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Os biocombustíveis são fontes de energia recentemente implantadas
no país, caracterizados por serem do tipo renovável. São originados de
produtos vegetais (como a mamona, a cana-de-açúcar, entre outros).
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Seu uso é amplamente defendido, pois se trata de uma energia mais
limpa e que, portanto, acarreta em menos danos para o meio ambiente. Por
outro lado, os críticos apontam que muitas áreas naturais são devastadas
para o cultivo das matérias-primas necessárias para essa fonte de energia. Os
biocombustíveis mais utilizados no país são: o Etanol (álcool), o Biogás e o
Biodiesel.
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O gás natural geralmente é produzido de forma conjunta ao petróleo e
é responsável por quase 10% do consumo nacional de energia. Seu uso
predominante é na produção de gás de cozinha, no abastecimento de
indústrias e usinas termoelétricas e na produção de combustíveis
automotores.
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A energia nuclear também é um recurso energético utilizado no país. O
seu uso foi idealizado no início da década de 1960 e implantado a partir de
1969, com a criação do Programa Nuclear Brasileiro, sob a argumentação de
que a energia hidroelétrica, por si só, não seria suficiente para conduzir a
matriz energética do Brasil. Tal argumento se mostrou falso primeiramente
pela descoberta da real capacidade hidráulica do país (a terceira maior do
mundo) e, em segundo lugar, pela descoberta posterior de novas formas de
produção de energia, como os biocombustíveis.
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Em 1981, foi inaugurada a primeira Usina Nuclear brasileira, localizada
na cidade de Angra dos Reis e, por isso, denominada de Angra I. Porém, por
problemas técnicos, ela foi desativada e, atualmente, não se encontra em
operação. Posteriormente, em um acordo com a Alemanha, foram iniciados os
projetos de Angra II e III, que deveriam entrar em funcionamento na década
de 1980. Entretanto, a usina de Angra II começou a operar em 2000 e Angra III
até hoje não foi concluída.
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Além dos altos gastos e do baixo nível produtivo (apenas 3% da
produção nacional de eletricidade), as usinas nucleares de Angra são
duramente criticadas por grupos ambientais em razão dos altos riscos em
casos de acidentes ou vazamentos e pelo não estabelecimento de um local
fixo para a destinação dos resíduos radioativos gerados pela usina.
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O Brasil é um país cuja produção de eletricidade baseou-se, historicamente, na
dependência de duas principais matrizes: a hidrelétrica, predominante e prioritária, e a
termoelétrica, cuja maioria das usinas opera somente em tempos de baixa da primeira
matriz citada. Por esse motivo, a expansão da energia eólica no Brasil surge a partir da
necessidade de diversificação das fontes energéticas do país para que este fique menos
suscetível a crises no setor e também gere menos impactos ao meio ambiente.
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Embora a produção de energia a
partir dos ventos ainda seja pouco
representativa no território brasileiro, é
perceptível a evolução do setor no país
ao longo dos últimos anos. Em 2014,
segundo dados do Governo Federal, o
Brasil ultrapassou a Alemanha no que
se refere à expansão da energia eólica,
atingindo o segundo lugar mundial,
atrás apenas da China, que é o país que
mais investe em fontes energéticas no
mundo em razão de sua alta demanda.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/energia-eolica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/fontes-energia-1.htm


Energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor
emitidos pelo Sol. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma
fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica, respectivamente.
Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das
fontes alternativas mais promissoras para obtenção energética.
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Como funciona a energia solar?
A energia solar, como o próprio

nome indica, refere-se à energia cuja
fonte é o Sol. Sua captação pode ser feita
por meio de diversas tecnologias, como
painéis fotovoltaicos, usinas
heliotérmicas e aquecedores solares.
Basicamente, ao ser captada, a luz solar é
convertida em energia.

Nos painéis fotovoltaicos e nas
usinas heliotérmicas, a luz solar é
convertida em energia elétrica e térmica.
Já no aquecimento solar, a luz solar é
convertida em energia térmica.
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Tipos de energia solar
A energia solar pode ser usada na produção de

energia elétrica por meio de dois sistemas: heliotérmico
e fotovoltaico.

Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica nada mais é do que
a conversão direta da radiação solar em energia
elétrica. Essa conversão é realizada pelas
chamadas células fotovoltaicas, compostas por material
semicondutor, normalmente o silício. Ao incidir sobre as
células, a luz solar provoca a movimentação dos elétrons
do material condutor, transportando-os pelo material
até serem captados por um campo elétrico (formado por
uma diferença de potencial existente entre os
semicondutores). Dessa forma, gera-se eletricidade.
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Energia solar heliotérmica

No sistema heliotérmico, a energia
proveniente do Sol é transformada em calor,
aquecendo, principalmente, a água de residências,
hotéis e clubes. Para que isso seja possível, são
utilizados painéis solares (espelhos, coletores,
helióstatos), que refletem a luz solar, concentrando-
a em um único ponto no qual há um receptor.

O receptor é constituído por um líquido, que
é aquecido pela luz solar refletida nos painéis. Esse
líquido é responsável pelo armazenamento de calor,
aquecendo a água nas usinas e, assim, produzindo
vapor. Esse vapor movimenta as turbinas nas usinas,
provocando o acionamento de geradores, que
produzem energia elétrica.
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https://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-eletrica.htm


14



ATIVIDADE DE CLASSE 

01- As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis
(pequeno, médio e longo prazo) de acordo com a extração, consumo e
disponibilidade.

Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia?
a) biocombustíveis, petróleo e carvão mineral.
b) energia solar, energia eólica e urânio.
c) urânio, gás natural e energia hidrelétrica.
d) energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis.
e) gás natural, energia eólica e energia solar.

RESP: D
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02- Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à 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.

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.

RESP: C



03- A Usina de Itaipu é um empreendimento conjunto:

a) Brasil – Paraguai
b) Brasil – Argentina
c) Brasil – Paraguai – Argentina
d) Argentina – Paraguai
e) Brasil – Uruguai

RESP: A
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04- A bacia sedimentar do Brasil, que responde pela maior 
produção de petróleo é:

a) Bacia de Carmópolis.
b) Bacia de Tabuleiro do Martins.
c) Bacia do Meio-Norte.
d) Bacia do Recôncavo Baiano.
e) Bacia de Campos.

RESP: E
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ATIVIDADE DE CLASSE 
05- A matriz energética desse país é baseada em carvão mineral, transportado por ferrovias, que
usam muito diesel; o minério segue em navios, que consomem muito combustível, e o país ainda tem
demanda grande de petroquímicos, por conta da construção civil e bens de consumo e da sua
crescente urbanização. Em 2010, tornou-se o maior consumidor mundial de petróleo, ultrapassando
os Estados Unidos. Em 2003, o valor das exportações de petróleo do Brasil para esse pais era 0,5% do
total, e, em 2013, as exportações brasileiras saltaram para 8,7%, confirmando a liderança comercial
desse país com o Brasil.

O texto refere-se à
A) Alemanha.
B) Itália.
C) China
D) Austrália.
E) Índia.

RESP: C
19



06- Para resolver a questão, leia o texto a seguir, sobre fontes de energia, e selecione as 
palavras/expressões que preenchem correta e coerentemente as lacunas.
O _____ foi importante fonte de energia para a Primeira Revolução Industrial. Atualmente, 
as maiores reservas estão localizadas no hemisfério _____. É um dos principais 
responsáveis pela _____, pois sua queima libera grande quantidade de óxido de enxofre na 
atmosfera.

A) carvão mineral — norte — chuva ácida
B) petróleo — sul — poluição dos oceanos
C) petróleo — sul — chuva ácida
D) carvão mineral — sul — poluição dos oceanos
E) petróleo — norte — chuva ácida

RESP: A
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07- Sobre o consumo de energia no Brasil é correto afirmar que:

a) a Região Sudeste não consegue consumir toda a energia que produz;
b) o setor residencial e de comércio representam 80% do consumo total de 
energia;
c) mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis, 
como a hidráulica e a biomassa;
d) nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento 
do consumo de energia;
e) o petróleo e o carvão mineral representam mais de 70% de energia produzida 
para consumo no país.

RESP: C
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08- A energia elétrica, no Brasil, contribui de maneira significativa 
para atender às necessidades do país em fontes de energia. O 
setor que mais utiliza ou consome energia elétrica no Brasil é:

a) a indústria
b) os domicílios
c) o comércio
d) a iluminação pública
e) os transportes

RESP: A
22

https://www.coladaweb.com/fisica/eletricidade/energia-eletrica


09- Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à 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 busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 2
dez. 2012.

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

RESP: C
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