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Anhanguera, Niterói, 2018. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo apresentar como as fontes renováveis 
influenciam a matriz energética no Brasil. A importância do tema se dá pela 
oportunidade de evidenciar que o Brasil é rico em recursos renováveis de energia, 
sendo a quarta maior população global, e com isto, vindo a ser autossustentável, 
todavia, o que falta ainda são as estruturas regionais que possam incitar o 
desenvolvimento e estímulos para pesquisas. Sobre a metodologia de pesquisa, 
esta trata-se de uma revisão literária que tem como objetivo abordar e apresentar os 
pensamentos dos autores consultados sobre o tema proposto no estudo para em 
seguida chegar aos objetivos propostos no presente estudo. A pesquisa tem um 
aspecto exploratório-explicativo, com características de pesquisa qualitativa. 
Concluiu-se que o Brasil é o maior mercado de energia renovável da América Latina. 
O compromisso do Governo Federal com a energia renovável ainda é forte, e o 
investimento contínuo é esperado no crescimento da capacidade eólica, solar e 
hidrelétrica. 
 
Palavras-Chave: Energia; Fontes Alternativas; Matriz Energética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOUZA, Eduardo José da Silva. Alternative Energy Sources. 2018. 34f. Course 
Completion Work (Graduation in Electrical Engineering) - Anhanguera, Niterói, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to present how renewable sources influence the energy 
matrix in Brazil. The importance of the theme is given by the opportunity to show that 
Brazil is rich in renewable energy resources, being the fourth largest global 
population, and with that, being self-sustaining, yet what is still lacking are regional 
structures that may incite development and stimulation for research. About the 
research methodology, this is a literary review that aims to approach and present the 
thoughts of the authors consulted on the theme proposed in the study and then reach 
the goals proposed in the present study. The research has an exploratory-
explanatory aspect, with characteristics of qualitative research. It was concluded that 
Brazil is the largest renewable energy market in Latin America. The Federal 
Government's commitment to renewable energy is still strong, and continued 
investment is expected in the growth of wind, solar and hydroelectric capacity. 
 
Keywords: Energy; Alternative Sources; Energy Matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fontes de energia alternativas podem ser implementadas para casas, carros, 

fábricas e qualquer outra instalação que se possa imaginar. Cientistas de todo o 

mundo estão pesquisando novas fontes alternativas de energia para que as 

crescentes necessidades de energia da população humana possam ser atendidas 

com mais facilidade, segurança e eficiência. 

A energia alternativa se encontra amplamente disponível, e são 

ecologicamente corretas. Elas causam pouca ou quase nenhuma poluição. Vários 

projetos de energia alternativa estão sendo executados em vários países para 

reduzir a dependência da sociedade por combustíveis fósseis tradicionais. 

A importância do tema se dá pela oportunidade de evidenciar que o Brasil é 

rico em recursos renováveis de energia, sendo a quarta maior população global, e 

com isto, vindo a ser autossustentável, todavia, o que falta ainda são as estruturas 

regionais que possam incitar o desenvolvimento e estímulos para pesquisas. 

Portanto, a transformação principia com cada um que entende que é preciso 

cooperar com o todo, com a região, com o Estado, com o país, e com o mundo. 

A fabricação de energia em larga escala e com custos médios diminuídos, 

incidem em uma das condições para a sustentabilidade da produção e, logo, a 

ampliação do mercado. Essa ampliação trata-se de um fator decisivo no crescimento 

da renda e do emprego, induzindo então ao consequente desenvolvimento 

econômico. Neste contexto, as políticas energéticas em todo o planeta sempre foram 

fundamentadas no uso de combustíveis fósseis como sendo o principal elemento da 

matriz energética.  

No entanto, com o começo da insuficiência desses recursos, bem como a 

concentração desses em um pequeno grupo de países produtores, acabou fazendo 

com que essas políticas principiassem a passar por uma séria revisão no sentido de 

procurar fontes alternativas que pudessem então vir a suprir a falta dessas fontes 

fósseis. Diante disto, questiona-se: como as fontes renováveis influenciam a matriz 

energética no Brasil? 

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar como as fontes 

renováveis influenciam a matriz energética no Brasil. Como objetivos específicos, 

busca-se abordar as fontes alternativas de energia, apesentando breves definições, 

evolução e aplicação, e os tipos de fontes de alternativas de energia; falar sobre o 
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uso de fontes alternativas de energia, mostrando suas vantagens e desvantagens, 

desafios e impactos ambientais e econômicos; discutir as fontes alternativas de 

energia no Brasil, mostrando o panorama nacional, a aplicação da energia solar no 

Brasil, e a energia eólica no Brasil. 

Sobre a metodologia de pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que 

tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 

sobre o tema proposto no estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos 

no presente estudo. Para tanto, foram utilizadas publicações e artigos eletrônicos 

provenientes de bibliotecas virtuais. Como critérios de seleção das obras, foram 

utilizadas apenas obras publicadas em inglês e português entre os anos de 2000 e 

2017. A pesquisa tem um aspecto exploratório-explicativo, com características de 

pesquisa qualitativa. 



13 

 

 

2 AS FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

 

Neste capítulo, aborda-se as fontes alternativas de energia, apesentando 

breves definições, evolução e aplicação, e os tipos de fontes de alternativas de 

energia. O capítulo mostra que as energias renováveis são aquelas geradas a partir 

de fontes que não têm um fim limitado, ou aquelas que podem ser recicladas, 

tipicamente de fontes naturais (FLEURY, 2013). 

