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INTRODUCIÓN

Neste curso veremos: 

– Exemplos de fusión entre as enerxías renovables e os modos de vida, construcións e 
alimentación tradicionais do noso contorno e outras culturas.

– Estudio dos fluxos enerxéticos presentes nos procesos produtivos agrícolas e o seu 
rendemento. 

Formas de aproveitamento moderno das enerxías renovables e uso didáctico:

– Aproveitamento térmico (cociña solar)

– Aproveitamento fotovoltaico (fotosaltóns)

– Eficiencia enerxética (bioconstrución)
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SEGUNDA SESIÓNSEGUNDA SESIÓN

"Aproveitamentos tradicionais das enerxías renovables"Aproveitamentos tradicionais das enerxías renovables
e balance enerxético"e balance enerxético"
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“Aproveitamentos tradicionais das enerxías renovables e balance enerxético”

CONTIDOS DA SESIÓN: 

1) presentación das enerxías renovables desde unha perspectiva histórica

2) aproveitamento tradicional da enerxía solar e derivadas: agricultura, transporte, 
usos domésticos

3) Descrición de procesos e a súa relación coas enerxías renovables.

4) Balance enerxético e posta en relación con outras fontes enerxéticas.
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PARTE I

AS ENERXÍAS  DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA

– As enerxías renovables foron a principal fonte enerxética da humanidade ata a 
Revolución Industrial do século XVII, en que se cambia o modelo enerxético cara ás 
enerxías fósiles

– O esgotamento das enerxías fósiles colócanos nunha encrucillada histórica: hai que 
cambiar o modelo enerxético outra vez. Cara a onde?

– Podemos negar a evidencia (o cambio climático non existe, vanse atopar novos 
xacementos petrolíferos, de uranio...)

– Ou podemos voltar ás enerxías renovables para garantir a sostibilidade da nosa 
civilización durante milenios. 

– Para iso é preciso investigar e innovar ata chegar a un nivel de eficiencia e 
maduración suficiente. 

– Como en calquera revolución, o primeiro cambio ten que ser de mentalidade. 
Intentaremos aportar algúns argumentos.
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AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

– "alternativas" = término cun sesgo algo negativo 

– definición (diccionario R.A.E.): 

“En actividades de calquera xénero, especialmente culturais, que se contrapón ós 
modelos oficiais comunmente aceptados”

– tende a minusvalorar a utilidade actual e o potencial futuro

– indica pouca fiabilidade, presenza reducida, usos puntuais 
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AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

– As enerxías renovables están ahí desde 
sempre

– foron o motor do desenvolvemento 
tecnolóxico humano durante milenios

– o petróleo non se coñeceu en Europa ata 
hai poucos séculos

– só se usaba para iluminación no Oriente 
Próximo (Babilonia) e China

– o mesmo sucedía co carbón, o seu uso era 
moi limitado e descoñecido na meirande 
parte do mundo

– no século XIII, Marco Polo fai referencias a “unha fonte da que sae aceite en grande 
cantidade” “...que non serve para a comida pero vale para queimar...” (o petróleo, que 
viu recoller á beira do Mar Caspio) e “unha pedra que arde toda a noite” (carbón). 

– mentres, en todo o mundo usábanse masivamente fontes renovables; muíños de 
auga, barcos de vela, leña, etc. 
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AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

usos tradicionais das enerxías renovables: 

Hidráulica: 
–Muíños de auga 
–Ferreirías
–Batáns

Eólica: 
–muíños de vento
–navegación

Solar:
–Agricultura
–Secado produtos
–Salinas

Biomasa:
–Cociñas e fornos
–Calefacción



Curso de formación do profesorado “Aplicacións tradicionais e innovadoras da enerxía solar”

AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

– A revolución industrial do século XVIII supón un aumento da demanda enerxética. 
As fontes renovables da época non eran capaces de cubrir esa demanda, polo que 
comenza a súa sustitución por fontes non renovables (carbón). 

