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Resumo: O artigo analisa o uso, a produção e o consumo da matriz energética e as suas 

múltiplas formas no mercado interno e externo, bem como visa a buscar novas tecnologias, 

fontes alternativas e renováveis para o desenvolvimento da produção e o uso racional das 

fontes de energia. Nesse sentido, questiona-se a crise energética brasileira e mundial, o 

desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias no setor energético, diante do 

aumento populacional versus demanda do consumo de energia. Assim, considerando-se tal 

situação, busca-se apresentar, por meio de gráficos estatísticos, a disponibilidade da oferta e 

da demanda de matriz energética para o futuro e as novas tecnologias implantadas no setor de 

energia.  

 

Palavras chave: Energias renováveis. Energias não renováveis. Fontes alternativas. Matriz 

energética.  

 

 

Abstract: This article examines the use, production and consumption of the energy matrix and 

its multiple shapes in the internal and external markets, as well as aims to seek out new 

technologies, renewable and alternative sources for the development of production and the 

rational use of energy sources. In this sense, questioned the Brazilian and world energy 

crisis, the development and implementation of new technologies in the energy sector, given 

the population increase versus demand of energy consumption. So, considering this situation, 

we seek to present, through the statistical graphs, the availability of supply and demand of 

energy for the future and new technologies deployed in the energy sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, ao longo dos anos, vem modificando seu padrão de vida, utilizando a 

tecnologia para viver com qualidade. Isso mostra que a sociedade enfrenta atualmente um 

desafio: o crescente consumo de energia e o problema da relação desenvolvimento versus 

consumo de energia. Essa situação provoca questionamentos sobre como atender ao padrão de 

vida humana, consumir mais energia e viver em um ambiente sadio e equilibrado. 

Como discutir a questão das novas tecnologias versus consumo de energia? As 

pesquisas demonstram que a crise energética deverá se intensificar no futuro e que são 

necessários, aproximadamente, cinquenta anos para desenvolver e implementar novas 

tecnologias de aproveitamento energético. A solução dessa crise é um dos maiores desafios 

tecnológicos do milênio atual. 

Neste artigo, trabalhar-se-á na perspectiva de que se torna fundamental o entendimento 

da importância do uso e da produção das energias renováveis. Igualmente, consideram-se os 

reflexos das energias não renováveis, e as múltiplas formas no mercado nacional e 

internacional, principalmente aquelas fontes que têm menor impacto sobre o meio ambiente. 

Diante do aumento previsto da demanda do consumo de energia, fazem-se indagações 

sobre o problema da disponibilidade da oferta da matriz energética, as principais fontes de 

energia utilizadas no Brasil e no mundo, as fontes alternativas para o futuro e as novas 

tecnologias implantadas no setor. Ainda, será demonstrada uma análise da questão energética 

no Brasil, por meio da disposição dos dados em gráficos, apresentando as suas 

potencialidades, a disponibilidade, o consumo e a oferta de energia, tanto no âmbito da 

exploração como no consumo interno e externo. 

 

 

2 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E USO DA ENERGIA NO BRASIL 

 

Os seres humanos sempre utilizaram os recursos naturais para sua sobrevivência e para 

se desenvolverem economicamente. As atividades humanas, ao longo da história, foram 

gerando grande demanda de recursos naturais, embora até recentemente pouco se 

questionasse a respeito das implicações desse desenvolvimento sobre o meio ambiente e a 

exploração inconsciente dos recursos. Sabe-se que, desde tempos remotos, o ser humano tem 

percebido o impacto da degradação ambiental sobre o meio ambiente, por meio de seus 

sistemas produtivos e seus processos socioculturais. Mas foi somente no final do século XX que os 



 

seres humanos perceberam a importância dos recursos naturais para a sua sobrevivência e a qualidade de 

vida. A preocupação da ação humana no meio ambiente surgiu com os reflexos da Revolução 

Industrial, transformando o comportamento das sociedades de consumo e produção. 