Este capítulo mostra também que para ajudar ainda mais o meio ambiente e 

garantir o futuro do planeta para as gerações porvindouras, precisa-se mudar para 

fontes renováveis de geração de energia. Mostra-se aqui ainda que a maioria das 

energias renováveis vem direta ou indiretamente do sol, no entanto, os recursos 

energéticos alternativos podem ser divididos em categorias mais específicas 

(FLEURY, 2013). 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

 

As questões potenciais que cercam o uso de combustíveis fósseis, 

particularmente em termos de mudanças climáticas, foram consideradas mais cedo 

do que se pode imagina. Foi um cientista sueco chamado Svante Arrhenius que foi o 

primeiro a afirmar que o uso de combustível fóssil poderia contribuir para o 

aquecimento global, no ano de 1896 (FERNANDES, 2012). 

Deste modo, tais questões tornaram-se um tema recorrente ao longo das 

últimas décadas. Com isto, adveio-se a ter uma mudança geral em direção à 

conscientização ambiental, e as fontes de energia estão sob um exame mais 

minucioso. Isso levou ao surgimento de várias fontes alternativas de energia. No 

entanto, embora a viabilidade de cada uma possa ser discutida, todas elas 

contribuem com algo positivo quando comparados aos combustíveis fósseis. 

Menores emissões, menores preços dos combustíveis e redução da poluição são 

todas as vantagens que o uso de combustíveis alternativos pode oferecer (FLEURY, 

2013). 

As fontes de energia renováveis representam as fontes de energia obtidas a 

partir de recursos infinitos, como energia solar e eólica, ou recursos que são 

constantemente renovados pela natureza. Tanto a luz do sol quanto o vento são 

gerados pelo Sol. Fontes de energia alternativas descrevem as fontes de energia 
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usadas para substituir uma fonte de energia já existente, a fim de melhorar essa 

fonte de energia (a nova fonte de energia usada para substituir a antiga deve ser 

mais eficiente ou mais limpa). Na figura 01 logo abaixo, tem-se a ilustração da 

energia eólica (RODRIGUES, 2009). 

 

Figura 01 - Parque eólico 

 

Fonte: Trabalhos Escolares (2011) 

 

Assim, fontes de energia alternativas são usadas para substituir uma fonte de 

energia existente, enquanto as fontes de energia renováveis representam as fontes 

de energia que são infinitas. As fontes de energia alternativas representam todas as 

fontes de energia que podem substituir os combustíveis fósseis sujos por um futuro 

mais limpo, mesmo que essas fontes de energia não sejam todas renováveis 

(SAIDUR et al., 2011). 

Desta forma, a lista de fontes de energia renováveis será mais curta do que a 

lista de fontes alternativas de energia. Outros termos usados para descrever essas 

fontes de energia são o termo “fontes de energia verde” ou “fontes de energia limpa”. 

Esses dois termos descrevem tanto as fontes alternativas de energia quanto as 

fontes de energia renováveis, mas, apenas aquelas que são verdes (limpas), 
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amigáveis ao meio ambiente (SCHUCHARDT; RIBEIRO, 2008). 

Segundo Silva (2013, p. 33), em síntese, as energias renováveis são aquelas 

“geradas a partir de fontes que não têm um fim limitado, ou aquelas que podem ser 

recicladas, tipicamente de fontes naturais - como energia solar, energia eólica e 

energia hidráulica”. Estes são os exemplos em que mais se pensa quando ouve-se o 

termo “energia renovável”, mas, eles não são as únicas fontes. 

A energia alternativa engloba todas as coisas que não consomem 

combustíveis fósseis. Eles estão amplamente disponíveis e são ecologicamente 

corretos. Eles causam pouca ou quase nenhuma poluição. Vários projetos de 

energia alternativa estão sendo executados em vários países para reduzir a 

dependência de combustíveis fósseis tradicionais. Há muitas opções 

impressionantes que se pode levar em consideração (PEREIRA; VENTURA, 2014). 

Sendo assim, a energia alternativa é definida principalmente como uma fonte 

renovável e sustentável de energia. Mas, existem muitos tipos diferentes de fontes 

de energia alternativas disponíveis a partir de energia solar, eólica, hidrelétrica, 

dentre outras. Basicamente, a energia renovável trata-se da energia de fontes que 

são naturalmente reabastecidas, mas, limitadas pelo fluxo. Elas são praticamente 

inesgotáveis em duração, mas, limitadas na quantidade de energia disponível por 

unidade de tempo (SILVA; AFONSO, 2009). 

 

2.2 EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO 

 

Usa-se energia todos os dias no cotidiano - em dispositivos eletrônicos que 

exigem eletricidade para energia, refletores que precisam do mesmo para 

iluminação, veículos que exigem gasolina e diesel. Muitas pessoas abastecem suas 

casas com óleo doméstico, propano ou eletricidade de uma rede nacional ou local 

para iluminação, aquecimento e para alimentar os dispositivos. Os locais de trabalho 

usam computadores, redes telefônicas, sistemas de segurança e servidores, assim 

como os shoppings, estacionamentos, estádios esportivos, carros, aviões e assim 

por diante. Todas essas coisas exigem energia do combustível (RODRIGUES, 

2009). 

O mundo está fazendo o que pode para reduzir as emissões de carbono e 

limitar a mudança de temperatura média global com um novo acordo decidido em 

2015, na Cúpula do Clima de Paris (ou COP21). Para avançar, também precisa-se 
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perceber que há muito ainda que pode ser feito, pois a população humana só 

aumenta e coloca mais demandas na infraestrutura de energia. Conforme Sorda; 

Banse e Kemfert (2010, p. 47), “para ajudar ainda mais o meio ambiente e garantir o 

futuro do planeta para as gerações porvindouras, precisa-se mudar para fontes 

renováveis de geração de energia”. 

Pode ou não ser uma surpresa saber que, antes da descoberta de depósitos 

de carvão na época da Revolução Industrial (1760-1820), a maior parte da energia 

que se usa para iluminação e aquecimento, era de fontes renováveis - com uma ou 

duas exceções. Então, descobriu-se o carvão, que alimentou a Revolução Industrial 

no mundo ocidental, e mais tarde, aprendeu-se a extrair petróleo em quantidades 

maiores, levando a uma aceleração das tecnologias que levou a humanidade até o 

século XX.  

