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Resumo:
Mais do que nunca, a pauta do meio ambiente
está pressente no cotidiano de todas as pessoas
- por conta da mudança climática causada por,
dentre outros motivos, desmatamento em todo o
Brasil e pelo aumento da queima de combustíveis
fósseis. Por isso, se faz necessária sua
discussão.
Nessa direção, este projeto tem por objetivo
apresentar, brevemente, o meio ambiente
brasileiro, traçando uma linha do tempo sobre o
surgimento da necessidade de discutir a
preservação ambiental e quais seus resultados
na atualidade.
Busca-se ainda verificar a situação brasileira
em relação ao ecodesenvolvimento e ao
desenvolvimento
sustentável
e,
por
fim,
apresentar o papel da Engenharia Elétrica na
preservação ambiental no Brasil e no mundo,
mostrando seus feitos e resultados.
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Introdução:
Há um pouco mais de dois séculos, o homem deu
início ao projeto de automação do método de produção.
Já por volta dos anos 1800, criou-se a primeira bateria
elétrica e, em seguida, Thomas Edison proporcionou
avanços científicos e tecnológicos através do
desenvolvimento da lâmpada elétrica incandescente.
Procedendo aos eventos supracitados, a humanidade
buscou apenas a evolução dos meios de produção,
chegando à conhecida indústria 4.0, fato esse que
ocasionou a poluição, o aumento da desigualdade e a
escassez de bens naturais tendo resultado na
discussão de alternativas atenuantes dos problemas
causados por essa industrialização.
O que mais se discute na questão industrial são os
bens energéticos, ou seja, a futura escassez de
petróleo e as mudanças climáticas ocasionadas pela
queima dos combustíveis fósseis.
No Brasil, não é diferente – principalmente com o
número crescente de queimadas somado aos impactos
socioeconômicos e ambientais por elas causados em
prol do desenvolvimento. Mas, mesmo assim, o Brasil
está à frente dos demais países devido à grandiosa

biodiversidade, a qual permite a produção de
energia renovável e de energia limpa - a matriz
energética do Brasil é mais renovável quando
comparada à matriz mundial.
Além disso, as principais fontes de energia
limpa utilizadas no país são hidráulica, biomassa,
solar e eólica, as quais são renováveis e devem
ser utilizadas de forma sustentada, de maneira tal
que resulte o mínimo impacto ao meio ambiente.
Essas energias estão crescendo e ocupando o
espaço dos combustíveis fósseis, diminuindo os
poluidores e os gases do efeito estufa.
Entretanto, há o predomínio da energia não
renovável. Logo, é necessário que haja mais
investimentos
direcionados
para
área
de
produção de combustíveis e geração de energia,
o que se configura como um problema, uma vez
que o governo não teria recursos suficientes para
a diversificação e ampliação da matriz energética.

BRASIL,
sustentabilidade &
biodiversidade.
COMO SURGIU ESSA IDEIA?
Com suas mais de 56 mil espécies nativas e seus
milhões de animais, o Brasil tem um olhar especial pela
riqueza e diversidade. Porém, infelizmente, verifica-se o
desmatamento, as queimadas ilegais, a extração ilegal
de madeiras, a biopirataria entre outros, que cresceram
nos últimos séculos –XX e XXI- pela industrialização e
pela modernização no contexto social do Florão da
América.
A fim de expor a temática com mais clareza e para
introduzir
o
próximo
assunto,
conversamos,
brevemente, Alice Gouveia Pereira, graduanda em
Ciências Biológicas da UNIFESP, e que é integrante da
ENEBio - Entidade Nacional dos Estudantes de
Biologia: ORG: O que você poderia falar sobre a fauna
e a flora do Brasil?
ALICE: O Brasil é o país mais biodiverso do mundo
inteiro! Isso significa que nossos dados de
biodiversidade (ou seja, número de espécies de plantas

e animais) é o maior de todo o mundo. Já parou pra
pensar?! É difícil mesmo de conceber. E essa vasta
biodiversidade se estende por 6 biomas - sendo 1 deles
completamente exclusivo nosso, a Caatinga. Temos
também a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o
Cerrado, o Pantanal e o Pampa. Por sinal, muito
diferentes entre si, isso sem contar as áreas de
transição! Não há conta no mundo que mensure o valor
de tudo isso que temos aqui, e mesmo sem saber, é
fato que não chegamos nem perto de dar a devida
importância.
ORG: E é importante falar sobre essa importância,
ainda mais nos dias de hoje. Mas voltando um pouco,
na década de 60, o Brasil considerou inviável incluir
grandes programas de conservação ambiental em prol
do desenvolvimento industrial. Você acha que o país fez
uma boa escolha para a época?
ALICE: Não. Essas são consequências inevitáveis do
sistema capitalista que vivemos, e já que os planos
eram se manter nele, então essa redução de danos
tinha que ser feita desde aquela época. Quanto mais
cedo, menos pior. Chegamos num estágio que nossa
existência se mostra insustentável - dá pra ver pela
pandemia -, e talvez as coisas não fossem tão ruins

