
 

 

 

 

 

 

RESUMO E DICAS PARA A P3 

 

PHA3001 – Engenharia e Meio Ambiente 

  



AULA 9 – Energia e meio ambiente 

 

 Para suprir a necessidade de energia, sempre se usa uma combinação 

de várias fontes diferentes. Essa combinação é chamada de Matriz Energética. 

Em todos os países do mundo, ela se baseia na energia produzida pelos 

combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural), variando a proporção 

desses três de acordo com a sua disponibilidade em cada região. 

 A Matriz Energética analisa toda a energia produzida pelo homem, seja 

para eletricidade, transportes, fornos industriais, etc. Para analisar apenas a 

rede elétrica, existe a Matriz de Energia Elétrica. As duas são completamente 

diferentes (e seria uma pena se você confundisse as duas na prova...). Essa 

segunda varia bastante de país para país: alguns continuam dependendo das 

usinas térmicas; outros passam a ter majoritariamente energia nuclear; ou 

energia hídrica, como o caso brasileiro. 

 

 Podemos classificar as fontes de energia por diversos critérios. Além de 

“renováveis” e “não renováveis”, pode ser a origem primária. A radiação solar é 

responsável pela biomassa através da fotossíntese; pelos ventos, ondas e 

correntes marinhas através das diferenças de temperaturas; pela energia 

hidráulica, aproveitada dentro do ciclo da água; e pelos combustíveis fósseis, 

de origem orgânica e armazenados no subsolo. Além dessas, as marés são 

causadas pelas forças gravitacionais, as usinas geotérmicas aproveitam o 

núcleo da Terra e as reações de fissão e fusão produzem energia a partir das 

interações nucleares. 

 

 Ainda existe a divisão entre combustíveis fósseis (ditas fontes 

“tradicionais”) e outros tipos (ditas fontes “alternativas”). 

 Os combustíveis fósseis geralmente se encontram no subsolo, sendo 

necessária a escavação de minas ou poços e a construção de uma grande 



infraestrutura. Assim surgem impactos ambientais: desmatamento; alteração da 

vida marinha (plataformas offshore); etc. 

 A queima usa ar atmosférico como fonte de oxigênio. Em altas 

temperaturas, o nitrogênio reage e forma NOX poluente. Além disso, é liberado 

CO2 (NÃO POLUENTE) e CO, CHO e material particulado (poluentes) em 

menores quantidades. 

 Petróleo (não renovável): principal fonte da Matriz Energética mundial. 

É usado principalmente em transportes. 

 Carvão (não renovável): segunda principal fonte da Matriz Energética 

mundial. Sua principal qualidade é o baixo preço por unidade de energia. 

Porém, tem grandes impactos na extração e na queima. Além da emissão de 

NOX, também libera SO2 e muito material particulado. O Brasil tem uma 

quantidade pequena de carvão de baixa qualidade e por isso é pouco utilizado. 

 Gás natural (não renovável): terceira principal fonte da Matriz 

Energética mundial. Tem um alto poder calorífico e uma baixa emissão de 

poluentes por unidade de energia (melhor que qualquer outro combustível 

fóssil). Seu custo é relativamente baixo. É usado principalmente em usinas 

termelétricas e fornos industriais. 

 (Em resumo: carvão é vilão, mas gás natural é legal) 

 

 Aquelas que não usam a queima de combustíveis fósseis podem ser 

chamadas de “alternativas”, pois ainda representam a menor parte da produção 

de energia. (“alternativa” não é sinônimo de “renovável” ou de “ecologicamente 

correto”). 

 Nuclear (não renovável): obtém energia a partir da fissão de átomos de 

urânio. Os pontos positivos são que não há emissão de poluentes e os riscos 

de acidentes são baixos. O ponto negativo é que necessita de um grande 

planejamento para a disposição de rejeitos radioativos. (é uma boa alternativa). 

 Hidrelétrica ou hidráulica (renovável): converte a energia potencial da 

água dos rios em cinética de uma turbina, e então em energia elétrica. O 



reservatório serve para acumular água e tornar a produção constante. A 

principal vantagem é a alta eficiência (até 96%). Os problemas são: a potência 

é limitada por condições geográficas, portanto não é viável em todos os 

lugares; a instalação exige o desmatamento de grandes áreas que serão 

inundadas; e a operação altera o fluxo e a qualidade das águas. (é uma boa 

alternativa). 

