
ENERGIA LIMPA



Energia limpa é aquela que não libera,
ou libera níveis muito baixos de
resíduos ou gases poluentes geradores
do efeito estufa e do aquecimento
global durante seu processo de
produção ou consumo.



“O aquecimento do planeta é uma realidade e, se

nada for feito, ele trará consequências

catastróficas para a biodiversidade e para o ser

humano. É por isso que o Greenpeace trabalha

para pressionar governos e empresas a diminuir as

emissões de gases de efeito estufa o mais rápido

possível. “ Greenpeace.







Entre os modelos de energia limpa estão:

• Energia hidráulica,

• Energia solar,

• Energia eólica,

• Energia geotérmica,

• Energia maremotriz,

• Biomassa,

• Energia nuclear (A única não renovável).



Empreendimentos em Operação no Brasil para energia elétrica

Tipo Quantidade
Potência Outorgada 

(kW)
%

Central Geradora Eólica 269 6.586.133 4,74

Pequena Central Hidrelétrica 990 5.197.851 3,48

Central Geradora Solar Fotovoltaica 26 20.236 0,01

Usina Hidrelétrica 197 87.699.904 61,5

Usina Termelétrica 2.773 40.984.593 28,57

Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,44

Total 4.257 142.478.717 100

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=3


Energia Hidráulica

Esse tipo de energia é bem conhecido, sendo que ela é proveniente do

movimento das águas..

O seu rendimento é muito superior aos que foram mencionados até aqui.

Porém, os seus impactos ambientais são imensos, incluindo destruição de

ecossistemas, alteração de paisagens, alagamentos, bloqueio nos rios e

deslocamento da população que morava no local onde a usina foi

construída.



Maior usina Hidrelétrica do mundo– Três Gargantas – China – 18.200 MW



Segunda maior usina Hidrelétrica do mundo– Itaipu– Brasil – 14.000 MW





Energia solar

A energia solar apresenta três grandes

modalidades: energia solar fotovoltaica, CSP

(energia solar concentrada, da sigla em inglês) e

energia solar para aquecimento de água.



Energia solar térmica



Energia solar concentrada
A CSP (energia solar concentrada) consiste na produção de eletricidade de

modo similar às termelétricas. Grandes espelhos ou calhas parabólicas

concentram a luz solar em uma única linha ou ponto. O calor produzido se

converte em vapor quente em alta pressão, que movimenta turbinas que

geram eletricidade. Os maiores exemplos de projetos estão na Espanha e

nos Estados Unidos.







Energia solar fotovoltaica





No final de 2013 havia aproximadamente 139 GW em sistemas fotovoltaicos instalados 

no mundo, com a maior parcela (36 GW) localizada na Alemanha, Itália e China (18 GW 

cada), Japão (14 GW) e EUA (13 GW).

A Alemanha, líder do ranking, tem menos de 5% da superfície territorial do Brasil e 

índices médios de irradiação solar de cerca de metade dos brasileiros.

E os sistemas fotovoltaicos continuam em expansão nesses países – em 2014, estima-se 

que foram instalados mais  40 GW ao redor do mundo, prova do forte crescimento da 

energia solar fotovoltaica.

Panorama mundial Fotovoltaico



A
le

m
a
n
h
a

It
á
li
a

J
a
p
ã
o

E
st

a
d
o
s 

U
n
id

o
s



Energia Solar Fotovoltaica
Do que é feito?

Célula

Módulo

Painel

Células fotovoltaicas são fabricadas com

material semicondutor.

O silício apresenta-se normalmente como

areia. Através de métodos adequados

obtém-se o silício em forma pura.

O cristal de silício puro não possui elétrons

livres e, portanto é mal condutor elétrico.

Para alterar isto acrescentam-se

porcentagens de outros elementos. Este

processo denomina-se dopagem.



Dopagem com Fósforo: material com

elétrons livres ou materiais com portadores

de carga negativa (silício tipo N).

Dopagem com Boro: material com falta de

elétrons ou material com cargas positivas

livres (silício tipo P).

Cada célula solar compõe-se de camada

fina de material tipo N e outra com

maior espessura de material tipo P.

Fósforo Boro



Energia Solar Fotovoltaica
Como funciona o efeito fotoelétrico

Ao serem unidas, na região P-N, forma-se um campo elétrico devido aos elétrons livres do silício tipo N

que ocupam os vazios da estrutura do silício tipo P. Ao incidir luz sobre a célula fotovoltaica, os fótons

chocam-se com outros elétrons da estrutura do silício fornecendo-lhes energia e transformando-os em

condutores. Devido ao campo elétrico gerado pela junção P-N, os elétrons são orientados e fluem da

camada “P” para a camada “N”. Por meio de um condutor externo, ligando a camada negativa à positiva,

gera-se um fluxo de elétrons (corrente elétrica).





Energia Solar Fotovoltaica

Os sistemas fotovoltaicos podem ser
divididos em dois grupos:

 Isolados da Rede – Off Grid
 Conectados à Rede – On Grid

Exemplo de Sistema Isolado da  Rede – Off Grid



Energia Solar Fotovoltaica On Grid

A mini e micro geração de energia elétrica por uma unidade consumidora de
energia é conhecida como Geração Distribuída e foi oficialmente
regulamentada pela Resolução 482/2012 da ANEEL.