De acordo com Sorda; Banse e Kemfert (2010, p. 48), durante a maior parte 

da história humana e da pré-história, “queimou-se o que passou a ser conhecido 

como “biomassa”: materiais vegetais tais como madeira, grama, musgos e assim por 

diante, para alimentar os lares e, mais tarde, residências”. Tornou-se uma importante 

fonte de combustível, daí porque o lar e a lareira eram centrais para as casas até 

relativamente pouco tempo atrás. 

De uma perspectiva, a descoberta e a utilização do fogo é uma história da 

civilização e uma história do uso de energia renovável. A humanidade continuou, 

dessa forma, por muitos milhares de anos antes da descoberta de óleos (embora 

obviamente em quantidades menores do que as posteriores) na antiguidade e na 

perfuração em massa de petróleo durante a era industrial (SAIDUR et al., 2011). 

Outros usos de fontes renováveis na antiguidade incluem o poder animal 

(usar gado para acionar arados ou virar pedras de moinho) e o vento para a vela que 

impulsionou o comércio por cerca de 8.000 anos da história humana. O uso de 

fontes de água, como a criação de barragens para aproveitar o poder do movimento 

fluido da água, também não é uma ideia nova (SAIDUR et al., 2011). 

O desenvolvimento econômico e tecnológico está ligado a mudanças nas 

fontes de energia. A tendência tem sido a adoção de fontes com maior conteúdo 

energético, como indica a mudança de carvão (sólido) para petróleo (líquido) e gás 

natural (gás). Essa mudança pode ser simplificada em cinco fases principais, 

incluindo uma especulativa sobre o futuro (RODRIGUES, 2009). 

Até a Revolução Industrial (século XVIII), o uso de energia dependia apenas 
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de fontes musculares e de biomassa. A maior parte do trabalho naquele tempo era 

então fornecida pelo trabalho manual e pelos animais, enquanto a biomassa 

(principalmente lenha) fornecia as necessidades energéticas de aquecimento e 

cozimento. Outras fontes de energia, tais como moinhos de vento e moinhos de 

água, estavam presentes, mas, sua contribuição geral era marginal e para 

propósitos muito específicos (por exemplo, moagem de farinha) (SCHUCHARDT; 

RIBEIRO, 2008). 

Em meados do século XIX, a Revolução Industrial trouxe uma grande 

mudança nas fontes de energia com o uso de carvão, principalmente para motores a 

vapor, mas, cada vez mais para usinas de energia. Com o início do século XX, a 

principal dependência era do carvão, mas, uma mudança gradual em direção a 

fontes de conteúdo energético, como o petróleo, por exemplo, começou. Essa 

segunda grande mudança foi a introdução de motores de combustão interna e de 

navios movidos a petróleo (SILVA; AFONSO, 2009). 

No final do século XX, a preeminência de produtos petrolíferos como o 

principal fornecedor de energia atingiu um alto nível de dependência na economia 

mundial. À medida que o nível de conhecimento técnico aumentou, fontes mais 

eficientes de combustíveis fósseis foram aproveitadas, como o gás natural, e uma 

forma totalmente nova de energia, a fissão nuclear, tornou-se disponível. Fontes 

renováveis de energia, como hidrelétricas, eólicas e solares começaram a ser 

exploradas, mas continuaram sendo fontes marginais (PEREIRA; VENTURA, 2014). 

O século XXI será caracterizado por grandes mudanças nas fontes de 

energia, com uma obsolescência gradual dos combustíveis fósseis, como carvão e 

petróleo, para combustíveis fósseis mais eficientes, como o gás natural. Os avanços 

nas biotecnologias, sublinham o potencial crescente dos combustíveis derivados da 

biomassa, enquanto a energia eólica e solar também será responsável por uma 

parcela notável de fontes de energia (SILVA; AFONSO, 2009). 

A energia nuclear, particularmente se a fusão nuclear se tornar 

comercialmente possível, também pode desempenhar um papel significativo, mas, 

isso permanece especulativo. Uma nova transição provavelmente será o uso de 

hidrogênio, principalmente para células de combustível que alimentam veículos, 

pequenos geradores de energia e dispositivos portáteis (PEREIRA; VENTURA, 

2014). 
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2.3 TIPOS 

 

Sabe-se que a energia renovável, energia alternativa ou energia pura, e até 

mesmo energia ilimitada, são expressões diferentes para apenas um significado, que 

é “salvar o planeta”. Para entender o perigo que o planeta enfrenta, e como superar 

esse perigo, precisa-se ter uma visão geral sobre a energia renovável, bem como 

seus diferentes tipos (CHIRAS, 2010). 

Como já visto antes, a energia renovável é geralmente definida como energia 

que é coletada de recursos que são naturalmente reabastecidos em uma escala de 

tempo humana, como a luz do sol, vento, chuva, marés, ondas e calor geotérmico. 

A energia renovável geralmente fornece energia em quatro áreas importantes: 

geração de eletricidade, aquecimento e resfriamento de ar e água, transporte e 

serviços de energia rural (fora da rede) (PEREIRA; VENTURA, 2014). 

Os recursos energéticos renováveis existem em amplas áreas geográficas, 

em contraste com outras fontes de energia, que estão concentradas em um número 

limitado de países. Neste contexto, segundo Silva (2013, p. 37), a maioria das 

energias renováveis vem direta ou indiretamente do sol, no entanto, os recursos 

energéticos alternativos podem ser divididos em categorias mais específicas, 

incluindo: “energia solar; energia eólica; biomassa; energia geotérmica; energia 

hidrelétrica”. 

A energia solar é a conversão da luz solar em eletricidade, seja diretamente 

usando energia fotovoltaica ou indiretamente usando energia solar concentrada. 

