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Biodiesel 
Esta fonte de 

e n e r g i a é u m 
combustível die
sel de queima l i m 

pa derivado de fontes naturais 
e renováveis como os vegetais. 
Obt ido principalmente de gi 
rassol, amendoim, mamona, se
mentes de algodão e de colza, é 
uma alternativa renovável, que 
resolve dois problemas ambien
tais ao mesmo tempo: aproveita 
um resíduo, aliviando os aterros 
sanitários, e reduz a poluição at
mosférica. 

O biodiesel é uma alternativa 
para os combustíveis tradicio
nais, como o gasóleo, que não 
são renováveis. Ele reduz em 
78% as emissões poluentes co
mo o dióxido de carbono, gás 
responsável pelo efeito estufa 
que está alterando o cl ima em 
escala mundial , e 98% do enxo
fre na atmosfera. 

Trata-se de uma fonte reno
vável que, além de trazer bene
fícios ambientais, também possibilita a geração 
de empregos, tanto na fase de coleta como de 
processamento. Promove o desenvolvimento da 
agricultura nas zonas rurais mais desfavorecidas, 
criando emprego e evitando a desertificação, isto 
porque reduz a dependência energética do nosso 
país e a saída de divisas pela poupança feita na 
importação do petróleo bruto. Apesar de ser um 
combustível renovável, sua capacidade de produ
ção é limitada, pois depende das áreas agrícolas 

disponíveis. 

Biomassa 
O Brasil encontra-se em situação 

privilegiada no que se refere às fon
tes primárias de oferta de energia. 

Verifica-se que a maioria da energia consumida 
no País é proveniente de fontes renováveis (hidro-
eletricidade, biomassa em forma de lenha e deri
vados da madeira, como serragem, carvão vegetal, 
derivados da cana-de-açúcar e outras mais). 

A utilização de biomassa para produção de 
energia, tanto elétrica como em forma de vapor, 
em caldeiras ou fornos já é uma realidade no Bra
sil. O uso da madeira para a geração de energia 
apresenta algumas vantagens e desvantagens, 
quando comparado ao uso de combustíveis à ba
se de petróleo. 

Energia eólica 
A energia cinética do vento tam

bém é u m a fonte de energia e pode 
ser transformada em energia me
cânica e elétrica. Durante muitos 

anos, os agricultores serviram-se da energia eólica 
para bombear água dos furos usando moinhos de 
vento. O vento também é usado para girar a mó 
dos moinhos transformando o m i l h o em farinha. 
Mais recentemente o vento tem sido usado para 
produzir eletricidade. 

Um dos problemas deste sistema de produção 
elétrica é que o vento não sopra com intensidade 
o ano todo. Ele é mais intenso no verão quan
do o ar se movimenta do interior quente para o 
l i toral mais fresco. Outro entrave é o fato de o 
vento ter de atingir uma velocidade superior a 20 
quilômetros por hora para girar a turbina rápido 
o suficiente. 

C a d a t u r b i n a p r o d u z entre 50 a 300 k i l o -
watts de energia elétr ica. C o m 1.000 watts 
podemos acender 10 lâmpadas de 100 watts; 
assim, 300 ki lowatts acendem 3 m i l lâmpadas 
de 100 watts cada. 

Cerca de 30% da eletricidade produzida a par
tir do vento é criada na Califórnia. A Dinamarca 
e Alemanha também são grandes exploradores 
da energia eólica. 
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Energia geotérmica 
Natural, renovável e abundante, 

a energia geotérmica ganha desta
que nas ações para conter o aqueci
mento global. As camadas internas 

da Terra são quentes. Explorar o calor e o vapor 
emitidos pela água que existe ali é a premissa da 
energia geotérmica. Essa tecnologia já é util izada 
por países como Itália, Islândia, México, Portugal, 
Japão e Alemanha. 

Energia hidrelétrica 
A energia hidráulica é uma valio

sa fonte de energia, pois a utilidade 
da água não se esgota. O constan
te f luxo de água na Terra pode ser 

aproveitado na geração de energia mecânica e 
elétrica. 

Para obter esse tipo de energia é preciso abun
dância em água, e nesse quesito o Brasil é rico. 
Por isso, grande parte da energia util izada pelos 
brasileiros é oriunda dessa tecnologia. 

Energia do mar 
As ondas do mar possuem energia 

cinética em razão do movimento da 
água e energia potencial por causa 
da altura. Energia elétrica pode ser 

obtida se for uti l izado o movimento oscilatório 
das ondas. 

O aproveitamento é feito nos dois sentidos: na 
maré alta a água enche o reservatório, passando 
através da turbina e produzindo energia elétrica; 
na maré baixa a água esvazia o reservatório, pas
sando novamente através da turbina, agora em 
sentido contrário ao do enchimento, e produzin
do energia elétrica. 

A maioria das instalações de centrais de ener
gia das ondas existentes é de potência reduzida, 
situando-se no alto-mar ou junto à costa, e para 
fornecimento de energia elétrica a faróis isolados 
ou carregamento de baterias de boias de sina
lização. As instalações de centrais de potência 
média, apenas têm interesse econômico em ca
sos especiais de geometria da costa. O número 
de locais no m u n d o em que essa situação ocorre 
é reduzido. 

