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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata do estudo sobre recursos energéticos renováveis e não-renováveis, no 
contexto da geração de energia, destacando a importância de algumas destas fontes no cenário 
mundial, evidenciando as diferentes formas de utilização das mesmas ao decorrer do tempo, 
tendo como produto final a eletricidade. Como forma de melhor compreender o presente e ter 
uma visão mais abrangente do futuro, retorna-se a história da eletricidade. São trazidas 
informações do potencial energético instalado, de capacidade de instalação e de consumo de 
energia elétrica a partir destas fontes, tanto em esfera global quanto em esfera regional 
(Brasil). Evolução tecnológica e novas tendências, que visam melhorar a eficiência dos 
modelos de geração existentes, estão presentes em forma de vasta pesquisa realizada. A 
preocupação de toda a sociedade com os impactos ambientais, sofridos pelo planeta, 
principalmente em decorrência da utilização de alguns tipos de fontes de origem fóssil, e as 
estimativas de que estas são realmente exauríveis à médio prazo, evidenciam a necessidade de 
diversificação da matriz energética atual, por meio pesquisas sobre fontes menos poluentes, 
aqui destacadas com o intuito de incentivar novas linhas de estudo acerca do tema.  
 

 

Palavras-chave: Energias renováveis. Energia elétrica. Impactos ambientais. 
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SUMMARY 

 

 

This work deals with the study of renewable energy resources and nonrenewable, in the 
context of energy generation, stressing the importance of some of these sources on the world 
stage, showing the various uses of the same over time, with the final product electricity. As a 
way to better understand the present and have a broader vision of the future, return to the 
history of electricity. The author presents information on the energy potential installed 
capacity installation and electricity consumption from these sources, both at the global level 
and in regional level (Brazil). Technological developments and new trends, to improve the 
efficiency of existing generation models, are present in the form of extensive research. The 
concern of the whole society with the environmental impacts, the planet, suffered mainly due 
to the use of some types of fossil, sources and estimates that these really are exhaustible the 
medium term, stress the need to diversify sources of energy today, through research into 
cleaner sources, highlighted here in order to encourage new lines of study on the subject. 
 

 

Keywords: Renewable energy. Electricity. Environmental impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A energia é tida por muitos como fonte vital de crescimento e continuidade da espécie 

humana no planeta terra. Desde sua descoberta até os dias atuais, a energia torna diferente dos 

demais, os que a detém, pesquisam e a procuram conhecer em suas mais variadas formas.  

Sob um contexto geral, já se tem conhecimento de uma gama quase que infinita de 

fontes energéticas utilizadas em processos dos mais simples como o preparo de um alimento, 

até os mais complexos, como o vôo de uma aeronave. Cada vez mais países desenvolvidos e 

em desenvolvimento investem em pesquisas nesta área, o que resulta em evolução tecnológica 

baseada em conceitos físicos, climáticos e geográficos. 

A preocupação mundial é aliar crescimento à preservação ambiental. Acredita-se que 

esta ligação esteja presente no fortalecimento da crescente utilização de energia renovável na 

matriz energética.  

Este trabalho é constituído de conceitos atuais do que se entende por recursos 

energéticos renováveis e não-renováveis, trazendo diversas contribuições ao vasto dicionário 

do conceito de energia.  

O desenvolvimento textual apresenta definições dos conceitos de energia citados 

acima, pesquisa sobre a história da eletricidade, desde os primórdios até o período 

contemporâneo. Em seguida, apresentam-se informações adicionais de geração de energia 

elétrica no contexto mundial e brasileiro, bem como informações voltadas à impactos 

ambientais e processos de geração de energia elétrica, a partir das energias hidráulica, de 

biomassa, solar, eólica, de combustíveis fósseis e nucleares, todas utilizáveis em pequena e 

grande escala, o que na certa impulsiona o desenvolvimento econômico e tecnológico dos 

países do globo.  

Este trabalho visa contribuir com conhecimento, abrindo novos caminhos para 

pesquisas acerca deste tema, ressaltando de maneira coesa e simplificada sua importância. 
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2 ENERGIAS RENOVÁVEL E NÃO-RENOVÁVEL 

 

 

Sobre o conhecimento de energia, entende-se que[1]:  

 
O conceito que a sociedade tem sobre energia é, em geral, extremamente 
superficial, pois ele restringe-se, principalmente, àqueles tipos de energias 
que estão relacionados ao dia-a-dia de cada um, como é o caso da energia 
elétrica que ilumina os ambientes ou a energia térmica que os aquece. Para 
aqueles que possuem algum conhecimento de ciência, física e tecnologias, 
o conceito de energia é algo mais amplo e mesmo específico em alguns 
casos, de modo que é importante ter-se, sobre energia, um conhecimento 
mais lastreado cientificamente. 

 

As fontes de energia, apesar de manterem entre si diversas relações, se diferenciam 

umas das outras pela abundância na natureza ou pelo estado em que se encontram disponíveis. 

No contexto atual, estas fontes se agrupam em duas categorias distintas, que são as renováveis 

(também conhecida como alternativa, novas energias, outras fontes) e não-renováveis. 

As energias renováveis provêm de ciclos naturais de conversão da radiação solar, 

fonte primária de quase toda energia disponível na Terra. Por isso, afirma-se que elas são 

praticamente inesgotáveis, não alteram o balanço térmico do planeta e se configuram como 

um conjunto de fontes de energia que podem ser chamadas de não-convencionais, ou seja, 

aquelas não baseadas nos combustíveis fósseis e grandes hidroelétricas[2]. “Acredita-se que o 

Sol irá fornecer estas fontes de energia (radiação solar, vento, chuva, etc.) ao longo dos 

próximos quatro bilhões de anos[3]. 

Hoje em dia tem-se procurado mais apropriadamente usar as denominações Energias 

Renováveis e Novas Energias para delimitar o conceito daquelas com ciclos de renovação 

natural, que, em última análise, se originam da energia solar como fonte primária. Nesta 

categoria podemos incluir a energia eólica, de biomassa e a solar, pois as mesmas se 

regeneram de uma forma cíclica em uma escala de tempo considerada reduzida[2]. 

Com relação as energias renováveis e emissão de gases do efeito estufa, afirma-se:[3] 

 
A primeira vantagem de certa quantidade de recursos energéticos 
renováveis é que não produzem emissões de gases de efeito estufa nem 
outras emissões, ao contrário do que acontece com os combustíveis, sejam 
fósseis ou renováveis. Algumas fontes não emitem dióxido de carbono 
adicional, exceto aqueles necessários para a construção e operação, não 
apresentando quaisquer riscos adicionais, tais como a ameaça nuclear. 

 



14 
 

“A energia alternativa é sinônimo de uma energia limpa, pura, não poluente, 

inesgotável, a princípio, e que pode ser encontrada e utilizada em qualquer lugar, pela grande 

variedade dos tipos existentes[4]”. 

“Recursos energéticos não-renováveis é o nome atribuído aos recursos naturais que, 

quando utillizados, não podem ser repostos pela ação humana ou pela natureza a um prazo 

útil”.[5] O consumo de energia proveniente destas fontes é inversamente proporcional às 

reservas existentes, o que implica dizer que são exauríveis. Como exemplos temos os 

combustíveis fósseis, que são resultado de milhões de anos de evolução, frutos da 

decomposição de matéria orgânica, e os combustíveis nucleares, resultado de quebra de 

núcleos de átomos instáveis como, por exemplo, átomos de Urânio.  

A produção de energia a partir do primeiro exemplo é a grande responsável pelo 

lançamento na atmosféra de gás carbônico, que contribui para o aquecimento do planteta, no 

chamado “efeito estufa”, já o segundo gera controvérsias no armazenamento e destino final 

dos dejetos radioativos e, também, agridem significativamente o meio ambiente.  

Muitas são as definições encontradas para os grupos de energia citados. Basicamente 

os conceitos divergem no que diz respeito a abundância dessas fontes na natureza e de que 

maneira elas se regeneram.  
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3 HISTÓRIA DA ELETRICIDADE 

 

 

As forças eletromagnéticas foram observadas há muito tempo, como se relata[6]: 

 
A primeira observação da eletrificação de objetos por atrito perdeu-se na 
antigüidade. Os filósofos gregos como, por exemplo, Thales de Mileto, no 
ano 600 a.C., já sabiam que ao se esfregar uma peça de âmbar com um 
pedaço de lã ou pele eram capazes de conferir ao âmbar a propriedade de 
atrair pequenos pedaços de palha.  

 

Thales de Mileto foi considerado por Platão como sendo um dos sete sábios da antiga 

Grécia, mas Platão não atribuiu o efeito âmbar (atração de corpos por atrito) a Thales. 

Aristóteles e alguns outros escritores antigos consideraram Thales como tendo sido o primeiro 

filósofo natural ou como o primeiro físico. Contudo, nenhum dos trabalhos de Thales chegou 

até nós. Todas as citações relacionando Thales com o efeito âmbar têm sua origem em um 

trabalho de Diógenes Laércio, que viveu por volta do terceiro século d.C. e foi biógrafo dos 

filósofos gregos. Os gregos sabiam também que algumas "pedras", as magnetitas 

(loadestones), podiam atrair exclusivamente o ferro, e isto mesmo sem serem esfregadas. O 

estudo destes fenômenos originou a ciência da eletricidade e do magnetismo, respectivamente.  

Escavações arqueológicas mostraram que o âmbar já era conhecido pelo homem 

séculos antes de Platão e mesmo de Thales. Ele era usado como jóia ou ornamento. É bem 

provável que muitas pessoas que trabalhavam com âmbar o comercializavam ou, 

simplesmente, o manipulavam, e tivessem observado bem antes de Platão e de Tales que ele 

tinha a propriedade de atrair corpos leves ao ser atritado, embora não existam relatos 

históricos comprovando esta suposição. De qualquer forma, com certeza, sabe-se que pelo 

menos desde a época de Platão, no século IV a.C., o efeito âmbar já era conhecido na Grécia 

antiga. Nesta época o âmbar, provavelmente, era atritado no cabelo, em tecidos, na pele de 

uma pessoa ou de um animal. E era observado que ele atraía corpos leves como plumas, palha 

seca, fiapos de tecido, pêlo de animais ou farinha.  

Um dos cientistas que deu início as pesquisas modernas sobre o magnetismo e a 

eletricidade foi William Gilbert (1544-1603), um médico inglês. Em 1600 ele publicou um 

livro muito importante na história da ciência: Sobre os ímãs e Corpos Magnéticos e sobre o 

Grande Ímã, a Terra. Nesta obra ele relata muitas descobertas relevantes sobre magnetismo. 

Na sua época a orientação da bússola era explicada por um alinhamento dos pólos magnéticos 

da bússola com os pólos da esfera celeste. Gilbert propôs, pela primeira vez, a idéia de que a 



16 
 

Terra é um grande ímã, fornecendo assim um modelo para a orientação da bússola, explicada 

por sua interação magnética com a Terra. No segundo capítulo de seu livro ele descreve 

diversas experiências de eletrostática com o intuito de distinguir os fenômenos associados ao 

ímã dos fenômenos associados ao âmbar. Foi o primeiro a distinguir claramente os fenômenos 

elétricos dos fenômenos magnéticos. 

Até a época de Gilbert só se conheciam poucas substâncias que, ao serem atritadas, 

atraíam corpos leves para si. Entre estas substâncias podemos citar o âmbar, o azeviche e o 

diamante. Foi na época medieval que se descobriu que o azeviche, uma forma compactada e 

dura de carvão, também atrai corpos como o âmbar. O ímã, por outro lado, atraía o ferro e 

compostos de ferro, mas, ao ser atritado, não atraía palhas, plumas, nem quaisquer outras 

substâncias leves que não contivessem ferro ou seus compostos. O mesmo ocorria com todas 

as outras substâncias. As que não se comportavam como imãs atraíam outras substâncias que 

não continham ferro ou compostos de ferro e as que se comportavam como tal, somente 

atraiam outras substâncias com ferro ou compostos de ferro. A maior contribuição de Gilbert 

para a ciência da eletricidade foi a descoberta de uma série de substâncias que se 

comportavam como o âmbar ao serem atritadas. Entre estas substâncias citamos: azeviche, 

diamante, safira, carbúnculo, opala, ametista, gema inglesa, berilo, cristal de rocha, vidro 

(chamou atenção especialmente para o vidro claro e brilhante), enxofre, laca, etc.[7]. 

Foi ele quem cunhou a palavra eletricidade, derivando-a de "elektron", que significa 

âmbar em grego. Gilbert mostrou que o efeito elétrico não é exclusivo do âmbar, mas que 

muitas outras substâncias podem ser carregadas eletricamente ao serem esfregadas[6]. 

“Em 1729 Stephen Gray concluiu que a maior parte das substâncias pode ser 

classificadas como condutoras ou isolantes, sendo que os condutores permitem o fluxo livre 

de carga enquanto que os isolantes não”[6]. 

Fazendo-se analogia às épocas, cabem as comparações: Os isolantes também são 

chamados de materiais não-condutores de eletricidade ou dielétricos. As substâncias que 

Gilbert classificava como elétricas são chamadas hoje em dia de isolantes. Já as substâncias 

classificadas antigamente como não-elétricas são chamadas atualmente de condutoras de 

eletricidade ou, simplesmente, de condutoras[7]. 

Quando um bastão de vidro é friccionado por seda, ambos ficam carregados. Imagine 

a seguinte experiência. Duas bolas de isopor são suspensas por fios e colocadas próximas uma 

da outra. Ao se tocar ambas as bolas com o bastão de vidro, ou ambas com seda, as bolas se 

repelem. Tocando uma das bolas com o vidro e a outra com seda, elas se atraem. Baseado 

neste tipo de evidência, Charles Du Faye, em 1733, propôs a existência de dois tipos de 
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cargas, que são observáveis como "fluxos elétricos", sendo que as cargas iguais se repelem 

enquanto que as cargas diferentes se atraem. 

Por volta de 1750 Benjamin Franklin concluiu, após algumas experiências, que 

poderiam existir cargas de sinais opostos e propôs ainda que a carga nunca é criada ou 

destruída, mas simplesmente transferida de um corpo para o outro. Hoje chamamos a esta 

observação como Princípio de Conservação da Carga. 

Em 1753 John Canton descobriu que é possível carregar um objeto metálico isolado 

eletricamente, mesmo sem tocá-lo fisicamente com outro objeto carregado. Este fenômeno foi 

chamado de indução elétrica.  

O primeiro passo importante na quantificação das forças elétricas foi dado pelo 

químico Joseph Priestley no século XVIII, após confirmar o resultado de uma experiência 

realizada por Benjamim Franklin (Sabia-se que um copo metálico carregado era capaz de 

atrair um pequeno corpo descarregado e que este corpo neutro se carregava prontamente em 

contato com a superfície externa do condutor. Contudo, ao suspender uma pequena esfera de 

cortiça no interior de um copo metálico tapado carregado, constatou que não atuava nenhuma 

força sobre a cortiça. E ainda, colocando o corpúsculo em contato com a superfície interna do 

condutor, ele não se carregava), Priestley concluiu, por analogia com a única força conhecida 

à época, que era a força da gravidade, que a força elétrica deveria ser inversamente 

proporcional ao quadrado da distancia. Contudo, o trabalho definitivo sobre as forças elétricas 

é creditado a Charles Auguste Coulomb, em 1785. Coulomb descobriu que mantendo as 

cargas constantes, a força elétrica é proporcional a 1/r2, enquanto que mantendo a distância 

entre as cargas fixa, a força elétrica é proporcional ao produto das cargas, ou seja: 

 

                                               
(3.1)

 

onde k é uma constante, conhecida como constante de Coulomb, cujo valor no vácuo é de 8,9 

× 109 Nm2/C2.  

Durante o século XVIII os conceitos de diferença de potencial e corrente elétrica 

foram sendo desenvolvidos aos poucos. Uma das razões era a inexistência de meios para 

armazenar a eletricidade por períodos prolongados, pois, mesmo mantendo um corpo 

carregado sobre bases muito bem isoladas, as cargas tendiam a desaparecer rapidamente. Em 

1745 E. G. Von Kleist, um clérigo alemão, imaginou que guardando a água carregada numa 

garrafa seria possível reduzir a perda de carga. Ele colocou água numa garrafa de vidro, 
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tampou-a com uma rolha e espetou um prego através da tampa, que entrava em contato com a 

água. Segurando a garrafa com uma das mãos, conectou o prego a uma máquina de carregar 

"fluido elétrico" por certo tempo, antes de desconectá-lo. Sendo um amador Von Kleist 

cometeu o erro de não colocar a garrafa sobre uma superfície isolante. Quando tocou no prego 

com a outra mão recebeu um choque. 

Em 1746 Pieter van Musschenbroek, um professor na Universidade de Leiden, 

percebeu que era necessário segurar a garrafa tanto durante a carga quanto durante a descarga. 

Durante o carregamento, o condutor interno carregado (a água) induz uma carga oposta no 

outro condutor (a mão), que fica conectado a terra por meio de um condutor (o corpo). O 

processo de descarga é muito mais rápido que o de carga. Após evoluções, o mais simples 

destes dispositivos passou a ser duas placas metálicas paralelas separadas por ar. Surgia assim 

o "condensador", hoje mais conhecido como capacitor. 

Em 1780 Luigi Galvani, fisiologista italiano, realizando experiências sobre os efeitos 

da descarga elétrica através de tecidos animais, descobriu que pares de metais, como, por 

exemplo, Cu e Zn, eram capazes de causar contrações nos tecidos musculares, por indução. 

Aceitando esta idéia, Alessandro Volta repetiu os experimentos feitos por Galvani e, 

finalmente, concluiu que o efeito dependia do uso de diferentes metais e que o tecido animal 

funcionava apenas como um meio condutor entre os dois. Valendo-se deste preceito e após 

diversos estudos com enguias elétricas (seres com estruturas laminares intercaladas por 

fluídos), anunciou, em 1799, o invento da “pilha voltaica”, que pela primeira vez permitiu a 

geração de uma corrente contínua, fato que foi de importância fundamental para o estudo do 

eletromagnetismo. 

Em 1827 Georg Simon Ohm conseguiu demonstrar que a diferença de potencial 

através da maioria dos condutores é diretamente proporcional à corrente através dele. É o que 

conhecemos hoje como a lei de Ohm. 

As ciências da eletricidade e magnetismo desenvolveram-se isoladamente, até que em 

1820, Hans Christian Oersted encontrou uma conexão entre os dois fenômenos. Oersted 

observou que uma corrente elétrica passando por um condutor era capaz de causar a deflexão 

na agulha da bússola e, também, que um imã é capaz de gerar uma força sobre um fio 

conduzindo corrente. Surgia assim a ciência do eletromagnetismo, que culminou com James 

Clerk Maxwell, que deu a forma matemática ao eletromagnetismo, nas chamadas leis de 

Maxwell.  
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Assim, a grande descoberta de Maxwell em eletromagnetismo é a previsão de que a 

luz é uma onda eletromagnética e que sua velocidade pode ser determinada por medidas 

puramente elétricas e magnéticas. 

Em 1879 Edwin H. Hall descobriu que a corrente elétrica num metal é devido ao fluxo 

de um fluido que possui carga negativa. Provou ainda que, ao contrário do que Oersted 

sugerira, um campo magnético exerce força sobre o fluido no condutor e não sobre o 

condutor. 

Por volta de 1860 foi descoberto que uma grande diferença de potencial aplicada 

através de um ambiente contendo gás rarefeito (0,01 atm) causava fluorescência do gás. O 

aparato para estes estudos era contido em tubos de vidro. Quando a pressão era ainda mais 

baixa (10-3 mm de Hg), o tubo como um todo ficava escuro, mas, observavam-se feixes 

luminosos de cor azulada emanando do eletrodo negativo (catodo). Onde os "raios catódicos" 

invisíveis atingiam a superfície do tubo de vidro observava-se a fluorescência do vidro, que 

brilhava numa cor esverdeada ou azulada. Heinrich Hertz tentou defletir o raio por meio de 

campos elétricos, não obtendo sucesso. P. Lenard, assistente de Hertz, descobriu que o raio 

era capaz de atravessar finas folhas de metal (2 µm) e percorrer distâncias de até 1 cm no ar. 

Estava provado que o "raio catódico" não era um feixe de átomos. 

No ano de 1895, J. Perrin, na França, foi capaz de coletar os raios num cilindro e 

mostrar que eles carregavam cargas negativas. Com um campo magnético defletindo o raio, 

foi capaz de evitar a coleta de carga, mostrando que o "raio catódico" era constituído de 

partículas. O aparato para estudar o "raio catódico" era o tubo de raio catódico CRT (Cathode 

Ray Tube).  