Sistemas de energia solar concentrada usam lentes ou espelhos e sistemas de 

rastreamento para concentrar uma grande área de luz solar em um pequeno feixe. A 

energia fotovoltaica converte a luz em corrente elétrica usando o efeito fotovoltaico 

(HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014). 

A energia eólica é o uso de fluxo de ar através de turbinas eólicas para gerar 

mecanicamente geradores de eletricidade. A energia eólica, como alternativa à 

queima de combustíveis fósseis, é abundante, renovável, amplamente distribuída, 

limpa, e não produz emissões de gases de efeito estufa durante a operação. As 

sociedades aproveitaram a energia eólica durante milhares de anos. O primeiro uso 

conhecido foi em 5000 a.C, quando as pessoas usavam velas para navegar no rio 

Nilo (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014). 

O termo "biomassa" refere-se à matéria orgânica que armazenou energia 
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através do processo de fotossíntese. Ela existe em uma forma como plantas e pode 

ser transferida através da cadeia alimentar para corpos de animais e seus resíduos, 

todos os quais podem ser convertidos para uso humano cotidiano por meio de 

processos tais como combustão, que libera o dióxido de carbono armazenado no 

material vegetal. Muitos dos combustíveis de biomassa usados vêm na forma de 

produtos de madeira, vegetação seca, resíduos de colheitas e plantas aquáticas. A 

biomassa tornou-se uma das fontes renováveis de energia mais utilizadas, perdendo 

apenas para a energia hidrelétrica na geração de eletricidade (HINRICHS; 

KLEINBACH; REIS, 2014). 

A fonte de energia geotérmica é o calor contido dentro da terra; calor tão 

intenso que cria magma derretido. Existem alguns tipos diferentes de energia 

geotérmica que podem ser aproveitados. Alguns sistemas geotérmicos são formados 

quando o magma quente perto da superfície (1.500 a 10.000 metros de 

profundidade) aquece diretamente as águas subterrâneas. O calor gerado por esses 

pontos quentes flui para a superfície, manifestando-se como vulcões, gêiseres e 

fontes termais. Água quente natural e vapor podem ser aproveitados pela tecnologia 

de conversão de energia para gerar eletricidade ou produzir água quente para uso 

direto (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014). 

A água corrente cria energia que pode ser capturada e transformada em 

eletricidade. Isso é chamado de energia hidrelétrica ou hidrelétrica. O tipo mais 

comum de usina hidrelétrica usa uma barragem em um rio para armazenar água em 

um reservatório. A água liberada do reservatório flui através de uma turbina, girando-

a, o que, por sua vez, ativa um gerador para produzir eletricidade. Mas, a energia 

hidrelétrica não requer necessariamente uma grande barragem. Algumas usinas 

hidrelétricas usam apenas um pequeno canal para canalizar a água do rio através 

de uma turbina (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014). 
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3 USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

 

Neste capítulo, aborda-se o uso de fontes alternativas de energia, mostrando 

suas vantagens e desvantagens, desafios e impactos ambientais e econômicos. 

Neste capítulo, é mostrado que, como o uso de energia renovável é um 

desenvolvimento bastante novo, ela carrega o peso dos críticos e a observação 

cuidadosa de longo prazo (PEREIRA; VENTURA, 2014). 

Mostra também que a energia alternativa oferece uma solução para a 

crescente demanda por energia, mas, também representa uma série de desafios. 

Mostra ainda que as usinas de fontes renováveis de energia são baseadas em 

convencionais, mas, construídas para menor potência por causa das características 

do combustível (PEREIRA; VENTURA, 2014). 

 

3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Como o uso de energia renovável é um desenvolvimento bastante novo, ela 

carrega o peso dos críticos e a observação cuidadosa de longo prazo. Deste modo, 

muitas vantagens e desvantagens podem ser apontadas. Existem muitas razões 

para usar fontes alternativas de energia. Um dos motivos é reduzir os poluentes e 

gases de efeito estufa. Fontes de energia alternativas ou renováveis ajudam a 

reduzir a quantidade de toxinas que são resultado do uso tradicional de energia 

(SILVA; AFONSO, 2009). 

Essas fontes de energia alternativas ajudam a proteger contra os subprodutos 

danosos do uso de energia, e ajudam a preservar muitos dos recursos naturais que 

são usados como fontes de energia. Portanto, como já se sabe, existem muitas 

fontes de energia alternativas, tais como energia eólica, energia solar, energia 

geotérmica e energia hidrelétrica (MÜLLER; BROWN; ÖLZ, 2011). 

A energia eólica é a capacidade de capturar o vento de forma a impulsionar 

as pás das turbinas eólicas. Quando as pás giram, esse movimento é ligado à 

corrente elétrica com a ajuda de um gerador elétrico. Em moinhos de vento mais 

antigos, a energia eólica transformava máquinas mecânicas para fazer o trabalho 

físico, como esmagar grãos para fazer pão ou bombear água para obter água. 

Torres eólicas são construídas em parques eólicos, e geralmente há várias torres 

construídas juntas (PEREIRA; VENTURA, 2014). 



21 

 

 

Em 2005, o uso mundial de geradores eólicos foi inferior a 1% de todo o uso 

combinado de eletricidade. Existem várias vantagens desta fonte de energia: não há 

poluição, nunca se esgota, a agricultura e o pastoreio ainda podem ocorrer na 

mesma terra que as turbinas eólicas, e os parques eólicos podem ser construídos 

em qualquer lugar. Uma desvantagem é que se precisa de um vento consistente 

para obter energia suficiente. Se a velocidade do vento diminuir, menos eletricidade 

será produzida. Grandes parques eólicos também podem ter um efeito visual 

negativo para as pessoas que moram nas proximidades (MÜLLER; BROWN; ÖLZ, 

2011). 

A energia solar é usada para aquecer, cozinhar, produzir eletricidade e até 

mesmo extrair sal de água salgada para que a água possa ser consumida e usada 

para outros fins que não requeiram o sal. A energia solar usa a luz solar que atinge 

os painéis solares térmicos para converter a luz do sol em calor ou ar ou água. 

