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Resumo 

Com a atual situação do nosso meio ambiente, toda a sociedade deveria se dedicar 

mais a produção de energias renováveis. Fazendo com que fossemos um exemplo 

de sustentabilidade em geração dessa energia. Para a sua geração são necessários 

recursos naturais, que no Brasil tem-se muito, como sol, vento, água e biomassa. 

 

Introdução 

As fontes de energias renováveis são de primordial importância, em especial 

na atual sociedade consumista. O consumo de energia cresceu de forma 

significativa, fato que tem gerado grandes discussões socioambientais. Com o 

objetivo de modificar a matriz energética, várias pesquisas foram desenvolvidas para 

a obtenção de fontes limpas e renováveis. Entre elas estão energia solar (obtida do 

Sol), energia eólica (do vento), biomassa (material orgânico), hidráulica (da água), 

entre outras. Estas fontes, além de serem encontradas em abundância na natureza, 

geram menos impactos ambientais. 

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é trazer em discussão atual a ordem energética 

mundial, em que se aborda a preocupação pela busca da independência em energia 

limpa, em que também se conceituam as energias renováveis, definindo-as quanto 

aos tipos. 

 

Metodologia 

 O principal método utilizado para a produção da pesquisa foi um 

levantamento bibliográfico de característica qualitativo para se alcançar um 

fundamento teórico. Esse levantamento foi realizado por meio de artigos científicos, 

sites e livros que abordam o setor energético e, especialmente, a geração de 

energia a partir da biomassa. 

Desenvolvimento 

Uma das maiores preocupações hoje é a possível falta de energia elétrica, trazendo 

muitas complicações econômicas e sociais para o país. O que deveria ser feito para 

talvez reverter fosse à utilização de energias limpas e renováveis como matriz 

energética, fazendo com que desafogassem os outros sistemas. Apesar de ser 



renovável a exacerbada utilização de um único recurso poderia trazer sérias 

consequências para o meio ambiente. Mas o que tem que começar a colocar em 

pratica seria a necessidade de se respeitar a natureza e não somente visar lucros e 

produção em grande escala. 

Apesar de todos os problemas, temos condições de sermos sustentáveis em energia 

renovável pelo simples fato de estarmos em um meio ambiente tão rico de recursos 

e que também não deixa de ser igual ou mais barato do que outras formas de fontes 

de energias fósseis. 

Resultados  

O consumo de energia primária mundial poderá atingir duas a três vezes o 

consumo atual. Portanto, assegura-se que os  aumentos na procura de energia no 

futuro sejam dos países em vias de desenvolvimento, devido a um maior 

crescimento demográfico e desenvolvimento econômico. A organização da 

sociedade também evolui e sofre modificações. Se o recurso energético dominante 

escasseia, os preços aumentam, é provável que a necessidade leve a expansão das 

energias renováveis, passando a ser predominantes no final do séc. XXI, ainda que 

na fase de transição, das fósseis para as renováveis, se assista a um aumento da 

exploração do gás natural, com grandes reservas do que o petróleo e menos 

poluente do que o carvão. 

Considerações finais 

No futuro, a solução para o problema da energia terá que passar não só pela 

exploração de um método renovável, mas também pela procura de um equilíbrio 

entre os diferentes métodos aplicados a diferentes realidades. Mais notável que 

procurar novas formas de se obter energia, de usufruir ou conservar, é sem dúvida 

diminuir os seus gastos. 

Assim, é indiscutível que as energias renováveis são a solução e alternativa 

barata e com pouco ou quase nada de impacto ambiental para o aumento de 

desprovimento de energias que o mundo está iniciando a utilizar e em breve isso 

será exacerbado, porque são energias limpas, sustentáveis, inesgotáveis e 

ecoeficientes. 
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