Em 1897 J. J. Thomson, em Cambridge, realizou uma série de experimentos utilizando 

o CRT para estudar o elétron, que à época era chamado de "corpúsculo". Thomson colocou 

vários gases no interior do tubo, mas obtinha sempre o mesmo valor de q/m para o 

"corpúsculo", concluindo que o "corpúsculo" deveria ter uma massa pelo menos 1000 vezes 

menor que a massa do menor dos átomos. Assim o elétron foi a primeira partícula subatômica 

descoberta pelo homem e marca o início da eletrônica, tal qual a conhecemos hoje. 

Em 14 de dezembro de 1900, Max Planck apresentou o seu artigo "Sobre a teoria da 

lei da distribuição de energia do espectro normal”, sobre a radiação térmica, em que sugere 

pela primeira vez que a radiação térmica não seria um fluxo contínuo de energia, mas sim um 

fluxo de pacotes de energia. Este trabalho é considerado hoje a origem da física quântica 

clássica. 
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Thomson, em 1904, apresentou o modelo de um átomo como sendo uma espécie de 

"pudim de passas", uma distribuição contínua de carga positiva contendo elétrons de carga 

negativa. R. Andrew Millikan, em 1909, demonstrou que a carga elétrica é também 

quantizada e que o valor mínimo das cargas é aproximadamente 1,602 × 10-19 C. Ernest 

Rutherford, em 1911, apresenta o modelo de um átomo contendo um núcleo de carga positiva 

circundada por elétrons. Niels Bohr, em 1913, propõe que as "órbitas" dos elétrons são 

quantizadas e que os raios atômicos são múltiplos de 2πh, onde h é a constante de Planck, 

cujo valor é 6,626 x 10-34m2kg/s. Com isso ele explica os espectros atômicos. Em 1925 Erwin 

Schröedinger desenvolve a equação de Schröedinger e o conceito de função de onda. Resolve 

a equação de Schröedinger no caso de um elétron confinado num potencial eletrostático de 

um próton e consegue determinar os mesmos níveis de energia previstos pelo modelo de Bohr 

para o átomo de hidrogênio. 

Simultaneamente adquiria-se também uma série de conhecimentos a respeito da 

radiação eletromagnética, como a sua dualidade onda-partícula (fóton), da quantização dos 

fótons, bem como das diferentes formas como a radiação eletromagnética e a matéria 

interagem[6]. 

No século XX, a gama de descobertas, pesquisas e avanços tecnológicos torna-se 

impossível de descrever. Descoberta de novas fontes de geração de energia, conhecimento 

avançado na produção, armazenagem e distribuição de energia elétrica, inovação tecnológica 

de aparelhos eletrônicos, saltos gigantescos nas ciências médicas, dentre outros, comprovam 

tal impossibilidade. Enfim, a evolução apresentada desde atritar o âmbar até os dias atuais é 

imensurável. A partir de conceitos desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo dos anos, o 

homem prova sua capacidade de alcançar esferas até então inimagináveis.  
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4 ENERGIAS RENOVÁVEIS MAIS EMPREGADAS NA GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. 

 

 

4.1 ENERGIA HIDRÁULICA 

 

 

4.1.1. Informações Gerais 

 

 

Sabe-se, em relação à água, que[8]: 

 
A água é o recurso natural mais abundante na Terra, com um volume 
estimado de 1,36 bilhões de quilômetros cúbicos, e recobre 2/3 da 
superfície do planeta sob a forma de oceanos, calotas polares, rios e lagos. 
A água também é uma das poucas fontes para produção de energia que não 
contribui para o aquecimento global, que é o principal problema ambiental 
da atualidade. E, ainda, é renovável, sendo que pelos efeitos da energia 
solar e da força da gravidade, de líquido transforma-se em vapor que se 
condensa em nuvens, retornando à superfície terrestre sob a forma de 
chuva. 

 

Contudo, a participação da água na matriz energética mundial é pouco expressiva e, na 

matriz da energia elétrica, decrescente. Dados do último relatório Key World Energy 

Statistics, da International Energy Agency (IEA), publicado em 2008, afirmam que[8]:  

 
Entre 1973 e 2006 a participação da força das águas na produção total de 

energia passou de 2,2% para apenas 1,8%. No mesmo período, a posição na 

matriz da energia elétrica sofreu recuo acentuado: de 21% para 16%, abaixo 

à do carvão e à do gás natural, considerados combustíveis fósseis não-

renováveis, cuja combustão libera gases na atmosfera e estão sujeitos a um 

possível esgotamento das reservas em médio e longo prazo.  

 

Vários elementos explicam esse aparente paradoxo, dentre eles a distribuição da água 

na superfície terrestre. Do volume total, a quase totalidade está nos oceanos e, embora 

pesquisas estejam sendo realizadas, a força das marés não é utilizada em escala comercial 

para a produção de energia elétrica. Da água doce restante, apenas aquela que flui por 

aproveitamentos com acentuados desníveis e/ou grande vazão pode ser utilizada nas usinas 

hidrelétricas, pois estas características são necessárias para a produção da energia mecânica 
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que movimenta as turbinas das usinas. Além disso, embora desde a Antiguidade a energia 

hidráulica tenha sido usada para gerar energia mecânica, nas instalações de moagem de grãos, 

por exemplo, no século XX, passou a ser aplicada, quase integralmente, como matéria-prima 

da eletricidade.  

Assim, a participação na produção total da energia final (que é a energia tal como é 

recebida pelo usuário nos diferentes setores, seja na forma primária, que são as formas de 

energia providas pela natureza na sua forma direta, seja na forma secundária, que são as 

formas de energia que passam por um processo de transformação que convertem as formas 

primárias em formas mais adequadas para os diferentes usos), que também inclui a energia 

mecânica e térmica, fica comprometida. Já a redução da participação na matriz da energia 

elétrica tem a ver com o esgotamento das reservas (aumento constante da demanda de 

consumo)[8]. 

A IEA informa que a hidroeletricidade atingiu o limite de sua capacidade em muitos 

dos países da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 

entretanto, vários projetos em andamento indicam que a hidroeletricidade irá crescer nos 

países não participantes da OECD. 

No atual cenário mundial a energia hidráulica respondeu, em 2001, por 16,6% da 

eletricidade gerada e a 91,7% de toda a energia renovável. Já em 2004, participou com 16,1% 

da eletricidade gerada e com 88,5% da energia elétrica renovável. 

Em 11 anos (entre 1990 e 2001), a geração hidrelétrica nos países da OECD aumentou 

apenas 4,8%, o que equivale a um incremento médio anual de 0,6%, muito baixo frente aos 

2,1% ao ano de toda a geração de eletricidade.  

O decaimento de sua participação entre as fontes renováveis para geração de 

eletricidade, nesses países (89,9% em 1990, para 86,3% em 2001), se deve ao crescimento de 

outras fontes renováveis. Embora não se deva perder de vista que as fontes renováveis 

representaram apenas 15% de toda a eletricidade gerada nesses países naquele ano e que neste 

ano ocorreu uma precipitação global anormalmente baixa. 

A China, com a hidrelétrica de Três Gargantas, no rio Yangtze, adicionará 18.200 MW 

de capacidade e 84,68 TWh/ano (terawatts-hora por ano) de produção estimada, o que 

representa mais de 30% de sua capacidade hidrelétrica de 2003. As 12 primeiras unidades 

geradoras iniciaram a operação em maio de 2006, as 14 restantes deverão estar operando até 

2009. Como diz a IEA, a hidráulica é a fonte de energia elétrica predominante nos parques 

geradores Noruegueses (99,3%), Brasileiros (81,6%) e Canadenses (56,7%). Os maiores 
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parques instalados estão nos EUA (98 GW), no Canadá (67 GW) e no Brasil (61 GW) e os 

maiores produtores são o Canadá (333 TWh), a China (277 TWh) e o Brasil (268 TWh). 

Esses dados da IEA, porém, referem-se ao balanço energético de 2001 e a participação 

da fonte hidráulica no Brasil vem apresentando tendência à redução: ao final de 2003, estava 

em 67,5 GW, o que respondeu por 79,2% da capacidade instalada total e, em outubro de 2006, 

em 73,3 GW, respondendo por 76,1%[9]. 

Nos últimos 30 anos, também de acordo com levantamentos da IEA, a oferta de 

energia hidrelétrica aumentou em apenas dois locais do mundo: Ásia, em particular na China, 

e América Latina, em função do Brasil, país em que a hidroeletricidade responde pela maior 

parte da produção da energia elétrica.  

Nesse mesmo período, os países desenvolvidos já haviam explorado todos os seus 

potenciais, o que fez com que o volume produzido registrasse evolução inferior ao de outras 

fontes, como gás natural e as usinas nucleares.  

De acordo com o estudo sobre hidroeletricidade do Plano Nacional de Energia 2030, 

elaborado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), são notáveis as taxas de 

aproveitamento da França, Alemanha, Japão, Noruega, Estados Unidos e Suécia, em contraste 

com as baixas taxas observadas em países da África, Ásia e América do Sul. No Brasil, o 

aproveitamento do potencial hidráulico é da ordem de 30%%. Fatores de caráter ambientais 

fizeram com que nessas últimas regiões, a expansão não ocorresse na velocidade prevista. O 

principal argumento contrário à construção das hidrelétricas é o impacto provocado sobre o 

modo de vida da população, flora e fauna locais, pela formação de grandes lagos ou 

reservatórios, aumento do nível dos rios ou alterações em seu curso após o represamento[8]. A 

geração de energia hidrelétrica se dá a partir de uma fonte contínua, nesse caso, o movimento 

da água. Nas usinas hidrelétricas, a força da queda de um grande volume de água represada é 

utilizada para movimentar turbinas que acionam um gerador elétrico[10]. 

A primeira hidrelétrica do mundo foi construída no final do século XIX, junto às 

quedas d’água das Cataratas do Niágara. Até este momento, a energia hidráulica da região 

tinha sido utilizada apenas para a produção de energia mecânica. Ainda no reinado de D. 

Pedro II, o Brasil construiu sua primeira hidrelétrica, no município de Diamantina, utilizando 

as águas do Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, com 0,5 MW (megawatt) de 

potência e linha de transmissão de dois quilômetros. 

Em pouco mais de 100 anos a potência instalada das unidades aumentou 

significativamente, chegando a 14.000 MW, como é o caso da binacional Itaipu, construída 

em parceria pelo Brasil e Paraguai, e hoje a maior hidrelétrica em operação do mundo. Apesar 
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de tantos anos passados e evoluções tecnológicas, que permitem maior eficiência e 

confiabilidade no sistema, o princípio de funcionamento para produção e transmissão da 

energia se mantém inalterado.  

Classifica-se uma usina hidrelétrica pelas seguintes características: altura da queda 

d’água, vazão, capacidade ou potência instalada, tipo de turbina empregada, localização, tipo 

de barragem e reservatório. Todos estes são fatores interdependentes. Assim, por exemplo, a 

altura da queda d’água e a vazão dependem do local de construção e determinam qual será a 

capacidade instalada que, por sua vez, determina o tipo de turbina, barragem e reservatório. 

Existem dois tipos de reservatórios: acumulação e fio d’água. Os primeiros, 

geralmente localizados na cabeceira dos rios, em locais de altas quedas d’água, dado o seu 

grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água e funcionam como estoques 

a serem utilizados em períodos de estiagem.  

Além disso, como estão localizados a montante das hidrelétricas, regulam a vazão da 

água que irá fluir para elas, de forma a permitir a operação integrada do conjunto de usinas. 

As unidades a fio d’água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão, com 

mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico.  

Para produzir a energia hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade 

de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles 

naturais, como as quedas d’água, ou criados artificialmente. Já a estrutura da usina é 

composta, basicamente, por barragem, sistema de captação e adução de água, casa de força e 

vertedouro, que funcionam em conjunto e de maneira integrada. Cada qual com seu objetivo, 

a barragem, por exemplo, interrompe o curso normal do rio e permite a formação do 

reservatório.  

Além de “estocar” a água, os referidos reservatórios têm outras funções: permitem a 

formação do desnível necessário para a produção da energia hidráulica, a captação da água em 

volume adequado e a regularização da vazão dos rios em períodos de chuva ou estiagem.  

Algumas usinas hidroelétricas são chamadas “a fio d’água”, ou seja, próximas à 

superfície e utilizam turbinas que aproveitam a velocidade do rio para gerar energia. Estas 

usinas fio d’água reduzem as áreas de alagamento e não formam reservatórios para estocar a 

água, ou seja, a ausência de reservatório diminui a capacidade de armazenamento de água, 

única maneira de poupar energia elétrica para os períodos de seca.  

Os sistemas de captação e adução são formados por túneis, canais ou condutos 

metálicos que têm a função de levar a água até a casa de força. É nesta instalação que estão as 

turbinas, formadas por uma série de pás ligadas a um eixo conectado ao gerador. Durante o 
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seu movimento giratório, as turbinas convertem a energia cinética (do movimento da água) 

em energia elétrica por meio dos geradores que produzirão a eletricidade. Depois de passar 

pela turbina, a água é restituída ao leito natural do rio pelo canal de fuga.  

Os principais tipos de turbinas hidráulicas são: Pelton, Kaplan, Francis e Bulbo. Cada 

turbina é adaptada para funcionar em usinas com determinada faixa de altura de queda e 

vazão. A turbina tipo Bulbo é usada nas usinas fio d’água por ser indicada para baixas quedas 

e altas vazões, não exigindo grandes reservatórios.  

Por último, há o vertedouro. Sua função é permitir a saída da água sempre que os 

níveis do reservatório ultrapassam os limites recomendados. Uma das razões para a sua 

abertura é o excesso de vazão ou de chuva. Outra é a existência de água em quantidade maior 

que a necessária para o armazenamento ou a geração de energia. Em períodos de chuva, o 

processo de abertura de vertedouros busca evitar enchentes na região de entorno da usina. 

A potência instalada determina se a usina é de grande ou médio porte ou uma Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adota três 

classificações: Centrais Geradoras Hidrelétricas (com até 1 MW de potência instalada), 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (entre 1,1 MW e 30 MW de potência instalada) e Usina 

Hidrelétrica de Energia (UHE, com mais de 30 MW). 

Ser favorecido por recursos naturais que se transformam em fontes de produção de 

energia é estratégico para qualquer país. Entre outros fatores, porque reduz a dependência do 

suprimento externo e, em conseqüência, aumenta a segurança quanto ao abastecimento de um 

serviço vital ao desenvolvimento econômico e social.  

No caso dos potenciais hídricos, a esses argumentos favoráveis somam-se outros dois: 

o baixo custo do suprimento na comparação com outras fontes (carvão, petróleo, urânio e gás 

natural, por exemplo) e o fato da operação das usinas hidrelétricas não provocar a emissão de 

gases causadores do efeito estufa. A energia hidrelétrica é classificada como limpa no 

mercado internacional[8]. 

 

 

4.1.2 Geração de Energia Elétrica a Partir da Energia Hidráulica 

 

 

Como forma de entender os processos de produção de energia, devemos sempre ter em 

mente o Princípio da Conservação da Energia, que diz: A energia não pode ser criada nem 

destruída ou, de forma equivalente, A energia só pode ser transformada. 
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A ocorrência de qualquer fenômeno físico só é possível com a transferência de energia 

de um meio para outro. Logo, as tecnologias para a produção de energia consistem em 

artefatos que transferem a energia armazenada de uma forma em outra. Nesse sentido, a 

criatividade do ser humano possibilitou o advento de inúmeras invenções para proporcionar a 

conversão de energia.  

Assim, com o aumento da demanda energética a partir da crescente industrialização e 

difusão do comércio, foram adotadas as tecnologias que possibilitavam a produção de energia 

em larga escala, sem ser dada atenção especial à possibilidade de escassez dos recursos 

naturais e a degradação do meio ambiente, um equívoco de proporções desastrosas. 

Desse modo, desde a Revolução Industrial até os dias atuais são empregadas 

praticamente as mesmas tecnologias, das quais podemos destacar os dispositivos que 

convertem energia em larga escala[11]. 

 

 

4.1.3 Processo de Transformação Hidrelétrico 

 

 

Utiliza o movimento e queda d’água de rios para geração de energia elétrica, conforme 

o esquema abaixo: 

 
          Turbina                Gerador 

Energia Cinética    Energia Mecânica   Energia Elétrica 

 

A energia elétrica em uma usina hidroelétrica é gerada pela passagem da água através 

de uma turbina, acoplada a um gerador síncrono de pólos salientes, formando o conjunto 

turbogerador. 

O conjunto turbina-gerador gira a velocidades relativamente baixas, de 50 a 300 rpm, 

quando comparadas às turbinas a vapor. O eixo da turbina está diretamente ligado ao eixo do 

rotor do gerador. 
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Figura 4.1. Turbina hidráulica acoplada a gerador 

 
Fonte: http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20I%20-

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

O número de par de pólos dos geradores é relativamente grande: 

 

                                                                                                                  (4.1) 

onde: 

 w → velocidade angular em rpm 

 f → freqüência de rotação em Hz 

 p → número de pólos 

A quantidade de energia produzida é proporcional à vazão da água e a altura do nível 

do reservatório, sendo dada por: 

 

                                                                                                                   (4.2) 

 

onde: 

• P → potência em kW 

• ρ → densidade da água em kg/m3 

• Q → vazão da água em m3/s 

• H → altura da coluna d’água em m 

• g → aceleração da gravidade m/ s2 

• η → rendimento do sistema por unidade 
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Tipicamente turbinas modernas têm uma eficiência entre 85% e 95%, que varia 

conforme a vazão de água e a queda líquida. 

As principais causas de perda de energia nas turbinas são: 

• Perdas hidráulicas: a água tem que deixar a turbina com alguma velocidade, e esta 

quantidade de energia cinética não pode ser aproveitada pela turbina. 

• Perdas mecânicas: são originadas por atrito nas partes móveis da turbina e calor 

perdido pelo aquecimento dos mancais. 

De uma maneira geral, classificam-se usinas quanto à capacidade de produção, sendo: 

• Micro Central, com potência instalada menor ou igual a 0,1 MW. 

• Micro Central, com potência instalada entre 0,1 e 1,0 MW. 

• Pequena Central (PCH), com potência instalada entre 1,0 e 30,0 MW. 

• Média Central, com potência instalada entre 30,0 e 100,0 MW. 

• Grande Central, com potência instalada maior que 100,0 MW. 

A energia elétrica é, em geral, produzida por geradores síncronos movidos por uma 

máquina primária denominada de turbina hidráulica do tipo Pelton, Francis, Kaplan ou Bulbo. 

Cada um destes tipos de turbinas é adaptado para funcionar em usinas com uma determinada 

faixa de altura de queda. As vazões volumétricas podem ser igualmente grandes em qualquer 

uma delas, mas a potência será proporcional ao produto da queda (H) e da vazão volumétrica 

(Q). 

As turbinas hidráulicas podem ser montadas com o eixo no sentido vertical. Um 

mancal de escora suporta todo o peso das partes girantes da turbina e do gerador que é 

montado logo acima dela. Em uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica), turbinas são 

fabricadas em geral com eixo na horizontal. 

Em todos os tipos de turbo-geradores há alguns princípios de funcionamento comuns. 

A água entra pela tomada de água, a montante da usina hidrelétrica que está num nível mais 

elevado, e é levada através de um conduto forçado até a entrada da turbina. Lá a água passa 

por um sistema de palhetas guias móveis que controlam a vazão volumétrica fornecida à 

turbina.  

Para se aumentar a potência, as palhetas se abrem, para diminuir a potência elas se 

fecham. Após passar por este mecanismo a água chega ao rotor da turbina. Nas turbinas 

Pelton não há um sistema de palhetas móveis e sim um bocal com uma agulha móvel, 

semelhante a uma válvula. O controle da vazão é feito por este dispositivo. 
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Figura 4.2. Esquema de turbina hidráulica: Pelton, Francis e Kaplan. 

 
Fonte: http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20I%20 

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

Por transferência de quantidade de movimento, parte da energia potencial do fluido é 

transferida para o rotor na forma de torque e velocidade de rotação. Devido a isto, a água na 

saída da turbina está a uma pressão pouco menor que a atmosférica e bem menor do que a 

inicial. 

Após passar pelo rotor, um duto chamado tubo de sucção conduz a água até a parte de 

jusante do rio, no nível mais baixo. As turbinas Pelton têm um princípio de funcionamento 

um pouco diferente, pois a pressão primeiro é transformada em energia cinética em um bocal, 

onde o fluxo de água é acelerado até uma alta velocidade e, em seguida, choca-se com as pás 

da turbina, imprimindo-lhe rotação e torque. 
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Figura 4.3. Esquema de uma usina hidrelétrica 

 
Fonte: 

http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20I%20

-%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

 

4.1.3.1 Turbinas Hidráulicas 

 

 

4.1.3.1.1 Partes Principais de uma Turbina Hidráulicas 

 

 

Uma turbina é constituída basicamente por cinco partes: caixa espiral, pré-distribuidor, 

distribuidor, rotor e eixo, tubo de sucção. 

A caixa espiral é uma tubulação de forma toroidal que envolve a região do rotor. Esta 

parte fica integrada à estrutura civil da usina, não sendo possível ser removida ou modificada. 

