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RESUMO
Fontes de energia estão profundamente relaciona-

das a ampliação da cidade e criação de indústrias. 

Para todo trabalho realizado precisamos de energia. 

A comunicação e o transporte só funcionam com 

ela. Precisamos assim, associar a questão da energia 

a duas matrizes principais: combustível e eletricida-

de. Antigamente o uso da energia mais comum era a 

muscular por meio de homens e animais e a força da 

água e de seu movimento. Com o tempo, surge a ne-

cessidade de buscar uma energia maior para susten-

tar o desenvolvimento. O carvão mineral passa a ser 

percebido como motivador da primeira revolução 

industrial. Quando queimado, libera grande quanti-

dade de calor, aquecendo a água e transformando 

em vapor, movimentando então as máquinas a vapor 

utilizadas na produção e também nos transportes de 

locomotivas e embarcações. Com a descoberta dos 

primeiros poços de petróleo, este passa a se tornar 

a energia mais utilizada no mundo. O petróleo gera 

calor que gera eletricidade nas usinas termelétricas 

substituindo o carvão. Surgem também as hidroelé-

tricas que produzem eletricidade pela força da água 

em larga escala. A partir disso surge também a ener-

gia nuclear, a partir da década de 60, como alterna-

tiva ao carvão e ao petróleo, tendo teoricamente um 

impacto menor ao meio ambiente.

Existem fontes de energia renováveis e não renová-

veis. Tais termos se relacionam com o risco de es-

gotamento de cada fonte. A água tem um período 

de renovação curto, se esgota mais dificilmente do 

que o petróleo e o carvão por exemplo, que são não 

renováveis, possuindo reservas finitas, passíveis de 

esgotamento.

As principais Fontes de Energia dos processos pro-

dutivos atuais são:

Energia nuclear

A energia nuclear permite produzir energia nas cen-

trais nucleares, graças ao calor liberado quando há 

fissão atômica.  Ela depende de um combustível 

passível a fissão, o urânio, um mineral radioativo que 

pode ser “enriquecido” para aumentar sua capacida-

de de liberação de energia. A energia nuclear possui 

problemas no que diz respeito aos possíveis impac-

tos ambientais e sociais se houver acidentes na usi-

na, assim como a destinação do material radioativo 

já usado, que é extremamente tóxico e perigoso.

Usinas térmicas

A energia térmica a combustão, ou simplesmente 

térmica, depende da queima de combustíveis fós-

seis, como o carvão, gás e o petróleo. São bem po-

luentes e liberam gases que aumentam o efeito es-

tufa no planeta. É produzida nas termelétricas. O 

Brasil ainda utiliza bastante esse tipo de energia, so-

bretudo quando a pluviosidade é baixa para gerar a 

energia necessária nas hidrelétricas.

Hidrelétricas

A energia hidrelétrica, ou hidráulica permite fazer 

eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios 

e da água, nas hidrelétricas. Podem ser construídas 

tanto em quedas d’água quanto pelo curso do rio. 

Não polui tanto a atmosfera quanto a energia térmi-

ca, mas necessita de um grande espaço para alaga-

mento para se tornar efetiva, além de muitos proble-

mas sociais na sua construção. Além de depender 

diretamente da vazão do rio e, consequentemente, 

do regime de chuvas da região.

Energia eólica

A energia eólica é uma fonte de energia que depen-

de do vento. A diferença de temperatura e pressão 

na atmosfera terrestre cria zonas de baixa e alta 

pressão. Dessa diferença de zonas de pressão, nas-

cem os ventos, movimentos do ar. Essa energia per-

mite fazer energia nas turbinas eólicas, que causam 

poluição sonora além de afetarem, às vezes, a fauna 

(pássaros). Mas é uma das energias mais limpas do 

mundo, e o Brasil possui grande potencial para pro-

duzir tal energia.

A energia solar

A energia solar é uma fonte de energia que depen-

de diretamente do sol! Essa energia é captada em 

painéis fotovoltaicos, ou em centrais solares térmi-

cas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco 
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produtiva, sendo recomendada para moradias, mas 

não para indústrias, por exemplo. Grandes avanços 

estão ocorrendo no uso dessa energia e o Brasil, que 

possui regiões que ficam até mais de 300 dias sob 

altíssima incidência solar, é um forte candidato à 

produção dessa energia.

