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Questão energética no Brasil 

 

Resumo 

 

Ao se analisar o conjunto de todas as fontes energéticas – renováveis e não renováveis – utilizadas no Brasil, 

fala-se em matriz energética, expressão utilizada para se referir a toda energia disponibilizada para ser 

transformada, distribuída e consumida em um país. Assim, o Brasil coloca-se em uma posição de destaque, 

devido ao seu amplo leque de opções de recursos energéticos. 

 

Oferta Interna de Energia por Fonte – Matriz energética (2018). Balanço Energético Nacional 2018. Empresa de Pesquisa 

Energética. Rio de Janeiro 

Um outro conceito utilizado é o de matriz elétrica, que se refere às fontes geradoras de eletricidade no país, 

que é um tipo de energia secundária. Nesse sentido, a matriz elétrica brasileira possui grande parte da sua 

energia gerada por fontes renováveis, que representam 80,4% da oferta interna, resultante da soma dos 

montantes referentes à produção nacional mais as importações. 

 

Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte – Matriz elétrica (2018). Balanço Energético Nacional 2018. Empresa de 

Pesquisa Energética. Rio de Janeiro 

  



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

Diferentes fontes energéticas e a situação atual 

• Petróleo e derivados: o petróleo é a principal fonte energética associada à produção de combustíveis 

do Brasil. É utilizado principalmente no setor de transporte. Sua produção pode ser um fator 

determinante para a economia brasileira, com destaque para a exploração do pré-sal. Apesar da 

importância dessa fonte na composição da matriz energética brasileira, a queda dos preços do barril 

de petróleo e a exploração do xisto por parte dos Estados Unidos são uma ameaça ao futuro do pré-

sal, pois o alto custo da extração desse petróleo impossibilita o sucesso da operação. 

 

Disponível em:  http://wikigeo.pbworks.com/ 

• Carvão mineral: formado em ambientes com soterramento de matéria vegetal, é encontrado em 

bacias sedimentares. A qualidade do carvão mineral brasileiro é baixa e, por isso, é necessário 

importar uma grande quantidade para uso industrial. A Região Sul e parte do estado de São Paulo 

são as principais áreas de disponibilidade desse recurso mineral no país. 

 

Disponível em: https://docplayer.com.br/docs-images/82/84795576/images/1-1.jpg 

• Gás natural: a oferta dessa fonte no Brasil é inferior à demanda e, por isso, o país importa 1/3 do 

volume necessário da Bolívia, a partir de uma rede de gasodutos. É utilizado principalmente para 

transporte e indústrias. As grandes reservas brasileiras de gás natural encontram-se nas bacias de 

Campos e Santos, com as jazidas de petróleo, e, cada vez mais, tem-se aumentado a extração para 

superar a dependência externa. 
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Rede de gasodutos no Brasil. Disponível em: https://portaldisparada.com.br/ 

• Biomassa: a possibilidade de utilizar essa fonte de energia como combustível para os veículos de 

transportes coloca o Brasil em um cenário de grande potencial. O país consegue produzir etanol a 

partir da cana-de-açúcar, além de obter biodiesel a partir da soja. A grande disponibilidade de terras 

agricultáveis é um fator diferencial para o Brasil, porém, esse tipo de produção agrícola pode ameaçar 

a segurança alimentar do país, além de aumentar a taxa de desmatamento. 

• Hidrelétrica: é responsável por gerar aproximadamente 65,2% da energia elétrica do país. O maior 

potencial hidráulico explorado está na Bacia do Paraná, no Centro-Sul. As novas hidrelétricas 

construídas concentram-se em territórios da Região Norte, pois a Bacia Amazônica possui o maior 

potencial hidráulico não explorado, como o caso da Usina de Belo Monte, construída na Bacia do Rio 

Xingu. O maior problema são os impactos ambientais graves gerados na construção das usinas e no 

alagamento dos seus reservatórios, atingindo diretamente a flora e fauna desses locais, além das 

populações tradicionais dessas áreas. 