O objetivo é distribuir a água igualmente na entrada da turbina. É fabricada com chapas de 

aço carbono soldadas em segmentos. A caixa espiral conecta-se ao conduto forçado na secção 

de entrada e ao pré-distribuidor na secção de saída. 

A finalidade do pré-distribuidor é direcionar a água para a entrada do distribuidor. É 

composta de dois anéis superiores, entre os quais são montados um conjunto de 18 a 24 

palhetas fixas, com perfil hidrodinâmico de baixo arrasto (perfil com pouca resistência a 

passagem de água), o que não gera diminuição da vazão devido ao atrito e não provoca 
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turbulência no escoamento. É uma parte sem movimento, soldada à caixa espiral e fabricada 

com chapas ou placas de aço carbono. 

 

Figura 4.4. Partes de uma turbina hidráulica 

 
Fonte: 

http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIG

eracao%20I%20-

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

O distribuidor é composto de uma série de 18 a 24 palhetas móveis, acionadas por um 

mecanismo hidráulico montado na tampa da turbina (sem contato com a água). Todas as 

palhetas têm o seu movimento conjugado, isto é, todas se movem ao mesmo tempo e de 

maneira igual. O acionamento é feito por um ou dois pistões hidráulicos que operam numa 

faixa de pressão de 20 bar nas mais antigas e até 140 bar nos modelos mais novos. 

O distribuidor controla a potência da turbina, pois regula vazão da água. É um sistema 

que pode ser operado manualmente ou em modo automático, tornando o controle da turbina 

praticamente isento de interferência do operador. 
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Figura 4.5. Entrada e distribuição d´água em turbina hidráulica 

 
Fonte: http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20I%20-

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

O rotor da turbina é onde ocorre a conversão de energia hídrica em potência de eixo. 

Já o tubo de sucção é o duto de saída da água, geralmente com diâmetro final maior que o 

inicial, desacelera o fluxo da água após esta ter passado pela turbina, devolvendo-a ao rio na 

parte jusante da casa de força. 

 

 

4.1.3.1.2. Tipos de Turbinas Hidráulicas 

 

 

As turbinas hidráulicas podem ser classificadas como: 

 

• Turbinas de Ação ou Impulso: aquela em que o trabalho mecânico é obtido pela 

obtenção da energia cinética da água em escoamento através do rotor. As turbinas de 

ação são as do tipo Pelton. 

• Turbinas de Reação ou Propulsão: são turbinas em que o trabalho mecânico é obtido 

pela transformação das energias cinéticas e de pressão da água em escoamento através 

do rotor. As turbinas de reação são as do tipo Francis e Kaplan. 
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As turbinas Peltons são turbinas de ação porque utilizam a velocidade do fluxo de 

água para provocar o movimento de rotação. A sua constituição física consiste numa roda 

circular que na sua periferia possui um conjunto de copos ou conchas sobre os quais incide, 

tangencialmente, jatos de água dirigidos por um ou mais injetores distribuídos de forma 

uniforme na periferia da roda. A potência mecânica fornecida por estas turbinas é regulada 

pela atuação nas válvulas de agulha dos injetores. 

 

Figura 4.6. Turbina Pelton em esquema. 

 
Fonte: http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20I%20-

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

Dependendo da potência que se queira gerar podem ser acionados os 6 bocais 

simultaneamente ou apenas cinco, quatro, etc.. O número normal de bocais varia de dois a 

seis, igualmente espaçados angularmente para garantir um balanceamento dinâmico do rotor. 

Estas turbinas podem ser de eixo vertical ou horizontal e são utilizadas em aproveitamentos 

hidrelétricos caracterizados por pequenos caudais e elevadas quedas úteis (250 a 2500 m), 

sendo, por isto, muito mais comuns em países montanhosos. 

Um dos maiores problemas destas turbinas, devido à alta velocidade com que a água 

se choca com o rotor, é a erosão provocada pelo efeito abrasivo da areia misturada com a 

água, comum em rios de montanhas. 

As turbinas Pelton, devido à possibilidade de acionamento independente nos diferentes 

bocais, têm uma curva geral de eficiência plana, que lhe garante bom desempenho em 

diversas condições de operação, possuindo um rendimento de até 93%. 

Já as turbinas Francis são de reação porque o escoamento na zona da roda se processa 

a uma pressão menor que a pressão atmosférica. Esta turbina é caracterizada por ter uma roda 
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formada por uma coroa de paletas fixas, as quais constituem uma série de canais hidráulicos 

que recebem a água radialmente e a orientam para a saída do rotor numa direção axial. 

 

Figura 4.7. Turbina hidráulica Francis. 

 
Fonte: 

http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIG

eracao%20I%20-

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

A entrada na turbina ocorre simultaneamente por múltiplas comportas de admissão 

dispostas ao redor da roda e o trabalho exerce-se sobre todas as aletas ao mesmo tempo para 

fazer rodar a turbina e o gerador. Os outros componentes desta turbina são a câmara de 

entrada, a qual pode ser aberta ou fechada com uma forma espiral, e o distribuidor, 

constituído por uma roda de paletas fixas ou móveis que regulam o caudal e o tubo de saída 

da água. 

Estas turbinas são utilizadas em quedas úteis entre 20 e 400 metros e possuem uma 

grande adaptabilidade a diferentes quedas e caudais. A usina hidrelétrica de Itaipu, assim 

como a de Tucuruí, a grande maioria das usinas do sistema Chesf (exceto Sobradinho e 

Apolônio Sales que usam Kaplan), Furnas e outras no Brasil funcionam com turbinas tipo 

Francis, com cerca de 100 m de queda d' água. 

As turbinas Francis, relativamente às Pelton, têm um rendimento máximo mais 

elevado, velocidades maiores e menores dimensões. 
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As turbinas Kaplan e Hélice são de reação, adaptadas às quedas fracas e caudais 

elevados. São constituídas por uma câmara de entrada que pode ser aberta ou fechada por um 

distribuidor e por uma roda com quatro ou cinco pás em forma de hélice. Quando estas pás 

são fixas, diz-se que a turbina é do tipo Hélice. Se as pás são móveis, o que permite variar o 

ângulo de ataque por meio de um mecanismo de orientação que é controlado pelo regulador 

da turbina, diz-se que a turbina é do tipo Kaplan. 

 

Figura 4.8. Turbina Kaplan – Palhetas Móveis 

 
Fonte: 

http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%

20I%20-%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

As turbinas Kaplan são reguladas através da ação do distribuidor e com auxílio da 

variação do ângulo de ataque das pás do rotor, o que lhes confere uma grande capacidade de 

regulação. Um sistema de êmbolos e manivelas montado dentro do cubo do rotor é 

responsável pela variação do ângulo de inclinação das pás. O óleo é injetado por um sistema 

de bombeamento localizado fora da turbina. O acionamento das pás é acoplado ao das 

palhetas do distribuidor, de modo que, para uma determinada abertura do distribuidor, 

corresponde um determinado valor de inclinação das pás do rotor. 

As Kaplans também apresentam uma curva de rendimento "plana", garantindo um 

bom rendimento em uma ampla faixa de operação.  
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As turbinas Kaplan e Hélice têm normalmente o eixo vertical, mas podem existir 

turbinas deste tipo com eixo horizontal, as quais se designam por turbinas Bulbo. 

Turbinas Bulbo operam em quedas menores que 20 metros. Foram inventadas na 

década de 30 e aplicadas na década de 1960, na França, para a usina maremotriz de La Rance 

e, depois, desenvolvidas para outras finalidades. Possui a turbina similar a uma turbina 

Kaplan horizontal, porém, devido à baixa queda, o gerador hidráulico encontra-se em um 

bulbo por onde a água flui ao seu redor antes de chegar às pás da Turbina. 

No Brasil consta no projeto das Usinas de Santo Antônio e Jirau, a fio d’água, em 

construção no rio Madeira (Rondônia), a instalação de 44 turbinas do tipo Bulbo com potência 

unitária igual a 73 MW e 75 MW, respectivamente. As turbinas a serem instaladas nestas 

usinas passarão a ser as maiores turbinas bulbo do mundo. 

 

Figura 4.9. Esquema da usina Santo Antônio 

 
Fonte: 

http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20

I%20-%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

Tipicamente, turbinas modernas têm uma eficiência entre 85% e 99%, que varia 

conforme a vazão de água e a potência gerada. 

 

 

4.1.4 Esquema de uma Usina Hidrelétrica 
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Uma planta hidrelétrica é formada por um conjunto de elementos, dentre os quais 

destacamos os elementos básicos mostrados na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Perfil de Usina Hidrelétrica de Represamento. 

 
Fonte: http://www.dee.ufc.br/~rleao/GTD/IIGeracao%20I%20-

%20Geracao%20Hidroeletrica.pdf 

 

O Reservatório (parte de uma usina hidroelétrica que exige especial atenção pelo 

aspecto energético e ambiental). Acumula água por meio de barragem garantindo uma cota de 

água e compensando períodos de estiagem. O reservatório é construído em um nível mais alto 

do que a turbina. O reservatório de uma planta hidrelétrica é responsável por até 30% do custo 

total de construção. 

A Barragem do reservatório principal e do vertedouro, pode ser definido como sendo 

um elemento estrutural, construído transversalmente à direção de escoamento de um curso 

d’água, destinado à criação de um reservatório artificial de acumulação de água para 

determinados fins, criando um desnível local. A barragem possui comportas que podem ser 

abertas para permitir a passagem de água. As barragens podem ser classificadas em diferentes 

tipos, de acordo com o seu objetivo, seu projeto hidráulico e os tipos de materiais empregados 

na sua construção: 

 

• Barragem de terra – construída com terra compacta, com seções transversais 

trapezoidais, recoberta por revestimento protetor em pedra ou grama. 
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• Barragem de enrocamento – construída com blocos de rocha de tamanho variável e 

uma membrana impermeável na face de montante. Exemplo: Barragem de Xingó. 

 

• Barragem em arco – sua estrutura é um arco de concreto. 

 

• Barragem mista – sua estrutura é composta de um núcleo de terra compactada, 

revestido com placas de concreto. Exemplo: Moxotó. 

 

• Barragem de gravidade - estrutura de concreto, enrocamento, ou mista, resiste aos 

vários esforços para a pior situação de carregamento para cada esforço considerado. 

Exemplo: PA III. 

 

• Ensecadeira – barragem temporária destinada a desviar as águas do curso natural para 

permitir a construção da barragem permanente da usina, sendo destruída ou ficando 

submersa. 

 

• Sistema extravasor – projetado e construído com o objetivo de escoar o excesso 

d’água acumulado pelo reservatório, evitando o risco do nível d’água atingir a crista 

da barragem. Faz parte do sistema extravasor: barragem vertedoura, comportas de 

vertedouro, stop-logs e sistema de acionamento das comportas (em geral, hidráulico). 

 

• Tomada d’Água – destinada a captar a água necessária ao funcionamento das turbinas 

hidráulicas. A tomada d’água deve conter dispositivos para eliminar ou reter o 

material sólido transportado pela água que poderiam danificar as turbinas. As tomadas 

d’água podem ser de superfície ou afogadas. Faz parte da tomada d’água: adutores 

(condutos forçados), comportas, stop logs e sistema de acionamento. 

 

• Comportas – equipamento que permite o controle da vazão de água em reservatórios, 

limpeza de reservatórios, manutenção de equipamentos, tomada d’água, etc.. Podem 

ser de vários tipos: comporta setor (vertedouro), comporta segmento (tomadas d’água 

e vertedouros de grande capacidade), comporta gaveta (tomada d’água), comporta 

ensecadeira (stop-log) e comporta vagão ou plana. 
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• Condutos Forçados – dutos de alta pressão, usados no transporte de água do 

reservatório até as turbinas de uma usina hidrelétrica. Quanto à instalação, pode ser 

feita a céu aberto ou enterrados. 

 

• Tubo de sucção – interliga a saída da turbina ao canal de restituição; utiliza comportas 

ao final do tubo. 

 

• Canal de restituição – devolve a água turbinada ao leito do rio. 

 

• Câmara de carga – estrutura que interliga o canal adutor com o conduto forçado. 

 

• Canal de adução – empregado nas usinas de desvio, canaliza o fluxo de água desde a 

tomada d’água até o conduto forçado. 

 

• Chaminé de equilíbrio – estrutura que interliga o conduto de baixa pressão com o 

conduto forçado de alta pressão e alivia a onda de pressão resultante de partida ou 

parada brusca de carga. 

 

• Casa de Força – casa das máquinas: abrigam geradores, turbinas, transformadores 

elevadores e sala de controle. 

 

• Sistema de Supervisão e Controle – sistema digital aberto e distribuído que permite a 

supervisão e controle do sistema a partir de uma interface homem-máquina amigável. 

 

• Subestação – transforma o nível de tensão de geração para o nível de tensão de 

transmissão. 

 

Dois fenômenos devem ser conhecidos e controlados nas usinas hidráulicas: golpe de 

aríete e cavitação. 
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• Golpe de aríete é o transitório hidráulico máximo (onda de pressão) que ocorre sempre 

que a velocidade média de escoamento é modificada por atuação do dispositivo de 

controle de vazão. 

 

• Cavitação é o fenômeno de mudança de fase da água quando bolhas de vapor e gases 

no interior da turbina, ao alcançarem regiões de pressões elevadas, retornam à fase 

líquida cujos efeitos são destrutivos, com queda da potência fornecida e redução da 

vida útil da instalação[12]. 

 

 

4.2 ENERGIA DE BIOMASSA 

 

 

4.2.1 Informações Gerais 

 

 

A biomassa surge como uma das fontes para produção de energia com maior potencial 

de crescimento nos próximos anos. Tanto no mercado internacional quanto no interno ela é 

considerada uma das principais alternativas para a diversificação da matriz energética e a 

conseqüente redução da dependência dos combustíveis fósseis. Dela é possível se obter 

energia elétrica e biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol, cujo consumo é crescente em 

substituição aos derivados de petróleo, como o óleo diesel e a gasolina. 

Qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia mecânica, térmica 

ou elétrica é classificada como biomassa. De acordo com a sua origem, pode ser: florestal 

(madeira, principalmente), agrícola (soja, arroz e cana-de-açúcar, entre outras) e rejeitos 

urbanos e industriais (sólidos ou líquidos, como o lixo). Os derivados obtidos dependem tanto 

da matéria-prima utilizada (cujo potencial energético varia de tipo para tipo) quanto da 

tecnologia de processamento para obtenção dos energéticos[8]. 

Em termos mundiais, os recursos renováveis representam cerca de 20% do suprimento 

total de energia, sendo 14% proveniente de biomassa e 6% de fonte hídrica. No Brasil, a 

proporção da energia total consumida é cerca de 35% de origem hídrica e 25% de origem em 

biomassa, significando que os recursos renováveis suprem algo em torno de dois terços dos 

requisitos energéticos do País. A biomassa é uma forma indireta de aproveitamento da energia 

solar absorvida pelas plantas, já que resulta da conversão da luz do Sol em energia química. 
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Estima-se que existam dois trilhões de toneladas de biomassa no globo terrestre ou cerca de 

400 toneladas por pessoa, o que, em termos energéticos, corresponde a 8 vezes o consumo 

anual mundial de energia primária (produtos energéticos providos pela natureza na sua forma 

direta, como o petróleo, gás natural, carvão mineral, minério de urânio, lenha e outros)[13]. 

Impactos ambientais e reservas exauríveis de combustíveis fósseis refletem[14]: 

 
O aproveitamento da biomassa em suas mais variadas formas, seja gasosa, 
líquida ou sólida, como recurso energético, vem sendo pesquisado 
intensivamente nas ultimas décadas, como uma alternativa para a 
minimização dos efeitos ambientais adversos e insegurança no futuro 
suprimento de combustíveis fósseis.  

 

A produção em larga escala da energia elétrica e dos biocombustíveis está relacionada 

à biomassa agrícola e à utilização de tecnologias eficientes. A pré-condição para a sua 

produção é a existência de uma agroindústria forte e com grandes plantações, sejam elas de 

soja, arroz, milho ou cana-de-açúcar.  

A biomassa é obtida pelo processamento dos resíduos dessas culturas. Assim, do 

milho é possível utilizar, como matéria-prima para energéticos, sabugo, colmo, folha e palha. 

Da soja e arroz, os resíduos que permanecem no campo, tratados como palha. Na cana-de-

açúcar, o bagaço, a palha e o vinhoto.  

A geração de energia a partir da biomassa animal encontrava-se, em 2008, em fase 

quase experimental, com poucas usinas de pequeno porte em operação no mundo. Por isso, 

em estatísticas e estudos, era tratada pela designação genérica de “Outras Fontes”. Já para a 

biomassa de origem vegetal, o quadro era radicalmente diferente, em função da diversidade e 

da aceitação de seus derivados pelos consumidores. 

A utilização da biomassa como fonte de energia elétrica tem sido crescente no Brasil, 

principalmente em sistemas de co-geração (pela qual é possível obter energia térmica e 

elétrica) dos setores industriais e de serviços. Em 2007, ela foi responsável pela oferta de 18 

TWh (terawatts-hora), segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2008. Este volume 

foi 21% superior ao de 2006 e, ao corresponder a 3,7% da oferta total de energia elétrica, 

obteve a segunda posição na matriz elétrica nacional. Na relação das fontes internas, a 

biomassa só foi superada pela hidroeletricidade, com participação de 85,4% (incluindo 

importação). 

De acordo com o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), em novembro de 2008 existiam 302 termelétricas movidas à biomassa no 

país, que correspondem a um total de 5,7 mil MW (megawatts) instalados. Do total de usinas 
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relacionadas, 13 são abastecidas por licor negro (resíduo da celulose), com potência total de 

944 MW, 27 por madeira (232 MW), três por biogás (45 MW), quatro por casca de arroz (21 

MW) e 252 por bagaço de cana (4 mil MW), conforme Anexo A. Uma das características 

desses empreendimentos é o pequeno porte com potência instalada de até 60 MW, o que 

favorece a instalação nas proximidades dos centros de consumo e suprimento. 

Dentre as fontes de biomassa, a cana-de-açúcar é um recurso com grande potencial 

para geração de eletricidade existente no país, por meio da utilização do bagaço e da palha. A 

participação é importante não só para a diversificação da matriz elétrica, mas também porque 

a safra coincide com o período de estiagem na região Sudeste/Centro-Oeste, onde está 

concentrada a maior potência instalada em hidrelétricas do país. A eletricidade fornecida neste 

período auxilia, portanto, a preservação dos níveis dos reservatórios das UHEs.  

Existem várias rotas tecnológicas para obtenção da energia elétrica a partir da 

biomassa. Todas prevêem a conversão da matéria-prima em um produto intermediário que 

será utilizado em uma máquina motriz. Essa máquina produzirá a energia mecânica que 

acionará o gerador de energia elétrica. 

De uma maneira geral, todas as rotas tecnológicas são aplicadas em processos de co-

geração–produção de dois ou mais energéticos a partir de um único processo para geração de 

energia, tradicionalmente utilizada por setores industriais. Nos últimos anos a co-geração 

transformou-se também em um dos principais estímulos aos investimentos na produção de 

energia a partir da cana-de-açúcar por parte das usinas de açúcar e álcool[8]. 

Assim, por exemplo, no processamento da cana-de-açúcar, há alta demanda de energia 

térmica, mecânica e elétrica. Após a extração do caldo, é possível queimar o bagaço obtido 

em caldeiras, produzindo vapor que é utilizado para obter as três fontes de energia. É 

importante ressaltar que, do total da energia contida na planta de cana-de-açúcar, o álcool 

responde por cerca de um terço, estando o restante distribuído entre o bagaço, os ponteiros e a 

palhada. Logo, a co-geração movimenta uma cadeia energética com potencial de dobrar a 

energia obtida pela produção do álcool[15]. 

As principais rotas tecnológicas são analisadas no estudo sobre biomassa constante do 

Plano Nacional de Energia 2030 e resumidas a seguir: 

 

Ciclo a vapor com turbinas de contrapressão: É empregado de forma integrada a 

processos produtivos por meio da co-geração. Nele a biomassa é queimada diretamente em 

caldeiras e a energia térmica resultante é utilizada na produção do vapor. Este vapor pode 
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acionar as turbinas usadas no trabalho mecânico requerido nas unidades de produção das 

turbinas para geração de energia elétrica.  

Além disso, o vapor que seria liberado na atmosfera, após a realização desses 

processos, pode ser encaminhado para o atendimento das necessidades térmicas do processo 

de produção (queima de alguma fonte primária de energia, como, por exemplo, o bagaço da 

cana-de-açúcar). Este processo está maduro do ponto de vista comercial e é o mais 

disseminado atualmente. O Brasil conta, inclusive, com diversos produtores nacionais da 

maior parte dos equipamentos necessários para a realização deste processo. 