A partir do século XX, os que se preocupavam com a degradação ambiental deixaram 

de se interessar apenas com o seu enfoque científico ou técnico e passaram a se preocupar, 

com o seu aspecto social e político, tendo em vista o processo de industrialização, o 

crescimento da exploração dos recursos naturais e o uso da energia nuclear. Diante disso, a 

população começou a perceber que os recursos naturais não se reconstituíam, mas que 

levavam milhões de anos para se recompor na natureza (OLIVEIRA; GUIMARÂES, 2004, p. 

20).  

O desenvolvimento do ser humano está intimamente ligado aos tipos de energia a que 

teve acesso. A primeira fonte conhecida de energia foi a lenha e, posteriormente, o carvão 

vegetal. Essas duas modalidades propiciaram o início da metalurgia, atividade que influenciou 

a agricultura, o artesanato, a guerra, a construção civil e o transporte. O carvão mineral foi o 

combustível que impulsionou a revolução industrial, pois a Inglaterra, berço dessa revolução, 

tinha muito carvão e minério de ferro. Do carvão também foi possível produzir o gás 

manufaturado, por meio de seu craqueamento, muito usado na iluminação pública. Depois, 

com a invenção e a popularização da energia elétrica, esse gás, gradativamente, foi sendo 

substituído (TRIGUEIRO, 2011).  

A crise ambiental surgiu, principalmente, no período da Revolução Industrial, quando 

começaram as agressões à natureza com a utilização dos recursos naturais, para promover o 

desenvolvimento econômico e social. Assim, Krawulski (2009, p. 32) assevera que: 

 

A crise ambiental pode ser descrita considerando-se três aspectos básicos: 

crescimento populacional, demanda de energia e de materiais e geração de resíduos, 

ou seja, poluição. O problema da poluição ambiental surge no momento em que o 

ser humano descobre o fogo e passa a ser capaz de impulsionar máquinas e realizar 

trabalho, o que o conduz a um enorme avanço tecnológico. Esse desenvolvimento 

traz a necessidade de quantidades cada vez maiores de materiais e energia para 

satisfazer a necessidade de desenvolvimento da humanidade, e isso resulta em uma 

quantidade significativa de resíduos, tanto em termos de matéria quanto em termos 

de energia. Deste modo, torna-se vital o entendimento do conceito de energia e de 

suas múltiplas formas, principalmente aquelas que têm menor impacto sobre o meio 

ambiente. 

 

No final do século XIX, o petróleo e seus derivados surgiram para transformar o 

mundo. A exploração e o uso do petróleo foram rapidamente difundidos pelo crescimento da 

indústria de combustível e asfalto. No século XX, iniciou-se em escala o uso de gás natural, 



 

que, aos poucos, substituiu o gás manufaturado; ainda, outro combustível desse século 

provém da energia nuclear (TRIGUEIRO, 2011).  

Segundo explica Krawulski (2009, p. 32), as fontes renováveis provêm direta ou 

indiretamente da energia solar, e o aproveitamento direto da energia solar vem sendo, aos 

poucos, implementado. Hoje em dia, a radiação solar direta é utilizada para atividades 

domésticas e outros usos, como geração de eletricidade, em voga em pequenas comunidades. 

Logo, o emprego de fontes renováveis indiretas, tais como o vento e vazão de rios, é limitado 

pela quantidade de energia disponível no tempo. Como não existe uma relação direta entre 

consumo e disponibilidade, há a necessidade de se armazenar energia para atendimento 

contínuo da demanda, no caso, das hidrelétricas, que dependem da vazão dos rios. 

