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3caderno do professor

Temos o imenso prazer de entregar este kit educacional contendo, além do Caderno 
do Professor que você tem em mãos, um DVD multimídia, quatro pôsteres para traba-
lhos em grupo e dois cartazes para divulgação do Desafi o Energia + Limpa 2012. 

O objetivo do Desafi o é oferecer conteúdos e atividades práticas para serem desen-
volvidos em sala de aula, que devem culminar com a produção de uma carta, dirigida 
à presidente da República do Brasil. Até duas dessas cartas deverão ser enviadas por 
escola participante para a Comissão Organizadora do Desafi o, que selecionará as ins-
tituições fi nalistas e vencedoras, que receberão certifi cados de mérito e prêmios. Para 
saber mais, leia as próximas páginas deste Caderno do Professor e acesse o site www.
energiamaislimpa.com.br.

No ano em que o Brasil sediou a Rio+20, conferência mundial que discutiu o de-
senvolvimento sustentável, este caderno traz informações sobre as diferentes formas 
de geração de energia, destacando, justamente, as alternativas renováveis e menos 
poluentes. Apresentamos dados atuais, usando fontes confi áveis de informação, sempre 
com o intuito de enriquecer a refl exão e a discussão em sala de aula sobre as melhores 
alternativas do país no campo energético. 

O Desafi o Energia + Limpa 2012 é resultado de um cuidadoso trabalho de jor-
nalistas, cientistas, pedagogos, professores e artistas gráfi cos especializados, que se 
reuniram para selecionar o que há de mais atual nessa área. Bom proveito!

Comissão Organizadora 
Desafi o Energia + Limpa 2012

Prezado educador:

DVD com 2 vídeos e 
seleção de imagens

Caderno do Professor
Pôster
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4 desafio energia + limpa

Como participar? 
Recomendamos que em cada escola seja indicado 

um professor responsável pelo Desafio, que fará a 
inscrição da escola no site www.energiamais-
limpa.com.br o quanto antes (consulte a data 
limite no site). O professor responsável assumirá a 
incumbência de manter o contato, via site, com as 
demais etapas da iniciativa. Lembramos que cada 
escola recebe 1 kit educacional, para ser compar-
tilhado entre os professores de 8º e 9º anos. Caso 
a escola tenha interesse, o professor responsável  
poderá solicitar mais um exemplar, por meio do site.

Quais são as atribuições do professor 
responsável?

Depois de inscrever a escola no site, ele terá um 
prazo (veja a data limite no site) para envolver ou-
tros professores e seus alunos nas atividades de 
aprendizado conforme os planos de aula propostos 
neste caderno. 

Em seguida, se possível com outros educadores, ele 
deverá escolher até duas produções (veja em “O que 

os alunos deverão produzir?) para representar a 
escola no Desafio. A seguir, o professor responsável 
deverá cadastrar no site os dois alunos escolhidos e 
enviar essas produções para a Comissão Organizadora 
por correio, junto com o seu relatório, para:

Para que serve o site? 
Ele orienta com mais detalhes todas as etapas do 

Desafio, apresenta o regulamento, os critérios de 
seleção e os prêmios oferecidos aos alunos, profes-
sores e escolas que participarem. 

É fundamental que tanto o professor responsável 
como os estudantes acessem o site do Desafio 
frequentemente. Além de reportagens sobre ener-
gia, serão publicadas informações e notícias rele-
vantes sobre todas as etapas do Desafio, como 
calendário, mais sugestões de trabalhos em sala 
de aula, dicas de seleção das produções e vídeos 
atuais sobre o tema.

O que os alunos deverão produzir?
Depois de estudar o tema ao longo das aulas, 

utilizando as atividades práticas deste caderno, cada 
aluno deverá produzir uma carta à presidente do 
Brasil, dentro das normas do regulamento, com o 
seguinte tema: “Que tipo de energia o Brasil 
precisa e de onde ela virá?”.

SAIBA COMO PARTICIPAR E CONHEÇA     O DESAFIO ENERGIA + LIMPA 2012

Comissão Organizadora do Desafio
Av. Arruda Botelho, 684 – 5º andar 
Alto de Pinheiros - CEP 05466-000 
São Paulo - SP

o que é o desafio

Esta iniciativa tem como objetivo principal 
promover o estudo do tema energia.  
Para que as escolas e seus alunos 
participem desse Desafio, resumimos 
abaixo as etapas a serem seguidas. 
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5caderno do professor

www.energiamaisl impa.com.br

CONTEÚDO DO DVD

SAIBA COMO PARTICIPAR E CONHEÇA     O DESAFIO ENERGIA + LIMPA 2012
Quem pode participar?

