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Geração de energia e seus impactos 
 

 
 

 

RESUMO   
 

Fontes de energia 
 

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

água, nas hidrelétricas. É a principal fonte de energia do Brasil.

quanto pelo curso do rio. Não polui tanto a atmosfera quanto a energia térmica, 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. 

 
Para a construção de uma hidrelétrica, grande área é alagada. Ocorre a decomposição de vegetais dessa 

região, liberando CO2 e CH4, gases importantes para o agravamento do efeito estufa. 

Outro desequilíbrio é o comprometimento da piracema, que é a subida do rio por peixes para a desova.  

Ainda, há um impacto social sobre a população que vive aos redores de uma hidrelétrica.  
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Energia termonuclear 
A energia nuclear permite produzir energia nas 

centrais nucleares, graças ao calor liberado quando 

há FISSÃO atômica.  Ela depende de um combustível 

passível a fissão, o urânio, um mineral radioativo que 

capacidade de liberação de energia.  

 

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. Além disso, há o 

aquecimento das águas próximas às usinas, pois 

utilizam essa água para o resfriamento no processo 

de geração de energia.  

 

2 

e CH4.  

 

 

Usinas térmicas 
A energia térmica a combustão, ou simplesmente térmica, 

depende da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, 

gás e o petróleo. São consideradas ALTAMENTE POLUENTES e 

liberam gases que aumentam o efeito estufa no planeta. É 

produzida nas termelétricas. O Brasil ainda utiliza bastante 

esse tipo de energia, sobretudo quando a pluviosidade é 

baixa para gerar a energia necessária nas hidrelétricas. 

 

 

 

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 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. 
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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, 

nascem os ventos, movimentos do ar. Essa 

energia permite fazer energia nas turbinas 

eólicas. Essa fonte causa poluição sonora 

além de afetar a fauna (pássaros). No 

entanto, é uma das energias mais limpas do 

mundo e o Brasil possui grande potencial 

para sua produção. 

 

A 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. 

 

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 é o calor terrestre. É a forma de energia mais barata de se produzir e se manter, mas 

somente locais muito específicos 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 geotérmica (a custo quase zero). 
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Energia Maremotriz 
Por fim, temos a energia maremotriz. Essa energia depende exclusivamente da intensidade das marés e das 

correntezas marinhas. Há usinas específicas para cada uma, que se utilizam de turbinas (no caso das 

correntezas marinhas, turbinas subaquáticas) para gerar eletricidade. Essa energia é limpa, mas necessita 

grande investimento, pois ainda gera energia insuficiente para sustentar uma grande população ou 

produção. 

 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

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 percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), 

biomassa (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 considerar 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 das hidrelétricas 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). 

 

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, tornando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. 

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

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

oferta. 

 

2. O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que influencia a reprodução de 

algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa 

mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos 

ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução de desses animas 

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o (S) 

a) percurso da migração. 

b) longevidade dos indivíduos 

c) disponibilidade de alimentos 

d) período de migração da espécie 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

aumentar seu potencial energético. A matéria orgânica morta nessa área alagada (vegetais afogados, 

animais, etc) é decomposta, iniciando um processo de eutrofização. Ao final deste processo, esse 

reservatório eutrofizado passa a liberar metano, um gás estufa,  em decorrência da decomposição 

anaeróbica da matéria orgânica. 

 

2. a 

A intervenção humana dificulta a migração de peixes, que sobem o rio para realizar a desova.  

 


