
 
 

 

 

1 

Geografia 
 

As fontes de energia do Brasil 

 

Resumo 

 

As fontes de energia estão profundamente relacionadas à ampliação da cidade e criação de indústrias. Para 

todo trabalho realizado é necessário o uso de energia. A comunicação e o transporte só funcionam com ela. 

Neste sentido, as fontes de energia estão relacionadas à produção de combustível e de eletricidade.  

É importante destacar que os combustíveis fósseis são as principais fontes de energia voltadas para os 

transportes, ou seja, relaciona-se com a energia no sentido de produção de combustíveis e é a principal fonte 

utilizada pelos países, representando assim uma grande parcela de suas matrizes energéticas. Por outro lado, 

quando se fala em alternativas ao uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções energéticas para a 

produção de eletricidade, como hidrelétricas. Ou seja, a grande maioria das fontes alternativas de energia 

não substituem o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. Para esse caso existem 

algumas poucas alternativas já em desenvolvimento como, por exemplo, a produção de biocombustíveis a 

partir de cana de açúcar e de beterraba. 

Caba ressaltar que nem todas as fontes alternativas são consideradas renováveis, isso porque são definições 

distintas. Quando se fala em fontes alternativas de energia, está sendo feita referência às fontes que não são 

combustíveis fósseis. Já quando se fala em fontes renováveis (energia limpa) refere-se àquelas cujo recuso 

utilizado não se esgotará, pois, após ser utilizado para a geração de energia ele permanece na natureza, como 

a energia eólica e solar. Um outro exemplo para distinguir os termos é a energia nuclear, ela é considerada 

alternativa, mas não considerada renovável. 

Sobre a vantagem e a desvantagem da utilização das fontes de energia alternativas é, respectivamente, o 

baixo impacto ambiental que geram e os altos custos para implementação e manutenção de tais sistemas. 

 

As fontes de energia que existem no Brasil são: 

Hidrelétricas 

A energia hidrelétrica, ou hidráulica, permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios 

de planalto, nas hidrelétricas. Podem ser construídas tanto em quedas d’água quanto pelo curso do rio. Não 

polui tanto a atmosfera mas necessita de um grande espaço para alagamento para se tornar efetiva, além de 

muitos problemas 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 depende do vento. A diferença de temperatura e pressão na 

atmosfera terrestre cria zonas de baixa e alta pressão. Dessa diferença de zonas de pressão, originam-se os 
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ventos, movimentos do ar. Essa energia é gerada a partir da movimentação das turbinas eólicas, turbinas 

estas 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 produzir tal energia. 

 

Energia solar 

A energia solar é uma fonte de energia que depende diretamente do sol. Essa energia é captada em painéis 

fotovoltaicos, ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco 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. 

 

Biomassa 

A energia vinda da biomassa é uma fonte de energia que depende do ciclo de matéria orgânica animal e 

vegetal. Essa energia permite gerar eletricidade graças ao calor liberado pela combustão desses materiais 

(lenha, biodisel, lixo etc.) mas também pode vir do lixo queimado ou do biogás (usualmente o metano), gás 

advindo da fermentação de matéria orgânica. O Brasil é o líder de produção desse tipo de energia, com o 

etanol. 

 

Energia nuclear 

A energia nuclear depende de um elemento passível a fissão, o urânio, um mineral radioativo que pode ser 

“enriquecido” para aumentar sua capacidade de liberação de energia. A energia nuclear permite produzir 

energia nas centrais nucleares, graças ao calor liberado quando há fissão atômica. A energia nuclear possui 

problemas no que diz respeito aos possíveis impactos ambientais e sociais se houver acidentes na usina, 

assim como a destinação do material radioativo já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. 