– O carbón emprégase nas máquinas de vapor  das fábricas,  nos ferrocarrís  e  ó 
longo  do  século  XIX  acaba  coa  navegación  a  vela,  que  tamén era  unha  enerxía 
renovable.

– Desde  comenzos  do  século  XX  o  petróleo  sustitúe  ó  carbón  e  impónse  nos 
medios de transporte, eliminando os vehículos tradicionais: barcos de vela, vehículos 
de tracción animal, incluso as bicicletas e os desprazamentos a pé. A aviación o usa 
desde o primeiro momento.

– Ó longo do século XX o petróleo domina totalmente como fonte de enerxía, pero ó 
mesmo tempo xa comeza a detectarse o seu esgotamento.

– A crise do petróleo de 1973  amosa ás sociedades desenvolvidas a fraxilidade do 
modelo enerxético baseado no petróleo e a necesidade de cambialo. Iso supuxo un 
forte pulo ó desenvolvemento das enerxías renovables que dura pouco tempo. 
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AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

– En 1979 o entón presidente Jimmy Carter instalóu paneis solares na Casa Branca. Os 
novos inquilinos Reagan e Bush axiña os fixeron desaparecer. 

– Trinta  e  un  anos  despóis,  un  dos  paneis 
orixinais (que todavía funciona) foi levado de 
novo  á  Casa  Branca  por  un  grupo  de 
ecoloxistas. Non conseguiron colocalo na súa 
ubicación orixinal. 

– Isto é unha mostra da loita que existe para 
impoñer  modelos  enerxéticos  por  motivos 
políticos e especulativos máis que científicos 
e medioambientais. 

– O documental “Quén matóu ó coche eléctrico?” é outra mostra dese enfrontamento, 
que moitas veces se produce de forma soterrada e con argumentos falaces. 

– O frenazo ás enerxías renovables nestes 30 anos, o bloqueo do procolo de Kyoto ou a 
negación do cambio climático, coinciden cos intereses dunha industria e un modelo 
enerxético concretos. 
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AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

– Actualmente prodúcese unha doble converxencia:

1) A tecnoloxía das enerxías renovables está suficientemente madura para prantexar 
cubrir con elas a demanda global nun futuro moi próximo. 

2) A demanda enerxética pode reducirse aplicando masivamente técnicas de aforro e 
eficiencia. Outros motivos son a contaminación e o quecemento global.

– O resultado do anterior é que a oferta enerxética renovable aumenta e a demanda 
enerxética global pode ser menor, o que levará no futuro a unha cobertura 100% 
renovable.

– É o mesmo proceso de cambio que se fixo con outras fontes como a máquina de 
vapor no século XVIII, a enerxía eléctrica durante o século XIX ou a industria 
petrolífera e nuclear durante o XX ás que se destinaron inmensos recursos públicos  e 
privados (II Guerra Mundial). 

– Este cambio está sucedendo xa coa iluminación (lámpadas de baixo consumo e leds), 
o transporte (fomento do transporte público, vehículos híbridos, eléctricos e bicicletas), 
a construción (materiais, illamentos, bioconstrución). 

– As máquinas actuais son moito máis eficientes que hai anos.



Curso de formación do profesorado “Aplicacións tradicionais e innovadoras da enerxía solar”

AS ENERXÍAS ALTERNATIVAS A TRAVÉS DA HISTORIA

– Cando a era do petróleo chegue ó seu fin, terá durado como moito 200 anos (300 se 
contamos ademáis a era do carbón fósil).

– As enerxías renovables están en uso desde hai miles de anos e seguirán moitos máis. 

– En conclusión, cales son realmente as enerxías “alternativas”?

– para as enerxías fósiles é mellor empregar esta palabra ou “non renovables”

– para as enerxías renovables, mellor usar "renovables" ou "tradicionais" ou "sostibles"

– salvo que consideremos a todas as enerxías sen excepción como alternativas, no 
sentido de que se van alternando en diferentes períodos e situacións.
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

1. Introdución

As  enerxías  renovables  foron  durante  moitos 
séculos a principal fonte de enerxía para todos os 
procesos agrícolas e industriais. A enerxía solar é 
aínda  hoxe  en  día  a  única  empregada  para  o 
crecemento das plantas e a alimentación humana. 
E a necesidade de produción  agrícola de alimentos 
foi un dos principais motores de desenvolvemento 
cultural,  arquitectónico  e  científico.  En  todo  o 
mundo  existen  numerosas  tipoloxías  de  edificios 
específicas  para  a  agricultura  e  adaptados  para 
sacar partido de diferentes fontes de enerxía. 