Alunos regularmente matriculados nos 8º e 9º 
anos (antigas 7ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental 
das redes públicas estaduais de ensino. 

Quais são os prêmios?
 É importante destacar que, embora participem 

vários estados, eles não concorrem entre si. O De-
safio é uma proposta estadual, ou seja, cada estado 
terá um conjunto de premiações independentes.

Os alunos autores das produções selecionadas, 
seus respectivos professores e  escolas receberão ta-
blets, notebooks e datashows, em proporção confor-
me indica o regulamento. Os finalistas de cada estado 
também serão reconhecidos, além da possibilidade 
de terem seus trabalhos publicados no site oficial.

Quem teve a iniciativa e por quê?  
O Desafio Energia + Limpa foi idealizado 

pelo Projeto AGORA (uma iniciativa institucional 
de grande representatividade da cadeia sucroener-
gética, congregando empresas e entidades ligadas 
à atividade) em parceria com a Editora Horizonte 
(que publica a revista Horizonte Geográfico, entre 
outros produtos editoriais ligados à educação e  ao 
meio ambiente) e conta com o apoio institucional 
das Secretarias Estaduais de Educação de Alagoas, 
Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 
Paraná e do Distrito Federal. 

O Projeto AGORA também foi o idealizador, 
em 2009, do Desafio Mudanças Climáticas (www.
desafiomudancasclimaticas.com.br), e, em 2010 e 
2011, do Estudo Municípios Canavieiros (www.mu-
nicipios-canavieiros.com.br), projetos que tiveram 
grande sucesso e repercussão no ambiente escolar . 

Para tirar dúvidas, consulte-nos pelo site, no ícone “Fale conosco” 

VÍDEO BIOELETRICIDADE

USINA VIRTUAL

IMAGENS CADERNO DO PROFESSOR

“Bioeletricidade, a energia verde e 
inteligente do Brasil” (4 minutos) 

Apresenta uma discussão acessível sobre a matriz 
energética brasileira entre especialistas renomados do 
setor: o ex-ministro e pesquisador da Universidade de 
São Paulo José Goldemberg; Mário Veiga, da Academia 
Brasileira de Ciências; Adriano Pires, do Centro Brasilei-
ro de Infraestrutura; e Nivalde de Castro, do Grupo de 
Estudos do Setor Elétrico, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Os depoimentos destacam o potencial 
das energias renováveis – em especial a biomassa – 
para o aumento da oferta de energia elétrica no Brasil.

Usina virtual (14 minutos) 
A partir de uma tela interativa, esse filme apresenta 

o ciclo completo de processamento da cana-de-açúcar, 
do plantio ao produto final, em etapas independentes 
que facilitam a compreensão do processo. 

Imagens do Caderno do Professor 
As principais fotos e gráficos publicadas neste cader-

no são reproduzidas em DVD, para permitir que sejam 
projetadas e discutidas em grupo na  sala de aula.
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6 desa� o energia + limpa

O motor do mundo
Tudo depende de energia. Desde as formas de vida mais simples

até a complexa sociedade humana do século 21

Do brilho das estrelas ao crescimento das 
plantas, do movimento das marés à produção de 
alimentos, do abalo causado por um terremoto ao 
funcionamento das máquinas de uma metalúrgi-
ca – nada existiria sem energia. Ainda assim, não 
podemos tocá-la, criá-la ou destruí-la. Só podemos 
transformar e aproveitar a energia. 

Para a física, energia é a capacidade de um 

Breve história da produção de energia
O aproveitamento de diferentes fontes de energia acompanha 
o ritmo do desenvolvimento tecnológico da humanidade

CERCA DE 400 MIL ANOS ATRÁS
O Homo erectus, ancestral do 
ser humano moderno, aprende a 
controlar o fogo. O cozimento de 
alimentos, que facilita a absorção dos 
nutrientes, foi fundamental para a 
evolução do cérebro do Homo sapiens.

3 MIL ANOS a.C.
O primeiro uso da 
energia eólica de 
que se tem registro 
está em embarcações 
a vela, usadas no  
rio Nilo, no Egito 
Antigo. Quatro 
mil anos depois, os 
barcos a vela dos 
fenícios atravessariam 
os mares, 
incrementando 
o comércio.

A ENERGIA NO MUNDO

corpo, ou de um sistema de corpos, produzir tra-
balho, ou seja, gerar uma força. Em linguagem 
simples, podemos dizer que energia é o que pro-
duz movimento – seja no mundo microscópico, 
nas partículas dos átomos e moléculas vibrando 
sobre uma chama, seja no universo macroscópico, 
com o movimento de automóveis, aviões e trens 
cons truídos pelo homem.

