéticos
Avaliação

Solar

Fotovoltaica

Hidrelétrica

Eólica

térmica
Custo do

Alto

Alto

Muito alto

Moderado

capital
Custo

Oceânica

Oceânica

térmica

marés

Geotérmica

Gás

Muitíssimo

Muito alto

Baixo

Moderado

Sem

Muito

Pequeno

Carvão

Fissão

Fusão

Nuclear

Nuclear

Alto

Muito Alto

Muito alto

Moderado

Alto

Muito Alto

Baixo

Natural

alto
Moderado

Moderado

Muito baixo

Baixo

dados

pequeno

Eficiência

15%

5% a 10%

80%

42%

7%

25%

100%

35%

33%

80%

95%

Poluição

Nenhuma

Calor

Nenhuma

Visual

Nenhuma

nenhuma

Baixa

Alta

Muito Alta

Muito Baixa

Muito baixa

Custo

250

160

25

55

Baixo

32

40

60

operacional

nivelado

Sem

Sem

dados

dados

Ainda não é

Sem

Moderado

Baixo

Alto

Muito Alto

Alto

Baixo

Alguns

Alguns

Muito

Já

Já

Não

viável

[US$/MWh]
Impacto

Moderado

Alto

Muito alto

Baixo

ambiental
Alta escala

dados
Muito

Muito caro

Já

Possível

Possível

Não

Difícil

locais

locais

caro

comprovado

comprovado

desenvolvido

Baixa queda

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Capacidade

1,000

média

MW

Depende da

2,000 ~

Variável

Ilimitada

250 MW

1,000 MW

100 MW

1,000 MW

1,000 MW

área

6,000 MW

caro
Baixa

comprovado

escala
Não
comercial

4.3. Os Combustíveis Fósseis
Toda a economia mundial está baseada no uso de fontes de energia barata e
não renovável.

Até a data, os combustíveis fósseis são os mais baratos e

abundantes, mas isso é só por enquanto.
Os combustíveis fósseis são produzidos pelos remanescentes de plantas e
animas convertidos por processos naturais de milhões de anos numa forma que
podemos usar como fonte de energia. Os combustíveis fósseis tais como o carvão
natural, petróleo e o gás natural, são a nossa principal fonte de energia. Os
combustíveis fósseis são usados para gerar energia elétrica nas termoelétricas, para
impulsionar veículos e para aquecer fornos.

Esses combustíveis também são

usados na indústria petroquímica para fabricar plásticos, borrachas, tintas,
vernizes, adesivos e muitos outros compostos.
Lamentavelmente essa fonte de energia se esgota com rapidez. Estimativas
otimistas calculam que as reservas de petróleo ainda duraram por até o ano de
2100 anos, até o ano de 2300 anos para o carvão natural e até o ano 2050 anos para
o gás natural.
Com as reservas diminuindo a busca por mais fontes de combustíveis
fosseis continua, enquanto aumenta o lobby ambiental contra o uso de
combustíveis poluentes fica cada vez mais forte. Como resultado, outras fontes de
energia inexauríveis de energia deverá ser descoberto.
O consumo de energia por tipo de energia pode ser visto na Figura 4-11, onde a unidade Mtoe significa a
um mega-toe, onde o toe é o equivalente energético de um barril de petróleo. Assim, um Mtoe é o
equivalente em energia a um milhão de barris de petróleo. Uma tabela de conversão de unidades de energia
pode ser vista na Tabela 4-6.
Tabela 4-6 – Consumo de energia e emissões de dióxido de carbono por região geográfica19

Região

Consumo de Energia
Quatrilhões de BTUs
1990

2001

Emissões de Dióxido de Carbono
Milhões de toneladas métricas
2010

2025

1990

2001

2010

19 Previsões até o ano 2025. Fonte: 1990 e 2001: Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual
2001, DOE/EIA-0219(2001) (Washington, DC, February 2003), www.eia.doe.gov/iea/. 2010 e 2025: EIA, System for the
Analysis of Global Energy Markets (2004).

2025

Países Industrializados
Leste Europeu e
Remanescentes da
União Soviética

182,80

211,50

236,30

281,40

10.462,00

11.634,00

12.938,00 15.643,00

76,30

53,30

59,00

75,60

4.902,00

3.148,00

3.397,00

Ásia

52,50

85,00

110,60

173,40

3.994,00

6.012,00

7.647,00 11.801,00

Oriente Médio

13,10

20,80

25,00

34,10

846,00

1.299,00

1.566,00

2.110,00

9,30

12,40

14,60

21,50

656,00

843,00

971,00

1.413,00

14,40

20,90

25,40

36,90

703,00

964,00

1.194,00

1.845,00

348,40

403,90

470,90

622,90

21563,00

23900,00

27713,00

37125,00

África
América do Sul e Central
Total Mundial

Tabela 4-6 – Tabela de conversão de unidades de energia mais utilizadas

Um grande efeito colateral do uso dos recursos fósseis é a produção de CO2
que produz aquecimento global, chuvas ácidas e outras agressões ao meio
ambiente. A Figura 4-13 e Figura 4-14 mostram o consumo mundial e as emissões
de CO2 projetados para o ano de 2010.
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Figura 4-13 - Consumo de mundial de energia por região geográfica projetado para 2010 [Fonte: Key World
Energy Statisctics 2004 – International Energy Agency].
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Figura 4-14 – Produção de dióxido de carbono por região geográfica projetado para 2010 [Fonte: Key World
Energy Statisctics 2004 – International Energy Agency].

4.3.1. O Petróleo
O petróleo20 ou óleo cru está constituído na sua forma natural, de um
líquido oleoso e betuminoso composto de vários compostos químicos chamados
hidrocarbonetos. Ele é encontrado em grandes quantidades sob a superfície da
terra e é usado como combustível e como matéria prima da indústria petroquímica.
A sociedade industrial moderna o usa principalmente para se locomover – por
terra, água e ar.

Além disso, os seus derivados são usados na fabricação de

medicinas e fertilizantes, material plástico, materiais de construção, tintas,
vestimenta e para gerar eletricidade.

20

Petróleo: palavra originária do latim petroleu, [petro + oleum], ou óleo da pedra.

Figura 4-15 – Diagrama esquemático de uma reserva de petróleo subterrânea e as instalações de extração
[Microsoft Encarta 1997]

De fato, a civilização industrial atual depende do petróleo e de seus
derivados; a estrutura física e a forma de viver das comunidades suburbanas que
rodeiam às grandes cidades é resultado de um fornecimento grande e barato dos
derivados do petróleo. O crescimento de qualquer economia leva a um aumento
do consumo do petróleo.

Os objetivos globais de muitos países em

desenvolvimento que é o de explorar os seus recursos naturais para fornecer
alimentos para as populações mais pobres, geralmente são baseados no
pressuposto da disponibilidade eterna do petróleo. Porém, nos últimos anos a
disponibilidade global de petróleo tem começado a declinar e o custo relativo do
mesmo tem aumentado de forma muito rápida.

Figura 4-16 - O petróleo é refinado em produtos tais como gasolina, asfalto e ceras por um processo
chamado de destilação fracionada. Durante esse processo, as partes ou frações do petróleo são
sucessivamente divididas pelo seu peso molecular na ordem crescente [Microsoft Encarta 1997].

CARACTERÍSTICAS DO PETRÓLEO
O petróleo é composto principalmente por hidrocarbonetos com pequenas
quantidades de compostos com enxofre e oxigênio (0.1% a 5%). O mesmo contém
elementos nos estados gasoso, líquido e sólido. A consistência do petróleo varia
desde um líquido pouco viscoso (parecido com a da gasolina) até um muito
viscoso (parecido com o piche). Usualmente existem pequenas quantidades de
compostos gasoso dissolvidos no líquido; quando grandes quantidades de gases
estiverem presentes, o reservatório de petróleo está associado com um reservatório
de gás natural.

Figura 4-17 – Extração de petróleo em alto mar [Brooks/Cole Thomson Learning Inc. 2002]

Existem três grandes classes de petróleo: os tipos parafínicos, asfálticos e o
misto. O tipo parafínico é composto por moléculas onde o número de átomos de
hidrogênio é sempre duas vezes maior que o dobro de átomos de carbono. Nos
tipos asfálticos, as moléculas predominantes são os naftenos, compostos de duas
vezes mais átomos de hidrogênio que de carbono.

O conteúdo calorífico do

petróleo varia de reservatório para reservatório, como mostra a Tabela 4-7.
Tabela 4-7 – Valores caloríficos do petróleo por país de extração

Figura 4-18 - As refinarias de petróleo operam 24 horas por dia convertendo petróleo em produtos úteis
usados para diferentes propósitos [Microsoft Encarta 1997]

A Figura 4-21 mostra um panorama das reservas de petróleo por posição
geográfica.

Pode se observar que os maiores produtores mundiais estão

confinados no oriente médio, em regiões de continua instabilidade política, sempre
contando com o protagonismo bélico da maior economia mundial - Kuwait, Irã,
Iraque, Afeganistão, Líbia e agora a Venezuela; já ouviu algum dirigente norteamericano falar mal desses países na mídia mundial? Por que essa grande potência
se preocupa tanto pela “democracia” desses pequenos países?

Figura 4-19 – O petróleo na economia mundial

Os dirigentes dessa grande potência estão se deparando com os seus
recursos sendo esgotados com rapidez, e estão ficando num estado de desespero
cada vez maior para dominar os locais onde esses recursos ainda persistem à
exploração.

Imagine você se esses países do oriente médio decidir não mais

comercializar os seus recursos com o mundo. O que vai acontecer? Os aviões de
guerra precisam de petróleo para se movimentar; os caminhões para transportar as
tropas precisam de óleo diesel assim como os encouraçados, e as pessoas que
trabalham nas fábricas de mísseis precisam de gasolina para poder chegar ao seu
local de trabalho a cada dia. E quando o petróleo realmente acabar, o que acha vai
acontecer?
Para você entender a diferença entre um norte-americano e um sulamericano pode ver que um cidadão norte-americano consome 8 vezes a energia
que consome um brasileiro.

Uma analogia simples que mostra a diferença é

comparar o nível de vida de alguém que recebe um salário de R$8000,00 por mês e
o de alguém que recebe R$800,00 mensais.

Figura 4-20 - Comparativo de consumo de energia em equivalentes a kg de óleo per capita [Fonte: Banco
Mundial 1988]

Figura 4-21 – Onde e quanto petróleo ainda existe (Cortesia da National Geographic Junho/2004)

Os combustíveis fósseis fornecem quase a totalidade dos combustíveis
usados no transporte de cargas e passageiros. Como curiosidade, veja que nos
EUA, 85% da eletricidade provêm de usinas termoelétricas.
A Figura 4-22 mostra as previsões da produção de petróleo para
crescimentos econômicos de 0% a 5%.

O crescimento econômico leva ao

crescimento no consumo de energia e se não há energia disponível não haverá
crescimento econômico. Na figura pode se observar a previsão de faixa variação
do pico de produção de 46 a 91 anos, entre os anos de 2021 a 2112.

Figura 4-22 – Resumo de previsão de cenários de produção de petróleo a longo prazo para estimativas de
crescimento da produção de 0%, 1%, 2%, e 3%. (Fonte: EIA, Long Term World Oil Supply - A Resource
Base/Production Path Analysis - 07/28/2000, Autores: John Wood, Gary Long).

Um assunto bastante comentado é o pico de produção. Uma vez atingido o
pico de produção de petróleo, a produção começa a cair muito rapidamente e não
de forma gradual como pareceria lógico. Alguns pensam que se levou 80 anos até
atingir o pico máximo ainda restariam mais 80 anos de extrações. Essa é uma idéia
errada, mas conhecendo um pouco do processo você poderá entender melhor.

Figura 4-23 - Usina termelétrica a óleo

O petróleo não se encontra na natureza como sendo dentro de um barril
gigante enterrado no planeta. Ele na realidade permeia grandes extensões de areia,
ficando embebido num estado que parece um mingau grosso. Essa mistura pode
estar ao ar livre, como acontece em grandes regiões do Canadá e da Rússia, ou
encapsulada em regiões rodeadas por rouca sólida na forma de um reservatório
subterrâneo.

Figura 4-24 – Plataformas de extração de petróleo

Para a extração dos reservatórios se bombeia água dentro deles, de forma
que a água além de ocupar espaço, desloca o petróleo, que tem densidade menor,
para a parte superior do mesmo. Como em qualquer sistema físico, existe um
tempo necessário para que o petróleo possa subir à parte superior do reservatório e
para que possa ser bombeado para a superfície (ver na Figura 4-25). Isso limita a
produção num determinado patamar gerando um perfil de produção como o que
mostra a Figura 4-26. O pico de produção, se atingido desde o início pode ter a
duração de várias décadas, mas quando começar a diminuir é porque já está se
acabando rapidamente.

