
Apostila de Geografia 01 – Energia 

 

 

1.0 Conceitos 
 

 Capacidade de realizar trabalho. 

 Determinantes para produzir e/ou multiplicar trabalho (músculos, sol, águas 

correntes, vento, combustíveis, minerais). 

 Energia é um elemento básico para a sociedade moderna, é por seu intermédio 

que as máquinas e os motores funcionam ou que as luzes acendem. 

 Energia esta envolvida em todas as ações que ocorrem no universo. 

 Energia é habilidade para realização de certo trabalho (Iluminação, Crescimento, 

Aquecimento, Movimento, Comunicação). 

 Origem da palavra “Energia”: 

 Vem do grego “ENÉRGEIA” > ENERGIA 

 Capacidade de um agente para realizar trabalho. 

 Produção de movimento contra uma resistência. 

 

2.0 Características 
 

 Não possui cheiro; 

 Não tem peso nem cor; 

 Não podemos vê-la diretamente; 

 Podemos percebê-la nas mudanças e transformações por ela produzidas. 

 

3.0 Fontes de Energia 
 

3.1 Evolução das Fontes de Energia 
 

 As primeiras formas de fonte de energia que o homem utilizou: esforço 

muscular (homem e animais domesticados, como o cavalo, o boi e outros) a energia 

eólica e hidráulica. 

 Revolução Industrial: a partir da segunda metade do século XVIII e no início do 

século XIX, surgem as modernas máquinas, inicialmente movidas a vapor, e hoje, 

através de três meios principais: 

 Queima de Carvão e petróleo (Usinas termoelétricas); 

 Forças das águas (Usinas hidroelétricas); 

 Fissão e fusão nuclear (Usinas nucleares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Fontes Primárias de Energia 
 

 Recursos energéticos disponíveis na natureza ou que dela podem ser obtidos de 

forma direta. 

 Fontes não-renováveis: 

 Milhões de anos para a formação; 

 Suprimento limitado; 

 Uma vez utilizados NÃO são susceptíveis de regeneração espontânea ou 

mesmo pela intervenção adequada do homem. 

 Combustíveis fósseis: Óleo Combustível, Óleo Diesel, Gasolina, Propano, 

Gás Natural, Carvão Mineral, Petróleo. 

 Combustíveis nucleares: Urânio, Plutônio. 

 Na utilização dos recursos esgotáveis, é imprescindível a adoção de 

práticas conservacionistas, tendo em vista principalmente a explosão 

demográfica, que impõem uma necessidade cada vez maior desses 

recursos. 

 Conservacionismo não significa guardar os recursos, mais utilizar os bens 

fornecidos pela natureza, sem destruí-los, extrair deles o máximo de 

benefícios para o homem pelo maior espaço de tempo possível. 

 Fontes renováveis: 

 Recompostas em curto espaço de tempo. 

 Uma vez utilizados, são susceptíveis de regeneração espontânea ou através 

de práticas conservacionistas. 

 

Hidroeletricidade Produzida a partir da energia potencial gravitacional da água 

Energia da biomassa Proveniente da combustão ou de combustível extraído de detritos animais e vegetais 

(madeira, óleo vegetal, etc.) 

Energia solar Capturada da radiação solar. coletores solares. Células solares transformam energia solar 

diretamente em energia elétrica. 

Energia eólica Gerada pelo vento 

Energia geotérmica Uso do calor do planeta Terra 

Energia maré motriz Capturada das marés 

 
3.3 Fontes Secundárias de Energia 
 

 Produtos energéticos oriundos de Fontes Primárias mediante processo de 

transformação. 

Ex. Óleo diesel, gasolina, óleo, combustível, GLP, açúcar, álcool, bagaço. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Fontes Alternativas de Energia 
 

 Energia solar: 

 Sistema ativo: Dispositivos e equipamentos mecânicos para transportar 

calor = Termo solar. 

 Sistema passivo: Coleta e transporta calor por meios naturais = radiação, 

convecção, condução. 

 Energia eólica: captada por sistema de hélices, a energia eólica é transformada 

em eletricidade nos aerogeradores. 

 PCHs (Pequena Central Elétrica): 

 Geração de eletricidade de baixo impacto no ecossistema. 