Energia geotérmica

A energia geotérmica depende do calor da Terra. É 

uma energia que não emite nenhum gás do efeito 

estufa, e sua matéria-prima, o calor terrestre, é gra-

tuito. É a forma de energia mais barata de se produ-

zir e se manter, mas somente locais muito específi-

cos podem produzir, como a Islândia, país onde os 

moradores não pagam conta de luz, já que mais de 

95% da energia produzida lá é dessa fonte geotérmi-

ca (a custo quase zero).

Biomassa

A energia vinda da biomassa é uma fonte de energia 

que depende do ciclo de matéria orgânica animal e 

vegetal. Essa energia permite fabricar eletricidade 

graças ao calor liberado pela combustão desses ma-

teriais (lenha, biodisel, lixo etc.) mas também pode 

vir do lixo queimado ou do biogás (usualmente o me-

tano), gás advindo da fermentação de matéria orgâ-

nica. O Brasil é o líder de produção desse tipo de 

energia, com o etanol.

Energia Maremotriz

Por fim, temos a energia maremotriz. Essa energia 

depende exclusivamente da intensidade das ma-

rés e das correntezas marinhas. Há usinas específi-

cas para cada uma, que se utilizam de turbinas (no 

caso das correntezas marinhas, turbinas subaquá-

ticas) para gerar eletricidade. Essa energia é limpa, 

mas necessita grande investimento, pois ainda gera 

energia insuficiente para sustentar uma grande po-

pulação ou produção.

EXERCÍCIOS DE AULA
1. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das 

Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica 

(80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse percentu-

al é dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), bio-

massa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão 

mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se con-

siderar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do 

material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. 

Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano (CH4) das hidrelé-

tricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termelétricas.

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. 

As hidrelétricas do Rio 
Madeira e os impactos 

socioambientais da 
eletrificação no Brasil. Revista 

Ciência Hoje. V. 45, n.° 265, 
2009 (adaptado).
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2.

EXERCÍCIOS DE CASA
1.

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito 

estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como 

uma fonte:

a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno.

b) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verifi-

cados.

c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito es-

tufa.

d) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função 

de seu potencial de oferta.

e) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito 

estufa das demais fontes geradoras.

"Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reporta-

gem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do 

consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de 

eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se 

justifica porque:

a) geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um 

dado fluxo de água nas barragens.

b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quan-

tidade de energia elétrica.

c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de 

água para refrigeração.

d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com 

o da agricultura.

e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante con-

sumo de água.

A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em di-

ferentes formas, para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de 

energia pelas indústrias cresceu mais de quatro vezes no período entre 1970 

e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como 

solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de insta-

lação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser 

levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e 

às populações locais.

Ricardo. B. e Campanili, M. 

Almanaque Brasil 
Socioambiental. Instituto 

Socioambiental. São Paulo, 
2007 (adaptado)
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3.

Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em 

região que abrange diversas quedas d’água em rios cercados por mata, alegan-

do-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termelétrica. 

Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, 

inclui-se:

a) poluição da água por metais da usina.

b) a destruição do habitat de animais terrestres.

c) o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera

d) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas.

e) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposição de resíduos no tre-

cho de rio anterior à represa.

A ampliação do uso de fontes de energia renováveis e não poluentes representa 

uma das principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o 

planeta.

Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das 

energias eólica e fotovoltaica é explicada sobretudo pela seguinte característica 

dos países que mais as utilizam:

a) matriz elétrica limpa

b) perfil climático favorável

c) densidade demográfica reduzida

d) desenvolvimento tecnológico avançado

Produção instalada de energia em 2004 (megawatts)

Eólica

adaptado de http://www.
revista.vestibular.uerj.br/

questao/questao-objetiva.
php?seq_questao=1108
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6.

5.

4. Energia de Noronha virá da força das águas A energia de Fernando de No-

ronha virá do mar, do ar, do sol e até do lixo produzido por seus moradores 

e visitantes. É o que promete o projeto de substituição da matriz energética 

da ilha, que prevê a troca dos geradores atuais, que consomem 310 mil litros 

de diesel por mês.