 Energia solar (renovável): pode converter a radiação infravermelha em 

calor ou em energia elétrica diretamente. Entretanto, hoje nenhuma das duas 

tecnologias tem desempenho eficiente e economicamente viável. 

 Marés (renovável): converte o movimento de boias na mudança de 

marés em eletricidade. Ainda em fase experimental, a fonte parece ser 

antieconômica e sua viabilidade é restrita a poucas regiões.  

 Eólica (renovável): converte o vento na atmosfera em energia elétrica. 

Tem se mostrado uma fonte eficiente com custos razoáveis na faixa entre 25 e 

50 km/h. Porém, a produção é intermitente, sendo necessária uma usina 

alternativa para períodos de calmaria. Também interfere na migração de 

pássaros e no paisagismo. Investigam-se as alegações de produção de ruídos 

e interferências em ondas de rádio e TV. (a energia eólica está longe de ser a 

“solução para a demanda de energia”). 

 Biomassa (renovável): combustão de matéria vegetal. O novo nome 

indica a fonte mais antiga da humanidade: a madeira. Atualmente, produz-se 

etanol a partir da cana-de-açúcar (Brasil) ou milho (EUA) e pesquisa o 

desenvolvimento do biodiesel. O poder calorífico é baixo em comparação aos 

combustíveis fósseis e a poluição é aproximadamente igual. (vale lembrar da 

atividade do etanol vs. gasolina). 

 Célula de combustível (renovável ou não renovável): converte a 

energia química dos combustíveis diretamente em energia elétrica através de 

reações de oxido redução (podem relaxar, não cai Nernst nessa prova). A 

tecnologia ainda está em desenvolvimento, mas atinge eficiências acima de 

60%. Pode-se usar H2 (renovável) ou gás natural (não renovável). 

 



AULA 10 – Legislação ambiental 

 

 A legislação ambiental tem como objetivo organizar a relação entre 

homem e natureza, protegendo os dois lados. É fundamental proteger o meio 

ambiente dos impactos negativos das ações humanas; e proteger o homem 

das consequências da alteração do ambiente que possam ser prejudiciais. No 

Brasil, é papel dos 3 níveis do poder: União (com normas gerais e amplas); 

estados (com normas mais específicas); e municípios (com normas adaptadas 

à realidade local). 

 Existem 2 leis importantes: lei 9.605 de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais); e lei 6.938 de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). 

 A primeira define os crimes ambientais e suas sanções penais e/ou 

administrativas. O destaque é que os responsáveis pelas infrações de um 

projeto são todos os seus responsáveis (diretores, administradores, técnicos, 

etc.). (o que é uma boa resposta para a pergunta “O que eu tenho a ver com 

isso?”). 

 A segunda criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que 

reúne órgãos públicos e dos 3 níveis do poder para proteger e melhorar a 

condição dos recursos naturais. O SISNAMA estabelece padrões de qualidade 

ambiental e realiza avaliações de impactos, publicando anualmente o Relatório 

de Qualidade do Meio Ambiente. Também são responsáveis por licenciar e 

revisar atividades poluidoras (ou com potencial para poluir) e aplicar penas 

disciplinares ou compensatórias. 

 O licenciamento das atividades exige o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA), que avalia os efeitos do projeto ao ambiente. Ele deve conter: 

 Comparação entre as alternativas tecnológicas e de localização da 

construção (e a alternativa de não fazer nada); 

 Descrição dos impactos na instalação e na operação (positivos ou 

negativos / diretos ou indiretos / curto, médio ou longo prazo / 

reversíveis ou não); identificar a área afetada e descrever suas 

mudanças físicas, biológicas e/ou socioeconômicas;  



 Definição de quais vão ser as medidas para reduzir os prejuízos 

ambientais e permitir o monitoramento da situação. (em resumo, é um 

relatório de PNV com o impacto ambiental como principal critério). 

 Depois do estudo pronto, ele é publicado também na forma de Relatório 

de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), resumido e voltado para leigos. Obs: é 

possível fazer um Relatório Ambiental Preliminar (RAP) e tornar o EIA-RIMA 

dispensáveis. 