Figura 4-25 – Processo de extração de petróleo

Figura 4-26 – Perfil de produção de petróleo

Veja na Figura 4-27 o perfil de produção de alguns poços petroleiros nos
EUA e na Rússia.

Figura 4-27 – Perfil de produção dos reservatórios de Slaughter, Prudhoe Bay, Samotlor e Romanshkino.

VANTAGENS DO PETRÓLEO
¾

Fácil de obter e de transportar por tubulações, transporte terrestre ou marítimo.

¾

Produz muitos subprodutos úteis tais como combustíveis, plásticos e borrachas.

DESVANTAGENS DO PETRÓLEO
¾

Fonte não renovável

¾

Quantidade limitada

¾

Causa poluição do ar quanto queimado

¾

O seu preço aumenta com a demanda e com a redução das reservas

Figura 4-28 - Consumo de petróleo por setor [Fonte: Key World Energy Statisctics 2004 – International
Energy Agency]

4.3.2. Gás Natural
Sempre existe certa quantidade de gás natural nos depósitos de petróleo e
ele é trazido para a superfície juntos quando um poço é perfurado. O gás natural
contém elementos orgânicos que são importantes para o seu uso como matérias
primas para as indústrias petroquímicas. Antes que o gás natural possa ser usado
como combustível, são extraídos na sua forma líquida os hidrocarbonetos mais
pesados tais como a gasolina natural, o butano e o propano. Os constituintes
remanescentes são chamados de gás seco, que é distribuído para o uso do consumo
doméstico e industrial para ser usado como combustível. O gás seco é composto
por hidrocarbonetos leves tais como metano e etano, e é usado para na fabricação
de plásticos, produtos farmacêuticos e matrizes.
VANTAGENS DO GÁS NATURAL
¾

Fácil de obter e de distribuir

DESVANTAGENS DO GÁS NATURAL
¾

Fonte não renovável

¾

Quantidade limitada

¾

Provavelmente o maior contribuinte para o aquecimento global.

¾

O seu preço aumenta com a demanda e com a redução das reservas

Figura 4-29 - Consumo de gás natural por setor [Fonte: Key World Energy Statisctics 2004 – International
Energy Agency]

4.3.3. O Carvão Mineral
O carvão mineral é originário das plantas.

Em tempos geologicamente

remotos, e em especial no período Carbonífero que ocorreu há 300 milhões de anos
atrás, o planeta era coberto por uma vegetação exuberante. Muitas dessas plantas
eram do tipo das atuais samambaias, porém tão grandes quanto o tamanho das
árvores.

A vegetação morria e ficava submersa na água, onde gradualmente

entrava em decomposição.

Assim que a decomposição começava, a matéria

orgânica vegetal perdia átomos de oxigênio e hidrogênio, deixando um depósito
de altos percentuais de carbono. Com a passagem do tempo, camadas de areia e
pó se depositavam sobre esse material. A pressão das camadas sobrepostas, assim
como o movimento da crosta terrestre e às vezes somado ao calor vulcânico,
atuava para comprimir e endurecer esses depósitos, formando carvão.
Existem vários tipos de carvão mineral de acordo com o seu conteúdo de
carbono. A turfa é o primeiro estágio na formação do carbono, e contém um baixo
conteúdo de carbono fixo e uma alta concentração de umidade. O conteúdo de
carbono é maior na lignina. O carvão betuminoso possui mais carbono que a
lignina e, portanto maior valor calorífico. O carvão antracita é o que possui maior
quantidade de carvão e maior valor calorífico.

Figura 4-30 – Funcionamento de uma usina termelétrica

O carvão pode ser transformado em grafite pela aplicação de pressão e
calor, que é o elemento de carbono mais puro. Outros componentes do carvão
mineral são hidrocarbonetos, enxofre, nitrogênio e minérios que permanecem nas
cinzas depois que o carvão é queimado. Alguns produtos da combustão do carvão
apresentam efeitos em detrimento do meio ambiente. A queima do carvão produz
dióxido de carbono entre outros produtos. Alguns cientistas acreditam que devido
ao uso crescente dos combustíveis fósseis, a quantidade de dióxido de carbono na
atmosfera da Terra está provocando alterações climáticas significativas. O enxofre
e o nitrogênio presentes no carvão, formam óxidos durante a combustão, que
contribuem à formação da chuva ácida.

Figura 4-31 – Usina de geração termelétrica21

Todos os tipos de carvão têm algum valor industrial. Durante séculos, a
turfa foi usada como combustível em fogueiras e mais recentemente a turfa e a
lignina tem sido adaptados em blocos para serem queimados em fornos.

A

indústria de geração elétrica mais de 80% de carvão betuminoso. A indústria
metalúrgica usa o carvão metalúrgico ou coque, que é um combustível destilado
constituído do mais puro carbono.

21 Uma grande usina termelétrica que fornece 1 GW de energia elétrica libera 2 GW de energia na forma de energia térmica.
A eficiência média deste tipo de usina é de 30%. Uma usina desse porte consome 9,000 toneladas de carvão por dia de
operação, que é equivalente a 40,000 barris de petróleo por dia ou um supertanker por semana, gerando 5 x 109 kWh/ano de
energia capaz de abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes.

Figura 4-32 - Usina Termelétrica

Figura 4-33 – Mina de carvão mineral [Microsoft Encarta 1997]

VANTAGENS DO CARVÃO MINERAL
¾

Barato

¾

Abundante

¾

Econômico para a produção de eletricidade

DESVANTAGENS DO CARVÃO MINERAL
¾

As minas subterrâneas são perigosas

¾

Causa poluição do ar e chuva ácida quando queimado

¾

Requer de sistemas de transporte especiais e de grande capacidade

Figura 4-34 - Consumo de carvão mineral por setor [Fonte: Key World Energy Statisctics 2004 –
International Energy Agency]

4.4.

A Energia de Fissão Nuclear

4.4.1. A Energia Armazenada na
matéria
Imagine a conversão de cinco gramas de matéria em energia pura. Quanta
energia iria ser liberada?

Figura 4-35 – Cinco gramas de matéria

Pela relação estabelecida inicialmente pelo Albert Einstein:
E = m x c2 = 4.5 x 1014 J = 1.25 x 108 kW.h
Lembrando que 1 kWh é aproximadamente igual a 3,600,000 joules
A energia gerada seria suficiente para abastecer de energia elétrica uma
residência de uma família de quatro pessoas (consumindo 225 kWh/mês) por mais
de 46,000 anos! O custo total de fatura da eletricidade aos valores atuais seria de

mais de R$ 308 milhões, e tudo isso pelo equivalente à uma colherzinha de matéria.
Isso mostra a enorme energia armazenada na matéria.
Mas, do que é composta a matéria? Essa é uma resposta bastante difícil de
responder até pelos maiores cientistas. As peças fundamentais do universo ainda
estão por serem descobertas e muito trabalho ainda falta para realmente poder
falar que conhecemos alguma coisa. Para poder elaborar teorias que condizem
com a prática, se estabelece a criação de modelos que ajudam a “traduzir” em três
dimensões o universo, para que achemos que estamos entendendo alguma coisa.
Se um modelo se mostrar adequado, ele é adotado como modelo padrão; se ele não
for, ele é descartado.
O ser humano para compreender o seu entorno, faz uso dos seus sentidos.
Os nossos sentidos nos dão informações úteis para calcular distância, tamanhos e
velocidades, além de outras variáveis tais como calor, som, paladar, orientação e
contato; todas essas indispensáveis para a nossa sobrevivência. Mas tudo isso se
resume a sistemas uni, bi e tridimensionais que quando associados, permitem a
construção de sistemas multidimensionais, onde cada sentido pode representar
uma ou duas dimensões. O nosso cérebro consegue abstrair a chamada terceira ou
quarta dimensão, através de dois sensores bi ou tridimensionais. Por exemplo,
cada sensor ocular fornece informações de imagem: contrastes de imagem (2
dimensões – x e y) e cor (uma dimensão - comprimento de onda refletida),
totalizando três dimensões. Um sensor ocular de por si não é suficiente para
perceber distância (quarta dimensão), e para isso precisa de um outro sensor igual
só que localizado a uma distância do primeiro de forma que o cérebro possa
calcular distância através do cálculo de diferenças entre as duas imagens; neste
caso a distância é um valor abstraído de outras informações. O sensor olfativo
fornece informação de intensidade e ocorrência de certas moléculas que o cérebro
faz uso para calcular distância do emissor e abstrair sensação de perigo ou
estimular a fome. Os sensores auditivos fornecem informações de intensidade
instantânea do deslocamento de onda mecânica (unidimensional) que o cérebro

usa para calcular as freqüências e pelo uso de mais um sensor consegue calcular
distância do emissor.
É extremamente complicado a um ser humano abstrair sistemas com mais
de 6 dimensões porque o nosso cérebro não foi preparado e nem treinado para
isso. Resume se disto que a percepção natural de dimensões de variáveis do nosso
universo é limitada no número de tipos de sensores com os quais fomos equipados
pela natureza. O número de tipos de sensores que possuímos não necessariamente
é o número de tipos de sensores necessários para entender o universo. No caso
hipotético do universo possuir 11 dimensões, então precisaremos inventar sensores
que captem as 5 dimensões restantes, e ainda devemos torcer para que o nosso
cérebro consiga entender a informação desses sensores para o qual ele não foi
preparado para entender.
Hoje vivemos os modelos dos quarks, glúons, neutrinos e grávitons, e se
discute a teoria das cordas. Para poder entender esses conceitos, o ser humano
sintetiza os modelos em três dimensões; desenhando os quarks como sendo
bolinhas no espaço pintadas de certa cor, e os glúons como sendo uma substância
pegajosa que une os quarks, e assim por diante. Mas o ser humano não se detém, e
tenta inventar equipamentos que supram as suas deficiências para poder entender
o mundo que o rodeia.
Nos modelos dos gregos antigos, porém bastante úteis até hoje, a matéria é
composta de átomos, que são pequenas formas de matéria.

Pelos estudos

desenvolvidos no século XIX e primeiras décadas do XX, se estabeleceu um
modelo que representa o átomo sendo composto por um núcleo pesado (prótons e
nêutrons) e uma coroa leve de elétrons girando em torno do núcleo. Esse modelo,
embora bastante antigo e inexato, é bastante conveniente para explicar aos leigos
uma aproximação sobre o comportamento da matéria de forma fácil e interessante,
que nós podemos chamar aqui de modelo simplificado.
Neste modelo, o átomo é composto de elétrons, que seriam partículas leves e
carregadas com carga elétrica negativa (família dos léptons); e de um núcleo

pesado composto de prótons, partículas carregadas com carga elétrica positiva e os
nêutrons, partículas com carga elétrica nula (estes dois últimos, da família dos
hádrons). Os prótons e os nêutrons possuem praticamente a mesma massa e são
1800 vezes mais massivos que os elétrons. A Figura 4-36 mostra o desenho do
modelo simplificado. As distâncias entre o núcleo e o seu elétron mais próximo
são enormes. Para você ter uma idéia da distância, imagine que o núcleo da figura
tenha 1 cm de diâmetro, então os seus elétrons poderão estar a uma distância de
até 10 km.

Figura 4-36 – Modelo simplificado da constituição de um átomo

Os núcleos são identificados pelo número atômico Z, que identifica o
número de prótons, e pelo número de massa A, que identifica a soma do número
de prótons e de nêutrons. A Figura 4-37 mostra exemplos de núcleos.

Figura 4-37 – Símbolos para diferentes núcleos

A Tabela Periódica dos Elementos é classificada pelo número atômico dos
átomos (Figura 4-38).

Figura 4-38 – Tabela Periódica dos Elementos

OS ISÓTOPOS
Os núcleos com o mesmo número de prótons (Z), mas com diferente
número de neutros (i.e. A diferente) são chamados de isótopos. Por exemplo, veja
na Figura 4-39 os isótopos do hidrogênio.

Figura 4-39 – Isótopos do hidrogênio

A ENERGIA DA UNIDADE DE MASSA ATÔMICA
1 u.m.a

= 1/12 x massa de um átomo de 126C
= 1.6604 x 10-27 kg
= 937.48 MeV
Tabela 4-8 - Propriedades de alguns nuclídeos

Quando a matéria se combina há absorção ou liberação de energia, criando
novas substancias com diferentes propriedades. Considere a seguinte reação de
“fusão”, onde um nêutron mais um próton resultam em deutério (Tabela 4-8):
1
0

n + 11 H → 12 H

Calculando a massa entre os produtos iniciais e finais:
A massa inicial: 01n + 11H = 1.008665 + 1.007825 = 2.016490 ; e
A massa final: 12 H = 2.014102 .