 

Carvão Mineral 

O carvão mineral é um combustível fóssil originado do soterramento de antigas florestas, em ambiente com 

pouco oxigênio, particularmente no período Paleozóico (permocarbonífero). As reservas brasileiras são 

relativamente pequenas e de baixa qualidade, pois apresentam, como regra, baixo poder calorífero e alto teor 

de cinzas, o que dificulta seu aproveitamento como fonte energética ou como matéria-prima no setor 

siderúrgico. Em razão dessas deficiências, o Brasil importa 50% do carvão que consome. 

No Rio Grande do Sul, onde se concentram as reservas mais expressivas, nas áreas produtoras de destaque 

situam-se no vale do rio Jacuí, sendo a maior parte da produção utilizada pelas usinas termoelétricas do 

próprio estado. A maior produção, entretanto, encontra-se em Santa Catarina, particularmente no vale do rio 

Tubarão (em Cricíuma e Siderópolis), pois nesse estado localizam-se as únicas reservas do país aproveitáveis 

na siderurgia, principalmente, no sudeste do país.  
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Gás Natural  

As reservas de gás natural do Brasil, em 2005, relativamente pequenas, cerca de 40% das reservas de 

hidrocarbonetos no país. O consumo também era relativamente pequeno: a participação do gás natural na 

matriz energética brasileira era próxima de 4,8, apenas, porque ele foi historicamente tratado no país como 

fonte de energia secundária. Nos últimos anos, graças ao avanço tecnológico dos equipamentos que 

possibilitam o uso do gás natural, o Brasil, acompanhado uma tendência mundial, tem procurado estimular o 

aumento da produção e do consumo interno desse produto, o que é menos poluente dos combustíveis fósseis.  

 

Energia Elétrica 

A produção de energia elétrica é feita basicamente a partir de usinas hidrelétricas produzem energia através 

de geradores movidos a força hidráulica. Sua implantação tem custos elevados e nem sempre é possível em 

áreas próximas aos consumidores, o que interfere no custo do transporte da energia.  

Nas termelétricas, os geradores são acionados por aquecimentos obtido da utilização de combustíveis 

fósseis, como o petróleo e o carvão.  

Nas usinas nucleares, por sua vez, os geradores são movidos por aquecimento obtido de minerais atômicos, 

por exemplo, urânio.  

 No Brasil as hidrelétricas são a fonte mais vantajosa de energia elétrica, pois o pais conta com uma ampla 

rede hidrográfica em que prevalece rios planálticos, cujo acentuados desníveis ou quedas garantem um 

expressivo potencial hidráulico.    
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Exercícios 

 

1. Considerando os mapas, assinale a alternativa correta. 

 

 

O potencial hidrelétrico brasileiro  

a) está esgotado na Bacia do Paraná, localizada numa área de média densidade demográfica.  

b) está esgotado na Bacia do São Francisco, localizada numa área de baixa densidade demográfica.  

c) é pouco explorado na Bacia Leste, localizada numa área de baixa densidade demográfica.  

d) está esgotado na Bacia do Uruguai, localizada numa área de alta densidade demográfica.  

e) é pouco explorado na Bacia do Tocantins, localizada numa área de baixa densidade demográfica. 

 

 

2. O uso do álcool combustível é antigo no Brasil. Desde o início do século XX, o país já usava o produto 

extraído da cana-de-açúcar para fins energéticos. Com o pré-sal em alta, o açúcar caro lá fora e os 

canaviais em crise, o biocombustível brasileiro derrapa quando o mundo mais precisa de energia 

verde.  
Martha San Juan França. O etanol na encruzilhada. Unesp Ciência, maio de 2012. Adaptado. 

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que, no Brasil, 

a) Em 1900, iniciaram-se experiências com motores a combustão, em alguns casos movidos a etanol, 

provocando o aumento da exportação brasileira desse biocombustível. 

b) Dos séculos XVI a XVIII, os engenhos de açúcar se expandiram pela região Nordeste, constituindo 

a principal atividade econômica. 

c) Com a desativação do Proálcool em 2001, descartou-se a perspectiva do etanol se consolidar no 

mercado brasileiro como fonte renovável de energia. 

d) Em 1960, a primeira crise do petróleo elevou o preço do barril e a importação consumiu quase 

metade das divisas obtidas com a exportação nacional. 

e) A chegada ao mercado dos carros com motor flex provocou aumento significativo da produção de 

etanol, tornando o país autossuficiente. 
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3. O Brasil desenvolveu tecnologia capaz de transformar a cana-de-açúcar em álcool combustível. Os 

veículos que utilizam esse combustível poluem menos do que aqueles que usam derivados de petróleo. 