No caso de Galicia, desde sempre existiu unha 
forte relación entre a agricultura e algunhas fontes 
de enerxía renovables como a hidráulica,  eólica e 
biomasa, que foi a base dunha cultura respectuosa 
co medio  ambiente  rota nas  últimas décadas polo  desenvolvemento  industrial  e  as fontes de 
enerxía contaminante como o carbón ou o petróleo.

Este artigo céntrase no caso particular de ciclo do millo en Galicia, os procesos agrícolas, as 
construcións e as enerxías renovables empregadas.

As fotografías, descricións e datos técnicos obtivéronse en Beade (Vigo,  España) grazas á 
colaboración de veciños  e parentes dos autores.  A Fig.  1 mostra o muíño tradicional  que se 
describe neste artigo.

Figura 1. Muíño e canle de auga (levada)
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

2. O cultivo do millo

2.1. A planta e o campo de millo

A Sementeira  do  millo  en  Galicia  faise  normalmente  en  pequenos  campos  (eiras),  cunha 
densidade típica de 2-3 plantas por metro cadrado. O tempo de sementeira é nos meses de abril-
maio e a colleita en setembro-outubro.

     

Figura 2. Campo e planta de millo
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

Para o cultivo do millo utilízanse diferentes ferramentas, en moitos casos coa axuda de animais 
(caso dos bois). A  Fig. 3 mostra algúns exemplos de útiles tradicionais.

  

Figura 3. Ferramientas para o cultivo do millo) (arado e grade)
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

2.2. Enerxía solar empregada

O crecemento do millo utiliza unha gran cantidade de enerxía que se obtén a partir da luz solar 
directa ou difusa. Imos tratar de calcular a cantidade de enerxía solar necesaria para producir un 
quilogramo de gran seco de millo utilizando datos reais procedentes de diferentes fontes:

1) Productividade media de millo na provincia de Pontevedra en kg/hectárea: 10525. Fonte: 
Informe 2007 do Ministerio de Agricultura 2007 [6].

2) Radiación  solar  media  diaria  en  Nigrán,  Pontevedra:  3,9  kwh/m2.  Fonte:  Estación 
meteorolóxica IES Escolas Proval (Nigrán, Pontevedra) [7].

3) Período entre sementeira e recollida do millo: de abril a setembro (5 meses) [1], nestes 
meses concéntrase aproximadamente o 60% da radiación solar anual.

4) Enerxía almacenada no millo seco: 3000kcal/kg.

Empregando os datos anteriores podemos calcular a porcentaxe de enerxía solar almacenada 
no millo:

a) Enerxía solar entre abril-setembro: 925.71kwh/m2, ou ben
925.71*860.4kcal=796480kcal/m2, o
796480/1,0525kcal/kg=756750.6kcal/kg
b) Enerxía almacenada nun quilogramo de millo = 3000kcal/kg
c) Rendemento: 3000/756750.6=0,4%
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

Para obter  un resultado máis exacto neste cálculo  terían que considerarse ademais outros 
factores. Por exemplo, tería que considerarse o traballo humano e animal en termos de consumo 
de alimentos. Se é necesaria unha persoa para traballar unha hectárea de millo durante 5 meses 
e o seu consumo de alimentos é 2000 kcal/día, o consumo de alimentos por quilogramo de millo 
resulta: 

 2000*153/10000/1,0525=29kcal/kg

O mesmo tipo de cálculo debería realizarse para o consumo dos animais e o combustible 
empregado nas máquinas. 
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

3. Colleita e almacenamento

A colleita, almacenamento e secado son as seguintes accións que deben levarse a cabo cando 
o millo atópase plenamente desenvolvido. Para o transporte do millo utilízase o carro de bois e o 
almacenamento realízase nun edificio típico desenvolvido especialmente para manter o gran seco 
e a salvo de pragas e animais. 

