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RESUMO   
 

 

Quando pensamos no tema energia, precisamos pensar tanto em eletricidade quanto em 

combustíveis. Somos altamente dependentes desses dois tipos de energia. Essa demanda nos leva a pensar 

nas fontes possíveis de serem utilizadas afim de saciar essa demanda. Cada país, de acordo com sua demanda 

e disponibilidade, encontra formas de produzir energia. Com a expansão urbana, industrial e populacional, 

se faz necessário que sejam encontradas formas sustentáveis de produzir energia. Assim, aumentando o 

crescimento, aumenta também o consumo e o uso dos recursos naturais. Vejamos as principais fontes de 

energia para que possamos fazer uma discussão das melhores fontes, com menores riscos ambientais e maior 

rendimento.  

 

Petróleo  

 

O petróleo tem sido a fonte de energia mais utilizada do mundo. Ele pode ser utilizado para a 

eletricidade e principalmente para os combustíveis. A gasolina e o diesel representam o grande mercado do 

petróleo. Ele é matéria prima industrial, muitos produtos dependem dele. Porém, é uma fonte finita de 

energia, ou seja, não renovável, e bastante poluente. Ele é um combustível fóssil de restos marinhos 

orgânicos comprensados e transformados com o tempo.  Com a descoberta do pré sal no litoral sudeste, o 

Brasil conseguiu muito dinheiro. A evolução das técnicas de exploração marinha e a Petrobrás ganharam 

bastante lugar no cenário mundial.  

 

Carvão, Gás e Xisto 

 

Esses combustíveis fosseis são amplamente utilizados, também poluentes e não renováveis. O carvão 

foi a matéria prima que motivou a primeira revolução industrial. O carvão polui mais que o petróleo e a 

principal reserva de carvão está na China. As termelétricas usam bastante carvão, que também é matéria para 

indústria.  

O gás é o mais barato e menos poluente, mas é de difícil transporte, o que encarece o processo. Os 

gasodutos são canos que o transportam.  

O xisto não é amplamente utilizado pois é muito poluente. Ele pode ser usado para produzir óleo 

combustível e gás. O Brasil possui grandes reservas de xisto, mas a maior reserva está nos EUA, o que tem 

aumentado o consumo. Quando é mal utilizado pode contaminar águas, o que é muito perigoso.  

 

Hidrelétricas 

 

O Brasil tem como sua principal matriz elétrica, a hidroeletricidade. Isso porque temos um grande 

potencial hídrico, muitos rios caudalosos de alta capacidade e potência. Apesar de ser uma energia 

renovável, ela possui o problema do alagamento, expulsando populações, animais e alterando o nível dos 

rios. Por isso as hidrelétricas tem alto impacto. 

 

Biomassa 

 

O Brasil é destaque nesse tipo de energia. Esse combustível através das plantas, ou seja, é renovável. 

A queima da cana de açúcar pode ser utilizada para produzir o álcool etanol. Nos EUA há produção de 

biodiesel com beterraba e milho. Os motores flex foram produzidos também no Brasil, podendo receber 

álcool ou gasolina. Assim, é um combustível orgânico, e não fóssil, poluindo menos. No Brasil, se fosse muito 

explorado o etanol, poderíamos ter uma crise alimentar já que o preço do açúcar iria subir. Novos campos 

agrícolas iam ser abertos, e já possuímos o problema ambiental da soja e do gado.  
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Renováveis  Solar, Eólica e Maremotriz 

 

Essas energias são abundantes na terra. Para investir nelas é necessário ter o recurso natural em 

grande escala e também obter tecnologia para a transmissão dessa energia, o que requer dinheiro sendo a 

Maremotriz a mais cara. 

 

Energia nuclear 

O Brasil possui usinas nucleares como Angra I e II. Elas exigem alta tecnologia e conseguem produzir 

muita energia. Os riscos são graves já que possui material contaminado que, se vaza, gera uma grande 

contaminação. O descarte de produtos radioativos ainda é um problema, gerando lixo nuclear. As turbinas 

também alteram a temperatura superficial do mar e do vento que é utilizado.   

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  

 
A iniciativa apresentada está associada à preocupação contemporânea de garantir a 

a) produção padronizada de bens industriais. 

b) prestação qualificada de serviços urbanos. 

c) utilização consciente dos recursos naturais. 

d) dispersão espacial das unidades produtivas.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

A principal preocupação contemporânea relacionada ao tema está na utilização dos recursos naturais de 

forma consciente e sustentável, ou seja, de forma que não se esgote e possibilite a continuação da vida 

humana na terra. 

 


