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ENERGIAS RENOVÁVEIS 
 

1. RESUMO 
 

Este trabalho trata do crescente interesse na utilização de energias renováveis 

nestes últimos anos. Neste estudo, buscam-se, principalmente, à 

consciencialização da possível escassez dos recursos fósseis (como o petróleo) 

e da necessidade de redução das emissões de gases nocivos para a atmosfera, 

os GEE (Gases de efeito de estufa). A experiência brasileira nos últimos 25 anos, 

com o etanol como um substituto para a gasolina pode ilustrar essa 

possibilidade. Além disso, as recentes políticas introduzidas pelo governo 

Federal para a quota mínima de novas fontes eólica, biomassa moderna 

renováveis e pequenas hidrelétricas, na matriz elétrica brasileira reforça o 

compromisso do país para utilizar políticas adequadas para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Relatamos a importância do uso de energia renovável, aquela originária de 

fontes naturais que possuem a capacidade de regeneração, ou seja, não se 

esgotam. Como exemplos de energias renováveis podemos citar: energia solar, 

energia eólica, energia hidráulica, biomassa, geotérmica e mareomotriz. Ao 

contrário dos combustíveis não-renováveis (como os de origem fóssil, por 

exemplo), as fontes de energias renováveis, no geral, causam um pequeno 

impacto (poluição, desmatamento) ao meio ambiente. Portanto, são excelentes 

alternativas ao sistema energético tradicional, principalmente numa situação de 

luta contra a poluição atmosférica e o aquecimento global. 
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3. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho é expor a discussão atual sobre a nova ordem 

energética mundial, em que se aborda a preocupação pela busca da auto-

suficiência em energia, em que também se conceituam as energias renováveis, 

definindo-as quanto aos tipos. 

 

 

4. METODOLOGIA 
 

Para avaliar o interesse em lançar um projeto de desenvolvimento de energia 

renovável numa determinada zona tem antes de mais de se identificar: 

• os recursos locais de energias renováveis, 

• a procura e o mercado potencial deste tipo de energia, 

• as vantagens que se podem obter da execução de um projeto de energia 

renovável, 

• o custo e o impacto do projeto, 

• as possibilidades de financiamento e os mecanismos de apoio existentes. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Estas energias renováveis podem e devem ser utilizadas de forma sustentada, 

de maneira tal que resulte em mínimo impacto ao meio ambiente. O 

desenvolvimento tecnológico tem permitido que, aos poucos, elas possam ser 

aproveitadas quer como combustíveis alternativos (álcool, combustíveis) quer na 

produção de calor e de eletricidade, como a energia eólica, solar, da biomassa, e 

de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), separadas das grandes hidrelétricas, 

com características renováveis, constituindo-se em fonte convencional de 

geração de eletricidade. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os benefícios são muitos na geração de energia através das fontes renováveis, 

como a emissão nula ou reduzida de gases de efeito estufa, a diversificação da  

matriz energética, o que contribui para aumentar a segurança energética, a 

criação de maiores oportunidades de trabalho, com o aproveitamento da 

biomassa. Porém, apesar dos investimentos, dos estudos e pesquisas 

desenvolvidos na área das energias alternativas para geração de energia, o 

Brasil ainda necessita de uma política pública estruturada para garantir uma 

participação compatível com a dimensão do nosso potencial energético 

renovável. 
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