
FONTES DE ENERGIA

Energia:
capacidade de realizar trabalho



Tipos:

a)Renováveis:

nunca se esgotam.  EX.: solar, hidráulica, 

eólica (dos ventos), dos vegetais e outras. 

b) Não-renováveis:

se esgotam com o uso. Compreendem os 

minerais energéticos e radioativos, como 

petróleo,carvão mineral,urânio entre outras.









Mundo: maiores consumidores de energia 

EUA

China

Rússia

Japão

Índia

Alemanha

França

Canadá

Reino Unido

Coréia do Sul

Brasil
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NOVA MATRIZ BRASILEIRA:

 PETRÓLEO 

 CANA-DE-AÇUCAR  

 HIDRELETRICIDADE  

 OUTROS  







Principais Fontes de Energia 

A) Carvão Mineral:

a) Origem: florestas soterradas 

b) Estágios de Evolução

-Turfa 40%C

-Linhito 60% C

-Hulha 85% C

-Antracito 95% C



Principais Fontes de Energia 
A) Carvão mineral

Transformações químicas que 

processaram a partir de grandes 

florestas soterradas em antigos 

períodos da Era Paleozóica, no período 

Carbonífero.

Quanto mais antigo é o carvão 

maior concentração de carbono, 

maior seu poder energético.

fases de formação do Carvão:

primeira fase

Turfa (até 55%)

segunda fase

Linhita  (60% a 75%) 

terceira fase

Hulha (75% a 90%)

quarta fase

Antracito (95%)

mais encontrado, possui 80% de 

carbono
pouco encontrado, possui 95% de 

carbono





c)  Histórico: 1ª Revolução Industrial

d)  Áreas Tradicionais

- Alsácia Lorena

- Vale de Rhur

- Mandchúria

e)  Utilização:

- Termoeletricidade

- Fornos Industriais

- Indústria Química 



f)  Poluição Atmosférica

Libera:

Enxofre : promove a formação de chuvas 

ácidas

Carbono : contribui para o aumento do 

aquecimento global 



g)  Produção

*Mundial :

1)CHINA 

2)EUA

3)AUSTRÁLIA

Brasil : SUL

1)SC - CRICIÚMA

2)RS

3)PR        OBS.:HULHA-MÁ QUALIDADE
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Brasil: maiores reservas

de Carvão Mineral

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

RS - 77,5%

SC - 21,4%

PR - 0,9%

SP - 0,2%

SP

PR

SC

RS 



Desvantagens do uso do carvão mineral

1. Sua exploração requer grandes investimentos;

2. Favorece o acumulo de CO2 na atmosfera (Efeito Estufa)

3. Minas subterrâneas podem levar a terremotos, resultantes

da acomodação de terras superficiais.

4. Ameaças a saúde e a segurança dos mineiros, que

enfrentam o problema da morte lenta “doença negra” ou

morte súbita por desmoronamento.

5. Seu transporte é limitado



B)PETRÓLEO

a)Origem: 

SOTERRAMENTO DE 

MICROORGANISMOS MARINHOS 

b)Estágios de Evolução:

BETUME-PETRÓLEO-GÁS NATURAL



c)   Histórico:

- Descobrimento: Pensilvânia (E.U.A)                                              

- Fonte da 2ª revolução industrial                                                            

- Criação das sete irmãs                                                                        

- Criação de OPEP 1960                                                                           

- Crise: Década de 70

- Sec. XXI : 

Alta:Guerras e aumento do consumo

Baixa: Crise mundial



Sete Irmãs

As etapas de processamento e de transporte do petróleo exigem tecnologias altamente 

sofisticadas

A explosão do uso do 

hidrocarboneto ocorrida no inicio 

do século XX fez com que a 

tecnologia de exploração desse 

recurso centra-se nas mãos  das 

empresas pioneiras no mundo 

na exploração desse recurso.

