
 

Entende-se por energia a capacidade de realizar trabalho. Fontes de energia, dessa forma, são 

determinados elementos que podem produzir ou multiplicar o trabalho: músculo, o sol, o fogo, o vento 

etc. Com a evolução tecnológica, o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional, o consumo 

de energia foi se diversificando e se sofisticando. A energia e a água são os grandes problemas a serem 

enfrentados pelo homem no século XXI. 

Para entendermos melhor a evolução da energia na 

história da humanidade vamos atentar para as explicações do 

Professor Marival. 

A história da energia confunde-se com a história do 

homem.  O homem pré-histórico usava a energia proveniente do 

fogo para esquentar o próprio corpo e afastar os animais 

selvagens. Agora vamos retornar aos dias de hoje. Será que o 

homem moderno se contentaria apenas com a energia do fogo? 

Claro que não. Atualmente temos a nossa disposição televisores, automóveis, celulares, computadores e 

outros e todos esses equipamentos necessitam de energia para o seu funcionamento. 

O uso dessa energia resulta na produção do “lixo energético” que será dispersado no meio 

ambiente e se houver reação química há também um resíduo material. Para que você entenda usemos o 

exemplo de um carro que é abastecido com dez Reais de combustível. Menos de três Reais do 

combustível usado no abastecimento vai ser usado para movimentar o veiculo, os outros sete Reais ou 

mais é dispersado no meio ambiente sobre forma de energia térmica, sonora e uma serie de outros 

poluentes. Estamos diante de um desafio, a criação de uma alternativa para que o lixo resultante do uso 

da energia não faça mal a saúde humana e possa até servir de alimento para o planeta. 

 As fontes de energia primária, ou seja, a energia fornecida 

pela natureza, são classificadas em:  

Renováveis, assim chamadas porque nunca se esgotam, isto 

é, são fontes contínuas de energia. Por exemplo: solar, hidráulica, 

eólica (dos ventos), dos vegetais (lenha, carvão vegetal) e outras.  

Não-renováveis, assim chamadas porque se esgotam com o 

uso. Compreendem os minerais energéticos e radioativos, como 

carvão mineral, xisto urânio e tório.  

A utilização das fontes de energia normalmente é planejada pelo Estado, na forma da chamada 

matriz energética, na qual são dispostas as necessidades energéticas, suas disponibilidades e formas de 

obtenção e custos envolvidos, de acordo com o planejamento econômico.  

Atualmente as principais fontes energéticas usadas pelo homem são, em ordem de consumo 

mundial, o petróleo, gás natural e eletricidade. No Brasil as principais fontes de energia são em ordem o 

petróleo, a cana-de-açúcar, que atingiu um peso de 16 por cento da matriz energética brasileira em 

2007, e a hidroeletricidade. 



O petróleo é a fonte de energia mais usada no planeta 

e no Brasil.  A descoberta desse hidrocarboneto mudou a 

vida da população com o uso da sua enorme gama de 

derivados.  

O petróleo se forma a partir da decomposição de 

organismos que foram sedimentados a aproximadamente 

70 milhões de anos e por isso só é encontrado nas bacias 

sedimentares. Dentre as regiões com grande reserva de 

combustível merece destaque o Oriente Médio, área que foi 

mar, e teve o seu petróleo formado pela sedimentação 

principalmente de fitoplanctons marinhos. Principalmente 

nos últimos 50 anos essa região foi marcada por diversos 

conflitos motivados pelo “ouro negro”. Vale destacar a crise 

da década de 1970 que impulsionou uma mudança no 

comportamento comercial desse minério através da criação 

da OPEP (Organização dos países exportadores de petróleo) 

onde se criou um cartel. 

Podemos acompanhar nos dias de hoje uma alta no 

preço do petróleo nunca vista, que é fruto principalmente 

do aumento do consumo dos países emergentes como 

China, Índia e Brasil. 

No território brasileiro o petróleo é encontrado 

principalmente no estado do Rio de Janeiro, que concentra 

atualmente 80% da produção nacional, na Bacia de Campos. 

Outros estados também produzem petróleo como Bahia, 

Sergipe, Amazônia e outros. 

A maior parte do petróleo brasileiro é 

encontrada sob o mar na plataforma continental (que 

é uma extensão do continente submersa). A 

Petrobras é líder mundial em tecnologia para 

prospecção de petróleo em águas profundas. 

Recentemente o Brasil de destacou no cenário 

internacional com a descoberta da Bacia de Santos 

em São Paulo, uma área próxima a Bacia de Campos 

no Rio de Janeiro. Novos poços estão sendo avaliados 

no território nacional e caso seja confirmado o 

volume de petróleo desses poços o Brasil pode se tornar o maior produtor de petróleo no mundo. 

O carvão mineral foi a base da primeira Revolução 

Industrial. Também se trata de um combustível fóssil que é 

encontrado em bacias sedimentares, em áreas que foram 

antigas florestas. Tais florestas foram cobertas por 

sedimentos promovendo condições para a formação desse 

minério. O carvão é encontrado em abundancia em 

diversas áreas do planeta, com destaques para algumas 

áreas onde pode ser encontrado com maior abundancia, 

como é o caso da região da Manchúria na China. Outros  



países também se destacam por possuírem reservas de carvão como EUA, Índia, França, Alemanha, 

Inglaterra e outros. 

No Brasil as reservas estão presentes na região sul, mas são pouco exploradas, pois se trata de 

carvão de má qualidade, a Hulha, enquanto o de boa qualidade é o Antracito. Diante desse quatro somos 

obrigados a importar o carvão usado no país.  

Os principais usos do carvão são na siderurgia, metalurgia e termoelétricas (geração de energia 

altamente poluente). 

A Energia Nuclear, Apesar dos riscos e altos custos, se apresenta como uma excelente alternativa na 

produção de eletricidade, pois nesse sistema de produção não há lançamentos de poluentes na 

atmosferas, apesar de produzir resíduos tóxicos perigosos. 

O Brasil é destaque na produção de energia 

alternativa ao petróleo, como o etanol e o biodiesel. O 

etanol produzido no Brasil tem a cana-de-açúcar como 

matéria prima e na produção do biodiesel são usadas 

plantas oleaginosas como girassol, soja, mamona e 

outros.  

 O Brasil junto com a China e Índia são 

importantes países fabricantes biogestores, que são 

equipamentos usados na produção de gás combustível a 

partir de compostos orgânicos.  

 

 

 

 

 

 