 

As Energias Renováveis são uma dessas novas frentes e os auxílios um meio para 

atingir um fim: a meta mínima e vinculativa de que 20% do consumo europeu terão 

origem em fontes de energias renováveis. [...] A alavanca econômica para o setor 

das Energias Renováveis, com o auxílio do Estado deve ser um mecanismo de 

incentivo, oferecendo apoio e vantagens econômicas aos empresários que estejam 

dispostos, apesar do custo acrescido na sua instalação e funcionamento, a aceitar 

esta nova energia. Com a criação de um novo mercado sustentável, as Energias 

Renováveis são um novo negócio, a oportunidade de um novo mercado que pode 

gerar mais riqueza, maior crescimento econômico, mais emprego. O green business 

atrai cada vez mais empresários e consumidores, que procuram estes produtos 

distintivos no mercado. Assim, ao incentivar este sector energético, os Estados estão 

também a impulsionar as economias nacionais (ANDRADE, 2001, p. 37).  

 

Desse modo, as fontes não renováveis são responsáveis por 86% da oferta, e as reno-

váveis, por 14%. Além do problema da disponibilidade, a questão energética vem se 

agravando por fatos políticos que envolvem, principalmente, os países produtores de petróleo. 

Nos últimos anos, destacam-se as guerras nos países do Oriente Médio, grandes exportadores 

de petróleo, gerando enormes impactos econômicos no mundo. 

 

Durante a década de 1990, os acontecimentos políticos não alteraram 

significativamente o quadro energético. O preço do petróleo estabilizou-se em 

patamares mais baixos, e o consumo manteve o seu crescimento. O mundo de hoje 

vive uma situação bastante instável. Qualquer alteração política nas regiões 

produtoras de óleo pode criar um “caos” econômico global de consequências 

imprevisíveis para toda a sociedade. Desse modo, o modelo energético atual e o 

modelo futuro são extremamente vulneráveis. Um dos maiores desafios da 

humanidade no futuro será alterar o quadro da crescente demanda energética 

associada ao emprego de fontes finitas e sujeitas a instabilidades políticas 

(KRAWULSKI, 2009, p. 36).  

 

No Brasil, não existe a curto ou médio prazo, a possibilidade de substituição das 

energias não renováveis por outras fontes de energias renováveis. A alternativa mais viável 



 

para suprir a demanda do consumo seria investir no uso racional da energia já existente e 

planejar políticas de energias renováveis em longo prazo.  

 

O incentivo às fontes renováveis, ou às novas fontes renováveis, visa a atender 

objetivos estratégicos relacionados, dependendo do caso de cada País. [...] Existem 

vários instrumentos de incentivo sendo utilizados na política de promoção das novas 

fontes renováveis de energia ao redor do mundo. Na Europa, os principais incentivos 

são: sistema de leilão, sistemas de cotas/certificados verdes e sistema baseado em 

preço. Esses instrumentos coexistem com outros, tais como incentivos fiscais e 

apoio à pesquisa e ao desenvolvimento. [...] Os instrumentos para a promoção das 

fontes renováveis de energia que vêm sendo adotados nos países refletem a 

condução da política energética de cada País e aos preceitos de mercado diante da 

liberalização do mercado de energia (FADIGAS, 2011, pp. 4-6).  

 

Nesse contexto, para Silva (2010, p. 123) é impossível descrever como será o mundo 

no final deste século e alerta que não será possível repetir, ao longo do século XXI, a 

trajetória energética baseada em energias fósseis que caracterizou o século XX. A era dos 

combustíveis fósseis deve estar próxima do fim, não porque os combustíveis estejam se 

exaurindo, mas porque seu uso contínuo coloca em risco a sobrevivência da nossa civilização 

na Terra. 

 Percebe-se que a sociedade contemporânea continuará dependente de energia dos 

combustíveis fósseis durante as próximas décadas, e “se não investirmos na busca de fontes 

primárias de energia que não emitam gases de efeito estufa, marchamos com grande 

probabilidade, para uma catástrofe em escala mundial”, provocadas por mudanças climáticas, 

em nível global (SILVA, 2010, p. 124). 