Entretanto, a produção do álcool como combustível gera problemas, dentre os quais se destacam:  

a) a diminuição das pesquisas e da extração de gás natural e de petróleo.  

b) o aumento da população que vive no campo, por causa da expansão da produção de cana.  

c) o crescimento dos gastos, em dólares, com importação de maquinário agrícola.  

d) a diversidade agrícola, já que o cultivo de cana vem associado ao de outros produtos.  

e) um desajuste no preço dos alimentos, uma vez que um produto amplamente cultivado para a 

produção de açúcar, passaria a valer mais e seria mais cultivado para combustível. 

 

 

4. 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 significativas 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 comunicação.  

e) Formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região.  
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5. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, responsável pela administração das reservas brasileiras de 

petróleo e gás em regime de monopólio estatal, informa que as jazidas brasileiras estão assim 

distribuídas: 

 

Sabendo-se que as reservas foram distribuídas em um mapa de formações geológicas, é correto 

afirmar:  

a) As reservas concentram-se em formações cristalinas típicas da faixa litorânea brasileira, onde se 

depositaram enormes quantidades de plâncton na era Cenozoica.  

b) O petróleo e o gás são compostos obtidos pela decomposição de material orgânico depositado 

em antigos fundos de mar, principalmente na era Mesozoica, encontráveis em depósitos tanto do 

litoral quanto do interior.  

c) As reservas de gás e petróleo só podem ser encontradas na porção interior do território que já foi 

fundo de mar, como é o caso da bacia sedimentar amazônica.  

d) Os depósitos sedimentares que deram origem ao petróleo só aparecem em formações 

sedimentares arqueozoicas de fundo de mar, o que explica sua abundância na extensa costa 

brasileira.  

e) Depósitos de petróleo são exclusivos e não compartilham o espaço com o gás; por esse motivo, é 

impossível estabelecer uma exploração conjunta desses energéticos. 
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6. A ideia de que estamos vivendo uma nova fase da história geológica da Terra, marcada pelos impactos 

avassaladores da ação de uma única espécie – a nossa – sobre a estrutura do planeta, acaba de dar 

um passo importante rumo à aprovação oficial. Um time com mais de 30 cientistas apresentou suas 

conclusões após anos de debates e afirmou que sim, este é o Antropoceno, a Era do Homem. 
Reinaldo J. Lopes. www.folha.com.br, 07.01.2016. Adaptado 

Pode-se afirmar, corretamente, que a relação homem-meio indicada no excerto é reforçada  

a) Pela prática da reciclagem e da compostagem em ambientes urbanos.  

b) Pela agricultura e pelas formas de manejo familiares no campo.  

c) Pelo sedentarismo e pela domesticação de animais.  

d) Pela perenidade e pelo represamento de corpos hídricos. 

e) Pelo uso do carvão mineral e do petróleo como fontes de energia. 

 

 

7. A energia eólica passou a ser utilizada de forma sistemática para produção de eletricidade a partir da 

década de 1970, na Europa e depois nos Estados Unidos. No Brasil, essa energia 

a) apresenta um forte potencial no litoral nordestino. 

b) é largamente concentrada na Amazônia. 

c) representa cerca de 10% da matriz energética. 

d) tem maior produção concentrada no Sudeste. 

e) concorre diretamente com fontes tradicionais como o carvão. 
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8.  

