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Fontes de energia 

Teoria 

 

Geração de energia  

• Energia solar: proveniente do Sol, uma fonte inesgotável. Os painéis solares possuem células 

fotoelétricas que transformam a energia proveniente dos raios solares em energia elétrica. Tem a 

vantagem de não produzir danos ao meio ambiente. 

• Energia nuclear: energia térmica transformada em energia elétrica. É produzida nas usinas nucleares 

por meio de processos físico-químicos. 

• Energia eólica: utilizada, com o auxílio de turbinas, para produzir energia elétrica. Não causa danos 

ambientais e tem baixo custo de produção em relação a outras fontes alternativas de energia. Já foi 

utilizada para produzir energia mecânica nos moinhos. 

• Energia mecânica: usada nas indústrias automobilísticas para trabalhos pesados. 

• Hidrelétricas: obtenção de energia pela força das águas. Essa energia é produzida pelo aproveitamento 

do potencial hidráulico, ou seja, da força das águas dos rios, mediadas pela construção de usinas 

hidrelétricas. 

• Petróleo: elemento importante nos meios de transporte, além de também poder ser utilizado na 

fabricação de produtos derivados, notadamente o plástico. A queima dos combustíveis oriundos do 

petróleo é responsável pela emissão de poluentes na atmosfera. 

• Carvão mineral: utilizado a partir das revoluções industriais resultantes do capitalismo e é ainda hoje 

uma fonte de energia bastante utilizada em todo o mundo, perdendo somente para o petróleo. A 

queima do carvão mineral é considerada ainda mais poluente que a do petróleo.  

• Gás natural: mistura de hidrocarbonetos leves na forma gasosa, tais como o metano, etano, propano, 

butano e outros. Contrário do petróleo e do carvão mineral, o gás natural é menos poluente, embora a 

sua combustão ainda sim apresente alguns níveis de poluição que causam danos à atmosfera. 

 

 
Imagem ilustrando a obtenção de energia eólica. 
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Desenvolvimento sustentável 

É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o 

futuro. 

O desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais 

são finitos e, sugere qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos 

e o aumento da reutilização e da reciclagem. O conceito de desenvolvimento sustentável não se limita 

apenas à noção de preservação dos recursos naturais. Para construir sociedades sustentáveis é necessário 

ter por princípio, a equidade econômica, a justiça social, o incentivo à diversidade cultural e defesa do meio 

ambiente. 
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Exercícios 

 

1. A exploração da camada geológica denominada Pré-sal, que abrange desde o litoral do Espírito Santo 

a Santa Catarina, pode colocar o Brasil entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Segundo 

as expectativas, o incremento das reservas representará um crescimento dos atuais 14,4 bilhões de 

barris de óleo para algo entre 70 e 107 bilhões de barris. A exploração da camada Pré-sal está 

diretamente relacionada ao ciclo do carbono. Sobre esse ciclo é INCORRETO afirmar que: 

a) a quantidade de CO2 na atmosfera atual é menor do que na atmosfera primitiva do planeta. 

b) a quantidade de CO2 na atmosfera aumentou nos últimos duzentos anos. 

c) a quantidade de carbono na forma de petróleo vem aumentando com a exploração da camada 

Pré-sal. 

d)  as quantidades das diferentes formas em que podemos encontrar o carbono mudam 

constantemente com a queima de combustíveis fósseis. 

e)  a quantidade total de carbono no planeta Terra não mudou significativamente nos últimos 

cinquenta anos. 

 

 

2. Para algumas pessoas, usinas hidrelétricas sao responsáveis pela geração de uma energia limpa. 

Essa afirmativa é correta? Justifique a sua resposta 

 

 

3. O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que 

justifica, em partes, o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas 

hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que 

outras alternativas de produção de energia, mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas 

de realizar esse processo. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma 

desvantagem das hidroelétricas.  

a) não emitem poluentes na atmosfera; porém não são muito eficientes.  

b) são ambientalmente corretas; porém interferem diretamente no efeito estufa.  

c) a produção pode ser controlada; porém os custos são muito elevados.  

d) ocupam pequenas áreas; porém interferem no curso dos rios.  

e) a construção é rápida; porém duram pouco tempo 
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4. “No passado, 45,8% da energia usada pelos brasileiros veio de fontes renováveis (...). É a matriz mais 

equilibrada entre as nações mais populosas ou ricas do planeta. A média mundial de uso de energias 

renováveis é de 12,7%; essa média cai para 6,2% entre os 30 países-membros da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que inclui os Estados Unidos e as mais ricas 

nações do globo” 
MONTÓIA, P. Brasil: Energia múltipla. Planeta Sustentável. Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br. Acesso 

em: 05 jun. 2015.  

Os recursos naturais renováveis e não renováveis, respectivamente, mais utilizados como fontes de 

energia no Brasil são:  

a) gás natural e carvão mineral  petróleo e etanol  

b) ventos e luz solar  gás natural e hidroeletricidade  

c) água e biomassa  petróleo e gás natural  

d) átomo e etanol  carvão vegetal e gás de xisto  

e) energia atômica e hidrelétrica  petróleo e carvão mineral 

 

 

5. “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reportagem 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) 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 quantidade 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 consumo de água. 
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Gabarito 

 

1. C 

Com a exploração do petróleo oriundo do pré-sal, tem diminuído a sua concentração com a utilização 

deste combustível fóssil 

 

2. Não, uma vez que ela gera impactos a biodiversidade, sociais e emissão de gases estufa, como gás 

carbônico e metano, que podem contribuir com o agravamento do efeito estufa. 

 

3. C 

Entre as vantagens das hidroelétricas: não emitem poluentes, são renováveis, a produção pode ser 

controlada ou administrada; possui uma eficiência considerável; duram muito tempo. Entre as 

desvantagens: não são totalmente corretas no campo do meio ambiente; ocupam grandes áreas; 

possuem custos elevados de construção; interferem nos cursos d'água; a construção é demorada.  

 

4. C 

Os dois recursos mais utilizados como fontes renováveis de energia no Brasil são a água 

(hidroeletricidade) e a biomassa (biocombustíveis). Já os recursos não renováveis mais empregados 

no Brasil são o petróleo e o gás natural. 

 

5. A 

Para o sistema hidroelétrico funcionar é necessário um mínimo que é adquirido através da recarga de 

mananciais e da captação de bacias hidrográficas. 

 


