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RESUMO
A energia, definida com a capacidade de produzir 

trabalho, pode ser dividida em duas principais ativi-

dades: energia para combustão e a energia elétrica. 

No brasil e em muitos países do mundo as principais 

fontes dessa energia são o petróleo e as hidrelétri-

cas, respectivamente. Apesar do que o senso co-

mum acredita, a fonte de energia mais utilizada no 

Brasil é o petróleo, para combustão, e não às hi-

drelétricas para a eletricidade. As soluções ambien-

tais, nesse sentido, usualmente vêm relacionadas a 

matriz energética da eletricidade, como energia so-

lar e eólica. Porém o petróleo continua sendo a prin-

cipal matriz energética de uso no Brasil e no mundo. 

O crescimento do nosso país foi muito relacionado 

com a entrada da indústria automobilística, incenti-

vando a construção de estradas e favorecendo se-

tores empresariais como a Petrobrás. Esse período 

foi o automobilístico de JK, cenário preparado por 

Vargas. Foi na ditadura militar o momento mais im-

portante de desenvolvimento do nosso potencial hi-

droelétrico. O Brasil se destaca também por apre-

sentar uma alternativa a combustão do petróleo, 

satisfazendo a necessidade de combustível, com o 

etanol. Este é feito de biomassa e não de combus-

tível fóssil como o petróleo que é não renovável e 

há um temor sobre seu esgotamento. O etanol, vem 

da cana, e representa 15,7% da matriz energética do 

Brasil enquanto a Hidráulica fica em 11,5%. O desen-

volvimento da tecnologia passa por criar motores 

que recebem algum tipo de produto, transforman-

do-o em energia.  O motor flex foi criado e funciona 

também com etanol. Apesar desse desenvolvimen-

to o governo não incentiva o crescimento exagerado 

do etanol por alguns motivos. O país já sofre com 

o problema do desmatamento oriundo da plantação 

de soja e também da pecuária, que se dá de forma 

ampla como base produtiva do Brasil. Além disso, se 

houvesse investimento para produção do álcool por 

meio da cana, seria muito lucrativo para quem tra-

balha com a cana vender para o etanol ao invés de 

para o açúcar. Isso poderia também acarretar numa 

crise alimentar, já que, quando se tira um produto 

do mercado o preço dele sobe, de modo que todos 

os produtos que levam açúcar iam ficar mais caro. 

Até quem planta xuxu e amendoim poderia deixar de 

vender isso para plantar cana, diminuindo a produ-

ção de outros alimentos

Algumas empresas estão fazendo soluções encon-

tradas para o problema da combustão são os carros 

elétricos que utilizam energia ao invés de combustí-

vel. O Brasil, contudo, aprovou uma lei em que 5% do 

combustível brasileiro precisa vir de biocombustí-

vel, ou seja, se você comprar combustível fóssil tipo 

petróleo tem que comprar uma parte de biocombus-

tíveis, afim de regular esse crescente mercado.

Combustíveis fósseis no  
Brasil

→ Petróleo – referência em pré sal e extração sub-

marina

→ Carvão – o carvão brasileiro é pouco coqueifi-

cável, isto é, não queima bem, produzindo pouca 

energia. O Brasil compra 60% do carvão que utiliza. 

Apesar da termelétrica ser de petróleo e de gás para 

fazer eletricidade, além de energia ele é matéria pri-

ma para diversos produtos, principalmente utilizado 

na siderurgia.  

→ Gás natural – dos fósseis é o menos poluente 

e mais barato mas,  para explorá-lo, é necessário 

a construção de gasodutos que são obras compli-

cadas e cara, o que caracteriza o transporte deste 

como difícil

→ Xisto – o xisto é uma rocha formada pela sedi-

mentação de matéria orgânica na natureza, dando 

origem a rocha sedimentar com possibilidade de 

extrair óleo ou gás dessa rocha. O produto químico 

utilizado para fazer essa retirada pode contaminar 

aquíferos. Ele é betuminoso, e os EUAs acharam a 

maior reserva de xisto do mundo em seu território. 