Breve história da produção de energia

A iluminação colore a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais

4 MIL ANOS a.C.
A roda não só 
revolucionou o transporte 
de carga, mas também 
permitiu, mais tarde, que 
o homem aproveitasse 
energia de outras fontes 
que não de seu próprio 
corpo, em moinhos de 
água, de vento e de 
tração animal.
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6 MIL ANOS a.C.
Com a criação da 
agricultura, o homem 
passa a ter ao alcance 
das mãos um estoque 
constante de fontes 
de energia para sua 
sobrevivência, na forma 
de animais e plantas.
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Como garantir o futuro
Todo tipo de material tem algum potencial para 

armazenar energia. A madeira, se for incendiada, 
libera energia na forma de calor e luz. A atmosfera 
em movimento gera energia na forma de vento. 
Um átomo, quando se divide, libera energia na 
forma de calor. Água e ar em movimento, luz do 
sol e a queima de vegetais são alguns exemplos 
de fontes de energia. 

O ser humano é a única espécie do planeta 
capaz de manipular essas fontes, com � ns espe-
cí� cos e muito diversi� cados: iluminar a noite, 
aquecer os lares, produzir, transportar e conservar 
os alimentos, acionar as máquinas nas indústrias, 
trafegar e transportar mercadorias por terra, ar e 
água, e manter a comunicação com o vizinho ou 
com alguém do outro lado do mundo. 

Nos últimos 60 anos, utilizando principalmente 
os combustíveis fósseis, a população mundial sal-
tou dos 2,5 bilhões para os 7 bilhões de habitantes. 
O desa� o está no futuro. Estima-se que o planeta 
gere e consuma, atualmente, mais de 12 bilhões 
de toneladas equivalentes de petróleo a cada 
ano, retiradas de diferentes fontes. O problema é 
que as fontes de energia fóssil, como o petróleo, 
carvão e gás natural, não são renováveis, portanto 
sua disponibilidade � cará cada dia menor.

Além disso, a ciência já comprovou que a 
queima de combustíveis fósseis lança na atmos-

TONELADAS 
EQUIVALENTES DE 
PETRÓLEO (TEP) 
Unidade de medida 
que indica o calor 
liberado na queima 
de uma tonelada de 
petróleo bruto. Na 
prática, a medida 
em TEP é usada para 
comparar a energia 
que pode ser gerada 
por outras fontes,  
como a combustão 
de carvão, as reações 
nucleares, as quedas 
d’água etc.

1831
Michael Faraday descobre a 
relação entre magnetismo e 
eletricidade, construindo o 
primeiro gerador elétrico.

1848
Criada, nos Estados 
Unidos, a primeira 
turbina hidrelétrica, 
para obtenção de 
eletricidade a partir 
da energia mecânica 
liberada por uma 
queda d’água.

1850
O querosene é obtido a partir do 
processamento do petróleo e usado 
na iluminação pública. Três anos 
depois, é perfurado o primeiro 
poço de petróleo, na Polônia.

fera grandes quantidades de dióxido de carbono, 
um dos gases responsáveis pelo agravamento do 
efeito estufa. Quanto maior o efeito estufa, maior 
será o aquecimento global e mais dramáticas serão 
as mudanças climáticas nas próximas décadas. 

Assim, surge a grande pergunta: como garantir 
a geração da energia necessária para o bem-estar 
e a saúde de uma população mundial crescente, 
sem comprometer o meio ambiente? É consenso 
que a melhor resposta virá por meio do desen-
volvimento sustentável.

Plataforma de extração de petróleo no 
campo de Tupi, no Rio de Janeiro DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
É aquele que atende às 
necessidades do presente 
sem comprometer 
a capacidade das 
futuras gerações de 
atender suas próprias 
necessidades. Deve 
ser socialmente justo, 
ambientalmente correto 
e economicamente viável.
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1712
Inventada, na Inglaterra, 
a primeira máquina a 
vapor com � nalidade 
prática: uma bomba 
d’água. Na segunda 
metade dos anos 1700, 
a máquina a vapor 
revolucionaria a indústria 
têxtil inglesa, dando início 
à Revolução Industrial.

01cap.indd   7 11/07/2012   15:16:23



8 desa� o energia + limpa

A maior parte da energia produzida pelo 
mundo vem de fontes não renováveis, que 
levam milhões de anos para se formar e, 
portanto, não podem ser repostas em um 
prazo curto. São chamadas de combustí-
veis fósseis e representam cerca de 80% 
de toda a energia gerada no planeta hoje.  

