
Fontes de energia



Conceitos
FONTES

• PRIMÁRIAS:
– Petróleo
– Carvão mineral
– Gás natural
– Eólica
– Solar
– Hidráulica
– Nuclear

Gasolina

Eletricidade

SECUNDÁRIAS



Conceitos
Renováveis
• Eólica
• Solar 
• Hidráulica
• Gás metano
• Carvão vegetal

Não-renováveis
• Petróleo
• Carvão mineral
• Gás natural
• Xisto
• Urânio

Diferença entre Oferta Natural e Consumo Social

Vantagens:
•Ausência de rupturas tecnológicas
•Menor impacto ambiental

Desvantagens:
•Maior área
•Menor produção de energia
•Restrições espaciais e sazonais
•Irregularidade de oferta

Demanda no atual estágio de 
desenvolvimento do capital

Obs.: não há energia 
“limpa”; todas causam dano 
ambiental na sociedade 
produtivista



(Ufrgs 2006)  O uso de energia oriunda dos ventos para produzir 
energia elétrica é recente no Brasil. Em relação a essa temática, 
são feitas as seguintes afirmações.

I - A energia eólica, por ser uma fonte limpa de energia, não gera 
nenhum tipo de impacto ambiental.

II - No Rio Grande do Sul, desde 2004, há pelo menos cinco 
grandes parques eólicos em funcionamento, com destaque para o 
de Osório, que proporciona metade de toda a energia consumida 
no litoral norte do estado.

III - O litoral dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte está 
entre as áreas brasileiras com maior potencial de instalação de 
aerogeradores para produzir eletricidade, graças aos ventos que 
sopram nesse litoral.

desde 2004



(Unesp 2004)  Em vários países do mundo ainda existe grande número de habitantes 
que não têm acesso à energia elétrica, principalmente nas zonas rurais. No Brasil, 
estimam-se entre 20 e 25 milhões as pessoas que não usufruem das comodidades 
proporcionadas pelo fornecimento regular dessa forma de energia, por vários motivos; 
em geral, isso decorre da combinação entre baixo nível de renda da população e 
existência de vazios de geração ou distribuição de energia.

a) agrupe as fontes de energia renováveis e não-renováveis. Dentre as fontes 
renováveis geradoras de energia elétrica, justifique quais são as mais adequadas, 
considerando impacto ambiental e contribuição para o efeito estufa.

b) qual é a importância das fontes renováveis de geração de energia para o 
desenvolvimento e implantação de políticas energéticas em um país? 



Matriz energética
Fontes primárias usada na sociedade
•Variam no tempo e no espaço
• Mundo

– Primeira RI
• Maquina a vapor
• Era do carvão

– Segunda RI
• Combustão-eletricidade
• Era do petróleo

– Terceira RI
• Permanência dos “fósseis”

• Brasil
– Maior consumo de petróleo 

em meados do século XX
• Industrialização

Particularidades regionais e 
históricas



Carvão mineral
Região pantanosa fria
•Baixa decomposição

Turfa

Linhito

Hulha Antracito

Carvão com mais carbono e 
menos impurezas

Carvão coque



Petróleo

sapropel



Xisto – fraturamento hidráulico

Contaminação das águas subterrâneas, solos, animais (inclusive homem)



Energia nuclear

Três circuitos de água
•Em contato com o combustível
•Geração de vapor
•Resfriamento

Problemas:
•Risco
•Custo
•Descarte do material

•Vida útil da usina



Hidráulica – hidrelétrica

Problemas:
•Área inundada – perda de vegetação
•Migrações
•Perda de área agrícola
•Emissão de GEE – metano

Regularização da oferta 
de energia



Eólica

4 ou 5 vezes a altura 
da torre

Problemas:
•Oscilação na oferta
•Localização
•Área ocupada: desmatamento; nivelamento



Solar

Fotovoltaica: isolada ou na rede

Heliotérmica
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