Este é muito poluente, por isso o Brasil, apesar de 

ter, não investe nesse setor.

Situação energética no Brasil

→ Eólica - compõem 2% da fonte de energia do Bra-

sil, se concentrando no litoral nordestino e no Rio 

Grande do Sul

→ Solar – representa menos de 0,008% da energia 

do Brasil, sendo representativo em Santa Catarina, 

e compondo um potencial de investimento em ener-

gia renovável devido a alta taxa de potencial solar 

em partes do território brasileiro
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→ Hidrelétrica – compõe 65,2%. A referência 

é Itaipu, a binacional Brasil e Paraguai. Belo Mon-

te, ainda em construção, promete superá-la como 

maior usina brasileira, localizado na Amazônia Para-

ense no Rio Madeira e Xingu

→ Nuclear - compõem 2,5% da energia do Brasil, 

sendo representada por Angra I II e III. O principal 

malefício ambiental se relaciona ao lixo e ao risco de 

acidentes que geraram grandes impactos ambien-

tais

→ Biomassa – compõem 7,3% da produção energé-

tica brasileira, tendo potencial de crescer

EXERCÍCIOS DE AULA
1. O potencial brasileiro para gerar energia a partir da biomassa não se limita 

a uma ampliação do Pró-álcool.

O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande variedade de óle-

os vegetais e explorar a alta produtividade das florestas tropicais plantadas. 

Além da produção de celulose, a utilização da biomassa permite a geração 

de energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, carvão vegetal ou gás 

de madeira, com elevado rendimento e baixo custo.

Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por terras impróprias para 

a agricultura, mas aptas à exploração florestal. A utilização de metade des-

sa área, ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de florestas 

energéticas, permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bi-

lhões de barris de petróleo por ano, mais que o dobro do que produz a Arábia 

Saudita atualmente. 

José Walter Bautista Vidal. 

Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem

a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual 

custo ambiental e econômico.

b) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis fósseis deriva-

dos do petróleo.

c) formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura.

d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade das flo-

restas seja mais alta.

e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como 

o Cerrado e a Mata Atlântica.

Desafios Internacionais para 
o século XXI. Seminário 

da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa 

Nacional da Câmara dos 
Deputados, ago./2002 (com 

adaptações).
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2.

EXERCÍCIOS DE CASA
1. Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é totalmente segura e usa um 

tipo de matéria-prima infinita é a energia eólica, que gera eletricidade a partir da 

força dos ventos. O Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de ventilação ne-

cessária para produzi-la. Todavia, ela é a menos usada na matriz energética bra-

sileira. O Ministério de Minas e Energia estima que as turbinas eólicas produzam 

apenas 0,25% da energia consumida no país. Isso ocorre porque ela compete 

com uma usina mais barata e eficiente: a hidrelétrica, que responde por 80% da 

energia do Brasil. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de aproxi-

madamente US$ 100 por quilowatt. Os parques eólicos exigem investimento de 

cerca de US$ 2 mil por quilowatt e a construção de uma usina nuclear, de apro-

ximadamente US$ 6 mil por quilowatt. Instalados os parques, a energia dos ven-

tos é bastante competitiva, custando R$ 200,00 por megawatt-hora frente a R$ 

150,00 por megawatt-hora das hidrelétricas e a R$ 600,00 por megawatt-hora 

das termelétricas. Época. 21/4/2008 (com adaptações).

De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor participa-

ção da energia eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o fato de

a)A haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem gerar energia elé-

trica.

b) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser 

de aproximadamente 20 vezes

o necessário para a construção de hidrelétricas. 

c) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser 

igual a 1/3 do necessário para

a construção de usinas nucleares.

d) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de par-

ques eólicos ser igual a 1,2 multiplicado pelo custo médio do megawatt-hora ob-

tido das hidrelétricas.

e) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de par-

ques eólicos ser igual a 1/3 do

custo médio do megawatt-hora obtido das termelétricas.

A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no municí-

pio de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e 

a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os 

índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em 

Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será 

inundada pelas águas da usina.