Figura 4-40 - Um nêutron mais um próton são iguais a um deutério

Observe a diferença entre as massas iniciais e finais. Alguma massa foi
perdida nessa reação. O que aconteceu com essa massa? A massa faltante é
conhecida como a energia de ligação do deutério, que é liberada nesta reação na
forma de energia cinética e radiação.
1
0

n + 11 H → 12 H + 2.23 MeV

Um outro exemplo de fusão nuclear é a reação de deutério mais trítio,
resultando em hélio e um nêutron, Esta é a fusão nuclear que acontece faz as
estrelas brilharem no céu.
2
1

H + 13 H → 24 He + 01 n + 17.6 MeV

A fusão nuclear acontece quando dois núcleos leves formam um outro mais
pesado, normalmente induzida produzindo o estado de plasma, que é o estado em
que todos os elétrons foram removidos dos seus núcleos.

Figura 4-41 - Energia gerada nas estrelas

A ENERGIA DE LIGAÇÃO NUCLEAR
A energia de ligação nuclear é a energia liberada quando a combinação dos
prótons e nêutrons para formar um núcleo. Lembrando a reação do deutério:
1
0

n + 11 H → 12 H + 2.23 MeV

De forma equivalente, a energia necessária para separar um núcleo de
deutério nos seus constituintes, prótons e nêutrons seria:

2
1

H + 2.23 MeV → 01 n + 11 H

A Figura 4-42 mostra a energia de ligação nuclear por número de massa
atômica dos elementos. Quanto maior a energia de ligação do núcleo, mais
fortemente ligado o mesmo está. O núcleo de ferro tem o maior valor de energia
de ligação, i.e., é o que possui o núcleo mais estável. Você pode notar que o valor
de energia de ligação decresce continuamente depois do ferro, sugerindo a
existência de um outro tipo de processo oposto ao da fusão, que também libera
energia. Esse outro tipo de reação é o conhecido como fissão.
A fissão nuclear é um mecanismo pelo qual um núcleo pesado que absorve
um nêutron fica instável e se divide em dois outros núcleos mais leves. A fissão
pode ser induzida por nêutrons, prótons livres ou outros núcleos. A fissão de
elementos mais pesados que o ferro libera energia enquanto que a fissão de
elementos méis leves absorvem energia.

Devido à facilidade e abundancia, o

urânio é o elemento mais usado para as reações de fissão. Um outro elemento mais
instável é o plutônio.

Figura 4-42 – Energia de ligação nuclear por número de massa atômica

Imagine a seguinte reação, onde enorme núcleo do urânio se divide em dois
outros núcleos menores (bário e criptônio), dois ou três nêutrons (média de 2.44) e
200 MeV de energia.

U + 10 n → ⎡⎣ 236
92 U ⎤
⎦→

235
92

139
56

94
Ba + 36
Kr + 3 10 n + 200 MeV

Se você for somar o balanço de massas da equação anterior notará que a
matéria resultante é ~0.1% menor, que foi convertida em energia na forma de calor
e raios gama, de acordo com a relação E = m c2.

Figura 4-43 - Fissão do núcleo de um átomo

Os nêutrons resultantes podem ser usados para ocasionar mais reações de
fissão, produzindo uma reação em cadeia.
Uma reação em cadeia ocorrerá quando a quantidade de material fissionável
alcançar certo valor de massa crítica. Para o urânio 235, o valor da massa crítica é
somente de alguns décimos de quilograma.

4.4.2. A fissão
A fissão aproveita a energia liberada quando um átomo é dividido. Na
fissão a energia requerida para dividir o átomo é maior que a energia produzida.
Porém, existe uma situação na qual bombardeando o núcleo de um elemento
pesado levemente instável (ex. o urânio 235) com um nêutron de alta energia,
consiga a transformação da energia na forma de fótons e a emissão de outros
nêutrons que podem atingir outros núcleos, gerando uma reação em cadeia, e
liberando grandes quantidades de energia (ver Figura 4-44).

Figura 4-44 - A energia de fissão nuclear é produzida pela divisão de um átomo

Num reator nuclear, a reação em cadeia é controlada pelo uso de barras de
controle feitas de grafite que bloqueiam as partículas de alta energia controlando a
reação em cadeia. O calor produzido da reação de fissão é transferido através de
gases resfriantes para um trocador de calor que aquece água, criando vapor e
movendo turbinas acopladas mecanicamente a geradores elétricos.

Figura 4-45 – Primeira planta nuclear comercial 1959 – Dresden Unit One construída com ao custo de US$18
milhões em Morris, Illinois. A planta possuía um reator de 200 MW de dois ciclos de água quente. A planta
foi projetada e operada pela General Electric Co., até 1979 quando foi desativada.

A fissão nuclear é muito perigosa e os rejeitos do processo são materiais
perigosamente radioativos, muito difíceis de armazenar de forma segura.

A

produção comercial de eletricidade a partir da fissão nuclear requer mineração,

perfuração e transporte do urânio; enriquecimento e encapsulamento de forma
adequada; construção e manutenção do reator e do equipamento de geração; e
tratamento e armazenamento do combustível usado. Essas atividades requerem
de processos industriais extremamente sofisticados altamente especializados.

Figura 4-46 - Central Nuclear de Angra (RJ, Brasil)

COMO CONTROLAR A FISSÃO NUCLEAR?
A taxa da fissão é controlada usando barras de controle, que são feitas de
materiais que são absorvedores de nêutrons (por exemplo, grafite ou boro).
Inserindo ou retirando as barras dentro do reator pode se alterar a produção de
energia do nível máximo ao desligamento do reator (Figura 4-47).

Figura 4-47 – Barras de controle de um reator de fissão nuclear

Figura 4-48 - Reator de fissão nuclear

4.4.3. Moderadores da reação
Os moderadores servem para frear os nêutrons de alta energia de forma a
manter sob controle a reação em cadeia. Para isso se usa água, que também serve
como líquido arrefecedor e barras de controle. Existem basicamente dois tipos de
moderadores de água os de água leve e de água pesada.
MODERADORES COM ÁGUA LEVE
Os moderadores de água leve usam águam comum e requerem de
aproximadamente de 20% de urânio enriquecido (U-235) para sustentar a reação
de fissão. Nos dias de hoje, quatro de cada cinco reatores são de água leve.
Existem dois tipos básicos de reatores de água leve: os reatores de ebulição e os
pressurizados.

Figura 4-49 - Reator de água leve em ebulição

Figura 4-50 - Reatores de água leve pressurizada

MODERADORES DE ÁGUA PESADA
Os moderadores de água pesada usam 2H ou óxido de deutério D2O, e
reagem urânio natural no lugar de urânio enriquecido necessário nos reatores de
água leve. A captação de pequenas quantidades de D2O presentes na água natural
requer de quantidades consideráveis de energia elétrica. Os reatores que usam
água pesada como moderador são os reatores de geração de vapor com água
pesada.
MODERADORES DE GRAFITE
A grafite é o material mais efetivo para uso como moderador de reatores
nucleares de fissão.

É um material derivado do carbono mais pesado que o

deutério, mas com baixa absorção de elétrons. Os reatores que usam barras desse
tipo são os reatores resfriados a gás.
OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA
As questões sobre segurança e economia da energia nuclear têm criado
possivelmente a maior discussão pública sobre a energia. Os defensores da energia

nuclear compostos das autoridades do governo e os dirigentes das grandes
empresas, seus aliados e a comunidade da engenharia, acreditam que não existe
uma forma alternativa de energia que possa concorrer com as usinas nucleares,
que são cada vez mais seguras.

Eles reconhecem que existem ainda alguns

problemas, mas que logo serão resolvidos.

Os maiores oponentes da energia

nuclear por outro lado, enfatizam um grande número de questões ambientais
ainda não respondida. Quais são os efeitos de baixos níveis de radiação sob longos
períodos no meio ambiente? O que vai acontecer no caso de um acidente de
grandes proporções a uma usina nuclear? Quais as conseqüências de tal acidente?
Como podem ser armazenados os rejeitos da energia nuclear, que são perigosos
durante séculos, para ficar permanentemente isolados do meio ambiente?
Essas questões de segurança ocasionam alterações nas especificações e
atrasos nas construções das usinas nucleares, aumentando os seus custos de forma
indireta e criando uma segunda controvérsia: A energia elétrica produzida por
uma usina nuclear é menos, igual ou mais cara que a eletricidade proveniente de
usinas térmicas a carvão? Se o lixo nuclear for bem disposto e isolado, o impacto
ambiental das usinas nucleares é maior, menor ou igual que o impacto da
mineração, chuva ácida e desertificação produzida pelas usinas de carvão mineral?
E com relação à gigantesca mortandade de seres vivos, plantas e animais,
produzida pela inundação dos imensos reservatórios das usinas hidrelétricas e
pela interrupção do fluxo natural da vida terrestre e aquática, de proporções
planetárias no caso das grandes hidrelétricas, tais como Itaipu e Três Gargantas?
A pesar do rápido aumento atual dos preços do petróleo e do gás natural, e
dos problemas ambientais em grande escala da queima de combustíveis fósseis, os
problemas políticos e econômicos causaram um grande atraso no desenvolvimento
de novas gerações de usinas nucleares de fissão, mais seguras e mais baratas. Isso
especialmente depois dos acidentes de Three Mile Island (1979, EUA), onde quase
houve o derretimento do reator, e o de Chernobyl (1986, Ucrânia), onde houve o
derretimento parcial. Esse último causou algumas fatalidades e casos de doenças

por radiação, liberando uma nuvem de radioatividades que atravessou
rapidamente todo o hemisfério norte.
OS NOVOS REATORES NUCLEARES DE FISSÃO
A maior parte das usinas nucleares convencionais é composta por um reator
de água pressurizada. Nesses sistemas, a água é colocada em alta pressão (155
atm) para evitar a ebulição, servindo como arrefecedor e como elemento motriz ao
mesmo tempo.

Figura 4-51 - Usina Nuclear

O núcleo do reator de um reator de água pressurizada é feito de um arranjo
de pequenas barras cilíndricas combustíveis de óxido de urânio enriquecido
revestido por uma liga de zircônio, com o diâmetro de um centímetro
aproximadamente.

Normalmente existe um arranjo quadrangular de 17 x 17

barras combustíveis formando o núcleo reator, que possui aproximadamente 3,5 m
de diâmetro e 3,5 m de altura, contido num vaso de pressão de aço com 20 cm de
espessura.
A reação nuclear de fissão produz calor que é removido pela água
circulante. O líquido de resfriamento é bombeado no núcleo a aproximadamente
290 Celsius e sai do núcleo a 325 Celsius (ver Figura 4-52). Para controlar os níveis
de geração de energia, existem barras de controle que são inseridas nos arranjos

combustíveis. Essas barras de controle são feitas de materiais que moderam a
reação de fissão pela absorção dos nêutrons lentos emitidos durante o processo da
fissão. Essas barras são inseridas ou retiradas permitindo o correto controle da
reação nuclear. Para renovar o combustível ou em caso de um acidente, as barras
são baixadas em toda a sua extensão para acabar com a reação.
No laço principal de resfriamento do reator, a água quente sai do núcleo do
mesmo e flui através de um trocador de calor onde ele fornece calor para um laço
de fluxo secundário que opera em baixos níveis de pressão. O vapor produzido no
trocador de calor é então expandido através de uma turbina de vapor, que gira um
gerador que produz eletricidade, tipicamente cerca de 1000 MW, com eficiência na
ordem de 34%. O vapor é então condensado e bombeado novamente no trocador
de calor para completar o laço. Fora a fonte de calor, as usinas nucleares são muito
similares às instalações termelétricas.

Figura 4-52 – Usina nuclear convencional de água pressurizada

As próximas gerações de reatores de amplo espectro tentam conciliar as
vantagens das primeiras configurações enquanto contornam os seus problemas e

desvantagens. A tecnologia tem avançado ao ponto em que é possível imaginar
reatores com probabilidade quase nula de derreter e pela utilização de
arrefecedores não reativos tais como os gases inertes, e ligas de bismuto-chumbo
podem eliminar a necessidade de um segundo sistema de arrefecimento
melhorando a variável econômica.
A Figura 4-53 mostra um reator nuclear resfriado a gás, na sua forma
conceitual. O núcleo é composto por um conjunto de esferas de dióxido de urânio
recobertas de camadas de grafite, permitindo abastecimento contínuo durante a
operação, não pode derreter e degrada muito lentamente, permitindo uma
margem de segurança extremamente grande. Este projeto inovador oferece uma
eficiência térmica maior que os reatores convencionais.

