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Resumo 

 

 Quase metade da energia brasileira consumida é tida como renovável, ou seja, 

proveniente de recursos naturais capazes de refazer-se em curto período de tempo. Isso significa 

que, quando consideramos o conjunto de fontes de energia ofertadas aos cidadãos, nossa 

produção é uma das mais limpas do planeta. Contudo, passa por diversos problemas quando se 

fala em energia hidráulica ou hidroeletricidade devida, á diminuição das águas dos rios e 

reservatórios. No presente trabalho, tem-se por objetivo analisar a matriz energética brasileira e 

sua distribuição. A metodologia deste trabalho baseia-se na analise bibliográfica do tema em 

questão, na qual serão analisadas algumas notícias televisivas sobre a divisão da matriz 

energética brasileira. 
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abstract 

 

 Almost half of the Brazilian consumed as a renewable energy is taken, ie, from natural 

resources capable of retrace in a short period of time. This means that when we consider the 

power set of fonts offered to citizens, our production is one of the cleanest in the world. 

However, involves many problems when it comes to hydraulic power, or due hydroelectricity, 

will decrease the waters of the rivers and reservoirs. In this work, we have to analyze the 

Brazilian energy matrix and its distribution. The methodology of this study is based on 

bibliographic analysis in question, which will be analyzed some TV news about the division of 

the Brazilian energy matrix. 
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Introdução 

 

 O Brasil conta com mais de mil usinas hidrelétricas espalhadas pelo território nacional, 

estas produzem cerca de 65% da energia do país. Um contraste em relação ao que ocorre no 

mundo. As fontes renováveis participam em média com apenas 13% da matriz energética nos 

países mais industrializados. O percentual cai abruptamente para 6% entre as nações em 

desenvolvimento, permanecendo a utilização de fontes não renováveis. 

A opção brasileira pelo modelo hidroelétrico se deve à existência de grandes rios de 

planalto e planície no território brasileiro, no qual são alimentados pelas chuvas tropicais, 

consistindo numa das maiores reservas de água doce do mundo, contudo com a frequente 

diminuição de precipitação e diminuição do nível dos reservatórios brasileiros, alternativas estão 

sendo desenvolvidas, como a utilização de termoelétricas com o uso de fontes não renováveis, na 

qual, são grandes produtoras de dióxido de carbono (CO2). 

Há necessidade de optar por uma matriz energética mais diversificada, com a utilização 

de outras fontes de energia, como a biomassa, a eólica e a fotovoltaica ou também conhecida 

como energia solar, na qual são consideradas fontes renováveis e com menor impacto para o 

meio ambiente. 

 

Caracterizando as principais matrizes energéticas brasileiras 

 

A matriz energética brasileira é constituída pelas indústrias de biomassa, usinas eólicas, 

usinas nucleares, termoelétricas, hidroelétricas e energia fotovoltaica. 

A biomassa é utilizada na produção de energia a partir do processo de queima/combustão 

de materiais orgânicos produzidos e acumulados em um ecossistema, contudo nem toda 

produção primária passa a incrementar a biomassa vegetal do ecossistema, e parte dela é 

utilizada para sua própria manutenção. Este tipo de energia possui algumas vantagens como o 

baixo custo para sua produção, é considerado uma energia renovável, além de permitir o 

reaproveitamento de resíduos e é menos poluente quando comparada com as energias não 

renováveis (MAMEDES et. al, 2010, p. 65). 

Manedes et. al, 2010, apresenta em seu texto alguns impactos ambientais referentes a 

utilização da biomassa em grande escala pelas indústrias. Estes podem ser caracterizados pela 

destruição da fauna e flora, contaminação do solo e mananciais devido à utilização de adubos 

artificiais ou agrotóxicos usados nas áreas de agricultura intensiva. 



 
 

As usinas eólicas estão sendo bastante visadas na atualidade, como uma forma de 

substituição de fontes não renováveis. A energia eólica é considerada uma energia renovável, 

pois sua principal fonte é o vento, contudo a mesma necessita de grandes áreas para sua geração, 

com ventos fortes e constantes para que seja possível mover os grandes aerogeradores e 

transformar a energia eólica em energia elétrica (CASTRO et. al, 2010, p. 123). 

A utilização de energia possui diversas vantagens, pois a mesma é uma energia renovável, 

ou seja, não se esgota, não agride a natureza de forma direta, como ocorre com as energias não 

renováveis, contudo a mesma necessita de grandes áreas para sua produção energética, e estas 

não podem ser florestadas nem próximas ao meio urbano.   