as sete irmãs

Exxon, Mobeil, Oil 

Standard, Texaco, Gulf 

British Petroleum, Royal 

Dutch Shell

Empresas que monopolizaram 

o mercado de petróleo no 

mundo durante várias décadas

Além de explorarem as jazidas em seus territórios, essas empresas mantinham atividades em 

outros países produtores, sobre tudo no Oriente Médio, África e na América Latina, pagando 

os royalties aos governos locais



OPEP

Organização dos países exportadores de petróleo

Para acabar com o 

oligopólio das “Sete Irmãs”  

um grupo de países 

subdesenvolvidos 

produtores e exportadores 

de petróleo fundaram, em 

1960, uma organização 

política a fim de gerenciar a 

comercialização do 

petróleo.

Surge a OPEP

Irã, Iraque, Kuwait, Catar, 
Arábia Saudita, Emirados 

Árabes, Argélia, Líbia, 
Indonésia, 

Venezuela,Angola,Nigéria 
e Equador

Fundamental nas decisões 

econômicas e políticas 

mundiais, influindo nos preços 

de comercialização do produto 

no mercado internacional

1973, OPEP reduziu a oferta do produto no mercado, provocando um aumento de mais de 

400% no preço do barril



Os choques do petróleo

Primeiro Choque

1973, a tensão cresceu com 

um novo conflito, a Guerra 

Yom Kippur. O mundo árabe se 

revoltou com o apoio dos EUA 

a Israel e, em uma atitude 

inédita, decidiram usar o 

petróleo como “arma política”, 

aumentando o preço.

Conseqüências 

diretas

O preço do passou 

de US$ 2,70 para 

US$ 11,20 em 

menos de um ano.

Primeira vez na história do mundo capitalista 

que as nações subdesenvolvidas inverteram a 

dinâmica da economia, colocando os países 

desenvolvidos como reféns da matéria-prima



Segundo choque

Em 1979, Guerra Irã x 

Iraque, gerando 

instabilidade  no Oriente 

Médio e pressionando o 

preço do barril de 

petróleo para US$ 

34,00.

Conseqüências

diretas

Muito países viram 

sua economia, 

alicerçada na energia 

termoelétrica e nos 

derivados do petróleo 

desabarem.

Houve um redirecionamento de grande parte das nações, visando à diminuição da 

dependência do petróleo como principal fonte de energia, calcado na prospecção interna e 

na pesquisa de fontes alternativas de energia



Terceiro choque

Com a busca de 

novos locais de 

exploração e o 

incremento de novas 

fontes de energia, 

provocou a queda no 

mercado 

internacional do 

preço do barril.

Conseqüências  

diretas

A partir de 1986,  o preço 

do barril estabilizou na 

casa de US$ 17,00 

passando a sofrer 

pequenas alterações para 

mais ou para menos, 

conforme interesse do 

mercado internacional, no 

contexto econômico e 

político.





d) Produção







BRASIL:

1)RJ-BACIA DE CAMPOS







Histórico:

1) 1938 - CNP 

2) 1953 - Criação da Petrobras 

3) 1975-Proálcool/Contrato de risco

4) 1997- Fim do Monopólio-FHC

5) ANP



Petróleo no Brasil

A exploração de petróleo no Brasil é 

relativamente  recente

A primeira perfuração em busca de 

petróleo que ocorreu no Brasil, em 

1939, no recôncavo baiano, região 

do Lobato.

Em 1953, aos gritos de o o Petróleo 

é nosso nasceu a Petrobrás 

Estatal que recebeu o monopólio  da 

pesquisa, extração, transporte, refino e 

da importação de petróleo e seus 

derivados e também da exportação do 

petróleo extraído em território nacional
Esse monopólio pendurou até 

1997, quando FHC sancionou a lei 

que quebrava a situação de 

hegemonia da Estatal Estabeleceu que a Petrobrás tem certas 

prioridades sobre as eventuais concorrentes 

na escolha das áreas de atuação



Importante!

A quebras do 

monopólio num setor 

altamente estratégico 

como este requer 

amplo controlo, pois as 

empresas que atuam 

no ramo são 

poderosas 

transnacionais

O governo federal criou a ANP – Agência Nacional do 

Petróleo para fins de fiscalizações no setor.