BACOCCINA, D.; QUEIROZ, G.; BORGES, R. Fim do leilão, começo da con-

fusão. Istoé Dinheiro. Ano 13, n.º 655, 28 abr. 2010 (adaptado).
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3.

Os impasses, resistências e desafios associados a construção da Usina Hidrelé-

trica de Belo Monte estão relacionados

a) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste quando comparados às 

bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do 

país com os esforços para a conservação ambiental.

c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à escassez dos 

recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras.

d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reco-

nhecimento desse direito por parte das empreiteiras.

e) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região Norte e 

o interesse das construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país.

A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz 

energética brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório 

a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. 

De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável para 

uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme 

regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial 

ou totalmente combustíveis de origem fóssil”.

A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira 

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida 

pelo uso de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo. 

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos 

automotores e colabora no controle do desmatamento. 

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de 

energia derivada de uma biomassa inesgotável. 

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, 

fixado, por lei, em 5% do consumo de derivados do petróleo. 

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da 

produção do etanol por meio da monocultura da cana-de-açúcar.

4. Análise com atenção a tabela a seguir

Fonte: IBGE
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6.

5.

Considerando a evolução dos dados, assinale a alternativa incorreta.

a) A base energética com maior crescimento no consumo no período é a hidro-

eletricidade. Algumas das razões são o aumento da urbanização e o processo de 

substituição do óleo diesel por eletricidade nas indústrias. Esse fato repercute 

no montante das emissões poluentes nas áreas de concentração industrial.

b) A lenha, proporcionalmente, deixou de ser a matriz energética mais utilizada. 

O seu uso ainda elevado reflete uma modernização desigual do Brasil, segundo 

as realidades regionais, mantendo-se como um fator de contínuo desmatamen-

to no país.

c) O uso dos derivados de cana-de-açúcar vincula-se ao Proálcool. Matriz ener-

gética limpa e sem impactos ambientais significativos, a cana pode ser cultivada 

em qualquer tipo de solo, com a vantagem de, depois de colhida, melhorar a fer-

tilidade do solo e fornecer biomassa para uso energética alternativo.

d) Embora tenha perdido a posição de primazia enquanto matriz energética, o 

petróleo ainda representa uma fonte de energia muito importante, associada ao 

sistema de transportes do país. Seu uso contribui para a elevação dos níveis de 

poluição atmosférica nas grandes cidades.

e) aumento do uso da eletricidade de origem hidráulica implica situações de con-

siderável impacto ambientar, visto que o modelo hidroelétrico adotado apoia-se 

em obras de grande porte, com vastas áreas de alagamento e construção de bar-

ragens que alteram o regime hídrico dos rios.

A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 

quilômetros entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do 

leito do mar, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e 

Santos). O recurso natural encontrado nesta área está a profundidades que 

superam os 7 mil metros, abaixo de uma extensa camada de sal que, segun-

do geólogos, conservam a qualidade desse recurso. Vários campos já foram 

descobertos no pré-sal, entre eles o de Tupi, o principal. Há também os no-

meados: Guará, Bem-Te-Vi, Carioca, Júpiter e Iara, entre outros. 

A notícia refere-se a qual recurso natural? 

a) Bauxita. 

b) Carvão. 

c) Petróleo. 

d) Salitre. 

e) Urânio

Fonte: http://www1.folha.
uol.com.br/folha/dinheiro/

ult91u440468.shtml. Acesso 
em 24/01/2009. Adaptado

A criação da Petrobrás ocorreu no governo nacionalista de Vargas, em 1953, 

quando o Estado fazia fortes investimentos no setor de infra-estrutura e indústria 

de base para promover o desenvolvimento industrial do Brasil. Quando foi cria-

da, em 1953, a Petrobrás foi concebida como uma empresa
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7.

8.

a) privada, detentora do monopólio sobre o refino de petróleo e a distribuição de 

gasolina no Brasil. 

b) privada, responsável pela pesquisa e extração das reservas petrolíferas bra-

sileiras. 

c) privada, mas que devido à sua grande rentabilidade, foi estatizada pelo presi-

dente João Goulart. 

d) estatal, mas que devido ao seu caráter deficitário, foi privatizada durante o 

regime militar.

e) estatal, detentora do monopólio sobre a prospecção e o refino de petróleo no 

Brasil.