 Assim, o licenciamento prossegue em 3 fases: 

 Licença Prévia (LP): fase inicial do projeto. Apresenta os requisitos 

básicos de localização, instalação e operação. Nesta fase já é solicitado 

o Estudo de Impacto Ambiental. Validade de 5 anos. 

 Licença de Instalação (LI): fase de implantação do projeto. Autoriza as 

obras para a instalação, de acordo com as descrições anteriores. 

Validade de até 6 anos. 

 Licença de Operação (LO): fase de operação do projeto. Autoriza, após 

o fim da implantação, o início do funcionamento de seus equipamentos, 

de acordo com as descrições anteriores. Validade entre 2 e 10 anos. 

 Entre as atividades que precisam do licenciamento ambiental, estão: 

loteamentos e condomínios; indústrias; usinas elétricas; áreas de extração 

mineral; comércio varejista de combustíveis; aterros sanitários; sistemas de 

saneamento; hospitais; cemitérios; etc. (decore 2 ou 3 de sua preferência). 

 

 Atualmente, a legislação ambiental brasileira está avançada. As normas 

são voltadas para o estabelecimento de uma gestão ambiental (calma, 

explicação daqui a 5 linhas) e aborda quase todos os temas (exceto resíduos 

sólidos, que precisa ser mais bem tratado). A tendência é a melhoria contínua, 

com normas cada vez mais pró-ativas (bom termo para usar, indica que a 

pessoa/empresa considera a questão ambiental prioritária e se preocupa com a 

prevenção de impactos). 

 



AULAS 11 E 12 – Gestão ambiental 

 

 Pela necessidade de conciliar a administração das empresas e o direito 

ambiental, surgiu a gestão ambiental. Logo foram estabelecidos seus 16 

Princípios. Você não precisa lembrar todos, mas alguns importantes (e bons 

para citar numa resposta dissertativa): 

 1- Prioridade corporativa: a gestão ambiental deve ter papel de 

destaque na administração da empresa; 

 2- Gestão integrada: o setor ambiental deve trabalhar em conjunto com 

os outros setores para um melhor desempenho; 

 3- Melhoria no processo: buscar sempre aperfeiçoar a produção para 

reduzir seus impactos ambientais negativos; 

 9- Pesquisa: sempre buscar a atualização do conhecimento; 

 10- Princípio da precaução: “é melhor prevenir do que remediar”; 

 12- Preparação e atendimento a emergências: se prevenir não deu 

tão certo... 

 15- Abertura às preocupações: ouvir as críticas e sugestões da sua 

gestão ambiental, dos outros setores e das pessoas externas à empresa. 

 

 O programa de gestão ambiental deve seguir uma metodologia objetiva 

e eficiente, interagindo com os outros setores de sua empresa e com uma 

administração pró-ativa: 



 

 Para organizar melhor a estrutura e o funcionamento de um sistema de 

gestão ambiental, foi lançada a série de normas ISO-14.000. A ISO-14.001 

define o ciclo PDCA: 

 Plan: planejamento dos projetos e das ações ambientais da empresa; 

 Do: implementação e operação das novas ações; 

 Check: monitoramento e medição da qualidade do meio para relacionar 

com os métodos de controle de poluição; 

 Act: a partir dos resultados do monitoramento, o gerenciamento é 

revisto e são propostas melhorias. 

 Para iniciar esse sistema de gestão ambiental, é necessário que a 

empresa crie sua Política Ambiental, um documento elaborado pela alta 

administração que defina os princípios e as metas de desempenho e se 

comprometa a buscar melhoria contínua. Ela deve estar disponível para todos 

os funcionários e para o público. A partir da política, são estabelecidos os 

objetivos do planejamento no PDCA.  

 Por fim, existe a Gestão Integrada, que tem como objetivos: garantir a 

qualidade dos produtos e serviços; reduzir os riscos à saúde dos funcionários; 
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ativamente
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Consistente, 

mas mínimo
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Mais que 

suficientes

Comunicação com  a 

alta administração
Nenhuma

Em casos de 
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Elaboração de 

relatórios 

periódicos

Contínua

Contínua com 

reuniões 

periódicas



e minimizar os impactos ambientais. A integração entre os setores facilita a 

administração da empresa através de um sistema mais simplificado, usando os 

recursos mais eficientemente e reduzindo a quantidade de documentação. Ela 

é orientada pela Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS).  