agora se desde antes a gente pensasse em opções
menos agressivas para o meio ambiente e a natureza.
(Apesar de eu achar completamente improvável mesmo
que isso fosse algo que se importassem se não se
importam ainda...).
ORG:
E
o
desenvolvimento
sustentável/
ecodesenvolvimento seria uma boa para melhorar os
problemas ambientais enfrentados hoje?
ALICE: Sim, também, mas não a única. Evitar uso de
plástico, parar de comer carne e derivados de animais,
defender áreas verdes sempre, trabalhar numa
educação ambiental efetiva, falar sobre racismo
ambiental, etc.etc. etc. É preciso repensar muitas outras
questões, inclusive sociais e econômicas. Há muito
trabalho pela frente, sim. Mas aos poucos, conseguimos
chegar lá. (Só não pode demorar muito, se não seremos
extintos primeiro).

Desenvolvimento Sustentável
Dada essa importância de conservação do meio
ambiente, surgiu a necessidade de criar novos
conceitos e formas de desenvolvimento não prejudiciais
ou pouco prejudiciais à ambiência.
Essas ideias começaram a brotar na década de 60
quando a ONU denominou a “Década das Nações
Unidas para o Desenvolvimento” e, no final dessa
década, com as missões espaciais e a capacidade de
monitorar a Terra, nasceu, durante a primeira
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, na
Suécia, em 1972, a necessidade de preservar. Lá se
discutiu meios de suprir as necessidades dos seres
humanos sem comprometer a capacidade do planeta
para atender as futuras gerações e reconheceu-se os
efeitos causados pela falta de planejamento da
utilização dos recursos naturais como pobreza,
poluição e a futura escassez de matéria prima.
Pouco tempo depois, na “Terceira Década das
Nações Unidas para o Desenvolvimento”, a ONU criou
uma comissão de estudo dos problemas ambientais e
essa apresentou o relatório “Our Commun Future”Nosso futuro comum o qual criou o conceito de

desenvolvimento sustentável / ecodesenvolvimento,
princípios orientadores e harmônicos das ações a fim de
desenvolver economicamente protegendo o meio
ambiente.
Na RIO-92, os chefes de estado tentaram introduzir a
ideia do desenvolvimento sustentável e aprovaram a
“Convenção da Biodiversidade” com objetivo do uso
sustentável dos componentes e a divisão equitativa dos
benefícios gerados, diminuindo o consumismo.
Outra consequência importante do objetivo de preservar
foi o Protocolo de Kyoto de 1997. Esse protocolo obriga
aos países que o assinaram reduzam a emissão dos
gases de efeito estufa em, pelo menos, 5,2% e estimula a
reforma dos setores de energia e limitar emissões de
metano e proteger as florestas – sumidouros de carbono.
Em resumo, as conferências propuseram a redução do
uso de matérias-primas e energia, uso de fontes de
energias
renováveis,
limitação
de
crescimento
populacional, combate à fome, preservação dos
ecossistemas,
industrialização
ecologicamente
equilibrada, satisfação de necessidades básicas para
toda a humanidade, modificação dos valores e padrões
da sociedade de consumo e a responsabilidade do
Estado na implementação de políticas baseadas na
equidade social, baseada na ética.

No Brasil
Como já citado, o país não optou, de primeira,
preservar o meio ambiente, pois considerava inviável
incluir grandes programas de conservação ambiental em
seus programas nacionais. Acreditava-se que a poluição
e a deterioração ambiental eram consequências
inevitáveis do desenvolvimento industrial, o que foi
benéfico aos países desenvolvidos que transferiram suas
fábricas aos países em desenvolvimento. Porém,
atualmente, de acordo com um estudo realizado pela
UniEthos, 69% das empresas brasileiras reconhecem
que a inserção da sustentabilidade no planejamento
estratégico é uma necessidade, o que representa uma
importante mudança de mentalidade em prol do
desenvolvimento verde.
O diferencial é que o Brasil já preservava de forma
indireta - suas matrizes elétricas e energéticas são muito
mais renováveis comparando ao mundo.
Em suma, a energia elétrica é produzida de maneira
renovável pelas fontes: hidráulica, solar, eólica,
biomassa e biocombustíveis:

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

Matriz Elétrica Brasileira

Matriz Energética Brasileira

Engenharia Elétrica
EM PARCERIA COM

Meio Ambiente
Os principais autores da produção e da distribuição de
energia são os profissionais da Engenharia Elétrica, os
quais não só condicionam adequadamente as tensões,
correntes, frequência e potência, mas também planejam
e controlam o uso das diferentes fontes de energia; e é
esse o principal foco desse projeto: o planejamento e
controle das energias renováveis.