Figura 4-53 – Reator nuclear resfriado a gás [Scientific American Jan, 2002]

A Figura 4-54 mostra o projeto do reator IRIS, desenvolvido pela
Westinghouse Electric Inc. (mostrado no seu desenho conceitual) é inovador nos
processos de geração de vapor (trocador de calor) e no atuador das barras de
controle que estão enclausuradas dentro do vaso de pressão de aço. Na mesma
figura, você pode comparar o tamanho das instalações desta usina com relação aos
reatores convencionais.

Figura 4-54 – Reator nuclear resfriado a água [Scientific American Jan, 2002]

O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR
O ciclo aberto do combustível nuclear (mostrado em cor verde na Figura
4-55) começa pela transformação do minério em combustível físsil, queimando-o
num reator nuclear e depois o colocando num depósito geológico conveniente.
Esse método, que o mais usado nos EUA, utiliza somente 1% do conteúdo
energético do urânio. O ciclo fechado (mostrado em cor branca na mesma figura) o
combustível usado é processado para recuperar o conteúdo de urânio e plutônio
para novo uso. Esse método de reciclagem é usado hoje em dia na França, Japão e
no Reino Unido.

Figura 4-55 – Ciclo do combustível nuclear [Scientific American Jan, 2002]

RESERVAS DE URÂNIO
A estimativa das reservas mundiais de urânio é mostrada na Tabela 4-9 e
Tabela 4-10.
Tabela 4-9 – Reservas mundiais de urânio conhecidas22
País

Toneladas

% mundial

Austrália

863,000

28

Cazaquistão

472,000

15

22 Reasonably Assured Resources plus Estimated Additional Resources – categoria 1, para US$ 80/kg U, 1/1/01 - OECD
NEA & IAEA, Uranium 2001: Resources, Production and Demand.

Canadá

437,000

14

África do Sul

298,000

10

Namíbia

235,000

8

Brasil

197,000

6

Federação Russa

131,000

4

Estados Unidos

104,000

3

Uzbequistão

103,000

3

Total

107,000

Tabela 4-10 – Disponibilidade mundial do urânio (1999)
Country

Ton

% mundial

Austrália

889,000

27

Cazaquistão

558,000

17

Canadá

511,000

15

África do Sul

354,000

11

Namíbia

256,000

8

Brasil

232,000

7

Federação Russa

157,000

5

Estados Unidos de América

125,000

4

125,000

4

Uzbequistão
Total mundial

3,340,000

No consumo atual --> 48 anos

VANTAGENS DA ENERGIA DE FISSÃO NUCLEAR
¾

Pequena quantidade de combustível produz grande quantidade de energia.

¾

Não provoca efeito estufa nem chuva ácida.

¾

A base de conhecimento cientifico relacionado é bem desenvolvida.

DESVANTAGENS DA ENERGIA DE FISSÃO NUCLEAR
¾

Um acidente pode liberar radiação perigosa

¾

O armazenamento dos rejeitos é caro e complicado

¾

As usinas têm custo elevado.

¾

O urânio é um elemento escasso e esgotável.

4.5.

A Energia de Fusão Nuclear

A fusão nuclear é em teoria a resposta a todas as necessidades do ser
humano. Na fusão nuclear os átomos são fundidos uns com os outros liberando
energia. A água pode ser usada como fonte de combustível, porém, no estágio

atual da tecnologia, somente pode se produzir fusão por períodos muito curtos e a
quantidade de energia necessária para iniciar a reação é muito maior que a energia
liberada.
A fusão ocorre quando átomos leves (ex. hidrogênio) são combinados sob
grande pressão e temperatura para formar um átomo mais pesado. A fusão é a
fonte de energia das estrelas e as grandes quantidades de energia liberada por elas
é resultado da conversão de matéria em energia. As condições para gerar uma
fusão termonuclear são as seguintes:

A temperatura
¾

O combustível deve ser aquecido a temperaturas nas quais os elétrons e os núcleos se separam
(aproximadamente 10,000 ºC)

¾

Então aumentar a temperatura até superar as forças repulsivas (aproximadamente 100 milhões de ºC)

Confinamento
¾

A reação deve ser confinada por um período de tempo suficiente para assegurar que as partículas
fundiram entre si.

Densidade
¾

Devem ser alcançadas altas densidades para poder sustentar a fusão

Existem dois tipos de esquemas de fusão: a de confinamento magnético e a
inercial
A FUSÃO NUM REATOR NUCLEAR
Onde conseguir trítio e deutério para alimentar uma usina de fusão? O
trítio pode ser obtido pelo bombardeio de átomos de lítio com nêutrons, e o
deutério existe em grandes quantidades dissolvidas na água natural, em geral a
cada 6,500 átomos de hidrogênio existe um de deutério.

Figura 4-56 - Reator de fusão nuclear Tokamak

COMO PROVOCAR E CONTROLAR A FUSÃO NUCLEAR?
O principal problema em fundir hidrogênio é a sua repulsão eletrostática.
Quando o hidrogênio é aquecido o suficiente (milhões de Kelvins), a energia
cinética do hidrogênio será superior a essa repulsão, e ocorrerá a fusão (Figura
4-57).

Figura 4-57 – Diagrama de um reator de fusão Tokamak

Um dos grandes problemas técnicos é o confinamento para permitir que
possam ser desenvolvidas as enormes temperaturas necessárias sem alterar os

demais materiais da estrutura do reator. Existem dois tipos básicos de sistemas de
confinamento: o sistema eletromagnético e o inercial.

Figura 4-58 - Confinamento magnético, inercial e gravitacional

CONFINAMENTO MAGNÉTICO
O plasma que se forma possui energia tão elevada que ele deve ser
confinado através de fortes campos magnéticos de contenção. O campo magnético
confina o material de fusão superaquecido no centro de um laço toroidal como
mostra a Figura 4-59.

Figura 4-59 - Confinamento Magnético

CONFINAMENTO INERCIAL
O confinamento inercial consiste em aquecimento da superfície, compressão
e conseqüente aumento da densidade em vinte vezes, produzindo uma faísca
termonuclear. Existem dois processos principais: raios-X (método direto) e
condução eletrônica (método indireto). Esses métodos são usados para produzir
uma camadas de pressão ablativa que produza uma implosão.

Figura 4-60 - Confinamento inercial

VANTAGENS DA ENERGIA DE FUSÃO NUCLEAR
¾

É uma fonte de energia inesgotável e eterna para efeitos práticos

¾

Não provoca nenhuma poluição e nem rejeitos radioativos

DESVANTAGENS DA ENERGIA DE FISSÃO NUCLEAR
¾

A base de conhecimento ainda está na fase de experimentação.

4.6. A Energia Solar
O termo energia solar não é uma tecnologia energética única, mas um
grande conjunto de tecnologias energéticas renováveis.

A sua característica

comum é que, diferente do petróleo, gás natural, carvão mineral, e da fissão
nuclear, e que a energia solar é inexaurível. A energia solar pode ser dividida em
três grupos principais: aplicações de aquecimento e resfriamento, geração de
eletricidade e combustão de biomassas.

Figura 4-61 – Células fotovoltaicas

Uma grande quantidade de energia solar chega à Terra a cada dia, ainda em
países frios, até 500 W/m2 de energia chega ao nosso planeta. Em certos lugares,
podem se extrair valores pico de até 1kW/m2. Olhando do ponto de vista
heurístico, pode se dizer que praticamente todas as formas de energia usadas na
atualidade derivam da energia solar.

A energia solar é necessária para o

crescimento dos microorganismos e vegetais que produziram o petróleo e que
produzem a biomassa. Ela é necessária para o crescimento dos animais, assim
como a produção do urânio em tempos remotos.

A energia solar produz as

alterações de climáticas na pressão da atmosfera que gera ventos e tormentas. Ela
aquece a água que evapora e precipita posteriormente e que alimenta os rios; e
gera as correntes marinhas e interfere nas erupções vulcânicas e nos gêiseres.
Podemos dizer que o nosso sol é a mãe da nossa energia.

Figura 4-62 – Fluxo e conversão da energia solar

AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO
A forma mais simples do uso da energia solar para a geração de eletricidade
é o uso de um arranjo de coletores que aquecem água e produzem vapor para
movimentar uma turbina.

Existem muitas instalações desse tipo no mundo,

produzindo aproximadamente 200 MW de potência.
A energia solar pode ser usada diretamente para aquecer água usando
coletores solares, embora esse processo seja um método ineficiente para converter a
energia solar em uma energia que possa ser usada na prática. Um outro método é
o uso das células fotovoltaicas que convertem a luz do sol em eletricidade. As
células fotoelétricas são amplamente usadas em dispositivos tais como
calculadoras e para oferecer alimentação aos satélites de comunicações.
Lamentavelmente, assim como nos coletores solares, a conversão da luz do sol

para implementar fontes viáveis de energia ainda é muito ineficiente e de alto
custo.

Figura 4-63 - O nosso Sol

Os sistemas de aquecimento por energia solar usado em prédios e casas
possuem duas partes principais: um coletor solar e um tanque de armazenamento
com isolamento térmico. Tipicamente, o coletor solar é composto de uma placa
retangular fina, plana e de cor escura dentro de uma caixa com tampa transparente
(usualmente de vidro), montada no teto em direção ao sol. O sol aquece a placa
absorvedora do coletor, que na sua vez, aquece o fluido que circula através de uma
tubulação colocada dentro do coletor.

Para mover o fluido aquecido entre o

coletor e o tanque de armazenamento, o sistema pode usar uma bomba e a
gravidade, e ainda aproveita a tendência da água de circular quando aquecida
num mecanismo chamado de termo-sifão. Alguns sistemas utilizam outro tipo de
fluido e que aquecem indiretamente um trocador de calor dentro do tanque de
armazenamento da água.

Figura 4-64 - Coletor solar para aquecimento

Muitos edifícios comerciais podem usar coletores para fornecer mais do que
água quente. Os sistemas de aquecimento solar podem ser usados para aquecer o
ambiente do prédio. Um sistema de ventilação solar pode ser usado durante as
estações frias para pré-aquecer o ar que entra no edifício, e o calor dos coletores
podem também ser usado para fornecer energia para resfriar o edifício nas estações
quentes.
Os coletores solares nem sempre são necessários para aquecer um prédio.
Alguns edifícios são projetados para aproveitar o aquecimento passivo do sol.
Esses edifícios usualmente possuem grandes janelas e são usados materiais que
absorvem e armazenam o calor do sol e que o transmitem para o piso e às paredes.
Os pisos e paredes aquecem durante o dia e lentamente liberam o calor durante à
noite, num processo chamado ganho direto.

Muitos desses projetos de

aquecimento solar passivo também fornecem iluminação durante o dia no interior
do prédio.

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Pode ser gerada eletricidade através de uma grande variedade de
tecnologias que dependem da radiação solar. Os moinhos de vento e as quedas
de água (fontes de energia mecânica usadas desde a antiguidade) podem ser
usados para girar turbinas para gerar eletricidade. A maioria das instalações
dos geradores eólicos é relativamente pequena, contendo dez ou mais aerogeradores numa configuração que é menos sensível a variações da direção do
vento. Já a eletricidade gerada a partir de instalações hidrelétricas provém em
quase a sua totalidade de represas gigantescas.

A maioria dos lugares

apropriados para a construção de grandes usinas hidrelétricas já tem sido
utilizado, deixando lugar somente para a construção de pequenas represas.

Figura 4-65 – Células solares fotovoltaicas [Fonte: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer]

Outras fontes de eletricidade derivada da energia solar envolvem opções
de alta tecnologia que ainda permanecem economicamente inviáveis para uso
em grande escala.

As células fotovoltaicas que convertem a luz do sol

diretamente em energia elétrica são utilizadas em locações remotas tais como
em satélites espaciais, bombas de irrigação, regiões agrícolas aonde não chega a
rede elétrica, telefones de emergência em auto-estradas remotas e em bóias
sinalizadoras em alto mar; embora muito progresso ainda é necessário no
desenvolvimento dessas tecnologias para ampliar o seu uso.

Figura 4-66 - Painel fotovoltaico

As células fotovoltaicas (ou células solares) convertem a luz do sol
diretamente em eletricidade. Uma célula fotovoltaica consiste de um material
semicondutor que absorve a luz do sol. Os fótons de luz solar atingem elétrons
que são afastados dos seus átomos permitindo o seu fluxo através do material
quanto conectado a um circuito fechado. As células fotovoltaicas comerciais são
tipicamente fabricadas em módulos de aproximadamente 40 células. Dez desses
módulos são montados na forma de uma rede fotovoltaica, usados para gerar
eletricidade para um prédio, ou em números maiores em usinas de geração
fotovoltaica.

