
 
 

Material complementar para impressão 
 

Imprima as imagens abaixo, preferencialmente em tamanho A3 e no papel canson. Caso não seja possível, a folha sulfite é uma boa alternativa. Cole as imagens 
na cartolina ou papelão para que as peças, ao serem recortadas, fiquem com aspecto mais firme e resistente, facilitando o manuseio. 
 
Realize também a impressão das características de cada usina que participam da geração de energia elétrica no Brasil. Elas estão em um quadro, no fim deste 
arquivo. Recorte e cole-as no verso das peças do quebra-cabeça. Em cada quebra-cabeça, você deverá colar as informações sobre uma usina. Nem todas as peças 
de cada quebra-cabeça terão informações coladas no verso, mas as que tiverem vão ajudar os alunos a começarem a montagem porque eles saberão que cada 
quebra-cabeça tem dados sobre um tipo de usina.  
 
Para guiar a sua impressão, abaixo estão as descrições que correspondem a cada usina. Você pode trocá-las e substituí-las conforme o modelo mais comum no 
seu município. Não deixe indicado nas peças a que usina corresponde a descrição para que os alunos testem as próprias hipóteses: 
 
 
 

Usinas Hidrelétricas 
● Os maiores produtores 

mundiais são, pela 
ordem, China, Estados 
Unidos, Canadá e Brasil. 

● As maiores usinas são 
Três Gargantas (China) e 
Itaipu (Brasil/Paraguai). 

● O represamento gera 
impactos ambientais e 
sociais pela inundação 
de áreas naturais ou 
ocupadas por pessoas. 

Usinas Nucleares 
● O Brasil possui duas 

usinas em 
funcionamento, Angra I 
e Angra II, no estado do 
Rio de Janeiro. 

● Utiliza o vapor de água 
para mover o gerador e 
produzir energia 
elétrica, a partir de 
reações nucleares que 
ocorrem em alguns 
materiais. 

Usinas Eólicas 
● Os maiores produtores 

são Estados Unidos, 
Alemanha e China.   

● Não emite gases de 
efeito estufa e usa o 
vento como recurso 
renovável para geração 
de energia. 

Usinas Termelétricas 
● Usam gás natural ou 

derivados do petróleo 
como fonte de energia. 

● A queima de 
combustíveis emite 
substâncias como o gás 
carbônico, que poluem a 
atmosfera e intensificam 
o efeito estufa. 

Usinas solares 
● Há possibilidade de 

criação de uma usina no 
deserto do Saara com 
capacidade de gerar 
100.000 MW, 
correspondente a 4 
Usinas de Itaipu. 

● Não causa impacto 
ambiental severo. A 
emissão de poluentes 
na fabricação de células 
fotovoltaicas é reduzida 
e bastante controlada. 

Usinas de Biomassa 
● A produção de energia é 

a partir da combustão 
de matéria orgânica 
produzida e acumulada, 
como bagaço de 
cana-de-açúcar. 

● Geração de energia 
próxima aos centros de 
carga, o que pode 
reduzir a necessidade 
de construção de linhas 
de transmissão. 

Usinas de Gás Natural 
● O gás oriundo da 

decomposição da 
matéria orgânica é 
conduzido às usinas 
termelétricas, e usado 
como combustível. 

● O Brasil tem potencial 
para produzir energia 
elétrica a partir dessa 
usina, por ser produtor 
de animais confinados. 

Usinas Geotérmicas 
● É a energia obtida a 

partir do calor 
proveniente da Terra, 
mais precisamente do 
seu interior. 

● A usina Hellisheidi é a 
segunda maior usina do 
mundo, localizada na 
Islândia. 

Usinas Maremotriz 
● Geração de energia 

através da utilização da 
energia contida no 
movimento de massas 
de água devido às 
marés. 

● Existe no Brasil a usina 
piloto de ondas 
geradoras de energia 
elétrica em São Gonçalo 
do Amarante, Ceará. 

Célula Combustível 
● O Brasil apresenta a 

tecnologia em fase 
experimental, espécie 
de pilha que gera 
energia elétrica a partir 
do hidrogênio.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onde estão as usinas de geração de energia elétrica no Brasil?  

 



 
 

 

 
Energia cada vez mais renovável 

 

 



 
 

 
Geração de energia elétrica por fonte no Brasil - Participação em 2016 

 

 



 
 

 
Geração de energia elétrica - Participação Regional no Brasil em 2016 (GWh) 

 

 



 
 

 
Geração de energia elétrica - 10 maiores países (%) 

 



 
 

Os maiores 
produtores 

mundiais são, pela 
ordem, China, 

Estados Unidos, 
Canadá e Brasil. 

As maiores usinas 
são Três Gargantas 

(China) e Itaipu 
(Brasil/Paraguai). 

 
 

Represamento gera 
impactos 

ambientais e sociais 
pela inundação de 
áreas naturais ou 

ocupadas por 
pessoas. 

 

Os  maiores 
produtores são 
Estados Unidos, 

Alemanha e China.   
 

 

Há possibilidade de 
criação de uma 

usina no deserto do 
Saara com 

capacidade de 
gerar 100.000 MW, 
correspondente a 4 

Usinas de Itaipu. 
 

Não causa impacto 
ambiental severo. A 

emissão de 
poluentes na 
fabricação de 

células fotovoltaicas 
é reduzida e 

bastante 
controlada. 

 

Usam gás natural 
ou derivados do 
petróleo como 

fonte de energia. 
 
 

A queima de 
combustíveis emite 
substâncias como o 
gás carbônico que 

poluem a 
atmosfera e 

intensificam o 
efeito estufa. 

 

 

: Utiliza o vapor de 
água para mover o 
gerador e produzir 
energia elétrica, a 
partir de reações 

nucleares que 
ocorrem em alguns 

materiais. 
 

: A produção de 
energia é a partir da 

combustão de 
matéria orgânica 

produzida e 
acumulada, como 

bagaço de 
cana-de-açúcar. 

 

Geração de energia 
próxima aos 

centros de carga, o 
que pode reduzir a 

necessidade de 
construção de 

linhas de 
transmissão. 

 

O gás oriundo da 
decomposição da 
matéria orgânica é 

conduzido às usinas 
termelétricas, e 

usado como 
combustível. 

 

 

É  a energia obtida 
a partir do calor 
proveniente da 

Terra, mais 
precisamente do 

seu interior. 

:A usina Hellisheidi 
é a segunda maior 

usina de energia 
geotérmica do 

mundo, localizada 
na Islândia. 

: É o modo de 
geração de energia 
através da 
utilização da 
energia contida no 
movimento de 
massas de água 
devido às marés. 

 
 

Existe no Brasil a 
Usina piloto de 

ondas geradoras de 
energia elétrica em 

São Gonçalo do 
Amarante, Ceará. 

 

 

 
Quadro com as informações sobre as usinas geradoras de energia elétrica. Recorte e cole-as no verso de algumas peças do                                       
quebra-cabeça. Nesse quadro há espaços vazios reservados para você adicionar informações da usina responsável em trazer a energia                                   
elétrica do seu município, se desejar.  
 

 