 

A manchete publicada em jornal de grande circulação nacional nos leva a reflexão de que: 

I. Segundo o representante da ONU para Direito à Alimentação, o uso de terras férteis para cultivos 

destinados a fabricar biocombustíveis reduz as superfícies destinadas à produção de alimentos. 

II. No Brasil, o ministro da Agricultura afirmou que a produção de álcool não prejudica a produção de 

alimentos. Existe uma perfeita compatibilidade entre a produção de álcool e de alimentos. A 

plantação da cana-de-açúcar representa menos de 1% da produção total agrícola brasileira e as 

novas áreas para produção de álcool avançam para as pastagens. 

III. Segundo o representante da ONU para o Setor da Agricultura e Alimentação (FAO) o etanol e o 

biodiesel têm condições de serem transformados em aliados no combate à fome, desde que 

acompanhados de políticas públicas que estimulem a agricultura familiar, a oferta de créditos, e 

uma estrutura de mercado que favoreça o comércio de alimentos sem amarras protecionistas. 

IV. Atualmente o etanol é a maior fonte de energia do país. 

 

Estão corretas: 

a) Apenas as proposições II e III 

b) Apenas as proposições I e II 

c) Apenas as proposições I, II e III 

d) Apenas as proposições I e IV 

e) Todas as proposições 
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9. 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 óleos 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 dessa área, ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de florestas energéticas, 

permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais 

que o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente.  
José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Seminário da Comissão de Relações Exteriores e de 

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

 
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 derivados 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 florestas seja mais alta. 

e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o Cerrado e a Mata 

Atlântica. 
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10. SÃO PAULO, 19 Set 2013 (Reuters) - As hidrelétricas responderam por 77,43 por cento do total de 

energia produzida no país em julho, mês em que o governo decidiu desligar 34 térmicas, representando 

um aumento de 4,7 por cento em relação a junho. Já a geração termelétrica em julho foi de 12.641 

megawatts (MW) médios, uma queda de 12,1 por cento em relação a junho, quando essas usinas 

geraram 14.381 MW médios, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no 

informativo Infomercado de setembro. O governo decidiu desligar 34 usinas a óleo e diesel em julho, 

alegando que as chuvas ajudaram a encher os reservatórios das hidrelétricas – com exceção do 

Nordeste – e que o desligamento das usinas faria o sistema elétrico economizar cerca de 1,4 bilhão de 

reais mensais. Em agosto, após blecaute que atingiu o Nordeste, o governo religou cerca de 1.000 

megawatts de térmicas. O país passa agora pelo período seco, quando costuma ocorrer redução dos 

reservatórios das hidrelétricas – que deve ser recomposto com o começo do período chuvoso a partir 

de novembro. O nível dos reservatórios do Nordeste está em 33,28 por cento, segundo dados do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), atualizados na véspera, ante o nível de 46,52 por cento 

em junho – antes do desligamento da maior parte de térmicas. 

No Sudeste/Centro-Oeste, o nível passou de 63,75 por cento em junho para 50,9 por cento atualmente. 

No Sul, subiu de 80,83 por cento para 82,6 por cento. Já no Norte, o nível das represas caiu de 93,55 

por cento em junho para 60,7 por cento. Em julho, após a decisão de desligar as 34 térmicas e antes da 

notícia de religamento de 1.000 MW no Nordeste, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, estimou que 

durante o período seco o uso dos reservatórios das hidrelétricas resultaria em uma depreciação de 8 

por cento até novembro. 
Agência Reuters 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) O aumento da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira foi possível com 

a entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Amazonas. 

b) O “período seco” mencionado no texto refere-se à confirmação da hipótese de aquecimento global, 

ao contrário de uma variação normal dos índices pluviométricos para essa época do ano. 

c) As usinas hidrelétricas continuam a ser uma opção energética viável economicamente. A opção 

por essa fonte de energia foi acentuada no país a partir do governo Geisel, em um contexto de uma 

crise energética mundial. 

d) A opção brasileira pela hidreletricidade contraria o que se verifica nas maiores economias do 

mundo. Em razão de preocupações ambientais, inexistentes na legislação brasileira, países como 