 

Ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração: Consiste na condensação 

total ou parcial do vapor ao final da realização do trabalho na turbina para atendimento das 

atividades mecânicas ou térmicas do processo produtivo. Esta energia calorífera a ser 

condensada (vapor), quando inserida em um processo de co-geração, é retirada em um ponto 

intermediário da expansão do vapor que irá movimentar as turbinas.  

A diferença fundamental desta rota em relação à contrapressão é a existência de um 

condensador na exaustão da turbina e de níveis determinados para aquecimento da água que 

alimentará a caldeira. A primeira característica proporciona maior flexibilidade da geração 

termelétrica (que deixa de ser condicionada ao consumo de vapor de processo). A segunda 

proporciona aumento na eficiência global da geração de energia. Este sistema, portanto, 

permite a obtenção de maior volume de energia elétrica. No entanto, sua instalação exige 

investimentos muito superiores aos necessários para implantação do sistema simples de 

condensação. 

 

Ciclo combinado integrado à gaseificação da biomassa: A gaseificação é a 

conversão de qualquer combustível líquido ou sólido, como a biomassa, em gás energético 

por meio da oxidação parcial em temperatura elevada. Esta conversão, realizada em 

gaseificadores, produz um gás combustível que pode ser utilizado em usinas térmicas movidas 

a gás para a produção de energia elétrica.  

Assim, a tecnologia de gaseificação aplicada em maior escala transforma a biomassa 

em importante fonte primária de centrais de geração termelétrica de elevada potência, 

inclusive aquelas de ciclo combinado, cuja produção é baseada na utilização do vapor e do 

gás, o que aumenta o rendimento das máquinas.  
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A tecnologia de gaseificação de combustíveis é conhecida desde o século XIX e foi 

bastante utilizada até os anos 30, quando os derivados de petróleo passaram a ser utilizados 

em grande escala e adquiridos por preços competitivos. Ela ressurgiu nos anos 80, quando 

começou a ficar evidente a necessidade de contenção no consumo de petróleo, mas, no caso 

da biomassa, ainda não é uma tecnologia competitiva do ponto de vista comercial. Segundo o 

Plano Nacional de Energia 2030, a maior dificuldade para a sua aplicação não é o processo 

básico de gaseificação, mas a obtenção de um equipamento capaz de produzir um gás de 

qualidade, com confiabilidade e segurança, adaptado às condições particulares do combustível 

e da operação[8]. 

A renovação na biomassa se dá através do chamado ciclo do carbono. A decomposição 

ou a queima da matéria orgânica ou de seus derivados provoca a liberação de CO2 na 

atmosfera. As plantas, através da fotossíntese, transformam o CO2 e água nos hidratos de 

carbono, que compõe sua massa viva, liberando oxigênio. Desta forma, a utilização da 

biomassa, desde que não seja de maneira predatória, não altera a composição média da 

atmosfera ao longo do tempo[2]. 

A utilização da Biomassa na matriz energética mundial tende a crescer 

exponencialmente, justamente por se tratar de uma fonte renovável, abundante na natureza e 

de pequenos impactos ambientais. 

 

 

4.2.2 Geração de Energia Elétrica com Biomassa 

 

 

Embora a biomassa tenha sido o primeiro vetor energético empregado pela 

humanidade e ainda seja uma fonte energética de importância, a produção de eletricidade a 

partir da biomassa é bastante restrita.  

Atualmente verifica-se um maior interesse pelas alternativas tecnológicas capazes de 

produzir energia elétrica a partir da biomassa devido à elevação das quantidades de resíduos 

resultantes das culturas agrícolas e a necessidade de seu descarte adequado, 

preferencialmente, com aproveitamento econômico, e às pressões sociais por alternativas de 

geração de energia elétrica que provoquem menores impactos ambientais, em particular no 

que concerne à emissão de gases de efeito estufa. 

Várias são as vias tecnológicas para a geração de energia elétrica a partir da biomassa.  
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Em todas elas há um processo de conversão da biomassa em um produto intermediário 

que será então utilizado em uma máquina motriz, onde será produzida a energia mecânica que 

acionará o gerador de energia elétrica.  

 

 

4.2.2.1 Ciclo Tradicional de Co-Geração Topping Vapor em Contrapressão 

 

 

A geração termelétrica e o atendimento energético nas usinas de açúcar e álcool é 

tradicionalmente realizada por sistemas com ciclo de co-geração topping a vapor em 

contrapressão, com bagaço de cana-de-açúcar como combustível, cujos usos finais da energia 

são mecânico e térmico. Nestes sistemas, a biomassa é queimada diretamente em caldeiras, 

chamadas caldeiras de queima direta, e a energia térmica resultante é utilizada na produção de 

vapor. Este vapor acionará turbinas de acionamento mecânico do processo e turbinas para 

geração de energia elétrica e, ao sair das turbinas, após a realização do trabalho, será 

encaminhado para atender as necessidades térmicas do processo produtivo. 

 

Figura 4.11 Fluxograma esquemático do Ciclo Tradicional de Co-geração 

Topping a Vapor em Contrapressão. 
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Fonte: http://www.ie.ufrj.br/infosucro/biblioteca/bim_CorreaNeto_OpcoesCogeracao.pdf 

 

As principais características dos sistemas convencionais de produção de energia 

elétrica a partir da biomassa, baseados em ciclos a vapor, a partir da combustão direta do 

insumo primário, são o reduzido desempenho energético e a baixa capacidade de geração 

instalada (se refere ao potencial elétrico que pode ser gerado a partir das instalações existentes 

atualmente).  

 

 

4.2.2.2 Ciclo Tradicional de Contrapressão Modificado para Geração Máxima de Excedente 

de Energia Elétrica. 

 

 

A possibilidade de exportar e comercializar a energia elétrica excedente está gerando 

uma busca pelas tecnologias adequadas à continuidade do ciclo tradicional de contrapressão.  

Entretanto, a elevação da geração de energia elétrica nos ciclos de co-geração topping 

a vapor em contrapressão tem como restrição fundamental o consumo de energia térmica do 

processo de produção de açúcar e etanol, em outras palavras, o consumo de vapor de escape 

demandado. 

Como estes ciclos não possuem condensadores, é no processo produtivo que o vapor 

de escape retorna à sua condição de líquido condensado e pode então ser bombeado para 

retornar à caldeira para fechar o ciclo.  

Assim, diferentemente dos princípios que se empregam nos demais ciclos, nestes, a 

eficientização do consumo de energia térmica no processo produtivo não é desejada e a 

quantidade de vapor gerado na caldeira fica limitada pela demanda térmica da produção de 

açúcar e etanol. 

As interferências adequadas para elevar a geração de energia elétrica dos ciclos de co-

geração topping a vapor em contrapressão são a substituição das atuais turbinas a vapor de 

simples estágio e baixa eficiência, que são acionadores mecânicos dos equipamentos de 

processo, tais como picadores, desfibriladores, niveladores, moendas, ventiladores de ar de 

combustão e de gases de exaustão das caldeiras e bombas de alimentação de água das 

caldeiras, por turbinas de múltiplos estágios e maior eficiência, sem alteração das condições 

(pressão e temperatura) de entrada e saída do vapor na turbina.  

 



47 
 

Figura 4.12 Fluxograma Esquemático do Ciclo Tradicional de Contrapressão 

Modificado para Geração Máxima de Excedentes de Energia Elétrica. 

 
Fonte: 

http://www.ie.ufrj.br/infosucro/biblioteca/bim_CorreaNeto_OpcoesCogeracao.

pdf 

 

Às intervenções anteriormente descritas associa-se a substituição das atuais caldeiras 

geradoras de vapor com baixa pressão por caldeiras geradoras de vapor com pressão superior, 

constituídas por superaquecedores de vapor, desaeradores para elevação da temperatura da 

água de alimentação da caldeira, economizadores para recuperação da energia contida nos 

gases de exaustão, elevando a temperatura da água de alimentação da caldeira, pré-

aquecedores de ar ou secadores de bagaço, para recuperação da energia contida nos gases de 

exaustão, elevando a temperatura do ar de combustão ou reduzindo a umidade do combustível 

e a substituição das turbinas de contrapressão e baixa eficiência que acionam os geradores de 

energia elétrica por turbinas de contrapressão e extração de múltiplos estágios e maior 

eficiência com elevação da pressão, temperatura e vazão do vapor. 

Com a elevação da pressão e temperatura do vapor que passa pelo turbogerador 

obtém-se maior eficiência e a geração de mais energia, conseqüências naturais em um ciclo a 

vapor. Por outro lado, obtém-se maior potência do gerador e, consequentemente, mais energia 

gerada em função de maior vazão de vapor que passa pela turbina. Esta elevação da vazão se 

deve à manutenção das condições de entrada do vapor nas turbinas de acionamento do 

processo.  
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Como o vapor gerado na caldeira está em condições de pressão e temperatura 

superiores, este deve ser expandido até a pressão de extração, na qual são alcançadas as 

condições de alimentação das turbinas a vapor de acionamento, sendo que esta expansão é 

realizada na turbina de acionamento do gerador com aproveitamento da energia liberada. 

Além disso, uma parcela do vapor anteriormente utilizada para acionamento fica 

disponível para o turbo gerador, pois os acionadores demandam menos vapor para efetuar o 

mesmo trabalho. 

 

 

4.2.2.3 Ciclo Integrado de Turbinas a Gás com Gaseificação de Biomassa 

 

 

A tecnologia de gaseificação é a conversão de qualquer combustível líquido ou sólido, 

como a biomassa, em um gás energético através da oxidação parcial a temperatura elevada. 

Esta conversão realizada em vários tipos de reatores, os gaseificadores, produz um gás 

combustível que pode ser utilizado em turbinas a gás.  

As turbinas a gás em ciclo aberto, também chamadas de turbinas de combustão, são 

máquinas motrizes de combustão interna, pois a energia liberada pelo combustível é 

diretamente transferida ao fluído de trabalho, composto pelo ar comprimido misturado aos 

gases de combustão, sem a necessidade de trocadores de calor para transferir energia entre a 

fonte de calor e o fluído de trabalho ou entre o fluído e o meio ambiente, uma vez que os 

gases de exaustão são descarregados diretamente na atmosfera.  

A inexistência de volumosos trocadores de calor faz da turbina a gás um motor 

compacto e leve, inerentemente barato, fácil de transportar e instalar, que não necessita de 

meios refrigerantes e é capaz de partir e atingira plena carga em pouco tempo. 

 

 

4.2.2.4 Biomass Integrated Gasification Gas Turbine 

 

 

O sistema Biomass Integrated Gaseification Gas Turbine BIG-GT é a tecnologia de 

geração de energia elétrica a partir da biomassa que integra a gaseificação do combustível a 

turbinas a gás operando em ciclo simples. 
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O fluído de trabalho é apenas o ar comprimido aquecido pelo combustível e expandido 

na turbina que está acoplada a um gerador elétrico.  

Este é o ciclo com gaseificação mais simples, de menor eficiência e menor 

investimento. Nestes ciclos, representado esquematicamente na Figura 4.13, a operação 

integrada em co-geração para atendimento das necessidades energéticas da usina exige a 

utilização de um gerador de vapor que utiliza o calor recuperado da exaustão da turbina como 

fonte de energia.  

 

Figura 4.13 Fluxograma Esquemático do Ciclo Biomass Integrated Gasification Gas Turbine 

em Co-geração Topping.  

 

 
Fonte: http://www.ie.ufrj.br/infosucro/biblioteca/bim_CorreaNeto_OpcoesCogeracao.pdf 

 

Devido a sua relativamente baixa eficiência em geração de energia elétrica, o ciclo 

simples de turbina a gás não se aplica satisfatoriamente em indústrias caracterizadas por uma 

larga variação da demanda térmica, tal como a sazonal indústria sucroalcooleira. Todos os 

trabalhos encontrados na literatura buscam reverter esta condição utilizando diversas 

sofisticações técnicas do ciclo simples, tais como a injeção de vapor e o ciclo combinado que 

elevam não só a eficiência e a potência gerada como a flexibilidade operacional[16]. 
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4.3 ENERGIA SOLAR 

 

 

4.3.1 Informações Gerais 

 

 

Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustível fóssil e 

energia dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além disso, a radiação solar pode 

ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento de fluidos e 

ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida 

diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais, entre os 

quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico. 

Diversos são os fatores que influenciam a energia total incidente sobre a superfície 

terrestre (também chamada radiação solar), dentre eles a nebulosidade e a umidade relativa do 

ar, que são fatores relacionados às condições atmosféricas.  

Outros fatores como a latitude local e posição no tempo (hora do dia e dia do ano), 

afetam diretamente o volume da energia que incide sobre nosso planeta, que ainda possui a 

chamada camada atmosférica, responsável pela reflexão e absorção de parte dos raios solares 

incidentes. Mesmo assim, estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre 

seja da ordem de 10 mil vezes o consumo energético mundial[17]. 

Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior parte da energia solar manifesta-se sob a 

forma de luz visível de raios infravermelhos e de raios ultravioleta. É possível captar essa luz 

e transformá-la em alguma forma de energia utilizada pelo homem: térmica ou elétrica. São os 

equipamentos utilizados nessa captação que determinam qual será o tipo de energia a ser 

obtida. 

Para a produção de energia elétrica existem dois sistemas: o heliotérmico e o 

fotovoltaico. No primeiro, a irradiação solar é convertida em calor que é utilizado em usinas 

termelétricas para a produção de eletricidade. O processo completo compreende quatro fases: 

coleta da irradiação, conversão em calor, transporte e armazenamento e, finalmente, 

conversão em eletricidade.  

Para o aproveitamento da energia heliotérmica é necessário um local com alta 

incidência de irradiação solar direta, o que implica em pouca intensidade de nuvens e baixos 

índices pluviométricos, como ocorre no semi-árido brasileiro. Já no sistema fotovoltaico a 

transformação da radiação solar em eletricidade é direta. Para tanto, é necessário adaptar um 
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material semicondutor (geralmente o silício) para que, na medida em que é estimulado pela 

radiação, permita o fluxo eletrônico (partículas positivas e negativas).  

A participação da energia solar é pouco expressiva na matriz mundial. Ainda assim, 

ela aumentou mais de 2.000% entre 1996 e 2006. Em 2007, a potência total instalada atingiu 

7,8 mil MW, conforme estudo do Photovoltaic Power Systems Programme, da IEA.  

Assim como ocorreu no segmento da energia eólica, também na energia solar a 

Alemanha é a maior produtora, com 49% da potência total instalada. Além disso, juntos, 

Alemanha, Japão, Estados Unidos, e Espanha concentraram, em 2007, 84% da capacidade 

mundial. Todos são países com programas fortes de diversificação e simultânea “limpeza” da 

matriz energética local. 

Os projetos já implementados para produção de eletricidade a partir da energia solar 

ainda são restritos e destinados a abastecer localidades isoladas, apesar de que nos projetos de 

expansão da fonte este quadro esteja se alterando. 

O que tradicionalmente é mais generalizado é o uso da energia solar para obtenção de 

energia térmica. Esta aplicação destina-se a atender setores diversos, que vão da indústria, em 

processos que requerem temperaturas elevadas (por exemplo, secagem de grãos na 

agricultura) ao residencial, para aquecimento de água. Outra tendência que se forma é a 

utilização da energia solar para a obtenção conjunta de calor e eletricidade[8]. 

A radiação solar pode ser absorvida por coletores solares, principalmente para 

aquecimento de água, a temperaturas relativamente baixas (inferiores a 100ºC). O uso dessa 

tecnologia ocorre predominantemente no setor residencial, mas há demanda significativa e 

aplicações em outros setores, como edifícios públicos e comerciais, hospitais, restaurantes, 

hotéis e similares.  

O aproveitamento da energia solar aplicado a sistemas que requerem temperaturas 

mais elevadas ocorre por meio de concentradores solares, cuja finalidade é captar a energia 

solar incidente numa área relativamente grande e concentrá-la numa área muito menor, de 

modo que a temperatura desta última aumente substancialmente.  

A superfície refletora (espelho) dos concentradores tem forma parabólica ou esférica, 

de modo que os raios solares que nela incidem sejam refletidos para uma superfície bem 

menor, denominada foco, onde se localiza o material a ser aquecido. Os sistemas parabólicos 

de alta concentração atingem temperaturas bastante elevadas e índices de eficiência que 

variam de 14% a 22% de aproveitamento da energia solar incidente, podendo ser utilizada 

para a geração de vapor e, conseqüentemente, de energia elétrica. 
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Além dos processos térmicos descritos acima, a radiação solar pode ser diretamente 

convertida em energia elétrica, por meio de efeitos da radiação (calor e luz) sobre 

determinados materiais, particularmente os semicondutores. Entre esses, destacam-se os 

efeitos termoelétrico e fotovoltaico.  

O primeiro se caracteriza pelo surgimento de uma diferença de potencial, provocada 

pela junção de dois metais, quando tal junção está a uma temperatura mais elevada do que as 

outras extremidades dos fios.  

O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais na presença 

da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia). Entre os materiais mais adequados 

para a conversão da radiação solar em energia elétrica, os quais são usualmente chamados de 

células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o silício. 

 A eficiência de conversão das células solares é medida pela proporção da radiação 

solar incidente sobre a superfície da célula que é convertida em energia elétrica. Atualmente, 

as melhores células apresentam um índice de eficiência de 25%[17]. 

O Brasil é privilegiado em termos de radiação solar. O Plano Nacional de Energia 

2030 reproduz dados do Atlas Solarimétrico do Brasil e registra que essa radiação varia de 8 a 

22 MJ (megajoules) por metro quadrado (m2) durante o dia, sendo que as menores variações 

ocorrem nos meses de maio a julho, variando de 8 a 18 MJ/m2. Além disso, complementa o 

estudo, o Nordeste possui radiação comparável às melhores regiões do mundo nessa variável, 

como a cidade de Dongola, no deserto do Sudão, e a região de Dagget, no Deserto de Mojave, 

Califórnia.  

A participação do Sol na matriz energética nacional é bastante reduzida. Tanto que a 

energia solar não chega a ser citada na relação de fontes que integram o Balanço Energético 

Nacional, edição de 2008. Também no Banco de Informações de Geração (BIG) da Aneel, 

consta apenas uma usina fotovoltaica, a de Araras, no município de Nova Mamoré, no Estado 

de Rondônia, com potência instalada de 20,48 kW[8]. 

Atualmente há vários projetos, em curso ou em operação, para o aproveitamento da 

energia solar no Brasil, particularmente por meio de sistemas fotovoltaicos de geração de 

eletricidade, visando ao atendimento de comunidades isoladas da rede de energia elétrica e ao 

desenvolvimento regional. Estes projetos são, no entanto, pouco significativos diante do 

grande potencial existente. 

Existem muitos pequenos projetos nacionais de geração fotovoltaica de energia 

elétrica, principalmente para o suprimento de eletricidade em comunidades rurais e/ou 

isoladas do Norte e Nordeste do Brasil. Esses projetos atuam basicamente com quatro tipos de 



53 
 

sistemas: i) bombeamento de água, para abastecimento doméstico, irrigação e piscicultura; ii) 

iluminação pública; iii) sistemas de uso coletivo, tais como eletrificação de escolas, postos de 

saúde e centros comunitários; e iv) atendimento domiciliar. Entre outros projetos que não se 

enquadram no grupo básico de quatro tipos de sistemas, estão as estações de telefonia e 

monitoramento remoto, a eletrificação de cercas, a produção de gelo e a dessalinização de 

água. 

“O Sol ocupou as mais diferentes posições – de Deus a centro de nosso sistema 

planetário – na história da humanidade, mas o homem sempre reconheceu sua inegável 

importância e beleza”[18]. 

Consideramos o Sol a fonte alternativa de energia para nosso futuro. Sabemos que 

nossas reservas de combustíveis fósseis se esgotarão e devemos nos preparar para isso, 

aprendendo a manusear a energia que o Sol lança gratuitamente em nosso planeta. 

Os métodos de captação e conversão de energia solar, atualmente, apresentam um 

rendimento muito aquém do teoricamente possível. Os preços dos equipamentos necessários 

para a substituição de um sistema convencional de obtenção de energia por um sistema que 

transforme a energia radiante proveniente do Sol ainda tornam, na maioria dos casos, esta 

opção inviável ou desinteressante. 

“Devemos trabalhar para reverter esta realidade, desenvolvendo a tecnologia deste 

setor, a fim de alcançar o máximo rendimento possível em seus equipamentos, tornando o seu 

uso viável”[18]. 

 

 

4.3.2 Geração de Energia Elétrica a Partir da Energia Solar 

 

 

Uma das principais características de nossa sociedade, ao menos sob um ponto de vista 

prático e material, é o aumento cada vez maior da demanda por abastecimento energético. 

Esta é a condição para a existência de nossa indústria, nossos meios de transporte e até mesmo 

a agricultura e a vida urbana. Enfim, é a condição para a existência de nossa sociedade como a 

conhecemos. 