O consumo nacional de derivados de petróleo acusa uma ascensão regular, que 

traduz o desenvolvimento das atividades do país, não só quanto ao transporte, 

mas também quanto à indústria. No entanto, […] essa ascensão constante do 

consumo implica necessariamente um aumento das importações, com dispên-

dios crescentes de divisas, que poderão ser empregadas na compra de outras 

utilidades estrangeiras, quando o permitir a produção brasileira de óleo mineral. 

DEL PRIORE, Mary et al. (Orgs.). Documentos de História do Brasil: de Cabral 

aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997. Esse texto é parte da mensagem envia-

da por Getúlio Vargas ao Congresso Nacional, em 1951, propondo a criação da 

Petrobras. 

A leitura do texto permite concluir que o principal objetivo da Petrobras era o de: 

a) ampliar a exportação de petróleo, obtendo mais divisas para a economia na-

cional. 

b) aumentar a produção petrolífera, garantindo recursos para o desenvolvimen-

to industrial. 

c) incentivar a construção de rodovias, objetivando o aumento do consumo de 

petróleo e derivados. 

d) desenvolver a pesquisa petroquímica, gerando autonomia para o setor de pro-

dução de petróleo.

"Hoje o petróleo, amanhã o trigo. Quem sabe? Todos os recursos são ou po-

dem ser instrumentos de poder. Se é verdade que certos recursos - conforme 

a sua capacidade de satisfazer as necessidades fundamentais - manifestam 

uma grande permanência no papel que podem desempenhar, eles não dei-

xam de se ligar ao contexto sócio-econômico e sócio-político (...)" 

RAFFESTIN, Claude

Relacione as idéias do texto ao papel dos "recursos naturais" nas sociedades 

contemporâneas, e considere as afirmativas: 

I - Os "recursos naturais" não são bens livres. Estão indissociavelmente ligados às 

relações de propriedade e de poder instituídas em cada sociedade.

II - Os "recursos naturais" não resultam do trabalho social, portanto não são pas-

síveis de se tornarem objeto de relações de poder. 

III - Os "recursos naturais" determinam o desenvolvimento dos sistemas técnico-

-produtivos e a evolução das relações sócio-políticas. 

Por uma Geografia do Poder. 
Ática, São Paulo, 1993, p. 251). 
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9.

10.

Marque a opção correta:

a) Apenas a I e a II são verdadeiras. 

b) Apenas a I é verdadeira. 

c) Apenas a I e a III são verdadeiras. 

d) Apenas a II é verdadeira. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era do petró-

leo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo". Xeque Yamani, 

Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. "O Estado de S. Paulo", 20/08/2001. 

Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas 

citadas no texto em diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afir-

mar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, 

o fim da era do Petróleo estaria relacionado 

a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo. 

b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. 

c) ao desenvolvimento dos transportes e conseqüente aumento do consumo de 

energia. 

d) ao excesso de produção e conseqüente desvalorização do barril de petróleo. 

e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente.

Os dados da tabela anterior mostram que, na América do Norte, o crescimento 

do PIB ‘per capita’ foi acompanhado, no período 80/90, de um declínio no con-

sumo de energia por habitante, enquanto no Brasil esta relação segue um com-

portamento oposto.
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Assinale a afirmativa que explica corretamente estas tendências.

a) Os países ricos da América do Norte passam atualmente por uma crise eco-

nômica que tem freado a produção industrial e, portanto, reduz o seu consumo 

de energia

b) No Brasil, o consumo de energia é maior devido ao intenso uso residencial, 

pois no plano econômico, as indústrias nacionais já utilizam tecnologias tão 

energeticamente eficientes quanto as dos Estados Unidos e Canadá

c) Nos países desenvolvidos da América do Norte, o crescimento econômico 

tem sido acompanhado de uma maior modernização tecnológica, responsável 

por processos de produção e consumo de maior eficiência energética

d) Como o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos se concentra no de-

senvolvimento da tecnologia de ponta, tem como base indústrias eletrointensi-

vas

e) Como os países ricos da América do Norte já se industrializaram há mais tem-

po, nos países pobres como o Brasil, de industrialização mais recente, o consu-

mo de energia é maior.