 

 
Reservatório de Balbina, Amazonas. O projeto inundou parte da floresta sem realizar o desmatamento. Disponível em: 

https://www.andreamazonas.com.br/ 
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• Solar: é uma fonte alternativa para a geração de eletricidade com elevado potencial no território 

brasileiro, porém, pouquíssimo explorado. O país está localizado na faixa tropical e apresenta climas 

com baixa ou nenhuma nebulosidade, como o clima tropical típico (Centro-Oeste) e o semiárido 

(Nordeste), respectivamente. 

• Eólica: é a energia renovável na geração de eletricidade que mais cresce, com grande potencial de 

exploração no litoral do Nordeste e Sul do país, sendo, respectivamente, Rio Grande do Norte e Rio 

Grande do Sul os maiores geradores. A região do médio vale do São Francisco, na Bahia, também se 

destaca no potencial de geração de energia, devido aos ventos sazonais. 

 

 
O vermelho no mapa sinaliza as áreas com maior velocidade dos ventos e, portanto, maior potencial eólico do país. 

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/. 

 

• Maremotriz: o extenso litoral brasileiro fornece um gigantesco potencial para a geração a partir das 

marés e das ondas. Porém, a ocupação concentrada no litoral e a especulação imobiliária desses 

solos próximos às praias dificultam a instalação desse tipo de geração. 

 

Perspectivas futuras sobre a questão energética 

Em relação ao futuro, pode-se dizer que o aumento do consumo, o crescimento da produção e a maior 

distribuição de renda irão pressionar a matriz energética brasileira. No entanto, como também foi observado, 

as potencialidades e variedades de recursos energéticos no Brasil são múltiplas, indicando um possível papel 

de liderança mundial do país no setor, graças à farta riqueza natural encontrada no território brasileiro. Para 

tanto, algumas questões precisam ser revistas, como a grande oneração de impostos que o setor encontra 

no país, dificultando o investimento e a competitividade no cenário internacional. Por isso, o entendimento do 

panorama atual e as perspectivas futuras são fundamentais. 
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Exercícios 

 

1. (Enem 2018) O Decreto Federal n. 7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC) no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa (GEE) 

em 2020 serão de 3,236 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do 

Brasil em reduzir as emissões de GEE projetadas para 2020 entre 38,6% e 38,9%. 
BRASIL. Decreto n. 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 2 jun. 2014 

(adaptado). 

O cumprimento da meta mencionada está condicionada por 

a) abdicar das usinas nucleares. 

b) explorar reservas do pré-sal. 

c) utilizar gás de xisto betuminoso. 

d) investir em energias sustentáveis. 

e) encarecer a produção de automóveis. 

 

2. (Enem 2015 PPL) Energia de Noronha virá da força das águas 

A energia de Fernando de Noronha virá do mar, do ar, do sol e até do lixo produzido por seus moradores 

e visitantes. É o que promete o projeto de substituição da matriz energética da ilha, que prevê a troca 

dos geradores atuais, que consomem 310 mil litros de diesel por mês. 
GUIBU, F. Folha de S. Paulo, 19 ago. 2012 (adaptado). 

No texto, está apresentada a nova matriz energética do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha. A escolha por essa nova matriz prioriza o(a) 

a) expansão da oferta de energia, para aumento da atividade turística. 

b) uso de fontes limpas, para manutenção das condições ecológicas da região. 

c) barateamento dos custos energéticos, para estímulo da ocupação permanente. 

d) desenvolvimento de unidades complementares, para solução da carência energética local. 

e) diminuição dos gastos operacionais de transporte, para superação da distância do continente. 

 

3. (Enem 2014 PPL) Uma maior disponibilidade de combustível fóssil, como acontece com as crescentes 

possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo 

tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos e biocombustíveis, as reservas nacionais 

de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor conferem à matriz 

energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético-produtivo. 
SODRÉ, M. Reinventando a educação: diversidade, descolonização e redes. Petrópolis: Vozes, 2012. 