Algumas usinas geração fotovoltaica usam um sistema de

concentração de energia solar, coletando-a e focalizando-a através de espelhos
criando uma fonte de luz e calor de alta intensidade. O calor produz vapor ou
energia mecânica que impulsiona um gerador para gerar eletricidade.

Figura 4-67 - Painel fotovoltaico de 70 W

O desenvolvimento comercial de outros métodos parece estar ainda muito
longe no futuro.

A conversão térmica oceânica (CTO) gera eletricidade em

plataformas de alto mar, onde uma turbina é movimentada pela energia gerada
quando é deslocada água salgada fria das profundezas do oceano para uma
superfície mais quente.

Existe também no âmbito altamente especulativo na

atualidade a noção do uso de satélites espaciais para enviar raios de eletricidade
para a Terra através de microondas, e até satélites que implementam espelhos de
vários quilômetros quadrados que refletem a luz solar a áreas remotas, inclusive à
noite dos invernos polares.

Figura 4-68 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica [Fonte: Photovoltaics in Cold Climates, Ross
& Royer]

Figura 4-69 - Sistemas fotovoltaicos isolados de comunicações e de bombeamento de água [Fonte:
Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer]

VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR
¾

É uma fonte renovável de longo prazo

¾

Não produz poluição do ar e nem da água

¾

A luz do sol não tem custo

DESVANTAGENS DA ENERGIA SOLAR
¾

A energia deve ser armazenada para o uso à noite ou em dias nublados

¾

Os painéis fotovoltaicos são caros

¾

A tecnologia atual ainda não está bem desenvolvida

4.7. A Energia da Biomassa
Biomassa é a abreviação para “massa biológica”, que é uma quantidade de
matéria resultante de entidades biológicas existentes na superfície terrestre23. O
termo é mais comumente usado para descrever a energia combustível que pode ser
derivada direta ou indiretamente de fontes de origem biológica.

23

Adaptado de Microsoft® Encarta® 97 Encyclopedia.

A energia proveniente da madeira, resíduos agrícolas e esterco ainda
permanece como fontes primárias de energia em várias regiões do planeta. Em
alguns lugares a biomassa se constitui numa das mais importantes fontes de
energia do país como, por exemplo, no Brasil, onde o suco da cana de açúcar é
convertido em combustível etanol e na província chinesa de Sichuan, onde é
extraído gás combustível a partir de esterco.

Figura 4-70 – Remanescentes dos cultivos são usados como biomassa

A biomassa (ou matéria orgânica) pode ser usada para fornecer calor,
fabricar

combustíveis,

produtos

químicos

e

para

gerar

eletricidade.

Diferentemente de outras fontes renováveis, a biomassa pode ser convertida
diretamente em combustíveis líquidos para usar nos nossos sistemas de transporte.
Os dois bio-combustíveis mais comuns são o etano e o biodiesel. O etanol, um
álcool, é feito pela fermentação de qualquer biomassa rica em carboidratos tais
como o milho ou a cana de açúcar, através de um processo parecido com o da
produção de cerveja.

Esse composto é usualmente usado como aditivo ao

combustível fóssil para diminuir as emissões de monóxido de carbono e outras
emissões que ocasionam poluição do ar. O biodiesel, um éster, é feito usando óleos
vegetais, gordura animal, algas ou ainda gorduras de cozinha recicladas. Ele pode
ser usado como um aditivo ao óleo diesel para reduzir as emissões veiculares ou
na sua forma pura para impulsionar os veículos.

Figura 4-71 - Resíduos da madeira

O calor pode ser usado para converter a biomassa em óleos combustíveis,
que são queimados igual ao petróleo para gerar eletricidade. A biomassa pode ser
queimada diretamente para produzir vapor para a produção de eletricidade ou nos
processos de manufatura. Nas usinas de geração de eletricidade, uma turbina
captura o vapor e o gerador converte o torque mecânico em energia elétrica. Na
indústria de celulose e papel, as cascas das árvores são diretamente queimadas em
caldeiras para produzir água quente necessária para o processo de fabricação, ou
até para aquecimento dos prédios. Algumas usinas termelétricas usam biomassa
como fonte de energia suplementar em caldeiras de alta eficiência para reduzir
significativamente as suas emissões nocivas.

Figura 4-72 - Resíduos agrícolas

Além disso, também pode ser produzido gás para a geração de eletricidade
e calor. Os sistemas de gasificação usam altas temperaturas para converter a

biomassa em gás (uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono e metano).
Esse gás combustível impulsiona uma turbina que é mais parecido com um motor
a jato que no lugar de impulsionar um avião, impulsiona um gerador elétrico.

Figura 4-73 - Cultivos dedicados para uso em caldeiras

A decomposição da biomassa também produz metano, que pode então ser
queimado numa caldeira para produzir vapor para a geração de eletricidade ou
para os processos industriais.

Pequenos sistemas modulares de geração de 5 kW a 5 MW

As novas tecnologias tendem ao uso de materiais e produtos químicos biobaseados para fazer produtos tais como anti-congelantes e plásticos que hoje são
produzidos a partir do petróleo. Em alguns casos, esses produtos podem ser
totalmente biodegradáveis.

Existem vários projetos de pesquisa para desenvolver novas formas de
energia a partir de resíduos biológicos, mas a competição econômica com o
petróleo tem mantido esses desenvolvimentos nos estágios iniciais.

Figura 4-74 – Biomassa

RECURSOS DE BIOMASSA
Os recursos disponíveis com biomassa incluem qualquer matéria orgânica
disponível com base renovável, incluindo cultivos dedicados para uso em energia
(árvores e outros), cultivos dedicados à alimentação, resíduos e rejeitos das
plantações, resíduos de origem animal e vegetal, lixo e outros resíduos industriais.
A manipulação, logística e infraestrutura são aspectos importantes na cadeia de
fornecimento da biomassa.

4.8.

A Energia Hidráulica

O uso da energia do movimento da água data dos tempos da Grécia e Roma
antiga, onde eram usadas rodas de água (pequenas turbinas) para moer o milho. A
grande disponibilidade e pequeno custo do uso de pessoas escravas e de animais
para gerar energia mecânica, restringiram por muito tempo a disseminação das
aplicações da energia hidráulica até o século XIII. Durante a Idade Média foram
desenvolvidas grandes turbinas que desenvolviam potências de saída de até 50
HPs. O projeto inicial das turbinas modernas é devido ao engenheiro civil John
Smeaton, que foi o primeiro a construir grandes turbinas usando ferro fundido.

Figura 4-75 - Princípio de um gerador hidrelétrico

A energia da água deriva do movimento de massa de fluido de um nível
mais alto para um mais baixo, e convertida através de uma turbina hidráulica ou
uma roda de água. A energia hidráulica é uma fonte natural, disponível sempre e
quando haja volume suficiente de fluxo de água. O desenvolvimento de usinas
geradoras requer de grandes construções, lagos de armazenamento, represas,
canais de escoamento e instalações de grandes turbinas e geradores elétricos.

O

custo de desenvolvimento requer de grandes quantidades de capital de
investimento e por isso é frequentemente não economicamente viável em regiões
onde o petróleo ou o carvão mineral são baratos. A pesar disso, o aumento da
preocupação do impacto ambiental das usinas termelétricas e hidrelétricas,
começa-se a contabilizar o “custo ambiental escondido” que não se levava em
conta na hora de calcular o custo real da energia. Fazendo isso, i.e., tentando
avaliar o custo escondido, tendem a tornar as tecnologias renováveis e de pequeno
impacto ambiental mais viável.
A energia hidrelétrica converte a energia potencial gravitacional da água
armazenada numa represa em eletricidade. É criado um grande lago em áreas
onde existe bastante ocorrência de precipitações que consigam manter o nível do

mesmo.

A água é liberada através de um sistema de tubulações na represa,

passando por ela e movimentando turbinas que acopladas a geradores elétricos,
geram eletricidade. Embora o custo inicial da instalação da usina ser bastante
elevado, o custo de produção é extremamente baixo.

Figura 4-76 – Ciclo do movimento da água

4.8.1. As usinas hidrelétricas de
pequeno porte
A diferença das usinas hidrelétricas de grande porte, as de pequeno porte
produzem impacto ambiental muito menor, boa confiabilidade e custo reduzido.
Elas podem ser conectadas à rede elétrica de distribuição, ou em sistemas afastados
e isolados.

Figura 4-77 - Run-of-River, Canada [SNC-Lavalin]

A Figura 4-78 mostra um diagrama de uma usina hidrelétrica.

Ela é

constituída de uma barragem e uma casa de máquinas onde existe uma turbina e
um gerador elétrico.

Figura 4-78 – Componentes de uma usina hidrelétrica

As usinas hidrelétricas de pequeno porte podem ser dividias em três
grupos: micro, mini e pequenas (Tabela 4-11).

As obras civis deste tipo de

empreendimento costumam consumir 60% do custo total da obra, e basicamente

consiste na construção da barragem e da casa de máquinas, escavação de canais,
túneis subterrâneos e reservatório,
Tabela 4-11 - Caracterização de micro, mini e pequenas usinas hidrelétrica
Tipo

Potência típica

Vazão

Micro

< 100 kW

< 0.4 m3/s

Mini
Pequena

100 a 1,000 kW
1 a 50 MW

Diâmetro do bocal

< 0.3 m
3

0.4 a 12.8 m /s
3

> 12.8 m /s

0.3 a 0.8 m
> 0.8 m

As turbinas usadas para as usinas hidrelétricas de pequeno porte são
versões em escala das grandes turbinas das quais é possível obter eficiências da
ordem de 90%. Nos arroios, o fluxo é bastante variável e a turbina deve funcionar
adequadamente para qualquer nível de vazão, ou devem ser usadas várias
turbinas. As turbinas podem ser de reação (Francis, Kaplan) para aplicações com
diferenças de nível baixo e médio, que operam submersas para aproveitar a
pressão da água e a energia cinética; ou de impulso (Pelton, Turgo, fluxo cruzado),
que usa a energia cinética de um jato de água em alta velocidade.

Figura 4-79 - Turbina Francis e Pelton [PO Sjöman Hydrotech Consulting]

Os geradores elétricos podem ser de indução ou síncronos. Os geradores
elétricos de indução devem ser conectados a outros geradores e são usados para
alimentar a rede de alimentação pública. Os geradores síncronos podem funcionar

de forma isolada com relação a outros geradores. Usualmente este último tipo de
gerador é utilizado em aplicações pontuais e isoladas.
Outros equipamentos usados nas usinas são os multiplicadores de
velocidade

(o

inverso

aos

redutores

mecânicos),

controles

eletrônicos,

transformadores, contactoras e sistemas de proteção.
Os custos desse tipo de instalação são específicos do local. Apesar dos
custos iniciais bastante elevados, as obras civis e os equipamentos podem ser
operacionais por mais de cinqüenta anos, com baixíssimos custos de manutenção.
Em geral, somente é necessário um operador trabalhando em tempo parcial para
controlar a geração, e de uma empresa prestadora de serviços, para efetuar a
manutenção periódica. Quanto maior a queda de água, menor tende a ser o custo.
Algumas considerações neste tipo de empreendimento são os baixos custos,
precisando de projetos simples e de fácil construção das estruturas civis. O tempo
de desenvolvimento é de dois a cinco anos, dependendo da aprovação dos órgãos
de gestão e proteção dos recursos ambientais. O projeto de engenharia envolve
quatro fases:
¾

O reconhecimento do recurso hídrico potencial

¾

Estudos de viabilidade econômica

¾

Estudos de confiabilidade

¾

Planejamento do sistema e o projeto de engenharia

O desenvolvimento de usinas hidrelétricas de pequeno porte pode alterar o
habitat dos peixes, a paisagem e o uso dos recursos hídricos para uso recreativo ou
de transporte. A atenuação do impacto ambiental depende do lugar e do tipo de
projeto.

4.8.2. Recursos hídricos mundiais
A Tabela 4-12 mostra o percentual desenvolvido de recursos hídricos por
posição geográfica para geração de eletricidade. Os grandes potenciais mundiais
hídricos

já

foram

desenvolvidos,

empreendimentos de pequeno porte.

restando

apenas

os

potenciais

para

Tabela 4-12 – Potencial Hídrico por posição geográfica [Fonte: Renewable Energy: Sources for Fuels and
Electricity, 1993, Island Press]
Posição geográfica

Potencial técnico

Desenvolvido [%]

[TWh/ano]
África

1,150

3

Sudeste Asiático e Oriente

2,280

8

China

1,920

6

Remanescente da antiga

3,830

6

970

55

América do Sul

3,190

11

América Central

350

9

Europa

1,070

45

Oceania

200

19

Médio

União Soviética
América do Norte

VANTAGENS DA ENERGIA HIDRELÉTRICA
¾

É uma fonte renovável

¾

É uma forma limpa e barata de produzir energia elétrica

DESVANTAGENS DA ENERGIA HIDRELÉTRICA
¾

É uma fonte muito limitada (depende de elevações de água)

¾

As represas interrompem o habitat dos peixes e outros animais

¾

O impacto ambiental das áreas alagadas (morte de plantas, animais, insetos e microorganismos,
conseqüente geração de CO2, redução do oxigênio da água e outros efeitos), é de valor incalculável.

