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Aula 11- A matriz energética brasileira 

Para iniciar, vamos observar o direcionamento da indústria automobilística em relação 
aos carros elétricos. 
 
À primeira vista, consideramos os carros ___________não__________, pois utilizam 
uma energia já______________. Entretanto, não nos atentamos a esta importante in-
formação:  
 
“85% da energia produzida no mundo é oriunda de _________________e alta-
mente_____________!”   
 
A maior parte da energia brasileira é gerada de forma___________, cerca de 80%, tendo 
os _______como principal fonte de geração. Ou seja, estamos na contramão do mundo 
e de uma forma benéfica. 
 
 

 
https://www7.fiemg.com.br/noticias/detalhe/energia-limpa-e-matriz-energetica 
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Mas, mesmo sendo uma referência em geração de energia__________, estamos sendo 
privados de expandir a geração, com grandes problemas na exploração do nosso poten-
cial, como aconteceu na hidrelétrica de Belo Monte, que em virtude das questões "ambi-
entais", foram realizados ajustes no projeto praticamente eliminando a___________, 
chegando ao ponto que em determinado momento do ano ela opera com apenas uma 
turbina, “deixando as outras 17 paradas”! 
 
Vamos prosseguir para continuarmos nos indignando!  
 
O assunto que mais se tem dados e que pode ser uma referência de como o país trata 
a parte ambiental, são a geração de ________do efeito estufa. 
 
Assim, de acordo com World Resources Institute, as principais atividades geradoras de 
gases de efeito estufa no mundo são: 
 

1. Geração de Eletricidade e Calor (24,9%), quase um quarto…  
2. Indústria (14,7%); 
3. Transporte (14,3%); 
4. Agricultura (13,8%), observe que a Agricultura no mundo tem um impacto 

bem pequeno se comparado aos demais.  
5. Mudanças no uso do solo (12,2%); 
6. Outros combustíveis (8,6%); 
7. Processos industriais (4,3%); 
8. Lixo (3,2%) 
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Quando olhamos para os países que mais emitem gases do Efeito_____________, 

atualmente a ______é a primeira colocada e bem na frente dos ______que é o segundo.  

 

 

 

Link do mapa: http://www.carbonmap.org/#intro 

 

Assim, hoje um dos maiores responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa do 
mundo são a China e os EUA. 
 

Para se ter uma ideia, a China gera mais gases que toda a Europa! 

Hoje a China emite cerca de 9.825,8 Milhões de Toneladas de CO2 e é responsável por 
28,8% de todo gás ____________emitido no mundo. 
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Veja como seria o mapa do mundo em uma visão de emissão de Carbono. 

 

A tendência de emissão global dos países desenvolvidos está caindo. Porém a China, 
caminha contra esta tendência, pelo desenvolvimento econômico vivenciado, onde a 
cada dia mais pessoas têm acesso aos benefícios de poder consumir mais e melhor 
neste mundo globalizado. 

Observe que: tudo que traz conforto e bem estar para as pessoas da cidade é sinônimo 
de mais problemas ambientais, lembre-se sempre disso, e no final deste curso vamos 
abordar um pouco mais sobre este assunto.  

Já o índice no Brasil, continua em um patamar relativamente estável, indicando uma 
estagnação em níveis de emissão de CO2. 

E essa curva se explica quando analisamos o volume do consumo de energia em nível 
local e mundial. 

Podemos verificar que o consumo de energia da China tem crescido drasticamente, junto 
com seu desenvolvimento econômico, enquanto a Europa e o EUA continuam no mesmo 
nível. 

No caso do Brasil, tivemos um leve aumento no consumo energético do país, mas de 
baixa representatividade a nível mundial. 

A China é responsável por consumir 24,3% de toda energia gerada mundialmente, e a 
principal fonte de geração de energia é o___________, que é altamente poluente, e é 
por isso que a geração de energia elétrica a calor é a que mais polui em todo o mundo. 
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Já, quando analisamos o consumo per capita o cenário muda! 

 

Neste caso, temos a liderança dos EUA, do oriente médio e dos países mais desen-
volvidos, com maior quantidade de emissão por____________. 

Olhando para esses dados, percebemos claramente, que somos um país de energia 
limpa, que produz energia sem poluir. Mesmo assim, temos recebido inúmeras e infun-
dadas críticas. 
 

 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

elétricos – poluentes- produzida -fontes não renováveis- poluente- limpa- rios - 

limpa - represa - gases- Estufa - China - EUA - carbônico – carvão- habitante 
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