No texto, é ressaltada a importância da matriz energética brasileira enquanto referência de caráter mais 

sustentável. Essa importância é derivada da 

a) conquista da autossuficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas. 

b) expansão da fronteira agrícola intensiva para produção de biocombustíveis. 

c) superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas. 

d) apropriação das condições naturais do território para diversificação das fontes. 

e) redução do impacto social advindo da substituição de termelétricas por hidrelétricas. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/
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4. (Enem 2014 PPL) A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa usada como meio de transporte 

fluvial pelos ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de 

combustível. 
BRASIL, K. Voadeira movida a energia solar é opção para o transporte fluvial na Amazônia. Folha de S. Paulo, 12 maio 2012. 

No texto, está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. 

Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada a redução 

a) da área de mata ciliar. 

b) da erosão dos solos aluviais. 

c) de descargas elétricas nas águas. 

d) do assoreamento dos cursos fluviais. 

e) da emissão de poluentes atmosféricos. 

 

5. (Enem 2013) Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia a base de ventos, 

no sudeste da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW 

(megawatts), total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 
MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S.Paulo, 2 dez. 2012. 

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 

energético brasileiro: 

a) Redução da utilização elétrica. 

b) Ampliação do uso bioenergético. 

c) Expansão das fontes renováveis. 

d) Contenção da demanda urbano-industrial. 

e) Intensificação da dependência geotérmica. 

 

6. (Enem 2014) 

 
Disponível em: www.banktrack.org. Acesso em: 7 maio 2013 (adaptado). 

A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes a que processo de intervenção 

no espaço? 

a) Expansão das áreas agricultáveis, com uso intensivo de maquinário e insumos agrícolas. 

b) Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. 

c) Ampliação da capacidade de geração de energia, com alteração do ecossistema local. 

d) Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão urbana. 

e) Criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial poluidor. 
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7. (Enem 2010) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de Vitória 

de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com 

capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e 

flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas 

águas da usina. 
BACOCCINA, D. QUEIROZ, G.: BORGES, R. Fim do leilão, começo da confusão. IstoÉ Dinheiro. Ano 13, n.o 655, 28 abril 2010 

(adaptado). 

Os impasses, resistências e desafios associados à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

estão relacionados 

a) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste quando comparados às bacias hidrográficas 
das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. 

b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os 
esforços para a conservação ambiental. 

c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à escassez dos recursos direcionados 
para o pagamento pela desapropriação das terras. 

d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reconhecimento desse 
direito por parte das empreiteiras. 

e) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região Norte e o interesse das 
construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país. 

 
8. (Enem 2008) A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética 

brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel 

vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável 

para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, 

para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 

origem fóssil”. A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 
combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.  

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e 
colabora no controle do desmatamento.  

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de 
uma biomassa inesgotável.  

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% 
do consumo de derivados do petróleo.  

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol 
por meio da monocultura da cana-de-açúcar. 

 

9. (Enem 2008) O potencial brasileiro para gerar energia a partir da biomassa não se limita a uma 

ampliação do Pró-ácool. O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande variedade de óleos 

vegetais e explorar a alta produtividade das florestas tropicais plantadas. Além da produção de celulose, 

a utilização da biomassa permite a geração de energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, carvão 

vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento e baixo custo. Cerca de 30% do território brasileiro 

é constituído por terras impróprias para a agricultura, mas aptas à exploração florestal. A utilização de 

metade dessa área, ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de florestas energéticas, 

permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais 

que o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente. 
José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Seminário da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ago./2002 (com adaptações). 
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Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem: 

a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual custo ambiental e 
econômico. 

b) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis fósseis derivados do petróleo. 

c) formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura. 

d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade das florestas seja mais alta. 

e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o Cerrado e a Mata 
Atlântica. 

 

10. Lula defende biocombustíveis das críticas crescentes 

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a produção de biocombustíveis pelo Brasil, 

rejeitando as críticas de que ela acelera o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo e 

prejudica o meio ambiente. 