Outros métodos de usar a energia solar incluem simplesmente abrir persianas ou 

deixar a luz do Sol entrar na sala, ou usar algum tipo de espelho para aquecer a 

água e produzir vapor. Uma vantagem da energia solar é que é renovável. Enquanto 

houver luz solar, pode-se aproveitar o poder dela. Também não há poluição e pode 

ser usada de forma eficiente para aquecer e iluminar as coisas. É possível ver os 

benefícios da energia solar no aquecimento de piscinas, spas e tanques de água em 

muitas cidades do país (SILVA; AFONSO, 2009). 

A energia geotérmica captura a energia térmica sob a Terra. Rochas quentes 

sob o solo ajudam a aquecer a água para produzir vapor. Se cavar buracos nessa 

área do solo, o vapor dispara e é purificado e usado para acionar as turbinas, que 

por sua vez, fornecem energia aos geradores elétricos. As vantagens deste tipo de 

energia é que não há subprodutos prejudiciais, e é auto-suficiente, uma vez que a 

usina geotérmica é construída, e as plantas são geralmente pequenas, de modo que 

não há efeito visual negativo na área ao redor da planta (PINTO, 2013). 

A energia que vem da energia da água que é represada fornece energia a 

uma turbina e gerador de água. Outro exemplo dessa energia, é fazer uso da 

energia das marés. Neste contexto, os geradores elétricos podem ser alimentados 

por energia hidrelétrica que pode funcionar para trás como um motor para bombear 

água para uso posterior. Uma vantagem é que é possível controlar o uso da energia 

controlando a água (SILVA; AFONSO, 2009). 
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É possível também gerar água o tempo todo, pois não há forças externas que 

impeçam que isso aconteça. Além disso, não há poluição na utilização deste tipo de 

energia. Na verdade, pode-se reutilizar a água usada para energia hidrelétrica. As 

desvantagens são que as barragens são caras de construir e manter. Também, 

precisa haver um suprimento poderoso de água na área para produzir energia 

(PINTO, 2013). 

 

3.2 DESAFIOS 

 

As fontes convencionais de energia, especialmente carvão e petróleo, não só 

causam danos irreparáveis ao meio ambiente, como também estão ficando muito 

caras. Diante disto, a energia alternativa oferece uma solução para a crescente 

demanda por energia, mas, também representa uma série de desafios (AGUILAR; 

OLIVEIRA; ARCANJO, 2012). 

Benefícios ambientais: a emissão de carbono baixa ou zero é, sem dúvida, a 

principal vantagem da energia alternativa sobre os combustíveis fósseis. A energia 

solar e eólica praticamente produz zero emissões de carbono, enquanto a madeira 

fornece energia sustentável, ecológica e barata para aquecimento, obviamente sob a 

condição de que a lenha seja proveniente de florestas geridas de forma sustentável 

e queimada em fogões eficientes (AZEVEDO, 2013). 

Maior segurança energética: os combustíveis fósseis são distribuídos de 

forma desigual, e tornam a economia global dependente de alguns países 

exportadores. A utilização de energia alternativa reduz, assim, significativamente a 

dependência do fornecimento de energia internacional, o que, por sua vez, aumenta 

a segurança energética, proporcionando um fornecimento de energia estável e 

rentável (AZEVEDO, 2013). 

Sustentabilidade: ao contrário dos tipos tradicionais de energia que não são 

renováveis, as formas alternativas de energia são renováveis, o que significa que 

elas oferecem fornecimento de energia sustentável e estável a longo prazo. O sol 

não vai parar de brilhar, o vento não vai parar de soprar, as árvores que são 

cortadas para a madeira podem ser facilmente substituídas etc. (AZEVEDO, 2013). 

Alto custo: infelizmente, as tecnologias que utilizam fontes alternativas de 

energia permanecem relativamente caras. Isto, obviamente, tem uma grande 

influência nos preços da energia, o que, por sua vez, causa preocupações sobre os 
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efeitos econômicos adversos. Um grande segmento da indústria depende fortemente 

de energia barata para poder acompanhar a feroz concorrência global (DANIEL, 

2016). 

Baixa eficiência: as tecnologias alternativas de energia são relativamente 

novas e não são particularmente eficientes. Isso coloca um problema referente a 

viabilidade, porque o investimento pode não retornar, mesmo a longo prazo. Como 

resultado, o interesse dos investidores privados por tecnologias verdes permanece 

relativamente baixo, enquanto que o Governo pode financiar apenas uma certa 

quantia de investimentos por vez (DANIEL, 2016). 

Problemas com a estabilidade do sistema: o setor de energia não está apenas 

buscando soluções alternativas para reduzir as emissões de dióxido de carbono, 

mas, também para atender à crescente demanda por energia. Para que o sistema de 

fornecimento de energia permaneça estável, é crucial que a oferta atenda à 

demanda. E com as tecnologias atuais disponíveis, os tipos alternativos de energia - 

especialmente os mais desejáveis, como a energia solar - são incapazes de produzir 

energia suficiente para atender à demanda (DANIEL, 2016). 

 

3.3 IMPACTOS 

 

Como já foi dito, as usinas de fontes renováveis de energia são baseadas em 

convencionais, mas, construídas para menor potência por causa das características 

do combustível; portanto, o impacto na rede é o mesmo que nas usinas 

convencionais. Elas oferecem a possibilidade de construir redes inteligentes. As 

usinas geralmente estão conectadas à rede de distribuição, dependendo da energia 

da usina (AGUILAR; OLIVEIRA; ARCANJO, 2012). 