GUIBU, F. Folha de S. Paulo, 19 ago. 2012 (adaptado).

No texto, está apresentada a nova matriz energética do Parque Nacional Mari-

nho de Fernando de Noronha. A escolha por essa nova matriz prioriza o(a)

a) expansão da oferta de energia, para aumento da atividade turística.

b) uso de fontes limpas, para manutenção das condições ecológicas da região.

c) barateamento dos custos energéticos, para estímulo da ocupação permanen-

te.

d) desenvolvimento de unidades complementares, para solução da carência 

energética local.

e) diminuição dos gastos operacionais de transporte, para superação da distân-

cia do continente.

Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função 

de acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e 

condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. 

SANTOS, M. SILVEIRA; M.L. O Brasil: território e sociedade no início do 

século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado).

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações sig-

nificativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos 

sobre comunidades locais, e com maior intensidade, na Amazônia Legal, com a

a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.

b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.

c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.

d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comuni-

cação.

e) formação de uma infraestrutura de torres que permite a comunicação móvel 

na região.

Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia a 

base de ventos, no sudeste da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 

2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), total suficiente para 

abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes.

MATOS, C. GE

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência 

para o sistema energético brasileiro:

a) Redução da utilização elétrica.

b) Ampliação do uso bioenergético.

c) Expansão das fontes renováveis.

d) Contenção da demanda urbano-industrial.

e) Intensificação da dependência geotérmica.
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7.

8.

A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a 

combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é 

o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento 

ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na 

redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso 

de derivados do óleo.

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 

(adaptado).

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes 

e uma medida para promover a redução do seu uso, estão indicados, respecti-

vamente, em:

a) Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas.

b) Incidência da chuva ácida – estatização da indústria automobilística.

c) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa.

d) Propagação de doenças respiratórias – distribuição de medicamentos gratui-

tos.

e) Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de gás car-

bônico.

No mundo contemporâneo, as reservas energéticas tornam-se estratégicas para 

muitos países no cenário internacional.

Os gráficos apresentados mostram os dez países com as maiores reservas de pe-

tróleo e gás natural em reservas comprovadas até janeiro de 2008.

 

As reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações porque

a) a Venezuela já está integrada ao MERCOSUL.

b) são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas.

c) podem ser exploradas sem causarem alterações ambientais.

d) já estão comprometidas com o setor industrial interno daquele país.

e) a Venezuela é uma grande potência energética mundial.
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9.

10.

A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as 

temperaturas atingem 4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida 

pela decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. 

Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâ-

neo, é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, 

podendo atingir temperaturas de até 370 ºC sem entrar em ebulição. Ao 

ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, 

formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da 

água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A 

água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de 

dessalinização. 

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR 

(com adaptações).

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas 

a) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, 

portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas. 

b) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em 

energia térmica. 

c) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de 

dessalinização. 

d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia 

térmica em cinética e, depois, em elétrica. 

e) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em 

energia térmica.

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 Ará-

bia Saudita atualmente.

 José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Se-

minário da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câ-

mara dos Deputados, ago./2002 (com adaptações).
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QUESTÃO CONTEXTO

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.

 

É sabido que o Brasil possui um grande potencial de desenvolvimento de energia 

por meio da biomassa. Apesar de ser o maior plantador de cana do mundo, o país 

busca regular o investimento nesse potencial energético. Algumas razões são:

a) O desenvolvimento crescente da Petrobrás que não abre precedentes no mer-

cado para que isso ocorra

b) A falta de conhecimento dos bóia frias que trabalham diretamente com tal 

matéria, não possuindo interesse em utilizar a cana para biomassa por focarem 

apenas na produção do açúcar

c) A possibilidade de um desequilíbrio, uma vez que a finalidade da produção de 

alimentos perderia espaço para o mercado de combustível e também pelo po-

tencial desmatamento que tal investimento proporcionaria, problema já enfren-

tado pela produção de soja no Brasil

d) Por falta de investimento do governo, a fim de garantir o monopólio das em-

presas de petróleo

e) Pela prática da grilagem que comumente rouba as terras de cana dos verdadei-

ros trabalhadores, causando muitos conflitos agrários
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