
Fontes de energia 
 
1. Introdução: conceitos básicos 

 Fontes primárias: obtidas diretamente da natureza 
 Petróleo, solar, eólica, p.e. 

 Fontes secundárias: processadas para uso na 

sociedade 
 Petróleo – gasolina 

 Eólica – eletricidade 

 
 Fontes renováveis: sua utilização social ocorre 

abaixo da capacidade natural de oferta ou de 
reposição 
 Hidráulica, solar, carvão vegetal, p.e. 

 Fontes não renováveis: consumo na sociedade 

acima da capacidade natural de oferta ou de 
reposição 
 Petróleo, carvão mineral, gás natural, urânio, p.e. 

 
OBS.1:  
Apesar do apelo ambiental das fontes renováveis, o 
uso de uma ou outra modalidade diz respeito a vários 

fatores além do Ambientalismo: área consumida, 
oferta total de energia, regularidade de oferta. Em 
geral, as demandas da sociedade capitalista por 
volume e previsibilidade de oferta são atendidas mais 

facilmente pelas fontes não renováveis. Assim, a 
pressão pela transição para energias “limpas” torna-
se inócua sem uma pressão concomitante para 
alteração do caráter produtivista e consumista da 
sociedade.  

 
OBS. 2:  
Não há “energia limpa”. Todas as fontes de energia 
geram impactos ambientais principalmente se levar 

em conta dois aspectos: 
 Volume de energia necessário na sociedade 

capitalista 

 Externalidades ligadas à produção através das 
diferentes fontes 

 
A produção de eletricidade de fonte hidrelétrica libera 

gases de efeito estufa (metano) como resultado da 
decomposição de plantas no lago artificial das usinas. 
A produção de eletricidade eólica gera gases de 
efeito estufa das atividades que antecedem a 

produção do parque eólico como a extração mineral, 
a siderurgia e o sistema de transporte1.  
 
 Matriz energética 

 Conjunto de fontes primárias de energia que uma 
sociedade usa. Ela varia no tempo e no espaço. 

 Matriz elétrica 

 Conjunto de fontes primárias apenas para a 
produção de energia elétrica 

 

2. Algumas fontes primárias 
2.1. Carvão mineral 
Resultado da decomposição incompleta de matéria 
orgânica desde pântanos frios da era paleozóica. Seu 

uso hoje é mais restrito com destaque para a 
produção de energia elétrica e para siderurgia. 
 
2.2. Petróleo 

                                                             
1 Empresas comprometidas com net zero precisam atentar 
para o tipo de matriz energética que usam para oferecer 
seus produtos e serviços, direta e indiretamente. Isso inclui 
imóveis, rede logística, fornecedores e terceiros. Numa 

política de net zero, a corporação se compromete a 
compensar emissões de todos os envolvidos em sua cadeia 
produtiva. Esta aliás, é a principal diferença entre net zero e 
neutralidade de carbono – pois é, eles não são sinônimos e a 
gente explica mais à frente. (...) a neutralidade de carbono 

consiste em compensar emissões pelas quais se é 
diretamente responsável (escopo 1) e emissões relacionadas 
a compra de energia (escopo 2). O net zero requer 
neutralizar, também o escopo 3, que tem a ver com bens e 

serviços adquiridos, distribuidores e itens e serviços vendidos 
ou prestados. (Tiago Jokura) 

Resultado da semidecomposição de matéria orgânica 
de origem marinha desde a era mesozóica. Há ampla 
utilização de petróleo desde a Segunda Revolução 

Industrial.  
 
2.3. Xisto e fraturamento hidráulico 
O xisto é uma rocha da qual se obtém 

hidrocarbonetos em concorrência com os derivados 
de petróleo. Uma técnica que se difundiu mais 

recentemente e tornou os EUA exportadores líquidos 
de combustíveis é o fraturamento hidráulico. 

Essa técnica consiste em quebrar a rocha de xisto 
com pressão da água que absorve o gás em diluição 
que pode ser separado na superfície. Há, entretanto, 
contaminação pelo gás de regiões do subsolo, das 

águas subterrâneas com problemas para a flora e 
fauna na superfície, inclusive para saúde pública. 
 
2.4. Energia nuclear 
Utilizada de forma análoga às usinas térmicas 

convencionais para produção de energia elétrica. Há, 
entretanto, os seguintes problemas: 
 Risco de contaminação 

 Custo mais elevado da energia ao consumidor 
 Descarte do material em depósitos permanentes 

por séculos de decaimento radioativo natural 

 
2.5. Energia hidrelétrica 
Apesar do grande volume de energia que se pode 
produzir, há problemas como: 

 Área inundada – perda de vegetação 
 Migrações forçadas de populações 
 Perda de área agrícola 

 Emissão de GEE – metano 
 
2.7. Energia eólica 

Trata-se da forma de produção mais popular entre 
ambientalistas, mas gera problemas como: 
 Oscilação na oferta 
 Localização 

 Área ocupada: desmatamento; nivelamento 
 
2.8. Energia solar fotovoltaica 

Produção de energia elétrica com painéis solares. Seu 
crescimento foi significativo nos últimos anos devido 
ao custo zero da fonte primária e por não emitir 
gases de efeito estufa in situ. Mas sua produção 

exige extração mineral com alto impacto ambiental e 
o descarte do material pode ser muito agressivo à 
natureza e à saúde pública.  