Exemplo de Sistema Conectado à Rede – On Grid





OPORTUNIDADES

Estima-se que o equivalente a todo o consumo de energia elétrica de 2011

poderia ser gerado com 2.400 km² de painéis fotovoltaicos, o que corresponde a

menos de 0,03% do território nacional.

Outras vantagens:

a. elevada capacidade de geração de empregos associados à cadeia produtiva;

47 empregos por MW instalado.

b. proximidade dos centros de demanda e complementaridade com outras

fontes renováveis;

c. reduzido impacto ambiental ao longo da cadeia produtiva solar fotovoltaica.



GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - DESAFIOS

Basicamente, o termo geração distribuída aplica-se a sistemas instalados em residências, comércio ou

indústria para atender a demanda local. Os sistemas fotovoltaicos são usualmente instalados no

telhado da unidade consumidora, reduzindo as perdas de energia e investimentos com transmissão e

distribuição.

 Aspecto tributário: Alguns estados entendem que a energia gerada e injetada na rede é

interpretada como circulação de mercadoria e, portanto, sujeita à tributação. Independentemente

da validade jurídica dessa interpretação, o fato é que a incidência do tributo sobre o valor bruto

reduz substancialmente o benefício econômico da geração distribuída, dado seu peso no valor

total da tarifa.

 Linhas de financiamento: é preciso criar linhas de financiamento com prazos longos e custos

baixos para clientes residenciais, a exemplo do que se pratica no Sistema Financeiro da Habitação

(SFH), com prazos de 15 a 20 anos e taxas de juros entre 8% e 12% ao ano.



GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - DESAFIOS

 Desconhecimento: grau de conhecimento dos brasileiros sobre o tema é ainda bastante

limitado, já que muitos ainda desconhecem os benefícios que um investimento em micro

ou minigeração pode trazer ao longo do tempo.

DICAS!

Iniciativas para difundir as vantagens de investir em microgeração renovável podem ser

associadas a incentivos tributários diretos para os interessados em investir na produção da

sua própria energia elétrica:

• Deduções no imposto de renda para pessoas físicas ou jurídicas que instalarem sistemas

fotovoltaicos em suas residências ou empresas, de forma similar aos incentivos adotados com

enorme sucesso nos EUA;

• Abatimentos de impostos municipais, como o ISS sobre a instalação de sistemas

fotovoltaicos e outros serviços; e

• Redução na base de cálculo do IPTU para imóveis que investirem na instalação de sistemas

fotovoltaicos, conforme o conceito de “cidades sustentáveis”.



PARA INSPIRAR...



PARA INSPIRAR...



Energia Eólica

Na última década, a energia eólica se tornou uma das fontes que mais

crescem no mundo e tem atraído boa parte dos investimentos em

renováveis.

Existem impactos ambientais na instalação das usinas, causando

alteração na paisagem local; pode haver ameaça para os pássaros se as

eólias forem colocadas em suas rotas de migração, pode haver também

poluição sonora e interferência em transmissões de rádio e TV.



Onshore

Offshore







O uso de biocombustíveis pode representar uma solução à redução do consumo de

fósseis e, consequentemente, das emissões de carbono do setor de transportes.

Os principais impactos ambientais dos biocombustíveis devem-se:

• à competição com culturas alimentares, ao uso de fertilizantes,

• à contaminação da água e do solo, à ocorrência de queimadas,

• à contaminação de lençóis freáticos pelo descarte indevido da vinhaça (resíduo da

destilação da cana)

• à pressão da fronteira agrícola para cima de florestas.

Biomassa



Etanol 

Biodiesel



Termelétricas

Biogás



Geotérmica:

A 64 km da superfície da Terra existe uma camada denominada magma, em que a elevadíssima temperatura

ferve a água dos reservatórios subterrâneos. Assim, a energia geotérmica baseia-se na captação do vapor

gerado nesses reservatórios por meio de tubos e canos apropriados. Esse vapor faz lâminas de uma turbina

girar, e um gerador transforma a energia mecânica em elétrica.



Represas ou barragens em estuários ou baías

com marés de pelo menos cinco metros de

extensão são capazes de produzir energia

maremotriz. Aberturas na barragem permitem

que a entrada da maré forme uma bacia.

Quando as portas se fecham, a maré volta e a

água pode ser canalizada através de turbinas

para gerar eletricidade.

O mesmo princípio pode produzir eletricidade

a partir das ondas – a chamada energia

ondomotriz. Outra forma de produção se dá

por meio de tubos concatenados similares a

uma cobra que, quando flexionados, geram

ondas de pressão em fluidos em seu interior. A

variação da pressão gira turbinas na

extremidade do dispositivo onde a eletricidade

é produzida.

Energia Maremotriz



Nuclear:
Apesar desse tipo de energia envolver altos riscos

de contaminação, isso só acontece se houver

acidentes ou se o lixo atômico não tiver um

tratamento e destino corretos. Mas se tudo

transcorrer bem, a energia nuclear é considerada

limpa, pois não causa poluição pela emissão de

substâncias.

A energia elétrica é produzida nas usinas

nucleares, através de uma reação de fissão

nuclear, que libera uma quantidade colossal de

energia na forma de calor. Esse calor faz a água

ferver, sendo que seu vapor aciona uma turbina

geradora, que produz eletricidade.
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