Dessa forma, o aumento do consumo e a degradação ambiental passam a ser 

preocupação mundial, pois são diversos os impactos ambientais associados à produção e ao 

uso de combustíveis fósseis e à geração da energia. Assim, as populações buscam novas 

tecnologias e alternativas de fontes renováveis para o desenvolvimento da produção e o uso 

racional das fontes energéticas.  

 

 

3 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

A história da matriz energética no Brasil deu-se, inicialmente, por meio da força dos 

escravos e dos animais, que, juntamente com o vento e a água, eram importantes fontes de 

energia. A lenha foi a principal delas, mesmo antes da descoberta, e os ciclos da cana de 

açúcar e do ouro foram sustentados pela lenha e pelo carvão vegetal. O ciclo do café trouxe o 

carvão mineral que passou a substituir a lenha também nas locomotivas. A produção do 



 

carvão mineral, no Brasil, iniciou-se em 1912, pois antes era importado da Inglaterra e 

Estados Unidos da América (EUA). A iluminação artificial foi um dos grandes motivadores 

para os avanços no setor, passando-se a usar, posteriormente, o gás do carvão mineral na 

iluminação pública (TRIGUEIRO, 2011). 

 

A evolução econômica do Brasil pode facilmente ser identificada pelos diversos 

ciclos aos quais esteve submetida, ao atrelamento majoritário da produção e 

atividades econômicas a determinado produto primário, dominante nas preferências 

e interesses da metrópole colonial ou do mercado internacional, o que também se 

refletiu na formação de sua matriz energética. A construção das estruturas de 

geração energética, impulsionada por demandas específicas, sempre esteve atrelada 

aos imperativos do setor produtivo, sobretudo até a primeira metade do século XX 

(AMORIM, 2011, p. 59).  

 

 Com a expansão dos projetos de iluminação, a demanda por energia elétrica aumenta e 

modifica a matriz energética brasileira. Em 1883, entra em operação a primeira hidrelétrica e, 

em 1887, a primeira termoelétrica. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, o uso de petróleo 

era insignificante, mas, logo após, as importações triplicaram, e a sua utilização se manteve 

em crescimento devido à indústria automobilística no Brasil. Em 1973, a alta de preços do 

petróleo impulsionou o Brasil a buscar novas soluções, como a prospecção e extração de 

petróleo em águas profundas, a intensificação da construção de hidrelétricas, a tecnologia 

nuclear com a construção de Angra 1 e Angra 2 e o Pró-Álcool, considerado o maior 

programa mundial de sucesso em energias renováveis (TRIGUEIRO, 2011). 

 

Embora tenha havido uma alteração significativa na participação dos diversos 

recursos energéticos primários no atendimento da demanda por energia, ainda 

predomina o uso de combustíveis fósseis. De acordo com o Balanço Energético 

Nacional (BEN) em 2008, os combustíveis fósseis contribuíram com 80,9% da 

oferta mundial de energia em 2006, sendo 20,5% gás natural, 26% carvão mineral e 

34,4% petróleo. A participação das energias renováveis foi de 12,3%. [...] Verifica-

se que, em matéria de uso de recursos naturais renováveis na oferta interna de 

energia, o Brasil possui uma posição destacada em âmbito mundial. [...] Embora a 

participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial ainda prevaleça, 

a inclusão de fontes renováveis de energia tem crescido em vários países, como 

Alemanha, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, China e Índia, entre outros, tem 

implementado instrumentos de políticas no sentido de promover as tecnologias 

limpas de geração de energia. Como resultado da implementação das políticas de 

incentivo às fontes renováveis, destaca-se a energia eólica, que nos últimos dez anos 

têm apresentado um crescimento médio de 28% ao ano na potência instalada no 

mundo (FADIGAS, 2011, pp. 2-4).  