Energia Hidráulica
O Brasil é um país deveras privilegiado por ter grandes
rios com potencial hidroenergético e começou a
desfrutar desse benefício há um pouco mais de um
século, mas foram nos últimos anos que o investimento
nessa matriz aumentou e, hoje, é a principal matriz
elétrica brasileira.
Uma usina hidrelétrica é aquela que é gerada ao
transformar a força da água em energia elétrica
sem emitir poluentes enquanto se produz a energia.

Entretanto, a energia hidráulica não é 100%
sustentável pois o território alagado é muito grande, o
que causa percas imensuráveis de vegetação e de
animais sem contar a emissão de poluentes
provenientes da decomposição desses seres vivos; mas
é renovável, já que depende exclusivamente das águas
da chuva.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Itaipu

Usina Hidrelétrica de Itaipu

https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/o-que-e-energia-hidreeletrica

Energia Eólica
A energia eólica surgiu na década de 70 com a crise
do petróleo. Porém, desde a antiguidade, percebia-se a
força do vento, sendo que a mesma foi usada para
mover barcos, moer grãos ou até bombear a água.
Um parque eólico é aquela que utiliza a força do
vento para transformar em energia mecânica e, em
seguida, energia elétrica.
No Brasil, esses parques são localizados sobretudo
nas regiões sudeste, nordeste e sul do país. Em 2002,
criou-se o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica(Proinfa), e o setor elétrico no Brasil
apresentou um rápido crescimento. Atualmente nosso
país está prestes a se tornar um dos líderes mundiais na
produção de aerogeradores.

https://www.portal-energia.com/australia-maior-parque-eolico-offshore/

O maior parque eólico offshore (em alto-mar) do
mundo- Noroeste da Inglaterra

https://www.palpitedigital.com/como-funcionam-turbinas-eolicasgeracao-energia/

Biomassa
Em geração de energia, o termo biomassa é
associado a todos os derivados recentes de organismos
vivos que são utilizados como combustíveis ou para a
sua produção desses mesmos combustíveis. Ou seja, a
biomassa é considerada como toda a matéria orgânica
existente em um ecossistema. De modo geral,a
biomassa é considerada um tipo de “combustível fóssil”
que não demora milhões de anos para ser formada.
Em suma,a mesma é utilizada diretamente como
combustível ou é obtida através da produção de energia
a partir de processos de pirólise, gasificação,
combustão ou co-combustão de material orgânico que
se encontra presente num ecossistema.

https://www.portal-energia.com/o-que-e-energia-biomassa/

Representação da produção de biomassa

Energia solar e biocombustíveis
A eletricidade produzida através da energia luminosa
e pela queima de biocombustíveis são as que mais
crescem na atualidade. Isso pode ser associada à
quantidade de matéria orgânica somada à fertilidade do
solo-usada
para
plantar
matéria-prima
para
biocombustíveis- e pela localidade tropical brasileira, a
qual possibilita grande emissão de luz solar. Para expor
com mais clareza, conversamos com Dimas:
Perguntas sobre a energia solar:
-Quantos anos dura um sistema de energia solar?
-Como é feita a manutenção da energia solar?
-A energia solar produz durante a noite?
- O que é preciso que o imóvel tenha para que seja
instalado um sistema fotovoltaico?

Usina de energia solar
UFLA

Estacionamento coberto por
placas fotovoltaicas-UFLA

Perguntas sobre o Biodiesel:
- O que é o Biodiesel?
-Quais as vantagens que o biodiesel apresenta?
-Quais as vantagens ambientais de o
Brasil produzir e usar biodiesel?

Produção de Biodiesel UFLA

Considerações
Finais.
Diante das observações e entrevistas realizadas, foi
possível detectar a importância das energias renováveis
no contexto da indústria 4.0, o que ficou claro com a
apresentação do Brasil sustentável e a linha do tempo
traçada.
Por meio dos problemas reportados, verificou-se a
importância da engenharia elétrica em corroborar com a
sustentabilidade do país através da produção da energia
renovável.
Portanto, concluímos que no que se refere à
sustentabilidade do país, a produção de energias
renováveis consiste do pilar mais importante para a
construção de um Brasil ecológico que caminha para um
Mundo ideal e sustentável, o que possibilitaria a
recuperação do Planeta água, chamado Terra.
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