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Expectativa 

Questão 1 

O autor, primeiramente, apresenta alguns problemas dos combustíveis fósseis, por exemplo, o 

fato de o carvão ter efeitos poluentes e a energia nuclear eliminar  resíduos ativos de longa 

duração. Além disso, o autor enfatiza os enormes aumentos dos preços dos combustíveis ao 

longo dos últimos anos. Em face a este cenário, o autor assevera que o ilimitado poder da 

atmosfera e os oceanos parecem ter atração especial,  tornando qualquer esquema que não 

requeira combustível mais atraente. Ao considerar a atmosfera e os oceanos como fontes de 

energia, os quatro principais concorrentes são a energia eólica, o poder das ondas, as marés e o 

poder dos gradientes térmicos oceânicos, colocados à disposição para complementar o que resta 

dos combustíveis fósseis.  

 

Questão 2 

O incentivo a um maior consumo de energia é um componente essencial do desenvolvimento. A 

curto prazo, este incentivo requer mecanismos que permitam o rápido aumento da energia / 

capita, enquanto que a longo prazo pode exigir a utilização de eficiência energética 

considerando-se questões ambientais e de segurança. Tais programas devem, segundo o autor, 

na medida do possível, basear-se em recursos energéticos renováveis. 

 

Questão 3 

As usinas convencionais de grande escala, como a hidrelétrica, têm um papel importante a 

desempenhar no desenvolvimento, embora não ofereçam uma solução completa. No entanto, 

existe um papel complementar importante na utilização de pequenas usinas de base rural. Tais 

usinas podem ser utilizadas para auxiliar o desenvolvimento uma vez que podem ser feitas 

localmente. Os recursos renováveis são particularmente adequados para fornecer energia para 

essas usinas e seu uso também é compatível  com os objetivos de longo prazo. 

 

Questão 4 

O sistema energético do Sudão está no meio da transição de combustíveis fósseis para um 

sistema de energia mais sustentável baseado em biomassa e outras opções renováveis. As 

usinas de biogás oferecem opções renováveis que são relativamente baratas e bem adaptadas 

às áreas rurais. A energia hidrelétrica continuará a desempenhar um papel no fornecimento de 

energia em menor escala. Também há potencial para expansão de aplicações eólicas e solares 

no Sudão, particularmente nas áreas rurais.  

 

Questão 5 

A utilização de recursos energéticos renováveis pode desempenhar um papel importante neste 

contexto, especialmente no que se refere ao desenvolvimento responsável e sustentável. 

Representa uma excelente oportunidade para oferecer um nível de vida mais elev ado às 

populações locais e irá poupar recursos locais e regionais. A implementação de tecnologias de 

energia renovável oferece uma chance de melhoria econômica, criando um mercado para 

empresas produtoras, serviços de manutenção e reparos.  

 