 Normalmente encontra-se esses geradores em fazendas e sítios. 

 Energia Maré motriz: fonte de energia mecânica, limpa e inesgotável que pode 

ser captada por turbinas para gerar eletricidade. 

 Células combustível: baterias (pilhas) que convertem energia química 

diretamente em energia elétrica e térmica, elas possuem uma operação contínua 

graças à alimentação constante de um combustível, o Hidrogênio. 

 Biogás. 

 Biodiesel: 

 Fonte Primária (soja, girassol, mamona, algodão, amendoim) gera Fonte 

Secundária (óleos vegetais respectivos), que quando reage com o álcool 

catalisador, gera o Biodiesel, o “diesel natural”. Ele serve para: 

 Combustível para motores de veículos; 

 Geração de eletricidade; 

 Matéria-prima em diversos ramos da indústria (cosméticos, remédios e 

explosivos). 

 Cana-de-açúcar: 

 O bagaço da cana-de-açúcar vai para a cogeração, gerando o etanol, 

calor, eletricidade. 

 Etanol – Álcool Etílico (C2H5OH). 

 O etanol é composto, aqui no Brasil, de 96% de etanol e 4% de água 

e aparece na nossa gasolina, como substituto do chumbo. 

 

3.5 Fontes de Energia Tradicionais 
  

 Petróleo. 

 Carvão mineral. 

 Lenha. 

 Carvão vegetal. 

 Gás natural. 

 Hidroeletricidade. 

 Energia nuclear. 

 

3.6 Fontes de energia alternativa 
 

 Álcool, xisto betuminoso, energia, solar, energia eólica, marés, biomassa. 

 Desenvolver a capacidade geradora de energia das fontes alternativas, visando 

diversificar ao máximo as fontes de consumo energético. 



3.7 Gráficos 
 

 Consumo de energia no mundo 

 

 
 

 Mundo: maiores consumidores de energia  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0 Usinas Termoelétricas – Carvão Mineral e Petróleo 
 

 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. 

 

 
 

 Locais de maior produção: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUA 
Montes Apalaches 
Montanhas Rochosas 

Rússia Montes Urais 

Alemanha Vale do Ruhr 

Polônia Silésia 

Inglaterra Yorkshire, Lancashire 

Maiores produtores de 
carvão (hulha) do mundo 

China, EUA, Rússia, 
Cazaquistão, Índia, 
Polônia, Alemanha, 

África dos Sul, Austrália 

 

 

 

 

 

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 



4.1 Carvão 
 

 Energia elétrica em usinas termoelétricas, para produzir aço nas siderúrgicas, e 

como matéria-prima na indústria química. 

 Foi importante para a revolução Industrial. 

 Em 1880, 97% da energia consumida no mundo provinha desse recurso, foi 

perdendo espaço para o petróleo e hoje corresponde a menos de 26%. 

 Meados da década de 1960 e inicio da década de 1970 o preço do Carvão baixou 

e muitas minas deixaram de produzir, o custo de exploração era maior que os valores da 

venda do minério. 

 Com os aumentos do preço do petróleo, o carvão voltou a ser explorado em 

grande escala. 

 Os chineses queimavam carvão e os romanos da época clássica também o 

fizeram. 

 As reservas mundiais são suficientes para 100 anos de consumo, considerando 

um crescimento demográfico em torno de 5 %. 

 A Rússia e o Cazaquistão juntos têm cerca de 50%. EUA dispõem de 18% e a 

China 10%. 

 Desvantagens do uso do carvão mineral: 

 Sua exploração requer grandes investimentos; 

 Favorece o acumulo de CO2 na atmosfera (Efeito Estufa); 

 Minas subterrâneas podem levar a terremotos, resultantes da acomodação 

de terras superficiais; 

 Ameaças a saúde e a segurança dos mineiros, que enfrentam o problema 

da morte lenta “doença negra” ou morte súbita por desmoronamento; 

 Seu transporte é limitado. 

 

4.1.1 Carvão Mineral no Brasil 
 

 As jazidas de carvão mineral localizam-se no sul do país, nos terrenos 

permocarboníferos da borda oriental da Bacia do Paraná. 

 Além de não termos grandes jazidas, nosso carvão tem pouco poder calorífico. 