Por outro lado, ainda é pequena a par-
cela de energia gerada por fontes renová-
veis, aquelas que são facilmente repostas, 

como a hidráulica, que depende das águas 
dos rios, a eólica, que precisa dos ven-
tos; a solar, à qual basta a luz do sol, e 
a da biomassa moderna, que depende 
do plantio, colheita e processamento do 
material vegetal (veja mais sobre as diver-
sas fontes de energia a partir da pág. 14). 
Fica claro que o homem terá de buscar 
as soluções principalmente nas fontes de 
energia renováveis.

1914
Consolidada a linha de 
produção em série, a 
indústria automobilística 
lança grande número 
de veículos a preços 
acessíveis no mercado. 
O petróleo passa 
a ser usado menos 
pelo querosene e 
mais pela gasolina.

Em busca de fontes renováveis

1878
Patenteada na Inglaterra 
a lâmpada elétrica. 
Quatro anos mais tarde, 
Thomas Edison desenha 
a primeira rede elétrica 
de iluminação pública, 
na ilha de Manhattan, 
Nova York.

1954
Entra em funcionamento, 
na Rússia, a primeira 
usina termonuclear do 
mundo para geração de 
eletricidade. No mesmo ano, 
é construída, nos Estados 
Unidos, a primeira célula 
fotovoltaica, que transforma 
a luz em eletricidade.

1942
Construção do primeiro 
reator nuclear, nos Estados 
Unidos. O uso da energia 
nuclear, na época, tinha 
objetivos militares e 
resultou na construção 
das bombas que arrasaram 
as cidades japonesas de 
Hiroshima e Nagasaki, 
em 1945, forçando o � m 
da 2ª Guerra Mundial.

Usina de Santa Adélia, em Pereira Barreto (SP): energia que vem da cana

BIOMASSA 
É todo material orgânico 
não fóssil que pode ser 
queimado para obtenção 
de energia, como lenha, 
dejetos animais e resíduos 
de plantações. É uma 
fonte renovável e pode 
ser rapidamente reposta. 
Também é considerada 
limpa em termos de 
emissões porque o gás 
carbônico liberado na sua 
queima é compensado pela 
absorção desse gás durante 
o crescimento dela mesma, 
por meio da fotossíntese.  
O Brasil é um dos países 
líderes na tecnologia 
de aproveitamento de 
biomassa para a produção 
de combustível (etanol) 
e produção de energia 
(bioeletricidade) 
a partir dos resíduos 
da cana-de-açúcar.

C
O

RT
ES

IA
 U

N
IC

A
/T

A
D

EU
 F

ES
SE

L

IS
TO

C
KP

H
O

TO

IS
TO

C
KP

H
O

TO

G
EO

RG
E 

R.
 C

A
RO

N
/W

IK
IP

ÉD
IA

IS
TO

C
KP

H
O

TO

01cap.indd   8 11/07/2012   15:16:30



9caderno do professor

1973
A crise do petróleo desencadeia a 
busca por outras fontes de energia. 
Diversas nações desenvolvem 
políticas para o desenvolvimento de 
biocombustíveis, principalmente o 
etanol obtido da cana e do milho.

Anos 1990 e 2000
A con� rmação do 
aquecimento global estimula o 
desenvolvimento sustentável, 
com o uso de fontes renováveis 
de energia. Ganham espaço 
os biocombustíveis, a energia 
eólica e a solar.

A evolução do uso das fontes de energia
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Fonte: Forest Encyclopedia Network
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1979
Iniciada, na Dinamarca, 
a produção em série 
de turbinas eólicas para 
transformação da energia 
dos ventos em eletricidade.

CONSUMO DE ENERGIA POR FONTE, 
DE 1850 A 2100

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
Ao longo do tempo, o ser 
humano desenvolveu novas 
fontes para gerar energia, 
a partir da evolução da 
tecnologia de cada época. 
Até o século 19, a maior 
parte da energia vinha da 
queima de lenha. 
O avanço da 
industrialização levaria 
ao aumento no consumo 
de energia gerada por 
combustíveis fósseis, 
começando pelo carvão 
mineral e depois com o 
petróleo e o gás natural. 
Hoje, o planeta faz uso 
de uma ampla diversidade 
de fontes, mas os 
combustíveis fósseis ainda 
fornecem a maior parte 
da energia – perto de 
80% do total consumido 
pela humanidade. 

A
LE

XA
N

D
RE

 T
O

KI
TA

KA
/ 

PU
LS

A
R 

IM
AG

EN
S

IS
TO

C
KP

H
O

TO

SX
C

01cap.indd   9 11/07/2012   15:16:44