4.9.

A Energia Eólica

A energia do vento é uma alternativa energética limpa, mas com algumas
limitações técnicas. A energia gerada pelas turbinas de vento tem capacidade
limitada, geralmente com potência insuficiente para consumo em grande escala.
Uma solução é a criação de usinas eólicas onde centenas de aero-geradores são
ligados numa rede. As usinas eólicas requerem de vento constante e por isso
normalmente são construídas no topo de um morro ou no mar.

Figura 4-80 – Instalações de uma usina eólica

Na realidade a energia dos ventos (ou eólica) é produzida pela energia solar.
A radiação do sol atinge diferentes partes da terra com diferentes intensidades,
tanto nas partes onde é dia e onde é noite, quanto em diferentes superfícies como
terra e água, que absorvem e refletem quantidades diferentes de energia. Essas
diferenças ocasionam o aquecimento diferenciado da atmosfera. O ar quente sobe,
reduzindo a pressão atmosférica na superfície da Terra, e o ar frio desce para
substituí-lo resultando em vento (movimento de massas de ar). O ar possui massa,
e quanto se movimenta, contém energia cinética. Uma parte dessa energia pode
ser convertida em outras formas, tais como a energia mecânica ou eletricidade.

Figura 4-81 – Aero-gerador de grande capacidade

Os sistemas de energia que aproveitam o vento transformam a energia
cinética dos mesmos em força mecânica que pode ser aproveitada para bombear
água em poços rurais de locais remotos, para impulsionar navios, moer grãos ou se
acoplada a um gerador eletromecânico, para gerar eletricidade.
Para aproveitar a energia dos ventos para a geração de energia elétrica, se
usa uma turbina.

Existem dois tipos básicos de turbinas elétricas: as de eixo

vertical e as de eixo horizontal.

As turbinas de eixo horizontais são as mais

comuns nos dias de hoje. A Figura 4-82 mostra os dois tipos de desenho de
turbinas.

Figura 4-82 – Turbinas com eixo horizontal e com eixo vertical.

Os subsistemas da turbina incluem (Figura 4-83):
¾

Um rotor ou pás, que convertem a energia do vento em energia rotacional no eixo;

¾

Uma casa de máquinas que incluem uma caixa de engrenagens de redução24 e o gerador elétrico;

¾

Uma torre, para suportar o rotor e a casa de máquinas; e

¾

Os equipamentos eletrônicos de controle, cabos elétricos, aterramentos e equipamentos de interconexão.

Figura 4-83 – Subsistemas de um aero-gerador [Fonte: Bundesverband Wind Energy 2005]

As pás da turbina atuam como assas de um avião. Quando o vento atinge
as pás se forma uma região de baixa pressão na parte traseira da pá. Essa região de
24

Algumas turbinas não precisam de caixa de redução.

baixa pressão puxa a pá a favor do vento provocando a rotação do rotor. A força
devido à baixa pressão é muito mais forte que a força de empuxo que o vento
provoca na parte frontal da pá. A combinação das forças de pressão e de arrasto
provoca a rotação do rotor de forma parecida a uma hélice de propulsão.

Figura 4-84 – Turbina em Le Nordais, Quebec, Canada

Figura 4-85 – Parque de geração eólica [Danmarks Tekniske Universitet]

As turbinas de vento variam em tamanho dependendo da sua capacidade
instalada de geração. A Figura 4-86 mostra as características físicas de turbinas de
geração.

Figura 4-86 – Potências de geração para turbinas mostrando os valores máximos desde o ano de 1980

A eletricidade gerada por uma turbina usualmente é transmitida até as
linhas de transmissão onde é misturada com a energia elétrica gerada por outros
tipos de usinas, e distribuída aos consumidores.
A energia gerada por uma turbina de vento depende do tamanho da mesma
e da velocidade do vento que movimenta o rotor.

As turbinas de vento são

fabricadas nos dias de hoje, para desenvolver potências de geração de 250 W até 5
MW. Por exemplo, uma turbina de 10 kW pode gerar em torno de 10 MWh por
ano, num local onde o vento tem a velocidade média de 20 km/h, que é suficiente
para alimentar uma residência. Já uma turbina de 2 MW pode gerar mais de 6 TWh
em um ano, suficiente para alimentar mais de 500 residências.

Figura 4-87 – Apenas, 4 m2 de uma turbina são necessários para fornecer o consumo anual de energia
elétrica de uma família de quatro pessoas [Fonte: Bundesverband Wind Energy 2005]

A velocidade do vento é um elemento crucial no desempenho projetado
para a turbina e por isso são necessárias medições das velocidades médias do
vento na região nas quatro estações, antes da construção do sistema. Em geral, é
necessária uma média superior aos 4 m/s para movimentar pequenas turbinas
elétricas. As turbinas para geração em grande escala precisam de ventos de no
mínimo 6 m/s.

Figura 4-88 – Uma única turbina de 1.5 MW é capaz de fornecer energia elétrica limpa a 1,000 residências
ou 4,000 pessoas [Fonte: Bundesverband Wind Energy 2005]

A energia disponível no vento é proporcional ao cubo da sua velocidade.
Teoricamente isso significa que dobrando a velocidade do vento aumenta a
potência disponível pelo fator de oito. Dessa forma, a operação de uma turbina
num local onde a média da velocidade do vento é de 7 m/s gera 38% mais energia
que uma onde a média é de 6 m/s. Isso acontece porque o cubo de 7 (73 = 343) é
38% maior que o cubo de 6 (63 = 216) – no mundo real a turbina não produzirá
muito mais do que 15% para a diferença de 1 m/s. O importante é ver que uma
pequena diferença na velocidade do vento pode significar numa grande diferença
na energia disponível e na eletricidade produzida, resultando em grandes
diferenças no custo desta última.
As torres das turbinas são feitas de aço de forma tubular. As pás são feitas
de fibra de vidro reforçadas com poliéster ou de madeira aglomerada com epóxi.
Os tamanhos do rotor das turbinas grandes para produção em grande escala
variam de 50 m a 110 m e com torres de mais de 140 m de altura.
As turbinas projetadas para atender pequenas residências são muito
menores, na ordem de 8 m de diâmetro montadas em torres de 40 m de altura ou
menos.
O grande problema da geração eólica é quando houver intermitência no
vento. Para medir a produtividade dos sistemas de geração de energia se utiliza o
fator de capacidade.

O fator de capacidade compara a produção de energia

durante um determinado período de tempo com àquela que poderia ter sido
produzida operando na sua máxima capacidade.
As usinas termelétricas convencionais utilizam queimam combustíveis de
forma contínua, mesmo que a energia que possa ser gerada não seja consumida na
sua totalidade. Essas usinas trabalham com capacidades típicas da ordem de 40%
a 80%. Uma usina eólica é impulsionada pelo vento, que às vezes sopra com força
e às vezes não. Embora algumas turbinas modernas possam operar 65% a 80% do
tempo, elas frequentemente desenvolvem menos que a sua capacidade total. Os

fatores de capacidade típicos são na ordem de 25% a 40%, embora esses valores
possam aumentar nas temporadas ventosas.
É importante notar que enquanto o fator de capacidade identifica o grau de
confiabilidade de uma usina termelétrica, no caso de uma usina eólica, identifica o
projeto econômico da turbina. Com um rotor extremamente grande e um gerador
extremamente pequeno, a turbina sempre irá trabalhar na sua capacidade máxima
quando o vento soprar, alcançando fatores de capacidade da ordem de 60% a 80%,
embora produzindo pouca eletricidade.
A maior relação de investimento por R$ investido é dada pelo uso de
geradores grandes e aceitando o fato que o fator de capacidade será pequeno.
Nesse aspecto, as turbinas eólicas são diferentes às usinas termelétricas
convencionais.
As turbinas eólicas podem ser usadas em aplicações isoladas ou podem ser
conectadas à rede de distribuição elétrica, ou ainda combinadas com sistemas
fotovoltaicos e geradores a diesel.

4.10. A Energia Geotérmica
A energia geotérmica provém do calor interno do planeta. Ela é um recurso
energético limpo e sustentável. Os recursos geotérmicos são tão diversos quanto a
existência de água quente perto da superfície terrestre, rochas quentes encontradas
a poucos de quilômetros de profundidade, e o magma com temperaturas
extremamente elevadas nas profundezas do planeta.

Figura 4-89 - O nosso planeta Terra

Quase em todo o planeta, a superfície terrestre (entre o solo e 3 metros de
profundidade) mantém uma temperatura constante entre 10°C e 16°C.

Uma

bomba de calor geotérmica pode ser usada para aquecer ou resfriar prédios e
residências. Uma bomba de calor geotérmica consiste de uma bomba de calor (um
sistema de dutos para distribuição de ar) e um trocador de calor (um sistema de
tubulações aquecidas no subsolo perto do prédio). No inverno a bomba de calor
remove calor do trocador de calor e o bombeia para o sistema interno de
distribuição. No verão, o processo é revertido e a bomba de calor move o calor do
ar do interior do prédio para o trocador de calor. Esse calor no verão pode ser
usado para fornecer uma fonte de água quente.

Figura 4-90 – Vista em corte transversal da Terra

As instalações para a geração de eletricidade consistem em escavações de
reservatórios subterrâneos.

Algumas usinas geotérmicas de geração de

eletricidade utilizam o vapor de um reservatório para impulsionar uma turbina e
um gerador, enquanto outras usam a água quente para ferver um outro fluido que
evapora e então gira uma turbina. A água quente localizada perto da superfície
pode ser usada diretamente para aquecimento.

Algumas aplicações diretas

incluem o aquecimento de prédios, crescimento de plantas em estufas, secagem de
grãos, aquecimento de água em pisciculturas e muitos outros processos industriais
tais como a pasteurização de leite.

Figura 4-91 – Aproveitamento dos recursos geotérmicos

De 5 a 10 km de abaixo da superfície terrestre existem rochas quentes em
todos os lugares, e em certas áreas, ainda a menores profundidades. O acesso a
esses recursos energéticos envolve o uso de injeção de água fria fazendo-a circular
através da rocha perfurada, e retornando água aquecida para a superfície. Hoje em
dia ainda não há aplicações comerciais que usem desse recurso, sendo que as
existentes são em aplicações pontuais. A tecnologia existente ainda não permite
extrair o calor diretamente do magma, que é o maior recurso de energia
geotérmica.

Figura 4-92 – Usinas de geração elétrica a partir de fontes geotérmicas

Dentro da Terra existem temperaturas muito elevadas.

Fazendo poços

profundos pode se enviar água fria para as regiões quentes. Se a energia calorífica
for suficiente, pode se produzir vapor de água que volta à superfície. Essa água
pode ser encanada para uso em residências.
As fontes de energia do planeta são:
¾

Em torno de 70% dessa energia provém do decaimento de núcleos radiativos com longa meia-vida
existentes no interior do planeta.

¾

Alguma energia é proveniente do calor residual deixado na formação do planeta.

¾

O restante da energia armazenada provém de impactos de meteoros.

As fontes de energia geotérmica são:
¾

Reservatórios naturais de água quente: são reservatórios de água quente subterrânea. Esse tipo de
recurso é mais adequado para uso em aquecimento de prédios e residências, do que em instalações
elétricas.

¾

Reservatórios naturais de vapor de água: neste caso, uma perfuração em locais adequados do planeta
pode liberar vapor de água para a superfície.

¾

Reservatórios geo-pressurizados: neste tipo de reservatório, existe salmoura com gás natural sob a
pressão de uma parede impermeável de pedra no subsolo. Esse tipo de recurso pode ser usado para
aquecimento e para extração de gás natural.

¾

Gradiente térmico: em qualquer lugar do planeta é normal um gradiente de temperatura de +300ºC/km
de profundidade na crosta terrestre. Dessa forma, cavando um buraco de 6 km de profundidade haverá
uma diferença de temperatura aproximada de 1800ºC com relação à superfície. Esta diferença é

suficiente para produzir energia elétrica. A pesar disso, ainda não foram desenvolvidas tecnologias
apropriadas para aproveitar essa imensa fonte de energia.
¾

Rochas quentes e secas: Esse tipo de condições existe em algumas partes do planeta. É similar ao
gradiente geotérmico, mas o gradiente é de 400ºC/km.

¾

Magma fundido: Ainda não foram desenvolvidas tecnologias adequadas para aproveitar as grandes
reservas de magma.