 Bacias carboníferas estão centradas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no 

Paraná. 

 Importação para atender a demanda interna das metalúrgicas e siderúrgicas. 

 As jazidas de SC são as de melhor qualidade, apesar disso é necessário passar 

por um processo de purificação e ser misturado ao carvão importado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Petróleo 
 

 O ouro negro. 

 Na atualidade a principal matriz energética do mundo. 

 Formação se deu no Cretáceo, entre 135 milhões de anos e 65 milhões de anos 

atrás. 

 É extraído de depósitos naturais presentes no subsolo, onde se encontram 

armazenadas também outras substâncias energéticas, como o gás natural e o xisto 

betuminoso. 

 São obtidos vários produtos: gasolina, óleo diesel, querosene e a nafta, matérias-

primas para as indústrias petroquímicas. 

 Tecidos sintéticos, inseticidas, tintas, explosivos, plásticos e etc. 

 Quanto ao total mundial desse recurso estima-se que sua existência limita-se aos 

próximos cinqüenta anos. Esse calculo é relativo, existe uma diminuição na utilização 

do recurso, além disso, outras reservas podem ser descobertas. 

 Em meados de 1971 o petróleo respondia por cerca de 68% da energia utilizada 

no mundo, em 1999 já tinha reduzido para 40%, em função da retomada do uso do 

carvão mineral e também do incremento das chamadas fontes alternativas de energia. 

 Mais de 60% das reservas mundiais de petróleo localizam-se no Oriente Médio. 

Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã e Emirados Árabes Unidos. 

 Arábia Saudita possui cerca de 26,6% das reservas mundiais de petróleo. 

 

4.2.1 Formação do Petróleo 
 

 Durante o período Cretáceo, grande quantidade de microrganismo marinhos, 

zooplânctos e fitoplânctos, acumulou-se no fundo dos mares e dos oceanos, formando 

camadas de matéria orgânica. 

 Sedimentos de rochas recobriram a matéria orgânica, enquanto bactérias fizeram 

sua decomposição. O calor do manto e pressão das camadas superiores de rocha fizeram 

com que os restos de vida marinha se transformassem em uma substância viscosa de cor 

escura, composta de hidrocarbonetos. 

 A movimentação das placas tectônicas criou depósitos de petróleo que ficaram 

armazenados entre camadas de rochas sedimentares durante milhões de anos.  

 

4.2.2 Geopolítica do Petróleo 
 

 Os produtores e consumidores de petróleo possuem reservas somente para 10 

anos (EUA, Canadá) e de 18 anos (Rússia e da China). 

 A Arábia Saudita tem as melhores perspectivas, pois possui reservas para os 

próximos 80 anos. Com o esgotamento das reservas de outros países existe uma 

tendência de maior exploração de suas reservas e diminuição desse prazo. 

 Os maiores produtores de petróleo são: Arábia Saudita, EUA, Rússia, Irã, 

Venezuela, México, Noruega, Iraque, Cazaquistão, China, Canadá. 

 Alguns dos maiores produtores são também grandes consumidores, como é o 

caso dos EUA. 

 Existem os grandes produtores, porém com baixo índice de utilização interna: 

Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. 



 Rússia e China deixaram de exportar petróleo e passaram a comprar, 

principalmente quando os preços estão em baixa, percebendo que estavam equivocados, 

na sua política de exportação, passaram a comprar petróleo no mercado externo. 

 As etapas de processamento e de transporte do petróleo exigem a utilização de 

tecnologias altamente sofisticadas 

 Sete Irmãs 

 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, e que 

monopolizaram o mercado de petróleo no mundo durante várias décadas. 

 As sete irmãs: Exxon, Mobeil, Oil Standard, Texaco, Gulf British 

Petroleum, Royal Dutch Shell. 

 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. Ela influi nas decisões econômicas e políticas mundiais, 

modificando preços de comercialização do produto no mercado 

internacional. 

 A OPEP: Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, 

Argélia, Líbia, Indonésia, Venezuela. 

 

4.2.3 Choques do Petróleo 
 

 Primeiro choque: 

 Em 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: 

 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: 

 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: 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. 

 

4.2.4 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. 

 A quebra 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 