Em 1973 produzíamos, cerca de 14% do petróleo 

necessário internamente. Hoje o Brasil é auto-suficiente 

na produção.

Possuímos petróleo 

economicamente 

explorável nas seguintes 

localidades:

Bacia Amazônica Bacia de Barreirinhas

Bacia de Mundaú Bacia Potiguar

Bacia Sergipe – Alagoas Bacia do Recôncavo

Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos

Bacia de Santos
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e) Utilização:

- Termoelétrica

- Indústria 

Petroquímica 

f) Poluição:

- Maré Negra

- Atmosférica



*Obs: Gás Natural:

- Fonte barata e limpa

- Brasil: RJ-AM-ES-BA(CAMAMU)

SP(BACIA DE SANTOS)      

 Maior Gasoduto: 

BRASIL-BOLÍVIA



*Obs: Gás Natural:

- Fonte barata e limpa

- Brasil: RJ-AM-ES-BA(CAMAMU)

SP(BACIA DE SANTOS)      

 Maior Gasoduto: 

BRASIL-BOLÍVIA







GASENE 2010







C) Hidrelétrica:
a)   Países com potencial

RÚSSIA,BRASIL,CANADÁ,EUA e CHINA

b)   Vantagens

- Renovável

- Baixo custo de manutenção

- Lago: piscicultura, irrigação,abastecimento de 
cidades e  lazer

c)   Desvantagens

- Instalação cara e lenta

- Longe dos centros consumidores

- Lago: inundam sítios arqueológicos e históricos, 
perda de biodiversidade e eutrofização
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D) Nuclear:

a) Fissão do átomo-UE/EUA/CHINA/RÚSSIA

b) Matéria-prima:

- Urânio 235/238

- Tório

c) Vantagens:

- Elevada produção

- Instalações próximas do consumo

- Domínio tecnológico: armas

d) Desvantagens:

- Alto custo de instalação, manutenção e segurança

- Lixo

- Vazamentos: Chernobyl 1986 / Ucrânia

- Terrorismo







Programa Nuclear Brasileiro:

HISTÓRICO:

ANGRA 1(VAGA-LUME)

ANGRA 2(50% DA ENERGIA DO RJ)

ANGRA 3(EM CONSTRUÇÃO)

RESERVAS: CARAJÁS-CAETITÉ BA

2006-ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO



ANGRA II













AGOSTO 2017



E)ALTERNATIVAS

1-EÓLICA:ENERGIA DOS 

VENTOS

EUA \ CHINA \ UE –

BRASIL 

(RN \ BA \ PI \ PE \ RS)

FONTE QUE MAIS 

CRESCE















https://fomatheus.wordpress.com/2015/02/10/matriz-

energetica-brasileira/
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2-SOLAR: energia captada por 

células fotovoltaicas

Utilizada em aquecimento de água e 

de interiores de prédios

ISRAEL-ALEMANHA-EUA

BRASIL(SP-SERTÃO RN/ PI BA PE ) 

















Parque Solar Nova Olinda PI
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USINA NA AUSTRÁLIA





3-BIOMASSA

é a energia produzida através dos 

vegetais,dos quais se extrai álcool, lenha e 

carvão vegetal, alguns óleos 

vegetais,entre outros. 



3.1 O Biogás

O gás liberado a partir da 

decomposição, feita por certas bactérias, 

de esterco, palha, bagaço de vegetais, e 

mesmo lixo. 

BIODIGESTOR OU USINA DE 

COMPOSTAGEM

CHINA INDIA BRASIL







3.2 O álcool

Álcool como fonte de energia: 

Brasil:cana-de-açúcar (etanol)

EUA : Milho (etanol)
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3.3 ÓLEOS VEGETAIS:

USADOS COMO 

COMBUSTÍVEIS:

MAMONA(AGRIC. 

FAMILIAR)

SOJA

GIRASSOL