USO DIRETO DA ENERGIA GEOTÉRMICA
O uso direto de energia geotérmica é apropriado para fontes com
temperaturas abaixo de 150ºC. Algumas aplicações diretas são:
¾

Aquecimento de espaços

¾

Ar-condicionado

¾

Processos industriais

¾

Secagem

¾

Estufas

¾

Aqüicultura

¾

Água quente

¾

Derretimento de neve

¾

Aquecimento de piscinas e de refúgios

Figura 4-93 - Estufas, piscicultura, e secagem de grãos [Gretz and Warren]

Tecnologias de uso direto
O uso direto funciona enviando água para um poço onde será aquecida pelo
calor terrestre. Uma bomba de calor é usada para extrair o calor de água para uma
outra substancia que aquece uma casa. Depois da água ser novamente esfriadas, é
injetada novamente no poço. As tecnologias de uso dependem do tipo de recurso

existente no local de aproveitamento, e podem utilizar coletores de calor
superficiais ou profundos.
Coletores de calor superficial: este sistema utiliza laços horizontais
preenchidos com água circulante a uma profundidade de 80 a 160 cm do solo.
Coletores de calor profundo: este tipo utiliza um ou dois laços verticais
subterrâneos a 150 m da superfície.

Figura 4-94 – Sistemas de tubos em U em perfurações de diâmetro pequeno [Hopkirk et al, 1988]

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE
A geração de eletricidade é possível para fontes de mais de 150ºC. Alguns
tipos de usinas são as de vapor seco, vapor rápido, ciclo binário e de rochas
quentes e secas.

Figura 4-95 – Planta de energia geotérmica em Imperial Valley (Califórnia, EUA)

Usinas de vapor seco: é o primeiro tipo de usina criada. Elas usam o vapor
subterrâneo para mover diretamente as turbinas.

Figura 4-96 – Usina de vapor seco em The Geysers (Califórnia, EUA) [Pacific Gás and Electric]

Figura 4-97 - Diagrama de funcionamento de um usina de vapor seco [U.S. Departamento of Energy]

Usinas de vapor rápido: essas usinas são as mais comuns. Estes
sistemas injetam água a grande pressão nas profundezas da terra,
alcançando temperaturas da ordem de 350ºC ou mais que voltam à
superfície.

Esta água é transportada para câmaras de baixa pressão,

resultando em movimento de turbinas. A água e o vapor remanescentes são
injetados de volta na fonte da qual foram retirados.

Figura 4-98 - Diagrama de uma usina de vapor rápido [U.S. Departamento of Energy]

Usinas de ciclo binário: este tipo de sistema consiste na passagem de água
moderadamente quente de origem geotérmica através de um trocador de calor que
transfere energia térmica a um outro fluido com baixo ponto de ebulição
(normalmente de constituição orgânica). O vapor resultante do líquido orgânico
movimenta as turbinas de geração. Este tipo de processo não produz nenhum tipo
de emissão e a temperatura da água é menor à necessária pelas usinas de vapor
rápido.

Figura 4-99 – Diagrama de usina de ciclo binário

Figura 4-100 – Usina geotérmica Mammoth-Pacific (EUA)

Usinas de rochas quentes e secas: o modelo mais simples possui uma
perfuração de injeção e dois orifícios de produção. Água fria pressurizada é
injetada para abaixo e as rochas quentes a aquecem e empurram de volta para a
superfície. A água então pressurizada e com temperaturas da ordem de 180ºC
passa por uma superfície em contato térmico com um outro líquido com baixo
ponto de evaporação, em geral líquidos orgânicos como o butano.

O vapor

resultante movimenta as turbinas, e então a água mais fria é injetada novamente
para ser aquecida. Este sistema não produz nenhum tipo de emissão.

Esquema de uma usina de rochas quentes e secas

DESVANTAGENS DOS RECURSOS GEOTÉRMICOS
Alguns efeitos prejudiciais que podem acontecer com a exploração da
energia geotérmica são os seguintes:
¾

A salmoura pode salinizar o solo se a água não for injetada de volta no reservatório após a extração do
calor.

¾

A extração de grandes quantidades de água pode ocasionar afundamento do solo e pode levar ao aumento
da atividade sísmica. Para prevenir isso, a água resfriada deve ser injetada novamente para manter a
pressão da água constante no subsolo.

¾

As usinas de geração que não injetarem a água de volta no subsolo podem liberar H2S (o gás de “ovo
podre”). Esse gás pode causar problemas porque a sua inalação em grandes quantidades pode ser fatal.

¾

A explosão de um orifício pode empurrar toneladas de pedra, pó e vapor para a atmosfera.

¾

A perfuração produz poluição sonora.

VANTAGENS DOS RECURSOS GEOTÉRMICOS
¾

Alguns minérios úteis, tais como zinco e sílica podem ser extraídos das águas subterrâneas.

¾

A energia geotérmica é uma energia localmente pré-existente. Ela pode criar postos de trabalho,
melhorar a posição econômica dos paises, e diminuir a dependência do petróleo de países estrangeiros.

¾

Em grandes usinas, o custo é de US$ 0.04 a US$ 0.08 por kWh. Esse custo é quase competitivo com as
fontes convencionais de energia.

¾

As usinas geotérmicas podem ficar em funcionamento de 90% a 100% do tempo. As usinas termelétricas
podem ficar somente 75% e as nucleares 65% do tempo.

¾

As usinas de vapor seco e de vapor rápido emitem mil a duas mil vezes menos dióxido de carbono que as
usinas termelétricas, com emissão zero de óxidos nitrosos e pequenas quantidades de SO2.

¾

A produção de energia elétrica de origem geotérmica produz somente 14 g/kWh de dióxido de carbono,
enquanto o gás natural produz 453 g/kWh e 906 g/kWh para o carvão mineral.

¾

As usinas de ciclo binário e de rochas quentes não produzem nenhuma emissão.

¾

As usinas geotérmicas não requerem de grandes extensões de terras. Uma área de 400 m2 pode produzir
1GW de energia durante 30 anos.

¾

As bombas geotérmicas de calor produzem quatro vezes mais energia do que consome. Os custos iniciais
são elevados, porém o custo de manutenção é um terço comparado ao de um sistema de aquecimento
convencional, além de diminuir o valor da conta da eletricidade.

¾

A eletricidade gerada pelas usinas geotérmicas poupa a queima de 83 milhões de barris de petróleo a cada
ano no mundo. Isso evita que 40 milhões de toneladas de CO2 sejam lançados na atmosfera.

¾

O uso direto da energia geotérmica evita a queima de 103 milhões de barris de petróleo a cada ano no
mundo. Isso evita que sejam lançadas 50 toneladas de CO2 na atmosfera.

Figura 4-101 – Comparação das emissões de CO2 entre os sistemas de energia

DISPONIBILIDADE DA ENERGIA GEOTÉRMICA
Em média, a Terra emite de 1 a 16 W/m2, embora existam áreas perto de
regiões vulcânicas ativas, de gêiseres e de águas termais, onde esses valores são
bem maiores.

Figura 4-102 - Usina Geotérmica [Microsoft Encarta 1997]

Como regra geral, 1 km3 de rocha quente a 100ºC, pode liberar 30 MW de
eletricidade durante trinta anos. Estima-se que o mundo pode produzir 600,000 EJ
durante 5 milhões de anos.

Acredita-se que a radiação térmica do centro do

planeta é suficiente para as demandas de energia dos seres humanos para todo o
tempo de vida da biosfera.

Figura 4-103 - A dinâmica do planeta Terra

A produção de energia geotérmica é a terceira colocada entre as energias
chamadas renováveis. Ela está atrás da hidráulica e biomassa, mas na frente da
solar e eólica.

A Islândia é um dos países que mais utilizam a energia geotérmica. Um
total de 86% das residências são aquecidas usando a energia geotérmica. O 16% da
geração total de energia elétrica provém de fontes geotérmicas.
A Figura 4-104 mostra o levantamento do potencial da energia geotérmica
na superfície do planeta. A Tabela 4-13 mostra a potencia de instalação e a
produção de energia elétrica produzida por fontes geotérmicas no mundo.

Figura 4-104 - Potencial do recurso geotérmico
Tabela 4-13 – Instalações de geração elétrica de fontes geotérmicas no mundo

4.11. A Energia Oceânica
A energia dos oceanos é suprida pelo sol e através da força gravitacional do
sol e da lua. Perto da superfície do oceano, o vento induz a ação das ondas
causando correntes de água de aproximadamente 3% da velocidade do vento. As
marés produzem fortes correntes nas bacias costeiras e nos rios. A superfície do
oceano é aquecida pela luz solar em 70%, adicionando energia térmica e causando
expansão e fluxo de massas de água.
Os oceanos contêm dois tipos básicos de energia: energia térmica do
aquecimento do sol e energia mecânica das ondas e marés. O oceano cobre mais
de 70% da superfície terrestre, fazendo do planeta um gigantesco coletor solar. O
sol aquece a superfície da água a uma temperatura muito superior à temperatura
da mesma nas profundezas, e essa diferença de temperatura armazena energia
térmica. A energia térmica é usada para muitas aplicações, incluindo a geração de
energia elétrica.

A potência por unidade de comprimento da onda pode ser calculada por

p=

P σ g 2 h 2T
=
,
L
32π
onde σ é a densidade da água do mar, g é a constante gravitacional, h é a

amplitude total da onda (do ponto mais alto ao mais baixo da onda) e T é o
período da onda em segundos, igual ao inverso da freqüência em número de
ondas por segundo. Assim, uma onda de 1.2 m de altura, que acontece de dez em
dez segundos, dissipa 22,000 HP por km de litoral25.
A energia máxima das marés é igual a EMax = ηδ gR 2 S , onde δ é a densidade
da água, g a aceleração da gravidade, R a altura da maré, S a área total da baía e η
a eficiência da conversão da energia mecânica em eletricidade.
Existem três tipos de sistemas de conversão em eletricidade: o de ciclo
fechado, o de ciclo aberto e o híbrido. Os sistemas de ciclo fechado usam uma
superfície de água aquecida da superfície para vaporizar um fluido com baixo
ponto de evaporação, tais como a amônia. O vapor expande e movimenta uma
turbina que está conectada mecanicamente a um gerador elétrico. Os sistemas de
ciclo aberto fervem a água do mar pela aplicação de baixas pressões. Isso produz
vapor que passa através de uma turbina. Nos sistemas híbridos há a combinação
de ambos os tipos anteriores.
A energia mecânica dos oceanos é muito diferente da energia térmica do
mesmo. Embora se pense que o sol afeta toda a atividade oceânica, as marés são
devidas principalmente pela atração gravitacional da lua, e as ondas são geradas
principalmente pelos ventos. Normalmente são usadas barragens para converter a
energia das marés em eletricidade, forçando a água através de turbinas que ativam
um gerador. Para a conversão da energia das ondas, existem três sistemas básicos:
os sistemas em canal que afunilam as ondas em reservatórios, os sistemas
flutuantes que movimentam bombas hidráulicas, e os sistemas de colunas de água
oscilantes que usam as ondas para comprimir ar dentro de um vaso de pressão. A
25

Kotch, p. 247.

energia mecânica gerada desses sistemas pode ativar diretamente um gerador ou
transferir força para um fluido, água, ou ar que movimenta uma turbina acoplada
a um gerador. As aplicações comerciais atuais ainda não estão bem desenvolvidas.
A FORÇA DAS ONDAS
As ondas e as correntes são causadas principalmente pelos ventos, e os
ventos são causados pelas diferenças de aquecimento de massas de ar na superfície
terrestre. A captura dessa “energia solar” armazenada pode ser feito de várias
formas. Um exemplo é mostrado na Figura 4-105. As ondas batem num quebramar fazendo que a água contida suba e desça como um pistão, forçando um
deslocamento de ar entre as pás de uma turbina, gerando eletricidade.

Figura 4-105 – Conversão da energia das ondas marinhas [Brook/Cole Thomson Learning Inc. 2002]

Figura 4-106 – Conversão da energia das ondas marinhas

A energia cinética das ondas é transformada em eletricidade.

A energia

cinética das ondas é aproximadamente 1,000 vezes maior que a do vento, e,
portanto requer de 200 vezes menos espaço que as instalações eólicas requerem.

Figura 4-107 - Turbina usada em aplicação de coluna de água oscilante

A Figura 4-107 mostra uma turbina usada em aplicações de OWC26 e a
Figura 4-108 mostra a primeira usina comercial (5 MW) desenvolvida pela
WaveGen na ilha de Islay, Escócia.

26

OWC: Oscillating Water Column.

Figura 4-108 – Usina comercial de 5 MW construída na ilha de Islay, Escócia.