O Sol, além de fonte de vida, é a origem de todas as formas de energia que o homem 

vem utilizando durante sua história e pode ser a resposta para a questão do abastecimento 

energético no futuro, uma vez que aprendamos a aproveitar de maneira racional a luz que esta 

estrela constantemente derrama sobre nosso planeta. Brilhando a mais de 05 (cinco) bilhões 
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de anos, calcula-se que o Sol ainda nos privilegiará por outros 6 bilhões de anos, ou seja, ele 

está apenas na metade de sua existência e lançará sobre a Terra, só neste ano, 4000 vezes mais 

energia que consumiremos. 

A Terra recebe energia radiante do Sol a um regime de 173 × 1015 W, emitindo uma 

quantidade idêntica. Esta é uma condição do equilíbrio. A emissão depende da temperatura da 

Terra, ou seja, a temperatura do planeta, tal qual o conhecemos, é a temperatura de equilíbrio 

na qual a admissão é igual à emissão de radiação. Assim, se a admissão mudasse por qualquer 

razão, a temperatura de equilíbrio também se modificaria. 

Aproximadamente 30% da radiação incidente se reflete sem mudança na amplitude de 

onda. Cerca de 47% é absorvida pela atmosfera e pela superfície terrestre, provoca um 

aumento de temperatura e, em seguida, irradia-se novamente para o espaço.  

Apenas os 23% restantes penetram no sistema terrestre e passam a ser a força motriz 

de ventos, correntes, ondas, modela nosso clima e proporciona o ciclo da água. Em última 

instância, esta energia também será re-irradiada ao espaço. 

A conversão direta da energia solar em energia elétrica pode ocorrer através de dois 

processos: conversão termoelétrica e conversão fotoelétrica, cada um deles podendo ser 

realizado de diversas maneiras.  

Quando se aquece um eletrodo, alguns de seus elétrons adquirem energia suficiente 

para escapar. Converte-se em um emissor de elétrons, um cátodo. Outro eletrodo, colocado 

próximo a este cátodo, se está suficientemente frio, receberá os elétrons emitidos, 

convertendo-se num ânodo.  

Se o ânodo se conecta ao cátodo mediante a um circuito que contenha uma carga 

externa (gerador elétrico), circulará uma corrente e poderá ser produzida ação (que é a uma 

propriedade da corrente elétrica, ser capaz de gerar um campo magnético, que tem ação em 

ímãs e ferro, por exemplo).  

Uma corrente elétrica significativa, no entanto, só se pode produzir a temperaturas 

muito altas. 

Em circuitos que consistam de dois condutores diferentes, se as duas uniões se 

mantêm a temperaturas diferentes, também será gerada uma corrente elétrica, ou uma 

diferença de potencial, quando uma das uniões permanece aberta. Estes "Termopares" podem 

igualmente ser utilizados para produzir ação útil.  

Quando vários deles são ligados em série, forma-se a chamada pilha termoelétrica. A 

união quente pode ser aquecida através de um coletor solar de placa plana[18]. 
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4.3.2.1 Funcionamento de uma célula solar 

 

 

O objetivo de uma célula solar é transformar energia luminosa em elétrica. Estas 

células são feitas de um material semicondutor, em geral, o silício. Basicamente uma célula 

solar é uma junção p-n que ao sofrer a incidência de luz irá produzir uma corrente elétrica. 

O silício cristalino que pode ser utilizado como matéria prima da célula possui certas 

propriedades físicas específicas. O átomo de silício possui exatamente quatro elétrons em sua 

última camada eletrônica, que são compartilhados por ligações covalentes e, portanto, não tem 

liberdade de se movimentar pelo cristal. Sendo assim, o silício cristalino não é um bom 

condutor de eletricidade.  

Para contornar este problema, certas impurezas são acrescentadas ao cristal. Suponha 

que seja feita uma difusão de fósforo no silício. Neste caso, alguns sítios de Si são 

substituídos por átomos de fósforo que pertencem ao grupo V da tabela periódica e, 

conseqüentemente, possuem cinco elétrons na última camada.  

Portanto, os átomos de fósforo terão quatro de seus elétrons compartilhados, restando 

um elétron que não faz parte de uma ligação covalente, mas ainda é atraído pela carga positiva 

do núcleo de fósforo. 

Ocorre então que os elétrons do fósforo que não estão fazendo parte de uma ligação 

covalente conseguem romper facilmente a sua ligação com o núcleo, sendo necessária uma 

baixa energia para isto ocorrer. Neste caso, estes elétrons passam a ser considerados livres e o 

silício dopado passa a possuir uma camada do tipo n. 

Como foi dito anteriormente, as células solares são basicamente uma junção p-n, 

portanto apenas uma das faces do silício é dopada com fósforo. A outra face deve ser dopada 

com um elemento do grupo III da tabela periódica como, por exemplo, o alumínio. Estes 

elementos possuem três elétrons na última camada, e, portanto, ao substituírem um átomo de 

silício, formarão um “buraco” que será definido como a ausência de uma carga negativa. 

Imagine agora que a face dopada do silício, que é tipo n, está separada da face que é 

tipo p. Se for feita uma experiência imaginária onde as duas partes são colocadas em contato, 

seria de se esperar que os elétrons “fluam” de regiões de baixa concentração eletrônica para 

regiões de alta concentração e, de forma análoga, este comportamento seria esperado também 

para os buracos. Entretanto, quando elétrons deixam o lado tipo n ocorre o surgimento de um 

acúmulo de carga positiva na fronteira do contato p-n, da mesma forma ocorre um acúmulo de 

carga negativa no lado tipo p.  
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Este desequilíbrio de cargas que ocorre na fronteira da conexão tipo p-n será 

responsável pelo surgimento de um campo elétrico que irá se opor a tendência natural da 

difusão de elétrons e buracos e, assim, uma situação de equilíbrio será atingida, conforme 

pode ser visto na figura 4.14. 

Dessa forma, o que é formado é um diodo de junção p-n, onde os elétrons são 

favorecidos a fluir na direção da face tipo n. 

 

Figura 4.14 Esquema do equilíbrio alcançado na conexão tipo p-n 

 
Fonte: 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2

002/991446-relatoriofianal.pdf 
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Figura 4.15 Efeito fotovoltaico na junção p-n 

 
Fonte: 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2002

/991446-relatoriofianal.pdf 

 

No momento em que a luz formada por fótons incide na célula solar haverá a 

formação de pares elétrons–buracos. Para cada fóton que possui energia suficiente haverá a 

formação de um elétron e de um buraco. Nestas condições os elétrons produzidos irão fluir 

para o lado tipo n e os buracos irão para o lado tipo p. Este fluxo de elétrons será responsável 

pelo surgimento de uma corrente e, como o campo elétrico da célula irá estabelecer uma 

diferença de potencial, será possível gerar potência, que é exatamente o produto destas duas 

grandezas físicas (corrente elétrica e tensão). Conectando fios que permitam conduzir a 

corrente elétrica é possível fazer determinados sistemas funcionarem, como a célula mostrada 

na figura 4.16[19]. 
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Figura 4.16 Esquema do funcionamento de uma célula solar 

 

Fonte: 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2

002/991446-relatoriofianal.pdf 
 

Figura 4.17 Corte transversal de uma célula fotovoltaica 

 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2002/99

1446-relatoriofianal.pdf  

 

 

4.3.2.2 Sistemas fotovoltaicos 
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Sistemas fotovoltaicos são instalações destinadas a coletar a energia radiante do Sol e 

transformá-la em energia elétrica. Atualmente os sistemas estão evoluindo rapidamente e 

alcançando índices mais elevados de sofisticação.  

Assim, podemos compor um sistema fotovoltaico para 110 ou 220 Vca (voltagem 

corrente alternada) com os seguintes elementos: a) Uma ou mais placas solares; b) Regulador 

de carga: evita sobrecarga ou descarga excessiva da bateria; c) Banco de baterias; d) Inversor: 

transforma a corrente de 12 Vcc (voltagem corrente contínua) em 110 ou 220 Vca; e) 

Equipamento 12 V a ser energizado; f) Equipamento 110 ou 220 V a ser energizado. 

Os equipamentos citados acima nem sempre vão estar presentes em todas as 

instalações ou sistemas de captação e conversão da energia solar em eletricidade. Uma 

instalação de bombeamento de água, por exemplo, pode ser construída de forma mais simples, 

bastando ligar as placas diretamente à bomba, prescindindo até de um banco de baterias. 

Obviamente, tal sistema só funcionará quando houver insolação suficiente para a geração de 

energia. 

Dependendo da demanda, várias placas podem ser ligadas em paralelo. Grandes 

sistemas usando séries de baterias podem virtualmente suprir quaisquer necessidades 

energéticas. Em função das suas características construtivas, as instalações fotovoltaicas 

podem ser divididas em três grupos principais. 

 

 

4.3.2.3 Sistemas Isolados 

 

 

Sistemas isolados, por sua própria concepção original, necessitam de alguma forma de 

armazenamento da energia coletada e convertida. Uma primeira forma de armazenamento é 

um conjunto de baterias utilizadas para o abastecimento de aparelhos elétricos nos períodos 

noturnos ou de alta nebulosidade.  

Outra maneira interessante de armazenamento dessa energia é na forma de energia 

gravitacional que se obtém, por exemplo, pelo bombeamento de água para tanques de 

sistemas de abastecimentos baseados no desnível topográfico entre o armazenamento e o 

consumidor.  

Há, naturalmente, exceções a esta regra. Alguns sistemas isolados não necessitam de 

armazenamento como, por exemplo, sistemas de irrigação, em que toda água bombeada é 

diretamente consumida. 
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Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia em baterias usa-se um 

dispositivo para controlar a carga e a descarga na bateria. O "controlador de carga" tem como 

principal função prevenir danos na bateria por sobrecarga ou descarga profunda. O 

controlador de carga é usado em sistemas pequenos onde os aparelhos utilizados são de baixa 

tensão e corrente contínua (CC). 

Para alimentação de equipamentos de corrente alternada (CA) é necessário um 

inversor. Este sistema é usado quando se deseja mais conforto na utilização de 

eletrodomésticos convencionais. 

 

Figura 4.18 Diagrama de sistemas fotovoltaicos em função da carga utilizada. 

 
Fonte: http://www.solenerg.com.br/figuras/MonografiaAtaloTiradentes.pdf 

 

 

4.3.2.4 Sistemas Híbridos 

 

 

Sistemas híbridos são aqueles que, desconectados da rede convencional, apresentam 

várias fontes de geração de energia como, por exemplo: turbinas eólicas, geração diesel, 

módulos fotovoltaicos, etc. 

Nos sistemas híbridos o que temos é uma conexão de vários sistemas diferentes de 

geração de energia, que busca otimizar o fornecimento pelo aproveitamento racional da 

melhor situação para cada sistema interligado. Obviamente é necessário um bom sistema de 
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controle dessas fontes para assegurar a máxima eficiência no fornecimento ao usuário final da 

energia. 

Em geral, os sistemas híbridos são empregados para instalações de médio a grande 

porte visando atender um número maior de usuários. Por trabalhar com cargas de corrente 

contínua, o sistema híbrido também apresenta um inversor. Naturalmente, podemos nos 

deparar com uma grande complexidade de arranjos e opções de instalações. Isso vai demandar 

um estudo amplo das necessidades do usuário final para que se defina a melhor situação de 

trabalho dos diversos sistemas de geração de energia. 

 

 

4.3.2.5 Sistemas Ligados à Rede 

 

 

Estes sistemas utilizam grande número de painéis fotovoltaicos e não utilizam 

armazenamento de energia, pois toda a geração é entregue diretamente à rede. Este sistema 

representa uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual está 

conectada.  

Todo o arranjo é conectado em inversores e, logo em seguida, ligado diretamente na 

rede. Estes inversores devem satisfazer as exigências de qualidade e segurança da 

concessionária do serviço para que a rede não seja afetada[20]. 

 

 

4.4. ENERGIA EÓLICA 

 

 

4.4.1 Informações Gerais 

 

 

A energia eólica é, basicamente, aquela obtida da energia cinética (do movimento) 

gerada pela migração das massas de ar provocada pelas diferenças de temperatura existentes 

na superfície do planeta.  

Não existem informações precisas sobre o período em que ela começou a ser aplicada 

visto que, desde a Antigüidade, existe o uso desta energia mecânica na movimentação dos 
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barcos e em atividades econômicas básicas como bombeamento de água e moagem de 

grãos[8]. 

A energia eólica provém da radiação solar, uma vez que os ventos são gerados pelo 

aquecimento não uniforme da superfície terrestre. Esta não uniformidade no aquecimento da 

atmosfera deve ser creditada, entre outros fatores, à orientação dos raios solares e aos 

movimentos da Terra.  

 

Figura 4.19 Sistema conectado à rede  

 

Fonte: http://www.solenerg.com.br/figuras/MonografiaAtaloTiradentes.pdf 

 

Uma estimativa da energia total disponível dos ventos ao redor do planeta pode ser 

feita a partir da hipótese de que, aproximadamente, 2% da energia solar absorvida pela Terra é 

convertida em energia cinética dos ventos. Este percentual, embora pareça pequeno, 

representa centena de vezes a potência anual instalada nas centrais elétricas do mundo. 

A energia eólica é aproveitada pela movimentação do ar, na forma de vento, abundante 

fonte de energia, renovável, limpa e disponível em todo o Globo[21]. 

Os ventos que sopram em escala global e aqueles que se manifestam em pequena 

escala são influenciados por diferentes aspectos, entre os quais destacam-se a altura, a 

rugosidade, os obstáculos e o relevo.  



63 
 

O comportamento estatístico do vento ao longo do dia é um fator que é influenciado 

pela variação de velocidade do vento ao longo do tempo. As características topográficas de 

uma região também influenciam o comportamento dos ventos, uma vez que em uma 

determinada área podem ocorrer diferenças de velocidade, ocasionando a redução ou 

aceleração na velocidade do vento.  

Além das variações topográficas e de rugosidade do solo, a velocidade também varia 

seu comportamento com a altura. Tendo em vista que a velocidade do vento pode variar 

significativamente em curtas distâncias (algumas centenas de metros), os procedimentos para 

se avaliar o local no qual se deseja instalar turbinas eólicas devem levar em consideração 

todos os parâmetros regionais que influenciam as condições do vento[22]. 

A geração eólica ocorre pelo contato do vento com as pás do cata-vento, elementos 

integrantes da usina. Ao girar, essas pás dão origem à energia mecânica que aciona o rotor do 

aerogerador, que produz a eletricidade. A quantidade de energia mecânica transferida e, 

portanto, o potencial de energia elétrica a ser produzida, está diretamente relacionada à 

densidade do ar, à área coberta pela rotação das pás e à velocidade do vento. 

Atualmente, além da secular utilização para bombeamento de água e processamento de 

grãos, os moinhos geram energia elétrica para o abastecimento de grandes centros urbanos, 

através da conversão da energia cinética, com utilização de turbinas eólicas 

(aerogeradores)[21]. 

A evolução da tecnologia permitiu o desenvolvimento de equipamentos mais potentes. 

Em 1985, por exemplo, o diâmetro das turbinas era de 20 metros, o que acarretava uma 

potência média de 50 kW (quilowatts). Hoje, esses diâmetros chegam a superar 100 metros, o 

que permite a obtenção, em uma única turbina, de 5 mil kW. Além disso, a altura das torres, 

inicialmente de 10 metros, aproximadamente, hoje supera os 50 metros. No entanto, a 

densidade do ar, a intensidade, a direção e a velocidade do vento relacionam-se a aspectos 

geográficos naturais como relevo, vegetação e interações térmicas entre a superfície da terra e 

a atmosfera. 

Assim, a exemplo do que ocorre com outras fontes, como a hidráulica, a obtenção da 

energia eólica também pressupõe a existência de condições naturais específicas e favoráveis. 

A avaliação destas condições, ou do potencial eólico de determinada região, requer trabalhos 

sistemáticos de coleta e análise de dados sobre a velocidade e o regime dos ventos. 

Os grandes argumentos favoráveis à fonte eólica são, além da renovabilidade, 

perenidade, grande disponibilidade, independência de importações e custo zero para obtenção 

de suprimento (ao contrário do que ocorre com as fontes fósseis). O principal argumento 
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contrário é o custo que, embora seja decrescente, ainda é elevado na comparação com outras 

fontes. 

Mesmo assim, a capacidade instalada mundial da energia eólica aumentou 1.155% 

entre 1997 e 2007, passando de 7,5 mil para 93,8 mil MW, como registra a World Wind 

Energy Association (WWEA). Além disso, o ano de 2007 foi, também, o mais ativo da 

história da produção de energia elétrica a partir do movimento dos ventos, que teve início no 

final do século XIX. 

Segundo o estudo da WWEA, em 2007 houve a instalação de aproximadamente 20 mil 

MW de geração eólica em todo o mundo. Nesse ano, os maiores produtores foram Alemanha, 

Estados Unidos e Espanha que, juntos, concentravam, em 2007, quase 60% da capacidade 

instalada total. 

Vários países, cuja matriz é muito concentrada em combustíveis fósseis e com poucos 

aproveitamentos hídricos ainda inexplorados, possuem projetos de vigorosa expansão do 

parque eólico no médio prazo. Esse movimento faz com que a WWEA projete, para 2010, 

uma potência mundial instalada de 170 mil MW, quase o dobro da atual[8]. 

Devido à crise energética e aos efeitos da utilização das fontes de energia não- 

renováveis diretamente sobre o clima, conforme conclusão da comunidade científica, a 

alternativa de utilização da energia eólica é cada vez maior nos panoramas energéticos e no 

cenário mundial. 

Um sistema eólico pode ser utilizado em três aplicações distintas: sistemas isolados, 

sistemas híbridos e sistemas interligados à rede. Os sistemas obedecem a uma configuração 

básica, necessitam de uma unidade de controle de potência e, em determinados casos, de uma 

unidade de armazenamento. 

Os sistemas isolados, em geral, utilizam alguma forma de armazenamento de energia. 

Este armazenamento pode ser feito através de baterias, com o objetivo de utilizar aparelhos 

elétricos, ou na forma de energia gravitacional, com a finalidade de armazenar a água 

bombeada em reservatórios para posterior utilização. Alguns sistemas isolados não necessitam 

de armazenamento, como no caso dos sistemas para irrigação, onde toda a água bombeada é 

diretamente consumida. 

O armazenamento de energia se justifica por razões de economia. Nos momentos em 

que a demanda for maior que a capacidade geradora, utiliza-se uma parte da reserva; quando a 

produção for superior à demanda, armazena-se o excedente.  

Pode-se afirmar que, quando se utiliza a energia eólica, no sistema integrado, diminui-

se a dependência de energias provenientes das fontes tradicionais, como a hidráulica e a 
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térmica (a carvão ou óleo). Há, por conseguinte, uma preservação dos recursos utilizados por 

essas fontes, pelo armazenamento do potencial eólico.  

A energia eólica pode ser armazenada diretamente em baterias e supercapacitores, mas 

também pode ser preservada através da conversão em outro tipo de energia armazenável, 

principalmente a mecânica[21]. 

Os sistemas híbridos são aqueles que, desconectados da rede convencional, 

apresentam várias fontes de geração de energia como, por exemplo, turbinas eólicas, geração 

diesel, módulos fotovoltaicos, entre outras. A utilização de várias formas de geração de 

energia elétrica aumenta a complexidade do sistema e exige a otimização do uso de cada uma 

das fontes. 

Os sistemas interligados à rede utilizam um grande número de aerogeradores e não 

necessitam de sistemas de armazenamento de energia, pois toda a geração é entregue 

diretamente à rede elétrica. O total da potência instalada no mundo de sistemas eólicos 

interligados à rede soma aproximadamente 120 GW[22]. 

O Brasil é favorecido em termos de ventos, que se caracterizam por uma presença 

duas vezes superior à média mundial e pela volatilidade de 5% (oscilação da velocidade), o 

que dá maior previsibilidade ao volume a ser produzido. Além disso, como a velocidade 

costuma ser maior em períodos de estiagem, é possível operar as usinas eólicas em sistema 

complementar com as usinas hidrelétricas, de forma a preservar a água dos reservatórios em 

períodos de poucas chuvas. Sua operação permitiria, portanto, a “estocagem” da energia 

elétrica. 

As regiões com maior potencial medido são Nordeste, Sudeste, e Sul, região em que 

está instalado o maior parque eólico do país, o de Osório, no Rio Grande do Sul, com 150 

MW de potência. Mas, no país, o vento é utilizado principalmente para produzir energia 

mecânica utilizada no bombeamento de água na irrigação. 

A primeira turbina eólica instalada no país, em 1992, no Arquipélago de Fernando de 

Noronha, possuía um gerador com potência de 75 kW, rotor de 17 metros de diâmetro e torre 

de 23 metros de altura. Eram centrais como estas que, em 2003, compunham a potência eólica 

total instalada no país, de 22 MW. Esse total era 11 vezes inferior aos 273 MW registrados em 

2008, o que significa que o crescimento verificado nos últimos cinco anos ocorreu a uma taxa 

média anual de 65%. Além disso, não foi só o número de unidades que aumentou, mas, 

também, o seu porte e, em conseqüência, a potência.  