O perfil de tensão é melhorado e os custos de transmissão são reduzidos nas 

áreas rurais. De acordo com Azevedo (2013, p. 40), do ponto de vista ambiental, as 

células de combustível são muito aceitáveis porque durante o seu trabalho não há 

emissão de gases e partículas nocivas”. Um subproduto da operação da célula de 

combustível é a água produzida por um processo químico”. Elas produzem 

eletricidade e calor simultaneamente, “onde o sistema tem eficiência operacional de 

até 90%, o calor residual é reduzido ao mínimo e, portanto, o impacto sobre o habitat 

ecológico na água usada para resfriamento é baixo”. 

O maior problema é a produção de hidrogênio, que requer grandes 
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quantidades de eletricidade produzida por usinas a combustível fóssil. Portanto, os 

impactos negativos das células de combustível são frequentemente atribuídos aos 

efeitos das usinas convencionais necessárias para a produção de hidrogênio. Um 

conceito surgiu sobre a produção de hidrogênio usando o excesso de eletricidade 

produzida por turbinas eólicas (possivelmente outras fontes de energia renovável) 

para eliminar completamente os efeitos negativos (AZEVEDO, 2013). 

A principal razão para a implementação lenta são os altos custos de 

construção e produção de energia. A construção e operação de plantas abrem 

vagas em quase todas as atividades técnicas. As células de combustível tornaram-

se mais interessantes na indústria automotiva, até mais do que na geração de 

eletricidade. Quase todas as grandes marcas de carros têm seus próprios modelos 

de carros de célula de combustível, e logo passarão para a produção em série. O 

impacto nas pessoas é quase insignificante; o ruído é reduzido ao mínimo porque 

não há vibrações fortes. Eles são visualmente semelhantes às plantas convencionais 

(DANIEL, 2016). 
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4 AS FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA NO BRASIL 

 

Neste capítulo, aborda-se as fontes alternativas de energia no Brasil, 

mostrando o panorama nacional, a aplicação da energia solar no Brasil, e a energia 

eólica no Brasil. Neste capítulo, mostra-se que uma boa parte dos países, com 

inclusão do Brasil, buscam por maneiras de transformar o planeta em um lugar mais 

sustentável, portanto, com um ar melhor para se respirar (NOGUEIRA, 2011). 

Mostra-se também que a demanda de energia se mostra evolutiva, e um país 

que precisa se desenvolver, necessita de uma matriz energética sólida e que 

contente a esse desenvolvimento. Mostra-se ainda que o Brasil é um país com 

grandes dimensões, e, do mesmo modo, sua geografia adapta uma boa incidência 

de ventos que podem ser aplicados na produção de energia (NOGUEIRA, 2011). 

 

4.1 PANORAMA NACIONAL 

 

Sabe-se que uma boa parte dos países, com inclusão do Brasil, buscam por 

maneiras de transformar o planeta em um lugar mais sustentável, portanto, com um 

ar melhor para se respirar. Assim, conhecer e aplicar práticas de desenvolvimento 

ambiental trata-se de uma medida fundamental para que as gerações posteriores 

possam desfrutar de uma qualidade de vida melhor no futuro. Frente a tal fato, as 

fontes alternativas de energia surgem como uma anteposição de grande valor para a 

sociedade; já que, com a utilização cada vez maior de eletrodomésticos e aparelhos 

eletrônicos nos domicílios, assim como empresas e industrias que crescem cada vez 

mais, torna-se cogente que exista um maior consumo de energia (NOGUEIRA, 

2011). 

Décadas atrás, com a chegada do avanço tecnológico, o ser humano 

sobreveio a necessitar, com maior frequência, de energia em todas as suas 

maneiras existentes, com o desenvolvimento predominante da utilização de 

combustíveis fósseis, firmando-se, deste modo, a matriz energética global. Com isto, 

a utilização de fontes energéticas fósseis satisfaz aproximadamente 97% da energia 

consumida em todo o planeta (PEREIRA; VENTURA, 2014). 

Assim sendo, com as previsões de esgotamento das fontes baseadas nos 

hidrocarbonetos, a ciência procura por alternativas energéticas, no rico manancial 

gerado pela natureza: recursos fartos, limpos e renováveis. Deste modo, as fontes 
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de energia renováveis mais conhecidas são a energia eólica e a solar. Neste 

contexto, a política das nações não-produtoras de petróleo, em relação às nações 

com extensa existência de bacias petrolíferas, e averiguação das implicações de seu 

aproveitamento, para o meio ambiente, empenharam-se a buscar por fontes de 

energia renovável, com custos potencialmente mais baixos em médio e longo prazo 

(PINTO, 2013). 

Nota-se que as antigas fontes da matriz elétrica nacional já não são mais 

capazes de oferecer uma esperança animadora com vistas no futuro, além do que, o 

consumo de energia elétrica poderá chegar ao número de 730,4 TWh até o ano de 

2025. Assim sendo, para dar conta desta demanda, será necessário que sejam 

realizados investimentos em outras fontes de geração de eletricidade. As usinas 

nucleares são adequadas de gerar uma espaçosa capacidade de energia elétrica, 

entretanto, o risco de operação é grande, considerando os acidentes catastróficos 

acontecidos em Chernobyl e Fukushima (ZEBRAL; ARÊAS; SILVA, 2012). 

Destarte, a obtenção de energia elétrica através de fontes eólicas, não se 

trata de mais um mero objeto de pesquisa, porém sim, de um fato técnico apropriado 

de resolver um panorama socioambiental que se desponta preocupante. Nesta 

conjuntura, a geração de eletricidade através de módulos aerogeradores possui 

diversas vantagens quando comparada com outras formas de geração, como, por 

exemplo, o fato de serem fontes inesgotáveis e não causarem perdas para o meio 

ambiente (NOGUEIRA, 2011). 

Outro ponto acentuado para esta fonte de energia, é que a produção de 

energia elétrica pode vir a incidir perto do consumidor, evitando assim que se 

tenham gastos referentes à otimização dos sistemas de transmissão e distribuição, 

além da significativa economia referente às perdas de energia elétrica durante ao 

processo de interligação até a carga. Somente no ano de 2012, cerca de 18,2% da 

energia elétrica gerada foi perdida através de perdas referentes ao sistema de 

transmissão e distribuição (PINTO, 2013). 