3.1. O carro galego (carro de bois)

O  carro  de  bois  era  o  medio  de  transporte  universal  en  Galicia  ata  que  comezou  a  ser 
desprazado polos vehículos con motor de explosión. Está feito na súa totalidade de madeira e 
ferro e é movido por un par de bois chamados parella. A Fig 4 mostra dúas imaxes do carro de 
bois tradicional. 

  

Figura 4. Carro de bois tradicional galego
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

3.2. O almacén de gran (hórreo)

Este tipo de construción utilizouse durante séculos para almacenar gran [1]. A súa construción 
especial, cunha parede formada por pezas separadas que deixan espazos para permitir o fluxo de 
aire, mantén o gran seco durante moito tempo mesmo en lugares húmidos como Galicia, e pode 
considérase  como un dos mellores  exemplos  de aproveitamento  agrícola  da enerxía  solar  e 
eólica. E a súa elevación sobre o terreo axuda a manter os produtos almacenados fóra do alcance 
dos animais. A fig. 5 mostra un exemplo de hórreo, feito de materiais tradicionais como pedra, 
madeira e tella. 

Figura 5. Almacén de gran (hórreo)
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

4. A moenda

4.1. O muíño de fariña hidráulico

En  Galicia  hai  moitos  tipos  diferentes  de  muíños  de  fariña  segundo  a  fonte  de  enerxía 
empregada (vento, ríos, mareas) e o tipo de construción. O tipo máis común é o muíño de auga 
situada á beira dun pequeno curso de auga, no que se fai un pequeno encoro do que sae unha 
canle horizontal (levada) que crea a diferenza de nivel necesaria coa corrente principal para a súa 
transformación en enerxía mecánica. A fig. 6 mostra un exemplo deste tipo de muíño. A fig. 8 
mostra a parte inferior do muíño, coa roda que converte a enerxía da auga en movemento circular. 
Esta enerxía transmítese á pedra do muíño (Fig. 7) mediante acopramento mecánico. 

Figura 6. Muíño e canle de auga
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

        Figura 7. Pedra do muíño e sistema                      Figura 8. Roda motriz do muíño (rodicio)
                        de alimentación de gran
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

4.2. O proceso de moenda

Moitos  muíños  hidráulicos  pertencen  a  un  certo  número  de  familias  que  comparten  a 
propiedade e os custos de operación. Cada familia ten asignado un número de horas de uso por 
semana.

O primeiro paso do moenda é o transporte do gran ao muíño que se pode facer a man, en 
carro de bois ou a lombos de mulas, especialmente en lugares de difícil acceso. A fig. 9 mostra a 
chegada ao muíño cun saco de gran. 

Figura 9. Transporte de gran ó muíño
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

A moenda só pode facerse cando a auga leva suficiente presión e caudal como para mover a 
roda e a pedra.  A fig.  10  mostra a entrada de auga na parte superior  do muíño (cubo)  que 
funciona como un depósito intermedio e crea a necesaria diferenza de nivel (enerxía potencial). A 
imaxe da dereita mostra a saída da auga na parte inferior do muíño. A fig. 11 mostra a panca de 
control de fluxo do muíño (á esquerda) que abre ou pecha unha válvula para permitir que a auga 
alcance a roda. O control de velocidade (á dereita) levanta ou baixa a pedra superior do muíño, de 
forma que cando as dúas pedras están en contacto directo o muíño detense por completo. 

  

Figura 10. Entrada e saída de auga
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

       

Figura 11. Controis de fluxo e velocidade

O proceso de moenda require  un control  preciso  da entrada  de  gran no reducido  espazo 
existente entre as pedras superior e inferior. Se a cantidade de gran é moi pequena o muíño pode 
acelerarse e queimar a fariña, e se é demasiada pode chegar a atascalo. O mecanismo de control 
está formado por un número reducido de pezas de madeira que regulan a cantidade de gran en 
función  da  velocidade  da  pedra  do  muíño  [8],  e  é  un  dos  mellores  exemplos  de  regulador 
mecánico  anteriores á Revolución Industrial no século XVIII. A fig. 12 mostra algunhas algunhas 
das pezas deste sistema de regulación, como a moega, quenlla, e tarabelo.