 



66 
 

Estimativas apontam que o potencial eólico bruto no planeta seja da ordem de 500 mil 

TWh (terawatts-hora) por ano, embora, por restrições socioambientais, apenas 10% sejam 

tecnicamente aproveitáveis. Ainda assim, 50 mil TWh por ano correspondem a mais de 250% 

da produção mundial total de energia elétrica em 2007, que foi de 18,9 mil TWh.[8] 

 

 

4.4.2 Geração de Energia Elétrica a partir da Energia Eólica 

 

 

O conhecimento e a pesquisa de fontes alternativas de energia vêm ganhando cada vez 

mais espaço no cenário mundial. O crescimento dos preços e dos danos ambientais causados 

por combustíveis fósseis são os grandes motivadores para o desenvolvimento de pesquisas em 

produção de energia elétrica mais limpa e renovável, tal como é o caso da energia eólica. 

A capacidade instalada de usinas eólicas tem evoluído consideravelmente nos últimos 

anos. A opção por esta forma de energia está relacionada à queda nos custos de geração, 

aumento da potência dos aerogeradores e, principalmente, ao apelo ambiental.  

A produção de energia elétrica através da energia cinética dos ventos está se 

aproximando das formas convencionais de produção de energia elétrica, uma vez que as 

turbinas modernas têm melhorado em eficiência e confiabilidade.  

 

 

4.4.2.1 Energia e Potência Extraída do Vento 

 

 

A energia cinética de uma massa de ar m em movimento a uma velocidade v é dada 

por:  

                                                                                                                  
                                                                                                                             (4.3) 
 

Considerando a mesma massa de ar m em movimento a uma velocidade v, 

perpendicular a uma sessão transversal de um cilindro imaginário (Figura 4.20). Sendo a 

densidade volumétrica do ar definida por: 
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                                                                                                                                     (4.4) 

 

Tem-se que , onde A é a área útil do rotor (isto é, aquela sobre a qual 

atua o vento) e d é a distância percorrida pelo vento na unidade de tempo. Então: 

                                                   
                                                                                                                       (4.5) 

 

A potência disponível no vento incidente ( ) será a “velocidade” com que esta 

energia é fornecida, isto é:  

                                                                                                                 (4.6) 

 

Note-se que a razão entre a distância d percorrida pelo vento e o tempo t gasto para 

percorrê-la é a própria velocidade do vento, ou seja: 

 
 

                                                                                                  (4.7) 

 

Logo, 

                                                                                                                                          (4.8)  
onde: 

P = potência do vento [W] 

ρ= massa específica do ar [kg/m3] 

A = área da seção transversal [m2] 

v = velocidade do vento [m/s] 
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Figura 4.20 Fluxo de ar através de uma área transversal A 

 

Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 
 

 

A expressão 4.9 também pode ser escrita por unidade de área, definindo, desta forma, 

a densidade de potência DP, ou fluxo de potência: 

 

                                                                                                         (4.9) 

Ao reduzir a velocidade do deslocamento da massa de ar, a energia cinética do vento é 

convertida em energia mecânica através da rotação das pás. A potência disponível no vento 

não pode ser totalmente aproveitada pelo aerogerador na conversão de energia elétrica. Para 

levar em conta esta característica física, é introduzido um índice denominado coeficiente de 

potência cp, que pode ser definido como a fração da potência eólica disponível que é extraída 

pelas pás do rotor. 

Para determinar o valor máximo desta parcela de energia extraída do vento (cp 

máximo), o físico alemão Albert Betz considerou um conjunto de pás em um tubo onde v1 

representa a velocidade do vento na região anterior às pás, v2 a velocidade do vento no nível 

das pás e v3 a velocidade no vento após deixar as pás, conforme apresentado na figura 4.21. 
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Figura 4.21 Perdas de velocidade do vento na passagem por um conjunto de pás. 

 

 
Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 

 

Como na figura 4.21 Betz assume um deslocamento homogêneo do fluxo de ar a uma 

velocidade v1 que é retardada pelo conjunto de pás, assumindo uma velocidade v3 a jusante 

das pás. Pela equação da continuidade, temos que: 

 

                                                                                         (4.10) 

 

Como a redução da pressão do ar é pequena, a densidade do ar pode ser considerada 

constante. A energia cinética extraída pelo aerogerador é a diferença entre a energia cinética a 

montante e a energia cinética a jusante do conjunto de pás: 

 

                                                                                                 (4.11) 

A potência extraída do vento, por sua vez, é dada por: 

 

                                                                                                (4.12) 

 

onde é o fluxo de massa através do aerogerador. Neste ponto é necessário fazer duas 

considerações extremas sobre a relação entre as velocidades v1 e v3. Se a velocidade do vento 

não é alterada (v1 = v3), então nenhuma potência é extraída e, se a velocidade do vento é 

reduzida a valor zero (v3 = 0), então o fluxo de massa de ar é zero, o que significa também que 

nenhuma potência é retirada.  
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A partir dessas duas considerações extremas, a velocidade referente ao máximo de 

potência extraída é um valor entre v1 e v3. Este valor pode ser calculado se a velocidade no 

rotor v2 é conhecida. O fluxo dessa massa de até dada por: 

 

                                                                                                                           (4.13) 

 

Considerando-se que a velocidade é um valor intermediário entre e, vamos assumir 

que a relação entre as velocidades v1, v2 e v3 é dada por: 

 

                                                                                                                       (4.14) 

 

Se a massa de ar apresentada na equação 4.12 e a velocidade v2 apresentada na 

equação 4.13 forem inseridas na mesma equação 4.11, tem-se: 

 

                                                                                    (4.15) 

Se:  
                                                                                                                  (4.16) 

onde 

                                          (4.17) 

 

Ao considerar o coeficiente de potência Cp em função de v3/v1, temos que: 

 

                                                                                                 (4.18) 

 

                                                                                                    (4.19) 

 

A Figura 4.22, mostra as principais forças atuantes em uma pá do aerogerador, assim 

como os ângulos de ataque (á) e de passo (â). A força de sustentação é perpendicular ao fluxo 

do vento resultante visto pela pá (Vres), resultado da subtração vetorial da velocidade do 
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vento incidente (Vw) com a velocidade tangencial da pá do aerogerador (Vtan), conforme a 

equação 4.22. 

 

                                                                                                           (4.20) 

 

A força de arrasto é produzida na mesma direção de Vres. A resultante das 

componentes da força de sustentação e de arrasto na direção Vtan, produz o torque do 

aerogerador. 

 

Figura 4.22 Principais forças atuantes em uma pá de aerogerador. 

 

Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 
 

A potência mecânica extraída do vento pelo aerogerador depende de vários fatores. 

Mas tratando-se de estudos elétricos, o modelo geralmente apresentado na literatura é 

simplificado pelas equações 4.20 e 4.21. 

                                                                                             (4.21) 

 

com 
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                                                                                                           (4.22) 

 

onde: 

 

Cp – coeficiente de potência do aerogerador; 

 λ – razão entre a velocidade tangencial da ponta da pá e a velocidade do vento incidente (tip 

speed ratio); 

w – velocidade angular do rotor [rad/s]; 

R – raio do rotor [m]; 

ρ – densidade do ar [Kg/m3]; 

A – área varrida pelo rotor [m2]; 

vw – velocidade do vento incidente no rotor [m/s]; 

 

Na equação (4.21), o coeficiente de potência Cp(λ, β) depende das características do 

aerogerador, sendo função da razão de velocidades λ e do ângulo de passo β das pás (pitch) do 

aerogerador. O Cp(λ,β) é expresso como uma característica bidimensional. Aproximações 

numéricas normalmente são desenvolvidas para o cálculo de Cp para valores dados de λ e β. 

 

 

4.4.2.2 Tipos de Aerogeradores 

 

 

Em geral, os rotores de eixo vertical têm a vantagem de não necessitarem de 

mecanismos de acompanhamento para variações da direção do vento, o que reduz a 

complexidade do projeto e os esforços devido às forças de Coriolis. Os rotores de eixo 

vertical também podem ser movidos por forças de sustentação (lift) e por forças de arrasto 

(drag). 

Os principais tipos de rotores de eixo vertical são Darrieus, Savonius e turbinas com 

torre de vórtices. Os rotores do tipo Darrieus são movidos por forças de sustentação e 

constituem-se de lâminas curvas (duas ou três) de perfil aerodinâmico, atadas pelas duas 

pontas ao eixo vertical. 
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Figura 4.23 Aerogerador experimental de eixo vertical 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-

book.pdf 

 

Os rotores de eixo horizontal são os mais comuns, e grande parte da experiência 

mundial está voltada para a sua utilização. São movidos por forças aerodinâmicas chamadas 

de forças de sustentação (lift) e forças de arrasto (drag). Um corpo que obstrui o movimento 

do vento sofre a ação de forças que atuam perpendicularmente ao escoamento (forças de 

sustentação) e de forças que atuam na direção do escoamento (forças de arrasto). Ambas são 

proporcionais ao quadrado da velocidade relativa do vento. Adicionalmente, as forças de 

sustentação dependem da geometria do corpo e do ângulo de ataque (formado entre a 

velocidade relativa do vento e o eixo do corpo). 

Os rotores que giram predominantemente sob o efeito de forças de sustentação 

permitem liberar muito mais potência do que aqueles que giram sob efeito de forças de 

arrasto, para uma mesma velocidade de vento. 

Os rotores de eixo horizontal ao longo do vento (aerogeradores convencionais) são 

predominantemente movidos por forças de sustentação e devem possuir mecanismos capazes 

de permitir que o disco varrido pelas pás esteja sempre em posição perpendicular ao vento. 

Tais rotores podem ser constituídos de uma pá e contrapeso, duas pás, três pás ou múltiplas 

pás (multivane fans). 
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Construtivamente, as pás podem ter as mais variadas formas e empregar os mais 

variados materiais. Em geral, utilizam-se pás rígidas de madeira, alumínio ou fibra de vidro 

reforçada. 

 

Figura 4.24 Aerogerador de eixo horizontal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolic

a_e-book.pdf 

 

Quanto à posição do rotor em relação à torre, o disco varrido pelas pás pode estar a 

jusante do vento (down wind) ou a montante do vento (up wind). No primeiro caso, a 

“sombra” da torre provoca vibrações nas pás. 

No segundo caso, a “sombra” das pás provoca esforços vibratórios na torre. Sistemas a 

montante do vento necessitam de mecanismos de orientação do rotor com o fluxo de vento, 

enquanto nos sistemas a jusante do vento, a orientação realiza-se automaticamente. Os rotores 

mais utilizados para geração de energia elétrica são os de eixo horizontal do tipo hélice, 

normalmente compostos de 3 pás ou, em alguns casos (velocidades médias muito altas e 

possibilidade de geração de maior ruído acústico), 1 ou 2 pás. 
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4.4.2.2.1 Componentes de um Aerogerador de Eixo Horizontal 

 

 

As principais configurações de um aerogerador de eixo horizontal podem ser vistas na 

figura 4.25.  

 

Figura 4.25 Componentes de um aerogerador de eixo horizontal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 

 

Estes aerogeradores são diferenciados pelo tamanho e formato da nacele, pela 

presença ou não de uma caixa multiplicadora e pelo tipo de gerador utilizado (convencional 

ou multipolos). A seguir são apresentados os principais componentes do aerogerador que são, 

de uma forma geral, a torre, a nacele e o rotor. 

O Nacele é a carcaça montada sobre a torre, onde se situam o gerador, a caixa de 

engrenagens (quando utilizada), todo o sistema de controle, medição do vento e motores para 

rotação do sistema para o melhor posicionamento em relação ao vento. As figuras 4.26 e 4.27 

mostram os principais componentes instalados em dois tipos de naceles, uma delas utilizando 

um gerador convencional e outra utilizando um gerador multipolos. 

 

1. Controlador do Cubo 

2. Controle pitch 

3. Fixação das pás no cubo 

4. Eixo principal 
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5. Aquecedor de óleo 

6. Caixa multiplicadora 

7. Sistema de freios 

8. Plataforma de serviços 

9. Controladores e Inversores 

10. Sensores de direção e velocidade do vento 

11. Transformador de alta tensão 

12. Pás 

13. Rolamento das pás 

14. Sistema de trava do rotor 

15. Sistema hidráulico 

16. Plataforma da nacele 

17. Motores de posiciona-mento da nacele 

18. Luva de acoplamento 

19. Gerador 

20. Aquecimento de ar 

 

Figura 4.26 Vista do interior da nacele de uma turbina eólica utilizando um gerador 

convencional 

 
Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 
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Figura 4.27 Vista do interior da nacele de um aerogerador 

utilizando um gerador multipolos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 

 

1. Apoio principal da nacele 

2. Motores de orientação da nacele 

3. Gerador em anel (multipolos) 

4. Fixador das pás ao eixo 

5. Cubo do rotor 

6. Pás 

7. Sensores de direção e velocidade do vento 

 

As pás são perfis aerodinâmicos responsáveis pela interação com o vento, convertendo 

parte de sua energia cinética em trabalho mecânico. Inicialmente fabricadas em alumínio, 

atualmente são fabricadas em fibras de vidro reforçadas com epóxi. Nos aerogeradores que 

usam controle de velocidade por passo, a pá dispõe de rolamentos em sua base para que possa 

girar, modificando assim seu ângulo de ataque. 

Estas pás são fixadas através de flanges em uma estrutura metálica a frente do 

aerogerador, denominada cubo. Esta estrutura é construída em aço ou liga de alta resistência. 

Para os aerogeradores que utilizam o controle de velocidade por passo, o cubo, além de 
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apresentar os rolamentos para fixação das pás, também acomodam os mecanismos e motores 

para o ajuste do ângulo de ataque de todas as pás. É importante citar que, por se tratar de uma 

peça mecânica de alta resistência, o cubo é montado de tal forma que, ao sair da fábrica, este 

se apresenta como peça única e compacta, viabilizando que, mesmo para os aerogeradores de 

grande porte, seu transporte seja feito sem a necessidade de montagens no local da instalação. 

Já o eixo é o responsável pelo acoplamento do cubo ao gerador, fazendo a transferência da 

energia mecânica da turbina. É construído em aço ou liga metálica de alta resistência. 

A transmissão, que engloba a caixa multiplicadora, possui a finalidade de transmitir a 

energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até o gerador. É composta por eixos, mancais, 

engrenagens de transmissão e acoplamentos. A figura 4.25, apresenta a localização da caixa 

multiplicadora dentro do sistema de geração eólica. 

O projeto tradicional de uma turbina eólica consiste em colocar a caixa de transmissão 

mecânica entre o rotor e o gerador, de forma a adaptar a baixa velocidade do rotor à 

velocidade de rotação mais elevada dos geradores convencionais. 

A velocidade angular dos rotores geralmente varia na faixa de 20 a 150 rpm, devido às 

restrições de velocidade na ponta da pá (tip speed). Entretanto, geradores (sobretudo 

geradores síncronos) trabalham em rotações muito mais elevadas (em geral, entre 1.200 a 

1.800 rpm), tornando necessária a instalação de um sistema de multiplicação entre os eixos. 

Mais recentemente, alguns fabricantes desenvolveram com sucesso aerogeradores sem 

a caixa multiplicadora e abandonaram a forma tradicional de construí-los. Assim, ao invés de 

utilizar a caixa de engrenagens com alta relação de transmissão, necessária para se alcançar a 

elevada rotação dos geradores, utilizam-se geradores multipolos de baixa velocidade e 

grandes dimensões. 

Os dois tipos de projetos possuem suas vantagens e desvantagens e a decisão em usar 

o multiplicador ou fabricar um aerogerador sem caixa de transmissão é, antes de tudo, uma 

questão de filosofia do fabricante. 

A tecnologia para conversão de energia mecânica em elétrica é conhecida e, 

encontram-se vários fabricantes de geradores disponíveis no mercado. Entretanto, a 

integração de geradores no sistema de conversão eólica constitui-se em um grande problema, 

que envolve principalmente: 

 

• variações na velocidade do vento (extensa faixa de rotações por minuto para a 

geração); 
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• variações do torque de entrada (uma vez que variações na velocidade do vento 

induzem variações de potência disponível no eixo); 

• exigência de freqüência e tensão constante na energia final produzida; 

• dificuldade de instalação, operação e manutenção devido ao isolamento geográfico de 

tais sistemas, sobretudo em caso de pequena escala de produção (isto é, necessitam ter 

alta confiabilidade). 

 

Atualmente existem várias alternativas de conjuntos moto-geradores, entre eles: geradores 

de corrente contínua, geradores síncronos, geradores assíncronos, geradores de comutador de 

corrente alternada. Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens que devem ser 

analisadas com cuidado na sua incorporação ao sistema de conversão de energia eólica. 

 

Figura 4.28 Gerador convencional 

 
Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf 

 

As torres são necessárias para sustentar e posicionar o rotor a uma altura conveniente 

para o seu funcionamento. É um item estrutural de grande porte e de elevada contribuição no 

custo do sistema. Inicialmente as turbinas utilizavam torres de metal treliçado. Com o uso de 

geradores com potências cada vez maiores, as naceles passaram a sustentar um peso muito 

elevado, tanto do gerador quanto das pás. Desta forma, para dar maior mobilidade e segurança 

para sustentar toda a nacele em alturas cada vez maiores, tem-se utilizado torres de metal 

tubular ou de concreto que podem ser sustentadas ou não por cabos tensores[22] 
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5 TIPOS DE ENERGIA NÃO-RENOVÁVEIS MAIS EMPREGADOS NA GERAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

5.1. ENERGIA DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

 

 

5.1.1 Informações Gerais 

 

 

Graças às radiações solares que incidiram sobre a Terra, há centenas de milhões de 

anos, tiveram origem e se desenvolveram desde microorganismos, como bactérias e micro-

algas, até árvores gigantes e grandes animais, cada qual com seu ciclo de vida, terminando em 

morte e decomposição. 

Há cerca de 300 milhões de anos, troncos, raízes, galhos e folhas de árvores que 

cresceram e morreram em regiões pantanosas depositaram-se no fundo lodoso e ficaram 

encobertas. O tempo e a pressão das camadas de terra que foram se acumulando sobre esses 

resíduos os fossilizaram, transformando-os em materiais homogêneos, como a turfa e o 

carvão. 

Durante as eras de aquecimento global, que se supõe terem ocorrido entre 90 e 150 

milhões de anos atrás, certas micro-algas, principalmente das famílias das Botrycoccus e das 

diatomáceas, ricas em lipídeos, além de bactérias e remanescentes de plantas que viveram e 

morreram sobre superfícies aquáticas, submergiam e se incorporaram aos leitos de mares e 

lagos, decompondo-se e gerando os componentes básicos do petróleo.  

Já as folhas e outros resíduos de plantas terrestres que foram levadas para o fundo do 

mar pelos rios ou pela erosão, resultaram, sob elevadas pressões e temperaturas, condições 

para a formação de Gás Natural.  

Assim os combustíveis fósseis consubstanciam energia solar acumulada por 

fotossíntese em vegetais e em determinados organismos que deles se nutrem ao longo de 

milhões de anos[24]. 

Este processo de transformação originou o carvão, o petróleo e o gás natural. É devido 

a este longo período de tempo necessário à sua formação que dizemos que os combustíveis 

fósseis não são renováveis: uma vez gastos, a humanidade não disporá deles tão cedo[25]. 
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O carvão mineral, de origem fóssil, foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas 

em larga escala pelo homem. Sua aplicação na geração de vapor para movimentar as 

máquinas foi um dos pilares da Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no 

século XVIII. Já no fim do século XIX, o vapor foi aproveitado na produção de energia 

elétrica. Ao longo do tempo, contudo, o carvão perdeu espaço na matriz energética mundial 

para o petróleo e o gás natural, com o desenvolvimento dos motores a explosão. 

De acordo com dados da International Energy Agency (IEA), o carvão é a fonte mais 

utilizada para geração de energia elétrica no mundo, respondendo por 41% da produção total. 

Sua participação na produção global de energia primária, que considera outros usos além da 

produção de energia elétrica, é de 26%. A IEA também projeta que este minério manterá 

posição semelhante nos próximos 30 anos. Existem dois tipos básicos de carvão na natureza: 

vegetal e mineral. O vegetal é obtido a partir da carbonização da lenha. O mineral é formado 

pela decomposição da matéria orgânica. 

Tanto o carvão vegetal quanto o mineral podem ser usados na indústria, 

principalmente siderúrgica, e na produção de energia elétrica. No entanto, enquanto o 

primeiro é pouco utilizado, exceto no Brasil, maior produtor mundial, o consumo do segundo 

está bastante aquecido. Este movimento tem a ver não só com a disponibilidade de reservas, 

mas com a qualidade do carvão, medida pela capacidade de produção de calor, através do 

poder calorífico, expresso em kcal/kg (quilocalorias obtidas por quilo do combustível).  