Ao analisar o gráfico da matriz energética brasileira, percebe-se que, nos últi-

mos tempos, o Estado vem direcionado a sua política energética para utilização 

de fontes renováveis de energia com vistas a atingir a autossuficiência energé-

tica. Sobre a matriz energética brasileira e sua dimensão geopolítica, é correto 

afirmar que 

I. o desenvolvimento das tecnologias alternativas para obtenção de energia re-

novável torna-se uma exigência para colocar as economias mundiais a salvo de 

futuras crises energéticas (como a crise do petróleo na década de 1970). No en-

tanto, observa-se o aumento dos efeitos poluidores da queima dos combustíveis 

fósseis (petróleo e cana-de-açúcar) para o abastecimento da frota nacional de 

veículos automotivos. 

II. a inovação tecnológica vem possibilitando o amplo desenvolvimento do setor 

de energia eólica no Brasil, com competitividade e eficiência energética, sendo 

esse setor favorecido pela localização geográfica na zona de convergência inter-

tropical dos ventos alísios, assim como pela concentração espacial dos grandes 

centros urbanos na faixa litorânea do oceano atlântico. 

11.
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III. a tecnologia de fabricação dos biocombustíveis está em desenvolvimento 

avançado no Brasil, possibilitando a produção e comercialização em larga escala 

de combustível orgânico pela Petrobras. No entanto, o uso de grãos para a pro-

dução do biodiesel impõe a necessidade de expansão das fronteiras agrícolas o 

que repercute no avanço do desmatamento das reservas florestais, assim como 

no aumento do preço dos alimentos. 

IV. a adesão do Brasil ao Programa de Combate aos Resíduos Radioativos da 

ONU, criado após o acidente nuclear na Usina de Fukushima no Japão, em 2011, 

ocasionou a desativação dos reatores nucleares das usinas brasileiras de Angra I 

e Angra II, instaladas na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. 

V. o desenvolvimento da técnica e da ciência e as mudanças na conjuntura eco-

nômica internacional intensificaram a corrida dos países desenvolvidos pela 

procura por novas fontes de energia contrapondo lógicas antagônicas de apro-

priação da natureza que definem tensões e conflitos geopolíticos na contempo-

raneidade. Estão corretas as alternativas 

a) I e III 

b) I e IV 

c) I e V 

d) I, II e III 

e) I, IV e V

QUESTÃO CONTEXTO

Sabemos que a energia eólica e solar são fontes duráveis, seguras e limpas para 

se investir. Aponte as regiões do brasil onde esse investimento poderia ser feito 

de acordo com seus conhecimentos sobre a geografia física do Brasil. Depois 

disso discorra sobre os motivos pelos quais esse investimento não acontece. 
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01.
Exercícios para aula
1. c

02.
Exercícios para casa
1. b

2. b

3. a

4. c

5. c

6. e

7. b

8. b

9. b

10. c

11. b

03.
Questão contexto
A energia eólica poderia receber mais investimen-

to no nordeste e nas áreas de litoral onde tem mais 

vento. A energia solar é feita em algumas casas do 

Brasil mas poderia ser feita em larga escala na re-

gião Amazônica que recebe forte incidência solar 

e também no sudeste onde a variação dessa radia-

ção não é tão abrupta de acordo com as estações 

como é no Norte do país por exemplo. Essas fon-

tes de energia não recebem investimento pleno por-

que o Brasil tem a questão do potencial hídrico que 

consegue abarcar a imensa necessidade por ener-

gia da população. Também porque existem grupos 

que controlam a situação energética e investem am-

plamente nas hidrelétricas por ser um investimento 

mais lucrativo. As tecnologias para desenvolver tais 

fontes mais sustentáveis também são mais caras e 

menos comuns em larga escala.

GABARITO