A fig. 13 mostra a recollida de fariña e o almacenamento no mesmo saco utilizado para gran.
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

  

  

Figura 12. Regulador de suministro de gran
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

  

                     

Figura 13. Recollida da fariña e fin da moenda
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

4.3. Enerxía hidráulica

Nesta sección imos tratar de calcular a cantidade de enerxía hidráulica necesaria para moer un 
quilogramo de gran. Os datos numéricos obtivéronse durante unha sesión real de moenda en 
Beade (Vigo). 

a) Altura da columna de auga=3.5m
b) caudal =10l/s ou 10kg/s (densidade=1).
c) Potencia=9,8*3.5*10=343W=0,343kw
d) Tempo: 2h para moer 20kg de gran=0,1h/kg
e) enerxía=0,343kw*0,1h/kg=0,0343kwh/kg
f) 0,0343*860.4kcal/kg=29.5kcal/kg
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

5. Elaboración do pan

5.1. O forno de leña tradicional

As casas tradicionais galegas teñen con frecuencia os seus propios fornos de leña, que podían 
estar dentro da casa principal ou como construción separada. En ocasións todas as familias dun 
pobo compartían un forno comunal e utilizábano por quendas. A fig. 14 mostra un forno típico listo 
para usar. 

Figura 14. Forno tradicional de leña
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

5.2. O proceso de amasado

O amasado é o primeiro paso da cocción do pan. Realízase nun moble especial  chamado 
artesa, engadindo auga, sal e unha pequena porción de masa con fermento (formento) que ten 
que almacenarse até a seguinte cocción. A fig. 15 mostra tres pasos do proceso de amasado. 
Despois  do amasado a masa debe deixarse nun lugar cálido ata que aumenta (leveda).  Esta 
operación pode facerse á beira do forno mentres se está quentando ou noutro lugar quente, como 
a cociña. A fig. 16 mostra unha peza de pan listo para cocer.

  

Figura 15. Amasado



Curso de formación do profesorado “Aplicacións tradicionais e innovadoras da enerxía solar”

CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

  

Figura 16. Peza de pan lista para cocer

5.3. Quecemento do forno

Un dos pasos máis  importantes  do proceso de cocción  é  acadar  e  manter  a  temperatura 
axeitada no interior do forno. Para iso quéimase unha certa cantidade de madeira no interior do 
forno ata que a parede interna cambia de cor. Esta parede está feita dun tipo especial de ladrillo 
que almacena enerxía térmica e irrádiaa durante moito tempo. A cor dos ladrillos está relacionada 
coa  súa  temperatura,  polo  que  non  se  precisan  termopares  nin  termómetros  modernos  de 
infravermellos.  Cando se acada a temperatura desexada elimínanse as  brasas e xa  se  pode 
colocar  o  pan  no interior  do  forno  para  a  cocción.  A fig.  17  mostra  as  diferentes  etapas  do 
quecemento do forno. 
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Figura 17. Quecemento do forno
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CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

O forno á temperatura de cocción

5.4. Cocción do pan

O proceso de cocción é moi simple: as pezas de pan colócanse no interior do forno quente, 
onde permanecerán ata que estean cocidas. A entrada do forno péchase cunha porta de madeira 
recuberta con barro para evitar fugas de calor. O forno non ten xanelas, polo que o tempo de 
cocción  baséase  na  experiencia  previa.  O  tempo  de  secado  do  barro  pódese  utilizar  como 
estimación, pero non é un método moi exacto. A fig. 18 mostra diferentes etapas do forneado. A 
fig. 19 mostra o produto final, que se almacena na artesa.