A extração (ou mineração) do carvão pode ser subterrânea ou a céu aberto. O carvão é 

o combustível fóssil com a maior disponibilidade do mundo. As reservas totalizam 847,5 

bilhões de toneladas, quantidade suficiente para atender a produção atual por 130 anos. Além 

disso, ao contrário do que ocorre com petróleo e gás natural, elas não estão concentradas em 

poucas regiões. Atualmente, o maior produtor mundial de carvão é a China que, também 

estimulada pelo ciclo de acentuado desenvolvimento econômico, tornou-se a maior 

consumidora do minério. 

As reservas brasileiras são compostas pelo carvão dos tipos linhito e sub-betuminoso. 

As maiores jazidas situam-se nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina enquanto 

que as menores no Paraná e em São Paulo. As reservas brasileiras ocupam o 10o lugar no 

ranking mundial, mas totalizam 7 bilhões de toneladas, correspondendo a menos de 1% das 

reservas totais. O carvão responde pela maior parte da produção da eletricidade em vários 

países como, por exemplo, a China e os Estados Unidos.  
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No Brasil o minério representa, no entanto, pouco mais de 1,5% da matriz da energia 

elétrica. Essa aplicação restrita é resultante de fatores como a vocação brasileira para 

utilização de fontes hídricas na produção de energia elétrica e a baixa qualidade da maior 

parte do carvão nacional, o que impede o seu transporte por grandes distâncias e afeta o grau 

de rendimento das usinas termelétricas, uma vez que a quantidade de energia produzida é 

inferior àquela obtida com carvões de alto poder calorífico.  

Entretanto, no que se refere a impactos ambientais, o carvão é uma das formas de 

produção de energia mais agressivas ao meio ambiente. Ainda que sua extração e posterior 

utilização na produção de energia gerem benefícios econômicos (como empregos diretos e 

indiretos, aumento da demanda por bens e serviços na região e aumento da arrecadação 

tributária), o processo de produção, da extração até a combustão, provoca significativos 

impactos socioambientais.  

A ocupação do solo exigida pela exploração das jazidas, por exemplo, interfere na 

vida da população, nos recursos hídricos, na flora e fauna locais, ao provocar barulho, poeira e 

erosão. O transporte gera poluição sonora e afeta o trânsito. O efeito mais severo, porém, é o 

volume de emissão de gases como o nitrogênio (N2) e o dióxido de carbono (CO2), também 

chamado de gás carbônico, produzidos na combustão. Estimativas apontam que o carvão é 

responsável por entre 30% e 35% do total de emissões de CO2, principal agente do efeito 

estufa. 

Considerando-se a atual pressão existente no mundo pela preservação ambiental, 

principalmente com relação ao efeito estufa e às mudanças climáticas, é possível dizer, 

portanto, que o futuro da utilização do carvão está diretamente atrelado a investimentos em 

obras de mitigação e em desenvolvimento de tecnologias limpas (clean coal technologies, ou 

CCT)[8]. 

Já o Petróleo, durante milhares de anos, foi utilizado por diferentes povos, como 

romanos, chineses e incas, para atividades específicas. A partir de meados do século XIX, 

porém, o petróleo começou a ser aplicado em maior escala, nos Estados Unidos, como 

substituto do óleo de baleia na iluminação e do carvão mineral na produção do vapor. O 

crescimento exponencial de sua aplicação veio em 1930, com a invenção do motor a 

explosão, que deu origem à chamada II Revolução Industrial. Derivados como gasolina e óleo 

diesel passaram a ser usados como combustível para os meios de transporte, o que fez com 

que a substância rapidamente se transformasse na principal fonte da matriz energética 

mundial. 
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Para encontrar e dimensionar o volume de reservas existentes (medidas em 

quantidades de barris, que correspondem a 159 litros), são realizados estudos exploratórios 

que utilizam tanto a geologia quanto a geofísica. Depois disso vem a fase da perfuração, que 

tem início com a abertura de um poço mediante o uso de uma sonda para comprovar a 

existência do petróleo. Em caso positivo, outros poços são perfurados a fim de se avaliar a 

extensão da jazida. 

O petróleo cru não tem aplicação direta. A sua utilização exige o processo de refino, 

do qual se obtém os derivados que são distribuídos a um mercado consumidor pulverizado e 

diversificado. Os derivados mais conhecidos são: gás liquefeito (GLP, ou gás de cozinha), 

gasolina, nafta, óleo diesel, querosene de aviação e de iluminação, óleo combustível, asfalto, 

lubrificante, combustível marítimo, solventes, parafinas e coque de petróleo. Para a produção 

de energia elétrica utiliza-se o óleo diesel e o óleo combustível e, em menor proporção, o óleo 

superviscoso[8]. 

A participação do petróleo na produção mundial de energia elétrica é pouco expressiva 

e tem recuado nos últimos anos em decorrência dos investimentos realizados na utilização de 

outras fontes menos agressivas ao meio ambiente e com preços menores e mais estáveis. Os 

derivados mais utilizados são óleo diesel, óleo combustível, gás de refinaria e, com menor 

freqüência, o óleo ultraviscoso, cuja combustão produz o vapor necessário à movimentação 

das turbinas. 

Estudo sobre petróleo que integra o Plano Nacional de Energia 2030, produzido pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), relata que o petróleo só tem papel relevante na 

geração de eletricidade em países que não dispõem de outras alternativas, como México, 

Itália, Portugal e Japão. Segundo o mesmo documento, projeções do Departamento de Energia 

norte-americano apontam que a sua participação deverá reduzir-se um pouco mais nos 

próximos anos, uma vez que os derivados apresentam maior valor agregado se utilizados em 

transportes ou geração distribuída (pequenas unidades próximas aos centros de consumo). A 

única exceção seria o Oriente Médio. 

Dentre os países da União Européia, os derivados são utilizados principalmente em 

usinas termelétricas complementares (acionadas em horários de pico ou em quadros de 

interrupção no fornecimento) àquelas movidas por outras fontes. Ou, então, para fornecer 

energia a sistemas isolados ou em áreas remotas. 

No Brasil as termelétricas movidas a derivados de petróleo têm função semelhante. 

Por isso sua participação na matriz da energia elétrica é pequena. Em novembro de 2008 o 

país contava com um total de 626 unidades em operação, abastecidas por óleo diesel, óleo 
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combustível ou gás de refinaria. Essas unidades responderam, em 2007, pela geração de 13,4 

TWh (terawatts-hora) ou 2,8% do total de energia elétrica produzida. 

As usinas abastecidas por óleo diesel estão instaladas principalmente na região Norte 

para atender Sistemas Isolados (o termo “Sistemas Isolados”, no contexto da energia elétrica, 

refere-se às regiões geográficas brasileiras não atendidas pelos sistemas de transmissão, os 

chamados “linhões”), que ainda não são conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).  

A utilização do Petróleo apresenta, contudo, grandes desvantagens, não só para o meio 

ambiente como também para os seres vivos, de uma maneira geral, e para o ser humano, em 

particular.  

Em terra, a exploração, prospecção e produção podem provocar alterações e 

degradação do solo. No mar, além da interferência no ambiente, há a possibilidade da 

ocorrência de vazamentos do óleo, o que coloca em risco a fauna e a flora aquática. Por isso, a 

cadeia produtiva do petróleo tende a ser submetida a uma forte legislação ambiental[8]. 

Já o Gás Natural, que tem como principal característica a versatilidade, pode ser 

utilizado tanto na geração de energia elétrica, quanto em motores de combustão do setor de 

transportes, na produção de chamas (como substituto ao gás liquefeito de petróleo, GLP), 

calor e vapor. 

O gás natural é um hidrocarboneto resultante da decomposição da matéria orgânica 

durante milhões de anos. É encontrado no subsolo, em rochas porosas isoladas do meio 

ambiente por uma camada impermeável. Em suas primeiras etapas de decomposição esta 

matéria orgânica de origem animal produz o petróleo. Em seus últimos estágios de 

degradação, o gás natural. Por isso é comum a descoberta do gás natural tanto associado ao 

petróleo quanto em campos isolados (gás natural não associado). 

Assim como ocorre no petróleo, a composição básica do gás natural são as moléculas 

de hidrocarbonetos (átomos de hidrogênio e carbono) encontradas em estado volátil e de baixa 

densidade. 

O elemento predominante é o gás metano, mas também há, em proporções variadas, 

etano, propano, butano, gás carbônico, nitrogênio, água, ácido clorídrico, metanol, etc.. A 

cadeia produtiva do gás natural envolve seis etapas: exploração, explotação, produção, 

processamento, transporte e distribuição.  

As reservas totais comprovadas no mundo eram, ao final de 2007, de 177,36 trilhões 

de metros cúbicos. O Oriente Médio liderava o ranking mundial, com 73,2 trilhões de metros 

cúbicos, correspondentes a 41,3% do total.  
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No Brasil o gás natural é encontrado, em geral, associado ao petróleo. Tanto que a 

maior parte das reservas localiza-se no mar e não em terra, principalmente no litoral do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo. No total, em 2007, as reservas nacionais corresponderam a 360 

bilhões de metros cúbicos, menos de 0,2% do total mundial e, de acordo com a BP (British 

Petroleum), suficientes para abastecer o país durante 32,3 anos, considerando o volume 

produzido no período, de 11,3 bilhões de metros cúbicos. 

Em 2008 o Brasil, portanto, era dependente das importações da Bolívia. No entanto, a 

descoberta do campo de Júpiter, rico em gás natural e localizado na camada pré-sal da Bacia 

de Santos, poderá lhe conferir, no médio prazo, a auto-suficiência. A IEA estima que a 

demanda por gás natural para produção de energia elétrica irá manter-se em expansão mundial 

até 2020, particularmente em regiões como Ásia e África. O movimento será estimulado, 

principalmente, pela substituição de outros combustíveis fósseis, como carvão e derivados de 

petróleo. 

Após a crise do petróleo dos anos 70, vários países menos desenvolvidos passaram a 

avaliar a aplicação do gás natural para a produção de energia elétrica, a exemplo do que 

ocorria nos países industrializados.  

No Brasil a matriz da energia elétrica é predominantemente hidráulica e esta 

característica não deverá se alterar no médio prazo.  

De acordo com o Plano Nacional de Energia 2030 produzido pela EPE (Empresa de 

Pesquisa Energética), a participação das termelétricas movidas a gás natural deverá aumentar 

no curto e médio prazo.  

Em novembro de 2008, segundo o Banco de Informações de Geração da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), existiam 85 usinas termelétricas abastecidas a gás 

natural em operação no país, com um total instalado de 11 mil MW (megawatts), ou pouco 

mais de 10% da potência total instalada no país, de 103 mil MW.  

Segundo o estudo sobre gás natural que integra o Plano Nacional de Energia 2030, a 

maior parte da capacidade instalada e o maior potencial de expansão, considerando as usinas 

em construção e as outorgadas, estão localizados na região Sudeste. 

O gás natural apresenta uma vantagem ambiental significativa em relação a outros 

combustíveis fósseis, em função da menor emissão de gases poluentes que contribuem para o 

efeito estufa. 

Quantitativa e qualitativamente o maior ou menor impacto ambiental da atividade está 

relacionado à composição do gás natural, ao processo utilizado na geração de energia elétrica 
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e remoção pós-combustão e às condições de dispersão dos poluentes, como altura da chaminé, 

relevo e meteorologia.  

No entanto, uma restrição feita a essas usinas é a necessidade de captação de água para 

o resfriamento do vapor, característica que tem sido um dos entraves ao licenciamento 

ambiental[8]. 

As fontes de energia externa que suportaram o desenvolvimento industrial no passado 

foram os combustíveis fósseis, particularmente o petróleo, que ganhou predominância 

quantitativa e qualitativa ao longo de quase todo o século XX. Todavia os depósitos de 

combustíveis fósseis são finitos e apenas uma parte deles são ou poderão vir a ser tomados 

como “reservas”, isto é, passíveis de ser utilmente explorados, ponderados os fatores 

tecnológicos e econômicos.  

 

 

5.1.2 Geração de Energia Elétrica em Usinas Termelétricas 

 

 

De todas as fontes de combustíveis fósseis, o carvão é, seguramente, o mais abundante 

no mundo. Com os constantes avanços tecnológicos e o aumento do uso eficiente destas 

fontes, as reservas correntes são aproximadamente três vezes maiores que as reservas de óleo 

(R/P12 de 42 anos) e duas vezes maiores que as de gás (R/P de 60 anos). Por essas razões, o 

carvão mineral possui papel expressivo na geração elétrica, representando o energético de 

maior participação na matriz elétrica mundial. Atualmente, a principal aplicação do carvão 

mineral no mundo é a geração de energia elétrica por meio de usinas termelétricas[26]. 

 

 

5.1.2.1 Componentes Básicos de uma UTE (Usina Termelétrica) 

 

 

O procedimento geral para a queima do carvão em térmicas, considerando também a 

extração e preparo do carvão, consiste nas seguintes etapas: 

 

• O carvão é extraído do solo, fragmentado e armazenado em pilhas; 

• O carvão é levado às usinas e acumulado em pilhas; 
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• Por meio de correias transportadoras, o carvão segue ao setor de preparação de 

combustível, o que inclui uma trituração preliminar e uma etapa de pulverização nos 

moinhos, o que permitirá melhor aproveitamento térmico; 

• O carvão, na granulometria requerida, é armazenado em silos; 

• Dos silos, o carvão é enviado para a sua queima na fornalha da caldeira, sendo ali 

injetado por meio de queimadores. 

 

Figura 5.1 Perfil esquemático do processo de produção de energia elétrica a partir do carvão 

mineral. 

 
Fonte: http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/edmar_antunes.pdf 

 

O calor liberado por essa queima é transferido à água que circula nos tubos que 

envolvem a fornalha, transformando-a em vapor superaquecido. Esse vapor é fornecido à 

turbina, movimentando seu eixo.  

O vapor condensa (sai do estado gasoso para o estado líquido) nas superfícies do tubo 

do condensador, sendo então este calor latente (quantidade de calor que não sofreu alteração 

ao mudar de fase) removido, utilizando a água de resfriamento de uma fonte fria (como um 

rio, por exemplo) que é levada ao condensador pelas bombas de circulação. O condensado, 

logo após as bombas, passa pelo aquecedor de baixa pressão, o desaerador, a bomba de 

alimentação e os aquecedores de alta pressão, retornando de novo para a caldeira, a fim de 

fechar o ciclo. O eixo da turbina, acoplado a um gerador, transforma seu movimento giratório 
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em eletricidade, que é convertida para a tensão requerida e fornecida aos consumidores por 

meio das linhas de transmissão.  

No caso da co-geração, o processo é similar, porém o vapor, além de gerar energia 

elétrica, também é extraído para ser utilizado no processo industrial. 

A caldeira é o equipamento que produz vapor em alta pressão utilizando a energia 

térmica liberada durante a combustão do combustível. Esse vapor é utilizado para o 

acionamento de máquinas térmicas, para a geração de potência mecânica e elétrica, assim 

como para fins de aquecimento em processos industriais. 

O tipo e a qualidade do combustível influenciam na construção da fornalha, do 

queimador e da caldeira. O carvão é geralmente empregado em fornalhas de queima em 

suspensão para combustíveis sólidos. 

Fornalhas de leito fluidizado apresentam vantagens importantes, sendo a principal a 

flexibilidade de operação. Fornalhas dessa natureza admitem diferentes tipos de combustíveis, 

mesmo os que apresentam baixo teor de carbono, alto teor de enxofre e/ou cinzas e, ainda, a 

possibilidade de utilização de combustíveis com uma granulometria relativamente grossa, 

reduzindo o custo de preparação. 

Os tipos de leito fluidizado mais utilizados são: o convencional ou borbulhante e o 

circulante. Vale ressaltar, contudo, que os sistemas de combustão em leito fluidizado têm 

limites de dimensionamento, pois, para leitos com áreas acima de 100 m², o ar de sustentação 

não se distribui uniformemente, influenciando negativamente na eficiência de combustão. 

Já o Grupo Turbina-Gerador de uma central termelétrica de geração com ciclo vapor 

tem como máquina térmica uma turbina a vapor, com o único objetivo de produzir 

eletricidade. A introdução de alternativas térmicas de recuperação de calor, como o 

aquecimento regenerativo e o reaquecimento, permite alcançar uma maior eficiência da 

central. 

A temperatura na qual a turbina opera é muito importante. Quanto mais elevada a 

temperatura, maior sua eficiência. O gás que flui pela turbina pode chegar a 1.260ºC, mas 

alguns metais que a constituem não suportam temperaturas superiores a 900ºC. Por isso, 

emprega-se ar para resfriamento dos componentes da turbina, o que acaba por limitar sua 

eficiência térmica. 

A turbina a vapor é um equipamento mecânico que extrai a energia térmica do vapor 

pressurizado e o converte para trabalho mecânico rotacional. Uma turbina ideal é considerada 

um processo isentrópico (ou de entropia constante), onde a entropia do vapor entrante na 

turbina é igual à entropia do vapor que sai dela.  
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Nenhuma turbina é verdadeiramente isentrópica, porém as eficiências das isentrópicas 

típicas se situam entre 20% e 90% (é apenas uma consideração baseada no grau de desordem 

da energia térmica que entra na turbina ser igual ao grau de desordem da energia térmica que 

sai da mesma). 

Para maximizar a eficiência da turbina, o vapor é expandido em vários estágios para 

gerar trabalho. Tais estágios são caracterizados pela forma como a energia é extraída deles e 

são conhecidos como turbinas de impulso ou de reação. Várias turbinas modernas são uma 

combinação dos dois tipos, de modo que as seções de maior pressão são do tipo impulso e as 

seções de menor pressão são do tipo reação. 

O condensador é um trocador de calor no qual se realiza a conversão do vapor de 

exaustão da turbina ao estado líquido, utilizando água como fluido de resfriamento. O vapor 

de exaustão vai para o condensador através da seção de exaustão da turbina e condensa ao 

entrar em contato com a superfície dos tubos resfriados internamente pela água que circula 

por meio de bombas.  

O ejetor a vapor remove os gases incondensáveis do condensador e mantém um nível 

de vácuo ótimo para a operação da turbina. A temperatura e a pressão de vapor e a sua pressão 

no condensador dependem da temperatura e da vazão de água de resfriamento. O condensado 

acumulado na parte inferior do condensador é bombeado através do sistema de aquecimento 

regenerativo para a caldeira de vapor, fechando o ciclo.[26] 

 

 

5.1.2.2 Ciclo de Rankine Ideal 

 

 

A literatura denomina o processo termelétrico descrito de “Ciclo de Rankine” na sua 

condição básica.  

A eficiência deste ciclo é definida pela diferença entre a taxa de trabalho líquido 

retirado do sistema na forma de trabalho disponível (potência do turbogerador, WT) e a 

potência consumida na bomba de condensado (WB), divididos pelo fluxo de energia fornecida 

na forma de calor, Q1, proveniente da energia química do combustível.  

Os fluxos energéticos correspondentes às perdas ocorrem basicamente para o meio 

ambiente na forma de calor lançado para a chaminé da caldeira, Q2, e no condensador, Q3, 

lançado para torre de resfriamento. 
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Figura 5.2 Ciclo de Rankine Ideal 

 
Fonte: 

http://www.energia.ufba.br/publicacoes/Orienta%E7%F5es%20de%20Mestrado/Di

s_Edgar_Almeida.pdf 

 

O ciclo de Rankine ideal se caracteriza pelo vapor saturado na saída da caldeira e pela 

completa condensação do vapor de exaustão da turbina no condensador até o estado de 

líquido saturado. Trata-se de um ciclo ideal, por não considerar as irreversibilidades e 

correspondentes aumentos de entropia nas etapas do ciclo. 

Diversos autores apontam as evoluções do ciclo de Rankine e suas vantagens. Das 

variantes apresentadas, é dada ênfase aquelas que se identificam com as instalações da 

Unidade Termelétrica do Pólo Petroquímico de Camaçari.  

Superaquecimento do vapor na saída da caldeira para possibilitar maior expansão do 

vapor na turbina (maior geração de trabalho para uma mesma unidade no exausto desta) e o 

uso de vapor extraído da turbina para aquecimento da água de alimentação da caldeira (menos 

exausto na turbina e conseqüente redução do calor latente para torre de resfriamento), como 

pode ser visto na Figura 5.3. 

Os autores mostram, em vários exemplos, que a geração de energia motriz a partir do 

vapor gerado em uma caldeira apresenta baixo rendimento. Por maior que seja a eficiência 

dos equipamentos envolvidos, cerca de 65% da energia contida no combustível e 

transformada em calor na caldeira é perdida para o meio ambiente. Trata-se de uma limitação 

física vinculada principalmente à dificuldade do uso do calor latente do vapor no exausto da 

turbina condensante. 
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Figura 5.3 Ciclo de Rankine Regenerativo com vapor superaquecido e Extração. 