De tal modo, o Brasil tem aproximadamente 465 locais de geração eólica em 

operação, de acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). Diante de tal fato, o Boletim de Dados da Associação Brasileira de Energia 

Eólica, referente ao mês de agosto do ano de 2012, exibiu o progresso da 

capacidade instalada da geração e produção eólica no país. Esse progresso exibiu o 

extenso desenvolvimento dessa fonte de energia nas últimas décadas, bem como a 
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projetação da capacidade instalada até o ano de 2030 (PEREIRA; VENTURA, 

2014). 

 

4.2 A ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 

Observa-se que a demanda de energia se mostra evolutiva, e um país que 

precisa se desenvolver, necessita de uma matriz energética sólida e que contente a 

esse desenvolvimento. Frente a isto, a participação de energias renováveis na matriz 

elétrica do país pode ser vista como uma das maiores de todo o Mundo, com quase 

78,6% de energia renovável (GREENPRO, 2014). 

Segundo os dados apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), das mais de quinze mil unidades de geração distribuída – modalidade 

onde o próprio consumidor gera e injeta eletricidade na rede da cidade – 8,7 mil 

tratam-se de usinas fotovoltaicas. Apenas em 2013, foi feita a primeira contratação 

de energia solar de geração pública centralizada (890 megawatt MW). Em 2014, 

mais dois leilões foram realizados, finalizando assim 2.653 MW contratados, com 

início de fornecimento prognosticado para 2019. Esses leilões foram realizados na 

modalidade de energia de reserva, com a intenção de divulgar e promover o uso da 

energia solar fotovoltaica no Brasil, além de promover a sua indústria (ANEEL, 

2015). 

Em 2019, a previsão é de que o Brasil irá estar entre os quinze países com 

maior geração de energia solar, considerando claro a potência já contratada (2,6 

gigawatt GW), assim como a escala da extensão dos demais países. Diante disso, o 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2024) calcula que a capacidade 

instalada de geração solar chegue a 8.300 MW em 2025, sendo 7.000 MW geração 

descentralizada e 1.300 MW distribuída. Sendo assim, o tamanho de geração solar 

pode atingir 1% em sua totalidade (ANEEL, 2015). 

Neste contexto, estudos e pesquisas para o planejamento do segmento 

elétrico até o ano de 2040 estimam que 30% das residências do país irão ter 

produção de energia fotovoltaica (8,6 TWh), ou 15% da demanda totalizada de 

eletricidade residencial. Em 2016, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu o 

Programa de Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), com a finalidade de 

estimular a produção de energia pelos próprios consumidores (residencial, 

comercial, industrial e rural) fundamentados em fontes renováveis, especialmente a 
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fotovoltaica, já que há um significativa potencial para a instalação de 23,5 GW até o 

ano de 2025 (ANEEL, 2015). 

Frente a isto, observa-se que o potencial do país para energia solar se mostra 

extensa. A região Nordeste, por exemplo, desponta os maiores valores de irradiação 

solar global, com a maior média e a menor variabilidade por ano dentre todas as 

regiões geográficas. Os valores máximos de irradiação solar podem ser avaliados na 

região central do Estado da Bahia e no Noroeste do Estado de Minas Gerais 

(GREENPRO, 2014). 

No fim século XX e começo do século XXI, as vantagens econômicas que 

abrangem a energia solar incidiram a ter um peso expressivo, além dos 

melhoramentos para o meio ambiente. Nessa conjuntura, o mercado de energia 

solar, do mesmo modo, precisou lidar com expressivas quedas de preço de 

equipamentos, o que decorreu na acessibilidade na instalação de sistemas solares 

pela sociedade. Com isto, esses progressos foram muito além do que Alexandre 

Edmond concebeu enquanto consolidava seus experimentos iniciais com eletrodos 

(MACHADO; CORREA, 2015). 

Segundo os dados da ANEEL, entre os vários procedimentos de bom 

emprego da energia solar, os mais consagrados são o aquecimento de água e a 

produção fotovoltaica de energia elétrica. Assim, no Brasil, o primeiro é mais 

encontrado nas regiões Sul e Sudeste, por motivo das características climáticas, e o 

segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede de 

energia elétrica (ANEEL, 2012). 

De acordo com o Manual de Energia Alternativa do Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (CEPEL), o potencial de aproveitamento da energia solar de uma 

região é determinado, especialmente, por causa da sua localização geográfica. As 

regiões centradas entre os círculos polares e os trópicos podem ser analisadas 

como sendo de médio potencial de energia solar; e as regiões centradas entre as 

linhas tropicais, estas podem ser analisadas como sendo de elevado potencial. 

Frente a isto, o Brasil se encontra localizado em uma região entre os trópicos que 

fica próximo à linha do Equador, beneficiando-se dos elevados índices 

solarimétricos, fator esse que é crucial para o gradual aproveitamento do 

aquecimento solar (CEPEL, 2013). 

Assim, a energia solar pode ser aproveitada em diversas localidades 

brasileiras, visando o atendimento das dessemelhantes necessidades e aplicações 
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elétricas. Para tanto, basta apenas avaliar as reais condições do ambiente e eleger 

pela qualidade e capacidade de armazenamento eficiente. Portanto, a energia solar 

tem diversas aplicações, notadamente em regiões sem acesso a rede elétrica 

convencional (CABRAL; VIEIRA, 2012). 

A aplicação da energia solar em casas admite a utilização de equipamentos 

essenciais imperativos a comodidade de um domicílio, tais quais lâmpadas, 

televisores, rádios, geladeira, micro-ondas etc.  Contudo, faz-se cogente que seja 

feito antes o levantamento primoroso dos dados de consumo de todos os 

equipamentos a serem aproveitados, bem como respeitar o dimensionamento, 

impedindo, do mesmo modo, o descarregamento das baterias (VIANA, 2011). 