As crescentes críticas são um desafio à diplomacia brasileira e ao auge das exportações agrícolas, que 

transformaram o Brasil no maior exportador mundial de etanol derivado da cana-de-açúcar. 

Competidores e críticos tentaram relacionar várias das exportações agrícolas do país, da carne à soja, 

com a destruição do meio ambiente e com más condições de trabalho. 
RAYMOND COLITT, em 16/04/2008. Adaptado de www.estadao.com.br 

O debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais, mas também 

diferentes interesses econômicos. Neste último caso, encontram-se países e empresas que lucram 

com a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Nesse 

campo de lutas, o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza, posicionando-se no 

centro dessa polêmica. 

Um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil e uma 

vantagem territorial que fundamenta a defesa desta política de Estado, respectivamente, são: 

a) desertificação – abundância de recursos hídricos 

b) degradação dos solos – predomínio de solos férteis 

c) desmatamento – disponibilidade de terras não cultivadas 

d) disseminação de pragas – ocorrência de climas temperados 

e) arenização – irrigação natural 

  

http://www.estadao.com.br/
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Gabarito 

 

1. D 
O congresso brasileiro ao aprovar a Política Nacional sobre Mudança do Clima se compromete a 
combater o aquecimento global. Assim, investir em energias sustentáveis e combater o desmatamento 
são ações que o governo deve realizar para cumprir esse objetivo. 
 

2. B 
Fernando de Noronha, por ser uma área associada à sustentabilidade, relaciona-se com o uso de fontes 
limpas, como a solar e a eólica, visando ao cuidado ambiental. 
 

3. D 
A importância da matriz energética brasileira é derivada das condições naturais do território, isto é a 
disponibilidade de diferentes recursos, bem como clima e solos agricultáveis o que possibilita um papel 
de destaque na possibilidade de gerar energia a partir de diferentes fontes. 
 

4. E 
A consequência ambiental derivada da mudança é a redução da emissão de poluentes atmosféricos, pois 
o consumo de combustível fóssil foi substituído pelo uso de eletricidade gerado pela fonte solar. 
 

5. C 
Com a expansão da produção de energia eólica na Bahia, essa fonte energética representará uma parcela 
maior na matriz energética brasileira, o que estimulará o uso de outras fontes alternativas e renováveis. 
 

6. C 
Os três pontos indicam uso ativo de tecnologia para geração de energia e respectivamente alteração do 
ecossistema local. O ponto localizado no RJ corresponde as Usinas Nucleares de Angra. O ponto 
localizado no Estado de Rondônia corresponde às usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, enquanto 
o ponto localizado no estado do Pará corresponde à Belo Monte. 
 

7. B 
Os impasses, resistências e desafios comentados no texto estão relacionados à necessidade de 
equilibrar o crescimento econômico do país com o consumo de recursos naturais. Essa questão passa 
principalmente pelo tema energético devido aos impactos associados as diferentes fontes energéticas 
do país. 
 

8. A 
Os biocombustíveis são uma alternativa ao uso dos combustíveis fósseis e são produzidos a partir de 
biomassa, no caso brasileiro, a partir da cana-de-açúcar, o que faz com que esses combustíveis sejam 
ideais para a redução da emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento global. 
 

9. C 
As florestas energéticas são um exemplo de silvicultura pois são criadas com o objetivo de evitar o 
desmatamento sobre as florestas naturais. Elas contribuem para o fornecimento de biomassa florestal 
para, por exemplo, produção de biocombustíveis. Além disso, o reflorestamento para uso energético 
exerce um importante papel na utilização de terras degradadas. 
 

10. C 
Entre as desvantagens do uso dos biocombustíveis, pode-se citar a necessidade de grandes áreas 
agricultáveis, o que pode contribuir para a intensificação do desmatamento. Por outro lado, há inúmeras 
terras não cultivadas e improdutivas que podem ser utilizadas para tal objetivo. 

 