Uma das grandes discussões no século XXI decorrente da utilização da energia nuclear é 

a respeito dos impactos ambientais e sociais ocasionados pelos seus resíduos. De acordo com 

uma entrevista do Jornal Nacional da Rede Globo, em 2012, a geração de energia elétrica nuclear 

no Brasil com as usinas Angra1 e Angra2, são responsáveis pela produção de aproximadamente 2 

mil megawatts (JORNAL NACIONAL, 2012).  

 Estão previstos além da construção da Angra 3, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a 

construção de mais quatro usinas nucleares no território brasileiro. Estas estão previstas para 

serem instaladas no Nordeste.  

Segundo a entrevista do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia ao Jornal 

Nacional em 2012: 

Os estudos de planejamento já mostram a partir da próxima década a necessidade de 

expansão, de preferência, por fontes limpas. E uma alternativa pode ser a nuclear”, diz o 

secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann (JORNAL 

NACIONAL, 2012). 

 

Para tal geração de energia, deve-se levar em consideração que esta é tida como limpa 

sem emissão de CO2 na atmosfera, contudo é necessário levar em consideração a sua matéria 

prima (urânio) e o grau de radiação que a mesma possui. 

O Brasil vem diversificando sua matriz energética, contudo a produção de energia 

oriunda de recursos não renováveis vem crescendo assustadoramente, e a construção de novas 

indústrias termoelétricas no território brasileiro é um dos dados que representam essa realidade. 

Este tipo de fonte energética possui diversos impactos ambientais, pois, para que ocorra a 

geração de energia é necessária à queima de recursos não renováveis oriundos de 

hidrocarbonetos, como o petróleo, carvão mineral ou gás metano, grandes responsáveis pela 

poluição atmosférica devido à emissão de CO2 no meio ambiente. 

Uma das grandes fontes energia elétrica no Brasil é a energia hidráulica, esta ocorre 

devido o aproveitamento hidráulico dos grandes rios brasileiros, na qual é utilizada a vazão do 

rio, ou seja, a energia cinética de seu curso para a geração de energia. Contudo para a produção 



 
 

desse tipo de energia é necessário uma grande concentração de água, e atualmente o Brasil vem 

passando por alguns problemas em seus reservatórios devidos o baixo nível de alguns rios que 

são tidos como os principais geradores de energia do país; o rio Paraíba é um exemplo claro 

deste fato, a mídia vem divulgando sua baixa vazão todos os dias, e sua constante preocupação 

caso não ocorra chuvas que aumente seu nível de forma considerável. 

 Para minimizar os impactos sofridos ao meio ambiente vem sendo desenvolvidos 

algumas alternativas de diversificar a matriz energética brasileira como foi apresentada acima, 

com as usinas eólicas, outra forma alternativa de geração de energia é a fotovoltaica ou energia 

solar. 

 Segundo Nunes et. al, 2010: 

Os painéis solares, como o próprio nome já indica, usam a luz solar para armazenar a 

energia calorífica a fim de ser utilizada posteriormente. Esses sistemas que utilizam a 

energia solar são compostos por um ou mais painéis ligados a um circuito que transporta 

a energia até o local de uso(NENES et. al, 2010, p. 158). 
 

O Brasil possui um grande índice de radiação solar durante todos os períodos do ano, o 

qual poderia ser aproveitado pelas grandes empresas geradoras de energia, contudo o alto custo 

para este tipo de energia ainda desfavorece sua utilização, por mais que a mesma seja uma 

energia renovável e não causar danos diretos ao meio ambiente. 

O Brasil necessita de uma mudança em sua matriz energética. Além de um maior 

incentivo público na utilização de novas fontes de energia, como a energia eólica e fotovoltaica, 

que são tidas como energia renovável por não agredir o meio ambiente. 

 

Considerações finais 

 

Atualmente o Brasil vem passando por uma renovação lenta em sua matriz energética, 

contudo sua maior fonte de energia, ainda é oriunda de recursos naturais não renováveis. Para 

mudar este senário diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de dinamizar a 

matriz energética brasileira, ou mesmo retirar a dependência que o país possui com os 

combustíveis fósseis. 

Cabe então ao poder público incentivar novas pesquisas para o melhoramento de usinas 

eólicas e fotovoltaicas, já que as mesmas impactam menos o meio ambiente e por estas serem 

consideradas fontes limpas de energia. 
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