Figura 4-109 - Gerador de coluna de água oscilante

A FORÇA DAS CORRENTES
A força das correntes do mar pode ser aproveitada para gerar energia
elétrica, através de turbinas submersas. As áreas apropriadas para este tipo de
aplicação são os estreitos entre ilhas.

A energia das correntes é uma fonte

gigantesca de energia estimada em 450 GW27.
27

Blue Energy, 2000.

Figura 4-110 – Pequena usina de geração por correntes marinhas

As turbinas submersas funcionam como um gerador eólico só que mais
eficiente porque a água é 832 vezes mais densa que o ar. A velocidade de água de
5 nós fornecem mais energia cinética que um vento de 350 km/h. A Figura 4-111
mostra uma turbina de geração por correntes de água.

Figura 4-111 – Vista de uma turbina de geração por correntes de água

A FORÇA DAS MARÉS
Uma usina de aproveitamento da energia das marés consiste num sistema
de barragens e uma represa contendo uma eclusa que se abre para permitir o fluxo
da maré para dentro de um grande reservatório. As eclusas posteriormente se
fecham e o nível do mar começa a cair com relação ao nível da represa. A água do
reservatório se encontra num nível superior ao do mar, e então é direcionada

através de tubulações movimentando turbinas geradoras.

As barragens são

projetadas para produzir energia tanto na maré alta quanto na baixa.

Figura 4-112 – Reservatório para geração aproveitando a força das marés

A Figura 4-115 mostra uma usina de 240 MW que usa a força das marés. As
marés flutuam o nível do oceano em até 4 metros por dia. O potencial mundial é
estimado em 64,000 MW.

Figura 4-113 – Usina de geração de 240 MW usando a força das marés (La Rance, França)

GRADIENTE TÉRMICO
Enquanto as ondas e correntes representam a fonte mais explicita para a
geração de energia elétrica dos oceanos, existe um potencial muito maior devido ao
gradiente térmico da água entre a superfície e o fundo do mar.

A eficiência de Carnot é proporcional a

T1 − T2
, o que indica que a
T1

transferência de calor pode ser usada para produzir trabalho. Quanto maior for a
diferença entre a fonte e o sumidouro do calor, maior será a eficiência da conversão
de energia. Como a diferença de temperatura entre a água superficial e a água
profunda é de aproximadamente 20ºC, um sistema OTEC pode produzir
quantidades significativas de energia com um ciclo de Carnot máximo aproximado
de 6.7%.

Figura 4-114 - Diagrama de funcionamento de um sistema OTEC

Uma usina de conversão da energia térmica dos oceanos – OTEC28 - consiste
na circulação de amônia.

A água morna da superfície do oceano vaporiza a

amônia, que se expande e cria pressão suficiente para girar a turbina de um
gerador. A amônia vaporizada é condensada usando a água fria extraída do fundo
do mar e bombeada de volta para o vaporizador (Figura 4-115).

28

OTEC: Ocean Thermal Energy Conversion.

Figura 4-115 – Esquema da geração de energia elétrica OTEC [Brook/Cole Thomson Learning Inc. 2002]

A Figura 4-116 mostra um sistema OTEC de ciclo fechado, e a Figura 4-117
de ciclo aberto.

Figura 4-116 - Sistema OTEC de ciclo fechado

Figura 4-117 - Sistema OTEC de ciclo aberto

Figura 4-118 - Usina ciclo aberto no Hawaii, EUA (Natural Energy Lab of Hawaii)

Os melhores locais para o aproveitamento da OTEC pode ser visto na Figura
4-119. Mais da metade da energia solar é absorvida entre os trópicos de Câncer e
de Capricórnio.

Figura 4-119 - Potencial de aproveitamento da OTEC

Figura 4-120 - Potencial de aproveitamento da força das ondas

VANTAGENS DA ENERGIA OCEÂNICA
¾

A temperatura do mar e as marés são constantes e previsíveis

¾

As ondas acontecem 100% do tempo

¾

As usinas termo-oceânicas podem produzir energia elétrica de forma contínua e podem operar tanto nos
trópicos quanto nos pólos.

¾

Fonte abundante, limpa e renovável.

¾

Pode substituir completamente os combustíveis fósseis

¾

Não polui e não contribui para o aquecimento global.

¾

Pode ser usada para produzir água potável a partir da água do mar.

DESVANTAGENS DA ENERGIA OCEÂNICA
¾

As instalações de energia das marés ocasionam impacto ambiental na vida marina litorânea.

¾

A produção de energia não acompanha os picos de demanda.

¾

Custos iniciais elevados

¾

Número limitado de locais apropriados

¾

Susceptível as tormentas oceânicas

Figura 4-121 – Proposta de uma empresa alemã de um parque de hibrido de geração - eólico (36 MW),
OTEC (36 MW), ondas (36 MW) e sistema de dessalinização marinho

4.12.A Energia do Hidrogênio
O hidrogênio é o elemento mais simples; um átomo consiste de somente um
próton e um elétron. Ele é o elemento mais abundante do universo. Apesar da sua
simplicidade e abundancia o hidrogênio não existe naturalmente na forma de gás
na Terra – ele está sempre combinado com algum outro elemento. A água, por
exemplo, resulta da combinação do hidrogênio com o oxigênio (H2O).

O

hidrogênio é encontrado também em muitos compostos orgânicos, notavelmente

nos hidrocarbonetos que fazem parte da maioria dos nossos combustíveis, tais
como a gasolina, gás natural, metanol e propano.
O hidrogênio pode ser recuperado pela separação do mesmo a partir de
hidrocarbonetos pela aplicação de um processo chamado de reformação do
hidrogênio. Hoje em dia, a maior parte do hidrogênio é extraída a partir do gás
natural. Pode se usar também uma corrente elétrica para separar a água em seus
componentes de oxigênio e hidrogênio. Algumas algas e bactérias, usando a luz
do sol como fonte de energia, podem separar o hidrogênio sob certas condições.
O hidrogênio é altamente energético, e mesmo assim, um motor que queime
hidrogênio puro não produz poluição. A NASA tem usado hidrogênio líquido
desde a década de 1970 para impulsionar as suas naves espaciais e outros foguetes.
As células de combustível de hidrogênio fornecem energia aos sistemas elétricos
das naves espaciais, produzindo água pura como resultado da operação, que pode
então ser bebida pela tripulação. A célula de combustível é como uma bateria de
carro que deve se constantemente abastecida de combustível, nunca perde a sua
carga.
A célula de combustível é uma tecnologia promissora para uso como fonte
de calor e eletricidade para prédios e residências, e como fonte de energia elétrica
para movimentar veículos elétricos. Apesar de que essas aplicações poderiam
idealmente consumir diretamente hidrogênio puro, a curto prazo eles deverão
consumir gás natural, metanol ou gasolina. Reformando esses combustíveis para
extrair hidrogênio irá permitir o aproveitamento de toda a nossa infra-estrutura
energética instalada – postos de combustíveis, tubulações de gás natural, etc. – pelo
menos enquanto os combustíveis fósseis ainda existam de forma economicamente
viável.

Figura 4-122 - Célula de combustível

Num futuro próximo, o hidrogênio poderá ser um importante transportador
de energia, como hoje é a energia elétrica. Um transportador de energia carrega,
move e distribui energia de forma útil aos consumidores.

As outras fontes

renováveis de energia, como o sol, ventos, ondas e marés, não podem produzir
energia todo o tempo.

A energia do hidrogênio pode ser armazenada até a

necessidade do seu uso e pode ser transportado para onde for necessário.
Alguns expertos pensam que o hidrogênio irá formar a infra-estrutura
básica que irá energizar as sociedades futuras, substituindo a infra-estrutura
existente de gás natural, carvão mineral e eletricidade. Eles visualizam uma nova
sociedade do hidrogênio que substituirá as economias atuais de energia

4.12.1. As células combustíveis
A célula combustível usa a energia térmica do hidrogeno para produzir
eletricidade e água de forma limpa e eficiente. A célula combustível é única em
termos de variedade de aplicações; elas podem fornecer energia para sistemas tão
grandes quanto uma usina comercial de geração, quanto para pequenos detectores
de fumaça.

Figura 4-123 - Interior de uma célula combustível

As células combustíveis apresentam vantagens sobre as tecnologias de
combustão convencionais correntemente usadas em muitas usinas de geração e em
muitos veículos de passageiros. Elas produzem muito menos quantidade de gases
que geram efeito estufa e nenhum que gere smog que causa problemas de saúde.
Se for usado hidrogênio puro numa célula combustível, emitirá somente calor e
água como resultado da sua operação.
Como funciona uma célula combustível? Uma célula combustível é um
dispositivo que usa hidrogênio (ou combustível rico em hidrogênio) e oxigênio
para criar eletricidade através de um processo eletroquímico. Uma única célula
combustível consiste de um eletrólito e de dois eletrodos com revestimento
catalítico (i.e. um anodo e um catodo porosos).
Apesar de existir vários tipos de células combustíveis, todas trabalham
baseadas nos mesmos princípios:
¾

O hidrogênio, ou o combustível rico em hidrogênio, é alimentado para um anodo onde um catalisador
separa os elétrons (cargas negativas) dos prótons (íons carregados positivamente)

¾

No catodo, o oxigênio se combina com os elétrons e, em alguns casos, com prótons ou água, resultando
em água ou em íons de hidróxido respectivamente.

¾

Para as membranas fabricadas com eletrólitos de polímeros e que usam combustíveis de ácido fosfórico,
os prótons se movem através do eletrólito para o catodo para combinar-se com o oxigênio e elétrons,
produzindo água e calor.

¾

Para as células alcalinas, carbonato fundido e óxidos sólidos, os íons negativos atravessam através do
eletrólito para o anodo onde são combinados com o hidrogênio para gerar água e elétrons.

¾

Os elétrons provenientes do lado do anodo da célula não podem passar através do eletrólito para alcançar
o catodo que está positivamente carregado; eles devem chegar até lá circulando através de um circuito
elétrico alcançando o outro lado da célula.

Um dos tipos mais comuns de célula combustível é a Membrana de
Polímero Eletrolítico (PEM). A célula PEM consiste de uma membrana eletrolítica
na forma de sanduíche entre um anodo (eletrodo negativo) e um catodo (eletrodo
positivo). A PEM é um composto fino, sólido e orgânico, com consistência típica
de uma folha de plástico, com a espessura de 2 a 7 folhas de papel.

Essa

membrana funciona como um eletrólito: uma substancia que conduz íons
carregados (no caso prótons), mas não conduz elétrons. Isso permite à solução de
conduzir a eletricidade. Esta membrana deve ser mantida úmida para conduzir
partículas através dela.

Figura 4-124 - Eletrólito, anodo e catodo de uma célula combustível

O anodo é o eletrodo no qual acontece a oxidação (perda de elétrons).
Numa célula combustível, o anodo é eletricamente positivo. O anodo é composto
de partículas de platina uniformemente depositadas num substrato de carbono. A
platina atua como um catalisador aumentando a taxa do processo de oxidação. O
anodo é poroso para que o hidrogênio possa passar através dele.
O catodo é o eletrodo no qual acontece a redução (ganho de elétrons).
Numa célula combustível o catodo é eletricamente negativo. O catodo é composto
de partículas de platina idêntico ao anodo. A platina atua como um catalisador
aumentando a taxa do processo de redução.

O catodo é poroso para que o

oxigênio possa passar através dele.
O combustível hidrogênio (H2) é canalizado para o anodo, onde o
catalisador separa os seus elétrons e prótons.

Figura 4-125 – Separação de prótons e elétrons

As placas de fluxo desempenham três funções principais: (1) canalizam o
hidrogênio e o oxigênio para os eletrodos, (2) canalizam a água e o calor para fora
da célula combustível e (3) conduzem os elétrons do anodo para o circuito elétrico
e dele para o catodo.

Figura 4-126 - Placas de fluxo de uma célula combustível

O combustível (H2) é canalizado para o anodo, onde o catalisador separa os
elétrons e os prótons do mesmo. A membrana permite que os prótons passem
através do catodo, mas não os elétrons. Os elétrons devem fluir para a membrana
através do circuito externo. O fluxo de elétrons forma uma corrente elétrica.

Figura 4-127 - Placas de fluxo de uma célula combustível

A quantidade de energia produzida por uma célula combustível depende de
vários fatores, incluindo o tipo de célula, tamanho, temperatura de operação e
pressão na qual os gases são fornecidos para a célula.

Uma única célula

combustível produz menos que 1.16 V. Para aumentar a quantidade de eletricidade
gerada, as células individuais são combinadas em série formando pilhas de células.
Uma pilha de células de combustível típica consiste de centenas de células
combustíveis.

Figura 4-128 – Pilhas de células combustíveis