EUA, Canadá, Rússia e China não utilizam esse método ultrapassado de geração de energia. 

e) Entre as fontes térmicas utilizadas como complemento na geração de eletricidade no Brasil, as 

usinas nucleares de Angra I, II e III ocupam maior participação do que as usinas movidas a gás 

natural, petróleo e carvão mineral. 
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Questão contexto 

 

Sabe-se que a energia eólica e solar são fontes seguras e limpas para se investir. Neste sentido, de 

acordo com seus conhecimentos sobre a geografia física do Brasil e ao observar as imagens abaixo, 

aponte as regiões do Brasil onde esse investimento poderia ser feito. Depois disso discorra sobre os 

motivos pelos quais esse investimento não acontece. 
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Gabarito 

 

1. E 

O primeiro contraste que pode ser observado na comparação entre os dois mapas é a grande 

representação de um potencial hidrelétrico numa área de baixa densidade demográfica. Além disso, 

menos da metade do potencial está de fato em operação. 

 

2. B 

Assim como o café, a cana de açúcar é amplamente cultivada no Brasil tradicionalmente. 

 

3. E 

O investimento do Brasil em cana para etanol poderia provocar uma possível crise alimentar. A cana de 

açúcar é muito plantada no Brasil, sendo um produto primário barato que se destina para as indústrias 

alimentícias. Se ele fosse muito valorizado e destinado para a produção de combustível, muitos alimentos 

iriam subir de preço por dependerem do açúcar que iria encarecer nos mercados. 

 

4. C 

A Amazônia Legal passou por vários investimentos que incentivam a exploração mineral e de energia. As 

obras de maior impacto são as hidrelétricas que afetam negativamente muitíssimas comunidades além 

de causaram imenso dano ambiental. 

 

5. B 

Para acertar a questão, é preciso associar as áreas de maior extração de petróleo localizadas nos litorais, 

próximo a origem da matéria prima. 

 

6. E 

A existência da delimitação histórica antropocênica não é consenso entre os acadêmicos. Porém, é 

inegável o tamanho do impacto e escala de alteração a humanidade é atualmente capaz de produzir.  

 

7. A 

O Nordeste brasileiro se destaca por ser a região que mais produz energia elétrica a partir das usinas 

eólicas, estas sendo capaz de suprir cerca de 50% da demanda energética da região e é responsável por 

aproximadamente 85% da energia eólica fornecida no país. O Nordeste possui este destaque pois está 

localizado em uma área de ocorrência de ventos unidirecionais e constantes. 

 

8. C 

A única afirmativa incorreta é IV pois o etanol não é a maior fonte energética brasileira. No sentido de 

produção de combustíveis, são os combustíveis fósseis, e no sentido de produção de eletricidade são as 

hidrelétricas. 

 

9. C 

As florestas energéticas são um exemplo de silvicultura pois são criadas com o objetivo de evitar o 

desmatamento sobre as florestas naturais. Elas contribuem para o fornecimento de biomassa florestal 

para, por exemplo, produção de biocombustíveis. Além disso, o reflorestamento para uso energético 

exerce um importante papel na utilização de terras degradadas. 
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10. C 

No período das chamadas crises do petróleo, se intensificou no Brasil o incentivo governamental à 

produção de energia a partir das hidrelétricas, fonte essa até hoje a mais utilizada no país para a produção 

de eletricidade. 

 

 

Questão Contexto  

 
A energia eólica poderia receber mais investimento 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 região 

Amazônica que recebe forte incidência solar e também no Sudeste onde a variação dessa radiação não 

é tão abrupta de acordo com as estações, como é no Norte do país, por exemplo. Essas fontes de energia 

não recebem investimento pleno porque o Brasil tem a questão do potencial hídrico que consegue abarcar 

a imensa necessidade por energia da população. Também porque existem grupos que controlam a 

situação energética e investem amplamente 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. 

 

 

 