Curso de formación do profesorado “Aplicacións tradicionais e innovadoras da enerxía solar”

CICLO ENERXÉTICO DO MILLO EN GALICIA

 

  

Figura 18. Cocción do pan
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Figura 19. Pezas de pan na artesa

5.5. Enerxía de biomasa

Nesta sección imos tratar de calcular o consumo de enerxía do proceso de cocción. A fonte de 
enerxía neste caso é madeira ou biomasa. Experimentalmente demóstrase que cada quilogramo 
de fariña de millo produce ao redor dun quilogramo de pan. A cantidade de madeira utilizada para 
quentar  o  forno  é  de  5  atados  (mollos)  de  madeira  (ao  redor  de  5  kg).  Os  demais  datos 
obtivéronse a partir de diferentes fontes. 

a) Enerxía da madeira: aprox. 2500kcal/kg
b) Consumo do forno: aprox. 0,5kg de madeira por quilo de pan.
c) enerxía por quilogramo de pan:
0,5*2500kcal/kg=1250kcal/kg
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6. Conclusións

Neste artigo estudáronse os procesos agrícolas,  as construcións tradicionais  e as enerxías 
renovables empregadas no ciclo de produción do millo en Galicia.

Desde o punto de vista da enerxía, realizáronse cálculos para verificar o consumo de diferentes 
tipos de enerxías renovables en cada unha das etapas de crecemento e transformación do millo: 

− enerxía solar:756750.6kcal/kg
− enerxía humana (alimentación): 29kcal/kg
− enerxía de moenda (hidráulica):29.5kcal/kg
− enerxía de cocción (biomasa): 1250kcal/kg
− enerxía total: 758059.1kcal/kg
− enerxía almacenada no millo: 3000kcal/kg
− porcentaxe: 3000/758059,1*100=0,39%
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Dos cálculos anteriores obtivéronse as seguintes conclusións:

A enerxía solar é a principal fonte de enerxía utilizada para producir un quilogramo de millo ou 
pan.

O  proceso  de  cultivo  ocupa  unha  gran  cantidade  de  terreo  e  capta  a  enerxía  solar  cun 
rendemento moi pequeno, pero hoxe en día é a única maneira de producir alimentos para os 
seres humanos e animais.

En particular, a cocción do pan é un proceso que consome case tanta enerxía como a que 
almacena  o  produto  resultante,  pero  é  un  bo  método  de  conservación  e  facilita  o  consumo 
humano de cereais.

Por outra banda, a produción agrícola de alimentos funcionou eficientemente durante moitos 
séculos, é respectuosa co medio ambiente e permite o desenvolvemento sustentable. 
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Unidades de medida: Kcal, Kwh, MJ...

1000 Kcal = 1 Mcal = 1,163 Kwh,  simplificando: 1000 Kcal ≈ 1KWh

1 KWh = 3,6 MJ = 860 Kcal

1 cal = 4,1868 J, 1 J = 0,23885 cal

1CV = 735W = 0,735 KW, simplificando 1CV ≈ 3/4 KW

poder calorífico gasolina: 11000Kcal/kg, densidade 0,68 - 0,72 kg/l,

simplificando 1litro gasolina ≈ 8000 Kcal

a partir do anterior, 1 litro gasolina ≈ 8 Kwh

Estes datos son correctos, pero pouco significativos para o público en xeral. 
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para que se entenda mellor: 

Establecemos como unidade de medida enerxética: 

1 Ccal = 1 Cunca de CALdo

Defínese como “a cantidade de caldo galego que corresponde á inxesta calórica diaria 
dun adulto con actividade física media” 

variante para lugares que non toman caldo: 

1 PSP = 1 Prato de Spaguetti = 1 Ccal

EQUIVALENCIAS: 

1Ccal = 1 PSP = 2000 Kcal

1 Ccal ≈ 1/4 litro gasolina ≈ 2 KWh

O uso destas “unidades” (Ccal, PSP, litro de gasolina) facilitan moito a comprensión dos 
problemas enerxéticos para a xente non especializada. 
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PARADOXA:

– 1 litro de gasolina custa en torno a 1,4 euros

– 1 Kwh custa 0,14 euros

– en prezo 8Kwh ≈ 1 litro de gasolina

– ou o que é o mesmo, o prezo da enerxía eléctrica tende a igualarse ó dos 
combustibles fósiles sen importar que en moitos casos se produce con fontes máis 
económicas (o chamado “mix enerxético”)

– COINCIDENCIA?
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EXEMPLOS ENERXÉTICOS

O prezo e o custo da enerxía:

– prezo actual (2011) do Kwh de electricidade: 0,14 euros

– prezo actual litro gasolina 95 octanos: 1,4 euros

2KWh eléctricos    =     0,28 euros    =    1 Ccal
1/4 litro gasolina    =     0,35 euros    =    1 Ccal

CUESTIÓN: En qué restaurante teñen un menú do día que custe 0,35 euros?

CONCLUSIÓN: Existe un enorme desfase entre:

a) o prezo da enerxía para consumo humano (de orixe agrícola = renovable)

b) o prezo da enerxía para usos artificiais (actualmente de orixe fósil en boa parte)

REFLEXIÓN: Unha das causas ás que se atribúe o afundimento económico do bloque 
soviético foi que os prezos non reflexaban o custo real das cousas, entre elas a enerxía. 
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O custo real da enerxía fósil: 

1) XERACIÓN
– cultivo de microalgas e microorganismos
– acumulación e soterramento dos sedimentos
– espera de miles de anos a que se tranformen en carbón e petróleo

2) EXPLOTACIÓN
– localización dos depósitos e sondeos
– perforación e extracción, almacenamento e transporte 
– refinado para obter os combustibles

3) MEDIOAMBIENTAIS
– contaminación e enfermidades humanas asociadas a ésta
– a destruccion da natureza e o patrimonio
– o esgotamento dos recursos dos países productores 
– xeración de gases de efecto invernadoiro

A primeira parte do prezo da enerxía fósil non se paga, nin sequera se contempla. Os 
custos medioambientais tampouco e recaen de forma difusa sobre toda a sociedade. 

Se o fixeramos, cal sería realmente o prezo? Qué enerxía sería máis rendible?
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O custo real da enerxía renovable: 

1) XERACIÓN
– obtención dos materiais necesarios (silicio, etc)
– construción dos equipos (paneis solares, aeroxeradores)
– instalación no lugar de produción. 

2) EXPLOTACIÓN
– mantemento dos equipos
– redes de transporte e suministro 

3) MEDIOAMBIENTAIS
– efectos sobre o contorno dos lugares de captación
– reciclaxe e eliminación dos equipos inservibles
– non se producen CO2, incluso a biomasa é neutral neste aspecto

Moitas veces só se contabiliza a enerxía obtida sen ter en conta o gasto enerxético da 
produción inicial dos equipos e a súa eliminación ó final da vida útil
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ILUMINACIÓN

– A eficiencia das lámpadas eléctricas ten mellorado moito 
desde a invención da lámpada incandescente hai máis de un 
século

– O rendemento luminoso das lámpadas de incandescencia é 
só dun 10%

– O rendemento das modernas lámpadas de baixo consumo 
pode chegar ó 80%

– E as lámpadas LED poden producir ata o 90% de luz visible 
(sen ultravioleta nin infravermello).

– Ou sexa, con lámpadas de leds o consumo pode reducirse 
en proporción 10:1.

REFLEXIÓN: Un dispositivo que produce un 10% de luz e 
un 90% de calor non é unha lámpada, É UNHA ESTUFA!!
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– A eficiencia dos motores dos vehículos tamén ten mellorado enormemente, desde a 
máquina  de  vapor,  pasando  polos  motores  de  explosión  Otto  e  Diesel,  ata  os 
modernos vehículos híbridos e eléctricos. 