 
Fonte: 

http://www.energia.ufba.br/publicacoes/Orienta%E7%F5es%20de%20Mestrado/Dis

_Edgar_Almeida.pdf 

 

 

5.1.2.3 Co-geração 

 

 

A co-geração se caracteriza pela produção simultânea de energia elétrica e energia 

térmica a partir do mesmo combustível. O vapor gerado na caldeira supre o turbogerador, 

sendo que parte deste é extraído para suprir outros processos. Como decorrência, aparece a 

necessidade de água de reposição para compensar o vapor exportado pela termelétrica. 

Basicamente, dois fatores elevam a eficiência do ciclo com co-geração: (i) a água de 

reposição, normalmente recebida de uma planta de tratamento de água no estado sub-

resfriado, propicia um grande potencial de recuperação do calor latente do vapor em baixas 

pressões, que antes era perdido para a torre de resfriamento; (ii) o uso do calor sensível e 

latente do vapor em outros processos, após o uso parcial deste na geração de energia nos 

turbogeradores da Unidade Termelétrica. 

Além do aumento de desempenho, a co-geração proporciona a produção de energia 

elétrica confiável e de menor custo, ficando a unidade industrial menos dependente e, 

conseqüentemente, menos vulnerável à qualidade do fornecimento externo de energia, fato de 

suma importância para usuários que necessitam de um abastecimento contínuo e ininterrupto. 
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Figura 5.4 Ciclo com co-geração 

 

Fonte: 

http://www.energia.ufba.br/publicacoes/Orienta%E7%F5es%20de%20Mestrado/Dis

_Edgar_Almeida.pdf 

 

A co-geração tem um caráter descentralizador de um sistema elétrico, porque a fonte 

geradora precisa estar próxima da unidade consumidora. Isso reduz a necessidade de linhas de 

transmissão extensas e suas conseqüentes infra-estruturas. 

 

 

5.1.2.4 Ciclo Combinado 

 

 

Uma usina termelétrica operando em ciclo combinado se caracteriza pela geração de 

energia elétrica através de um processo que combina a operação de uma turbina a gás movida 

pelos gases da combustão de um combustível fóssil, gás ou líquido, com a geração de energia 

elétrica. 

A energia térmica dos gases de exausto da turbina a gás é usualmente aproveitado num 

regenerador para aquecimento do ar de combustão à montante da câmara de combustão e/ou 

do combustível e uma caldeira de recuperação para geração de vapor.  

No caso de uma caldeira de recuperação pode-se fazer uso dos gases de combustão 

para queima de combustível suplementar à montante da caldeira ou no interior desta, tendo-se 

em vista a grande quantidade de oxigênio existente no exausto da turbina. 
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Figura 5.5 Ciclo Combinado com caldeira de recuperação num ciclo Rankine 

 
Fonte: 

http://www.energia.ufba.br/publicacoes/Orienta%E7%F5es%20de%20Mestrado/

Dis_Edgar_Almeida.pdf 

 

Para um ciclo combinado com turbina a gás sem regenerador, diversos autores 

apresentam, para aplicações reais, uma retirada de energia líquida na turbina da ordem de 

41% da energia fornecida.  

Considerando-se uma aplicação com uma caldeira de recuperação desenvolvendo um 

ciclo de Rankine sem co-geração, mostrada na Fig. 5.5, considera-se retirada de energia 

líquida da turbina da ordem de 35% da energia fornecida. Conclui-se que a queima 

suplementar não é recomendada nestes casos, devendo o combustível ser utilizado 

integralmente na turbina a gás[27]. 

 

 

5.2 ENERGIA NUCLEAR 

 

 

5.2.1 Informações Gerais 

 

 

Embora de diversas aplicações na sociedade atual, a tecnologia nuclear tem o estigma 

do perigo e dos resíduos tóxicos. Termos como “catástrofe”, “bomba” e seus exemplos 
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marcantes, Chernobyl e Hiroshima, permeiam a opinião pública, abrindo espaço para 

avaliações passionais e dificultando uma análise mais abrangente. 

Dentre os fins pacíficos da tecnologia, a geração de energia elétrica certamente é o 

mais amplo e também o mais controverso. Primeiramente deve-se obter um panorama de fatos 

e mitos, bem como de suas vantagens e desvantagens reais em relação a alternativas 

disponíveis.  

Além disso, diferentemente da percepção comum, mais adequado é classificar em 

diversos tipos a geração por fissão, bem como considerar ainda a possibilidade do 

aprimoramento da tecnologia visando eliminar as principais deficiências dos sistemas atuais.  

Quanto à geração de energia, uma das alternativas para atender as metas é a nuclear, 

capaz de gerar as imensas quantidades requeridas de energia praticamente sem emissões, 

embora sem grande prestígio frente à sociedade, em virtude de efeitos colaterais a serem 

resolvidos[28]. 

A geração nuclear de energia elétrica vive um novo ciclo de expansão. Além de novas 

unidades em construção, aumenta o número de países que buscam aderir a essa tecnologia ou 

expandir o parque já instalado. Esse fenômeno é resultado da conjunção de diversas variáveis. 

Algumas são de ordem tecnológica, como as pesquisas para aumentar a segurança das 

instalações, eficiência e vida útil das unidades (cujo padrão é de 30 anos). Estes avanços 

reduzem o risco de acidentes nucleares e aumentam a viabilidade econômica do 

empreendimento. 

O principal fator de impulso à tendência tem, porém, caráter ambiental. Trata-se da 

necessidade de diversificação da matriz energética. A energia nuclear vem sendo apontada 

como uma alternativa para expansão e diversificação dessa matriz, de forma a atender ao 

consumo crescente de energia, poupar os combustíveis fósseis e enfrentar o aquecimento 

global. Isto porque, de um lado, as reservas de urânio existentes no planeta são abundantes. 

De outro, porque o nível de emissão de CO2 (dióxido de carbono ou gás carbônico) ou 

qualquer outro gás que contribua para o efeito estufa é muito baixo em toda a cadeia 

produtiva da energia nuclear, da extração do urânio à geração de energia elétrica. 

A matéria-prima para a produção da energia nuclear é o minério de urânio, um metal 

pouco menos duro que o aço, encontrado em estado natural nas rochas da crosta terrestre. 

Desse minério é extraído o átomo de urânio, utilizado na geração de energia nuclear. 

A extração do urânio não é a única forma para obtenção do combustível utilizado nas 

centrais nucleares. Existem também as fontes secundárias, compostas por material obtido com 

a desativação de artefatos bélicos, reprocessamento do urânio já utilizado e sobra do material 
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usado no processo de enriquecimento. Em 2006, segundo a IEA, o urânio extraído das 

reservas respondeu por 54% da energia nuclear produzida no mundo. O restante veio de 

fontes secundárias. 

O urânio figura como fonte primária da matriz energética mundial desde meados dos 

anos 60. Entre este período e o final dos anos 70, o mercado das usinas nucleares viveu um 

vigoroso ciclo de crescimento. A interrupção ocorreu em função de elementos negativos que 

coincidiram no tempo: a ocorrência de dois acidentes (Three Mille Island e Chernobyl) e os 

elevados investimentos necessários à instalação de uma central. 

Além da ocorrência dos acidentes, outro fator que motivou a oposição às usinas 

nucleares foi o fato de que o processo de fissão do átomo de urânio é o mesmo que dá origem 

à bomba atômica. Assim, o país que domina a tecnologia de processamento e transformação 

do minério pode utilizá-la tanto para a produção de energia elétrica quanto para fins bélicos. 

A energia nuclear, produzida a partir do átomo de urânio, voltou à agenda 

internacional da produção de eletricidade como alternativa importante aos combustíveis 

fósseis. Conhecida desde a década de 40, nos últimos anos passou a ser considerada uma fonte 

limpa, uma vez que sua operação acarreta a emissão de baixos volumes de gás carbônico e, 

em conseqüência, tem pouca influência no aquecimento global.  

Além da característica ambiental, contribui para esta tendência de expansão a 

existência de abundantes reservas de urânio no planeta, o que, a médio e longo prazo, garante 

a segurança no suprimento. 

Em 2006 a energia nuclear ocupou o penúltimo lugar entre as principais formas para 

produção de energia elétrica do mundo, segundo a International Energy Agency (IEA), sendo 

superada pela hidroeletricidade, gás natural e carvão, superando apenas o petróleo.  

No Brasil, apenas 25% do território foi prospectado em busca do minério. Ainda 

assim, o país ocupa o 7o lugar do ranking, com 278,7 mil toneladas em reservas conhecidas, 

correspondentes a cerca de 6% do volume total mundial. As jazidas estão localizadas 

principalmente na Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais, conforme informações das Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB). 

A instalação de usinas nucleares em território nacional foi decidida no final da década 

de 60. Com elas, o Governo Federal pretendia adquirir conhecimento sobre a nova tecnologia 

que se expandia rapidamente pelo mundo e, ao mesmo tempo, resolver um problema 

localizado: a necessidade de complementação térmica para o suprimento de eletricidade ao 

Rio de Janeiro. Angra I, com potência instalada de 657 MW, entrou em operação comercial 

em 1985. Angra II, com potência instalada de 1.350 MW, em 2000.  
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A construção de Angra III, também com 1.350 MW, por uma série de razões foi 

paralisada durante muitos anos. A construção foi inserida no Plano Decenal de Expansão de 

Energia Elétrica (2006/2015) e, em julho de 2008, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais (Ibama) expediu licença prévia autorizando a retomada das obras[8]. 

As duas últimas décadas presenciaram um aumento substancial da emissão de gases na 

atmosfera, levando sociedade e governos a iniciativas como o protocolo de Kyoto. No 

entanto, fatores como o crescimento econômico e a demanda crescente por energia dificultam 

sua implementação[28]. 

Das formas de produção de eletricidade, a usina nuclear é uma das menos agressivas 

ao meio ambiente. Ainda assim, a possibilidade das usinas provocarem um grande impacto 

socioambiental é um dos aspectos mais controversos de sua construção e operação. Isto 

porque toda a cadeia produtiva do urânio, da extração à destinação dos dejetos derivados da 

operação da usina, é permeada pela radioatividade. Ainda não se conseguiu encontrar uma 

solução definitiva para os dejetos radioativos que, lado a lado com o risco de acidentes nas 

usinas, se constituem nos elementos mais perigosos do processo de produção da energia 

nuclear. Alternativas para depósito desses dejetos estão em estudo no exterior. 

Além disso, ganha espaço no mercado mundial a preferência pela adoção do ciclo 

aberto do urânio em detrimento do fechado que, ao reprocessar o material, produz novos 

dejetos radioativos. Finalmente, a evolução tecnológica das máquinas também aponta para a 

redução no volume de dejetos de alta atividade produzido: seja porque embutem ganhos de 

eficiência (exigindo menor volume de combustível para a produção da mesma qualidade de 

energia), seja porque conseguem reduzir o tempo de decaimento (redução da radioatividade) 

dos dejetos. 

A tecnologia hoje existente apenas atenua, mas não acaba com os riscos de acidentes 

ambientais provocados pelas usinas nucleares. De qualquer maneira, o aumento da segurança 

dessas instalações é uma das principais vertentes das pesquisas tecnológicas realizadas nos 

últimos anos[8]. 

Sendo ainda a energia nuclear mais viável que as fontes alternativas em termos 

econômicos, o que se soma à enorme capacidade de geração não deveria, portanto, ser 

descartada a priori; sobretudo estudos e pesquisas mais amplos deveriam ser realizados, como 

a real viabilidade da energia gerada e a busca de maior domínio da própria tecnologia[28]. 
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5.2.2 Geração de Energia Elétrica a partir da Nuclear 

 

 

De acordo com as apostilas educativas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 

energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico têm de realizar 

trabalho. A liberação de energia ocorre por transformações químicas e todo elemento químico 

é composto de átomos, que possuem componentes negativos e positivos.  

Albert Einstein demonstrou que os átomos de alguns elementos podem, através de 

reações nucleares, transformar massa em energia. Esse processo ocorre espontaneamente em 

alguns elementos, mas, em outros, precisa ser provocado através de técnicas específicas. É por 

meio de combinações entre determinados elementos, como o Hidrogênio, considerado leve 

por seu peso atômico 1, e o Urânio, com peso 92, que surge a Energia Nuclear, assim 

designada por se referir à energia existente nos núcleos dos átomos “pesados”.  

O urânio-235 é exemplo de um átomo deste porte, “pesado”. Sua divisão é 

denominada fissão nuclear e a fissão desse átomo é a principal técnica empregada para a 

geração de eletricidade em usinas nucleares. Cada fissão resulta em dois ou três nêutrons, que 

geram outros, e, assim por diante, configurando a reação de fissão nuclear em cadeia, 

produzindo grande quantidade de calor. 

Foram os físicos Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassman, em 1938, que 

descobriram a fissão nuclear. Em 1942, a primeira reação nuclear em cadeia foi obtida pelo 

físico italiano Enrico Fermi, que brindou este feito como o início da “Era Nuclear”. A partir 

de então, estava livre o caminho para o desenvolvimento da questão nuclear. 

Como se indicou, o urânio é a base da produção da energia nuclear. Esse mineral é 

encontrado na natureza como constituinte da maioria das rochas, sendo também chamado de 

natural. A rocha que contém urânio é extraída do solo e submetida a um processo industrial 

chamado lixiviação, para retirada do urânio.  

Do referido processo é extraído um licor que é levado à usina de beneficiamento, onde 

é clarificado e filtrado, passando por um processo químico até se transformar num sal de cor 

amarela, o concentrado de urânio, cuja composição química é o diuranato de amônio, 

conhecido como yellowcake ou concentrado de U3O8. 

A partir do concentrado, e até a geração de energia elétrica, o urânio passa por outras 

etapas do chamado “ciclo do combustível nuclear”: a conversão em gás, o enriquecimento 

isotópico, a produção de pó de UO2, a fabricação de pastilhas e a montagem do elemento 
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combustível. Observe-se que a única mina de urânio em operação em toda a América Latina é 

operada pelas Indústrias Nucleares do Brasil, em Caetité - Bahia. 

Somente o urânio-235 tem a propriedade de se fissionar e sustentar uma reação em 

cadeia. Cabe lembrar que após a confirmação da possibilidade de uma reação nuclear em 

cadeia, iniciou-se a construção das primeiras bombas atômicas.  

Contudo, a quantidade de urânio-235 na natureza é muito pequena em relação ao 

urânio-238 e, para a ocorrência de uma reação de fissão nuclear em cadeia, é necessário 

grande proporção de urânio-235. 

Assim, a partir de 1940, desenvolveram-se métodos de enriquecimento do urânio 

natural, com o intuito de modificar as proporções do urânio-235 e construir armas nucleares. 

Isso porque quando o grau de enriquecimento do urânio é muito alto (acima de 90%), ou seja, 

quando resta quase só urânio-235, pode ocorrer uma reação em cadeia muito rápida, que 

constitui uma explosão: a “bomba atômica”. Por isso, os países que detém a tecnologia 

sofisticada dos processos de enriquecimento de urânio, criam empecilhos para outras nações 

terem acesso a elas. 

Em contrapartida, os reatores destinados à produção de eletricidade necessitam de 

concentrações baixas de urânio-235, fator que impossibilita uma reação em cadeia e, por 

conseqüência, uma explosão atômica. A produção de energia nuclear, com base no urânio, 

ocorre em usinas nucleares. 

 

Figura 5.6 Ciclo do combustível nuclear. 

 
Fonte: http://cnm.ufsc.br/files/2009/07/Fernanda-Veiga-Floripes.pdf 
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5.2.3 Processo de Produção de Energia Nuclear 

 

 

No início do processo, varetas contendo urânio, conhecidas como Varetas de 

combustível, são montadas em feixes, numa estrutura chamada ELEMENTO 

COMBUSTÍVEL. A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível 

aquece a água que passa pelo reator a uma temperatura de 320 ºC, conforme figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Elemento combustível 

 
Fonte: http://cnm.ufsc.br/files/2009/07/Fernanda-Veiga-Floripes.pdf 

 

Com o objetivo de não deixar escapar o material contido nas varetas (o urânio e os 

elementos resultantes da fissão), elas são fechadas, podendo assim suportar temperaturas 

elevadas. Quaisquer elementos resultantes da fissão nuclear devem ficar retidos no interior do 

Reator, pois são radioativos, isto é, emitem radiações. 

Para que não entre em ebulição, o que ocorreria normalmente aos 100 ºC, a água que 

passa nos reatores é mantida sob uma pressão 157 vezes maior do que a pressão atmosférica. 

A água que circula neste circuito, chamado Primário, é usada para aquecer outra corrente de 

água, que passa pelo Gerador de Vapor. O gerador de vapor realiza uma troca de calor entre 

as águas deste primeiro circuito e a do circuito secundário, que são independentes entre si. A 

independência entre os Circuitos Primário e Secundário tem o objetivo de evitar que, 

danificando-se uma ou mais varetas, o material radioativo passe para o Circuito Secundário. 

Cabe mencionar que a própria água do Circuito Primário é radioativa. As águas de 
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refrigeração dos Circuitos Primário e Secundário circulam por meio de bombas rotativas (para 

“puxar” a água) em sistemas fechados.  

Com a troca de calor, a água do circuito secundário se transforma em vapor e 

movimenta a turbina, a uma velocidade de 1.800 rpm, que, por sua vez, aciona o gerador 

elétrico. Tanto o Vaso de Pressão do Reator quanto o Gerador de Vapor são instalados em 

uma grande “carcaça” de aço (em Angra I, por exemplo, com 3,8 cm de espessura). Esse 

envoltório, construído para manter contidos os gases ou vapores possíveis de serem liberados 

durante a operação do Reator, é denominado Contenção. No caso de Angra I, a Contenção 

tem a forma de um tubo cilíndrico e, em Angra II, tem uma forma esférica, conforme Figura 

5.8. 

 

Figura 5.8 Contenção 

 
Fonte: http://cnm.ufsc.br/files/2009/07/Fernanda-Veiga-Floripes.pdf 

 

Revestindo a Contenção há o Edifício do Reator, como mostra a Figura 5.9 em 

envoltório de concreto que em Angra I tem cerca de 1 m de espessura. 
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Figura 5.9 Edifício reator 

 

Fonte: http://cnm.ufsc.br/files/2009/07/Fernanda-

Veiga-Floripes.pdf 
 

Depois de mover a turbina, o vapor passa por um condensador onde é refrigerado pela 

água do mar, trazida por um terceiro circuito independente. A existência desses três circuitos 

impede o contato da água que passa pelo reator com as demais águas de refrigeração. 

Portanto, uma usina nuclear oferece elevado grau de proteção, pois funciona com vários 

sistemas de segurança redundantes e independentes, já que somente um é necessário. Esse 

conjunto encontra-se ilustrado na Figura 5.10[29]. 
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Figura 5.10 Circuito geral 

 

Fonte: http://cnm.ufsc.br/files/2009/07/Fernanda-Veiga-Floripes.pdf 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, foram expostas diversas informações pertinentes a utilização das 

energias hidráulica, de biomassa, solar, eólica, de combustíveis fósseis e nucleares, na geração 

de energia elétrica. Ter recursos naturais que possam ser convertidos em fontes de produção 

de energia assegura a qualquer país estrutura para desenvolvimento econômico. Em termos da 

utilização de energia hidráulica, existem grandes vantagens, como o custo do suprimento, 

quando comparado com o de outras fontes, o potencial gerado e a não emissão de gases do 

efeito estufa. 

Com relação à biomassa o seu diferencial está na abundância com que podemos 

encontrá-la na natureza, sendo que diversos estudos estão em andamento visando reduzir 

ainda mais os impactos ambientais causados a partir da geração elétrica desta fonte, que 

atualmente são considerados baixos, este fato coloca a biomassa na categoria de energia 

renovável. 

As energias solar e eólica se tornam as fontes alternativas mais abundantes e atraentes 

no presente e no futuro, tendo em vista sua renovabilidade e disponibilidade. As pesquisas 

nesse sentido implicam em redução dos custos dos equipamentos necessários a captação deste 

recurso e ao aumento do rendimento destes equipamentos. 

Fatores que implicam na não utilização de combustíveis fósseis estão relacionados à 

extinção em médio prazo das reservas e a grande emissão de gases do efeito estufa. Quanto à 

energia nuclear, os empecilhos se relacionam a radioatividade, presente desde a extração a 

destinação dos dejetos derivados da operação das usinas. Caso haja alguma falha no processo 

de produção, os impactos socioambientais podem ser catastróficos.  

Enfim, deve-se investir cada vez mais em pesquisas e tecnologia a fim de dar um 

maior rendimento às fontes alternativas existentes e redução de custos para instalação de 

parques geradores a partir destas fontes, visando um melhor aproveitamento e preservação dos 

recursos existentes no planeta. 
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