Além disto, faz-se importante levar em consideração a área disponível que 

pode vir a receber os painéis, assim como a localização geográfica para decidir com 

maior precisão a capacidade do sistema a ser adquirida. Essa energia pode ser 

aproveitada em qualquer localidade distante, e, deste modo, qualquer aparelho que 

necessita de carga elétrica pode ser carregado com o sistema de energia isolado. 

Contudo, a energia necessita ser dimensionada com cuidado, necessitando ser 

calculada com exatidão o consumo do aparelho (VIANA, 2011). 

 

4.3 A ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

 

A potência total instalada de geração eólica brasileira está em torno de 9.392 

MW. Neste contexto, a fonte eólica se encontra presente em quatorze estados do 

Brasil, sendo que em quatro deles, a potência instalada cruza a casa dos 1000 MW, 

são eles: Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2016). 

Frente a isto, observa-se que o Brasil é um país com grandes dimensões, e, 

do mesmo modo, sua geografia adapta uma boa incidência de ventos que podem 

ser aplicados na produção de energia. Estudos assinalam que no Brasil, a média 

dos ventos se mostra duas vezes maior que a média global, tendo oscilação de 

velocidade de 6%, o que admite uma maior previsibilidade sobre o volume a ser 

gerado. Além disto, a velocidade dos ventos tem maior incidência em tempos de 

estiagem, o que contribui para a utilização da geração eólica em complemento às 

usinas hidrelétricas, e, assim, economizando água dos reservatórios em tempos de 

baixo nível pluviométrico (CUSTÓDIO, 2009). 
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Além do que, a regulação da geração eólica de energia começou com a 

compreensão do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), através da Lei nº 10.438, de 2002, alterada em seguida pelas Leis nº 

10.762/2003 e 11075/2004, e depois por meio do Decreto nº 5.025/2004, que adveio 

a regulamentar o Inciso I e os Parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Art. 3º da Lei nº 

10.438/2002 (CASTRO; DASSIE, 2010). 

Conforme Custódio (2009, p. 37), segundo o Decreto nº 5.025/2004, o 

objetivo do PROINFA era o de expandir a participação da energia elétrica produzida 

por empreendimentos arquitetados com base em fontes eólicas, biomassa e 

pequenas centrais hidrelétricas dentro do Sistema Elétrico Interligado Nacional 

(SIN). Portanto, “a experiência regulatória do Brasil, referente a produção de energia 

eólica, foi predecessora em desenvolver mecanismos competidores para 

determinação do preço da energia”.  

No ano de 2009, foi feito o primeiro leilão proposto exclusivamente para a 

geração de energia eólica, onde foram contratados 1.805,7MW, com provimento 

inicial prognosticado para julho do ano de 2014. Com isto, a energia eólica adveio 

então a impetrar mais sucesso nos leilões realizados para provimento das 

distribuidoras de energia, competindo com as demais fontes existentes, renováveis 

ou não (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

Sabe-se que o Brasil se trata do maior mercado de energia renovável da 

América Latina. Frente a isto, conforme as projeções do Governo Federal, 34% da 

eletricidade do país será produzida inicialmente de fontes fotovoltaicas até o ano de 

2030. Além disto, estimativas realizadas pela Clean Energy Latin America (CELA) 

recomendam que, até então, os investimentos em extensão fotovoltaica serão de R$ 

17 bilhões anuais. Esta extensão irá demandar de investimentos de 

aproximadamente R$ 315 bilhões nos próximos quinze anos, com R$ 115 bilhões 

unicamente propostos a companhias de geração. Em 2030, estes números irão 

chegar a R$ 680 bilhões (PEREIRA; VENTURA, 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo apresentar como as fontes renováveis 

influenciam a matriz energética no Brasil. Desta maneira, concluiu-se que o Brasil é 

o maior mercado de energia renovável da América Latina. O compromisso do 

Governo Federal com a energia renovável ainda é forte, e o investimento contínuo é 

esperado no crescimento da capacidade eólica, solar e hidrelétrica. O Brasil gera 

quase 76% de sua eletricidade a partir de recursos renováveis. Todavia, embora a 

energia eólica e a energia hídrica tenham sido a principal fonte de expansão das 

energias renováveis no Brasil, os novos desenvolvimentos de energia solar - desde 

que o Brasil crie uma estrutura de investimento encorajadora - poderão rivalizar com 

investimentos em energia eólica. 

Concluiu-se também que, com o crescimento ocorrendo em quase todos os 

subsetores de energia, a grande hidrelétrica ainda é responsável pela grande 

maioria da capacidade energética do Brasil. As grandes usinas hidrelétricas 

respondem por 93 GW da capacidade energética total do Brasil. Outras tecnologias 

de energia renovável incluem 86 GW para biomassa e resíduos para energia; 4,77 

GW para pequenas centrais hidrelétricas; e 8,99 GW de energia eólica instalada. 

Observou-se que no Brasil a indústria de energia limpa gera centenas de 

bilhões em atividade econômica, e espera-se que continue a crescer rapidamente 

nos próximos anos. Há uma grande oportunidade econômica para os países que 

fabricam e exportam tecnologias de energia limpa, e o Brasil posso este potencial. 

Por fim, ressalta-se que o desenvolvimento do presente estudo foi de grande 

importância, pois mostrou que o Brasil possui uma grande oportunidade de conduzir 

uma verdadeira revolução mundial em relação à geração de energia. A geração de 

energia por fontes renováveis apresenta também outro ponto positivo para o Brasil, 

que é a garantia de segurança energética. 

Ademais, como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se estudos que 

busquem analisar os aspectos econômicos que estão considerados no campo do 

desenvolvimento de empreendimento eólicos, objetivando assim realizar uma 

abordagem da energia eólica tanto pelos seus aspectos técnicos, quanto pelo 

aspecto econômico. 
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