– Un dos primeiros vehículos de uso masivo, o Ford T (do 
que se  venderon 15.000.000 de unidades)  tiña  unha 
potencia  de  20CV  e  un  consumo  típico  de  20,4 
litros/100km

– Un vehículo máis evolucionado, o Hispano-Suiza J12, 
tiña  unha  potencia  de  200CV e  un  consumo  de  30 
litros/100km

– Un automóbil moderno de gama baixa (Citröen C3) ten 
un consumo típico de 5 litros/100km
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– O Toyota Prius, precursor dos vehículos híbridos, logra 
reducir  o consumo de combustible a 3,9 litros/100km 
cunha potencia máxima de 136CV

– Un vehículo  eléctrico de nova xeración (Citröen C-Zero) 
ten  unha  potencia  de  49KW  (67CV)  e  un  consumo  de 
12,31KWh/100km

– Os rendementos destes tipos de motores son os seguintes:

MOTOR RENDEMENTO 
Otto (gasolina) 25-30%
Diesel (gasóleo) 30-45%
eléctrico 80-95%
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– comparando os datos anteriores:

VEHÍCULO Litros/100km Kwh/100km
Hispano-Suiza J12 30 279,07
Ford T 20,4 189,77
Citröen C3 5 46,51
Toyota Prius 3,9 36,28
Citröen C-Zero 1,32 (*) 12,31

(*) consumo teórico equivalente

– Os datos anteriores se explican polo maior rendemento dos motores eléctricos fronte 
ós de explosión.

REFLEXIÓN: Un dispositivo que produce un 25% de enerxía mecánica e un 75% 
de calor non é un motor, É UNHA ESTUFA!!
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MISTURANDO CONCEPTOS

Agora comparamos os vehículos desde un punto de vista 100% renovable: 

a) Toyota Prius alimentado con bioetanol de millo

– Utilizamos os datos anteriores: 756750.6Kcal solares/kg de millo, 3000 Kcal/kg de 
millo, 10525 kg millo/ha

– Supoñemos que o rendemento da destilación do bioetanol é total
– con estes datos sae unha produción de 0,375 litros de bioetanol/m2 de terreo agrícola
– O consumo do Toyota Prius é de 3,9 litros/100km

para producir o bioetanol gastado polo Toyota Prius en 100km de recorrido se 
precisan 10,4m2 de terreo agrícola.

b) Citröen C-Zero alimentado por un campo de paneis solares fotovoltaicos

– Supoñemos que o rendemento dos paneis fotovoltaicos é do 14%
– enerxía solar producida (durante o período de cultivo do millo): 925.71KWh/m2

– enerxía transformada en electricidade: 129,6KWh/m2

– O consumo do Citröen C-Zero é de 12,31KWh/100km

para producir a enerxía eléctrica gastada polo Citröen C-Zero en 100km de recorrido 
se precisan 0,095m2   de terreo agrícola, 100 veces menos que o Toyota!!
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MISTURANDO CONCEPTOS

Outro punto de vista: 

– O rendemento enerxético da produción de millo resulta: 0,39%

– O rendemento mecánico do motor de gasolina é do 25%, logo resulta un rendemento 
global = 0,39*0,25 ≈ 0,1%

– Por outra banda, o rendemento das células solares é do 12-14%

– os rendementos dos motores eléctricos sitúanse no 80-90%, logo resulta un 
rendemento global = 14*0,8 ≈ 10%

– Estes resultados son coherentes co cálculo de terreo agrícola do apartado anterior. 
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MISTURANDO CONCEPTOS

Comparamos o gasto enerxético dunha persoa e un vehículo: 

– consumo diario dunha persoa: 2000Kcal = 1Ccal = 0,25 litros de gasolina
– recorrido medio efectuado por un caminante: 25 km/dia
– consumo do Toyota Prius en 100km ≈ 4 litros de gasolina = 32000Kcal = 16Ccal

RESULTADOS: 

en litros de gasolina: 

persoa: 1 litro/100km (tarda 4 dias)
Toyota: 4 litros/100km

en cuncas de caldo: 

persoa: 1 Ccal/25km (tarda 1 dia)
Toyota: 4 Ccal/25km

a comparación sae peor (para o coche) porque a enerxía consumida pola persoa non se 
emprega únicamente no desprazamento, senón que pode facer máis cousas.
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