Nos países como a França, o Japão e a Ingla
terra, esse tipo de energia gera eletricidade. No 
Brasil, temos cidades com grandes amplitudes de 
marés, como São Luís - Baía de São Marcos, no 
Maranhão - com 6,8 metros e em Tutoia com 
5,6 metros. Mas nessas regiões, infelizmente, a 
topografia do l i toral não favorece a construção 
econômica de reservatórios, o que impede seu 
aproveitamento. 

Energia solar 
A grande queridinha do momen

to é a energia solar - assim deno
minado todo tipo de captação de 
energia luminosa proveniente do 

Sol, que após a coleta é transformada em alguma 
forma utilizável pelo homem, seja como energia 
elétrica, mecânica ou apenas para o aquecimento 
de água. 

Esse tipo de energia é promissora porque o sol 
é u m a fonte de energia renovável, permanente e 
abundante. Para as áreas afastadas e não eletrifica
das, a energia solar é a solução ideal, especialmen
te no Brasil, onde há bons índices de insolação em 
toda parte do território. 

Antes considerados caros, estudos norte-ame
ricanos já mostram que os custos dos sistemas 
solares fotovoltaicos caíram a um ponto no qual 
são menores do que projetos de novas usinas nu
cleares. 

Indústrias 
Além das energias alternativas, 

a indústria tem buscado desenvol
ver novos produtos que consumam 
menos energia e ofereçam melhor 

performance. Na Siemens, o crescimento de re
ceita com soluções do portfólio ambiental cresceu 
20% em 2009 com relação ao ano anterior. 

Nesse período, foram incluídos no portfólio 
motores que economizam energia, sistemas de 
inversão solar e determinados componentes para 
tecnologia predial que poupam energia. Para se 
qualificar e ser incluído nos cálculos do portfólio 
ambiental, o produto precisa reduzir as emissões 
de gás de efeito estufa ou, como tecnologia am
biental, ajudar a combater a poluição da água e 
do ar. Todos os produtos da Siemens na área de 
energia renovável atendem a esse critério. 

Mas para chegar mais perto da realidade do 
pequeno varejista, a solução mais fácil para dar 
o primeiro passo à transformação é a lâmpada. A 
lâmpada incandescente é uma tecnologia criada 
há mais de cem anos. O gerente de Marketing e 
Produtos da área de LEDs e do programa de Efici
ência Energética da Philips Lighting na América 
Latina, José Fernando Mendes, explica que, além 
do consumo alto, esse tipo de lâmpada gera muito 
calor. Portanto, não é apenas o consumo da lâm
pada, mas em ambientes com ar-condicionado, 
por exemplo, o gasto com esse equipamento tam
bém aumenta. 

Como boa alternativa, a indústria oferece uma 
vasta diversidade de lâmpadas compactas f luo
rescentes. Mendes lembra que a primeira geração 
dessas lâmpadas apresentava coloração que desa-



gradava algumas pessoas. Atualmente, a tecnolo
gia já tem aparência igual a da incandescente. 

A popularidade da lâmpada compacta fluores
cente ocorreu em 2001, quando o Brasil sofreu 
uma forte restrição energética e a população foi 
obrigada a baixar o consumo de energia. Como es
sas lâmpadas oferecem melhor performance com 
menos consumo, tornaram-se opção em quase 
todas as casas e empresas do País. 

Segundo a F L C , pesquisas realizadas pela A C -
Nielsen mostraram que as lâmpadas econômicas 
compactas fluorescentes da F L C são as mais ven
didas. Isso por causa do custo-benefício, da qua
lidade e da economia, que agregam as seguintes 
vantagens: baixa emissão de calor; acendimento 
automático; iluminação constante sem o efeito 
estroboscópico; maior fidelidade na reprodução 
das cores; p o d e m ser ut i l izadas em qualquer 
posição; soquete E-27, padrão em residências, 

comércios, escritórios e peças decorativas; reator 
eletrônico integrado. 

Para uso em varejo, a Philips recomenda a subs
tituição das lâmpadas tradicionais para a T5. Além 
de mais fina, essa fluorescente dura mais e troca o 
reator eletromagnético pelo eletrônico. O custo é 
menor e o nível de iluminação é melhor. 

Apesar de ainda muito popular, essa tecnologia 
já é passada. A última geração nesse quesito são 
as lâmpadas L E D (sigla em inglês que significa 
iodo emissor de luz). Ela economiza tanto quanto 
u m a lâmpada fluorescente, mas não possui com
ponentes químicos. A tecnologia proporciona bai
xo consumo de energia e também baixa emissão 
de calor, pois não emite radiação infravermelha. 
Outra vantagem é que o L E D pode dimerizar (va
riação de fluxo), basta conectar o dimer e variar 
o f luxo de luz entre 10% a 100%. 

Apesar de demandar um investimento inic ia l 
maior, as LEDs duram de 25 a 45 m i l horas, evi
tando custo de manutenção. Portanto, a lâmpada 
L E D - já utilizadas em faróis de carros, em i l u m i 
nação decorativa, telões - é o que existe de mais 
moderno e sustentável. 
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