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Objetivos desta aula 
 
• Compreender o tema de forma ampla, analisando, em especial, 

os textos legislativos e a doutrina; 
• Entender os conceitos e os princípios; 
• Memorizar a titularidade e a competência acerca dos recursos 

energéticos; 
• Treinar questões. 
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 Os recursos energéticos são considerados altamente 
estratégicos: remetem à soberania e à segurança nacional. 
• Esta circunstância tem influência decisiva na questão da 
titularidade. 
 

 A agenda da segurança energética passou a incluir a questão 
ambiental, principalmente em função da sustentabilidade do 
uso dos recursos energéticos. 
 

 Por outro lado, em geral, tais recursos são explorados por meio 
de atividades com forte impacto ambiental, o que demanda um 
maior controle estatal. 
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Conceitos 
 
 matriz energética: conjunto de fontes usadas para o 

fornecimento de energia. 
 

 matriz elétrica: conjunto de fontes usadas para gerar energia 
elétrica (é parte da matriz energética). 
 

 energia limpa: fontes de energia que não produzem gases de 
efeito estufa. 
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Conceitos 
 fontes convencionais de energia: o processo de reposição dos 

recursos na natureza é muito lento, por isso são esgotáveis (p. 
ex., petróleo e carvão). 
 

 fontes renováveis de energia: são consideradas inesgotáveis, 
em razão da sua constante renovação após o uso (p. ex., 
hídrica, eólica, solar e biomassa). 
 

 combustíveis fósseis: recursos gerados a partir do depósito de 
matéria orgânica, submetido a condições especiais de 
temperatura e pressão, no decorrer de milhares de anos 
(carvão mineral, petróleo e gás natural). 
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Fontes 
 
 energia fóssil: equipamentos transformam a energia das 

ligações químicas em energia cinética, térmica ou elétrica. 
 

 energia hidráulica: a água, ao passar por turbinas, transforma 
energia potencial em energia mecânica e, posteriormente, em 
energia elétrica. 
 

 energia solar: os raios solares são aproveitados na forma de 
calor (painéis coletores térmicos) ou de luz (painéis 
fotovoltaicos). 
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Fontes 
 energia eólica: o vento movimenta as hélices de 

aerogeradores. 
 

 energia nuclear: produzida a partir de reações ocorridas no 
núcleo de elementos radioativos (fissão nuclear do urânio). 
 

 biomassa: matéria vegetal e orgânica é usada como 
biocombustível (p. ex., etanol e óleos vegetais), queimada 
diretamente (p. ex., lenha) ou transformada em energia pelo 
aproveitamento dos gases de sua decomposição (p. ex., 
bagaço de cana, resíduos alimentares e excremento). 
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Matriz energética 
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Matriz elétrica 
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