
Atividades - Fontes energéticas 
 

Discuta com os colegas e responda às seguintes perguntas por meio da leitura dos gráficos. 
 

1. É possível observar tendências ao aumento dessa fontes energéticas no século XXI? Quais 
os possíveis motivos  desse comportamento?  
 
O gráfico “Produção mundial de energia de fontes renováveis (exceto hidroeletricidade)” 
mostra que até o final dos anos 80 do século XX o uso dessas matrizes energéticas 
aumentaram muito pouco. Porém nos anos 90 em diante a quantidade de produção 
aumentou vertiginosamente, especialmente nos anos 2000, um crescimento quase 
exponencial. Vários são os motivos para esse aumento porém sem dúvida a educação 
ambiental trouxe a vista os impactos que o estilo de vida contemporâneo nos ambientes 
naturais, ou seja, existe um movimento político que critica os modos de produção e 
consumo de energia convencionais para o uso mais consciente dos recursos naturais, 
inclusive energéticos.  
 

2.  Observando o gráfico “Consumo mundial de energia”. Ordene as matrizes energéticas das 
mais importantes para as menos utilizadas. Que outras informações são possíveis de serem 
lidas nesse gráfico?  
 

As matrizes energéticas mais utilizadas são: Petróleo, carvão mineral, gás natural, 
hidroeletricidade, energia nuclear e por último as renováveis. Percebe que a produção de todas 
elas aumentaram nos últimos 25 anos porém algumas com maior velocidade que outras. A 
produção nuclear por exemplo quase não mostrou incremento enquanto as renováveis 
mostraram rápida expansão no século XXI. Também é possível perceber que as três fontes mais 
utilizadas são fósseis o que é um problema pensando num modelo mais sustentável de 
produção para o século XXI.   
 
3. Lendo os dois gráficos “Consumo de energia por região (2017)” compare as informações dos 
seguintes recortes regionais: 
 

a) Europa X Ásia Pacífico: O continente europeu mostra os maiores níveis de consumo de 
energia renovável e nuclear do mundo do mundo, já a região Ásia Pacífico mostram uma 
parcela bem inferior nessas matrizes. Fica claro como a principal fonte energética se 
concentra no uso carvão (quase 50% do total produzido).   

b) Oriente médio e América do Sul e Central: É notório como a região do Oriente médio é 
dependente de petróleo e gás natural. Quase 95% de toda a produção do país vem da 
queima de petróleo e gás natural, combustíveis fósseis que lançam muito carbona na 
atmosfera. Na América do Sul e Central fica claro a importância da Hidroeletricidade (as 
maiores porcentagens do mundo).  
 

4. Lendo o gráfico “Consumo de energia por região” Qual região mostrou o maior aumento no 
consumo de hidroeletricidade do mundo?  
 
Fica claro que a hidroeletricidade mostrou maior avança em relação às outras matrizes que 
mantiveram um aumento sem grandes variações. 



 
5. Lendo o gráfico “Geração de energia com fontes renováveis” qual região mostrou o maior 
incremento de produção de energia renovável? Quais os motivos para tanto? 
 
A região européia mostrou essa característica. Com índices de desenvolvimento econômico, 
social e educacionais mais avançados que as outras regiões é de se esperar uma 
conscienciência ambiental também mais desenvolvida. Do ponto de vista econômico fica claro 
que é uma das regiões do planeta que possuem capacidade de consumir energias alternativas 
em maior quantidade mesmo que isso represente certo incremento no custo de produção.  Vale 
ressaltar que os custos mais elevados de produção podem compensar pelas características de 
reduzirem os impactos ambientais e melhorando inclusive espaços de uso concentrado da 
sociedade como os espaços urbanos reduzindo os gastos sociais da população viver em 
espaços altamente poluídos.   

 
   
 


