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RESUMO – A produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes, mas os padrões 

atuais de consumo podem ser melhorados, estimulando o uso mais eficiente de energia e transição 

de fontes de energia fósseis para fontes renováveis. Graças à hidreletricidade, ao etanol e aos ainda 

baixos índices relativos de consumo energético, o Brasil tem uma posição confortável em 

comparação com o resto do mundo. Auto-suficiente em petróleo, o país discute hoje como garantir o 

suprimento de gás e eletricidade nos médio e longo prazos, com diferentes posicionamentos sobre os 

rumos a seguir. O presente artigo faz recomendações, com enfoque especial no setor elétrico 

nacional. 
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ABSTRACT – Energy production and use present environmental impacts, but the present 

consumption patterns can be improved through a more efficient use of energy and a shift from fossil 

fuels to renewable sources of energy. Due to hydroelectricity and bioethanol, Brazil still has a 

comfortable position compared to the rest of the world. Selfsufficient in oil, the country today discusses 

how to supply natural gas and electricity in the medium and long terms, with different positions about 

the path to follow. The present article proposes recommendations, with special focus on the electricity 

sector. 
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