 

A seguir, o Gráfico 1 mostra a distribuição aproximada da oferta mundial de energia 

por fonte, no período de 2000 a 2003: petróleo, 34,9%; carvão mineral, 23,5%; gás natural, 

21,1%; energias renováveis, 11,%; nuclear, 6,8%; hidráulica, 2,3%; e outras, 0,5%. Pelos 

dados apresentados, verifica-se que os elementos não renováveis são os principais 



 

combustíveis utilizados pela sociedade, o que agrava a condição futura de disponibilidade de 

energia, dado que são produtos finitos. 

 

Gráfico 1 – Oferta mundial de energia por fonte, no período de 2000 a 2003, 

considerando uma taxa média de crescimento anual de 2%. 

_  

 

Fonte: (ROMÉRO, 2004, p. 926).  

 

A oferta de energia é a quantidade total de energia que se coloca à disposição para ser 

transformada e/ou para o consumo final. Na cadeia energética geral, a oferta de energia deve 

considerar não apenas os recursos provindos da região, mas também as diferentes trocas com 

outros recursos energéticos.  

 

O setor de energia elétrica é caracterizado como uma forma secundária de energia, 

uma vez que pressupõe a transformação de outras formas de energia. No caso da 

energia elétrica, o suprimento, considerado como a cadeia que cobre desde o 

processo de transformação da energia primária até a interface com cada tipo de 

consumidor, está dividido em geração, transmissão e distribuição. A área de geração 

se preocupa com o processo da produção de energia elétrica por meio de diversas 

tecnologias e fontes primárias. [...] As fontes renováveis são mais adequadas a um 

desenvolvimento sustentável, mas respondem ainda por uma parte pequena da 

matriz energética mundial (REIS, 2011, p. 65). 

 

Segundo explica Aguilar (2012), o Brasil é um País que se destaca por ter uma grade 

diversificada e com uma presença significativa de fontes renováveis. Dessa forma, a 

composição de energia é baseada em usinas hidrelétricas, fontes térmicas, combustíveis 

fósseis, vento, biomassa e nuclear em menor grau. Em 2008, a participação das energias 

renováveis na matriz energética total foi estimada em 45,9%, incluindo, principalmente, de 

hidrelétrica e de combustível etanol. 
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Porém, a matriz energética do etanol tem registrado alterações nos últimos tempos. Os 

preços elevados do açúcar no mercado internacional e as experiências nas áreas de produção 

de cana-de-açúcar provocaram um impacto na produção que resultou em uma queda de até 

4% no ano de 2011. Essa redução também afetou os planos de negócios do setor na medida 

em que se esperava uma diminuição drástica das exportações de etanol combustível. 

 

Quanto maior a participação de fontes renováveis, menor é a quantidade de CO² 

gerada por atividades consumidoras de energia. No Brasil, cerca de 45% da oferta 

interna de energia advém de fontes renováveis, como hidrelétricas e biomassa, bem 

acima da média mundial de 13% e dos países ricos de 7%. Os efeitos dessa diferença 

podem ser vistos nos índices de emissões de CO² resultantes da queima de 

combustíveis fósseis. Contudo, a relação entre as emissões de dióxido de carbono e 

a oferta interna de energia cresceu nos anos 1990, devido à redução da participação 

das fontes renováveis na nossa matriz energética que, em dez anos, caiu de 49% para 

41%. A partir de 2000, as taxas de emissão por oferta interna de energia têm caído, 

devido ao aumento do uso da biomassa e a substituição do óleo combustível por gás 

natural (IPEA, 2010, pp. 126-129).  

 

Por essa razão, algumas organizações, como a WWF-Brasil, discutiram a importância 

do emprego de energias alternativas, como o vento que, de acordo com dados da pesquisa do 

Centro de Energia Elétrica (CEPEL-Eletrobras), poderia gerar até 143 mil MW. O Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) assevera que as fontes alternativas de energia são a 

maneira de se livrar da dependência do petróleo (AGUILAR, 2012). Convém, ainda, 

acrescentar que a Petrobrás, a Braskem, a Ultrapar e a Cosan
3
 uniram-se em um projeto para 

criar o Centro de Desenvolvimento da Gaseificação de Biomassa, com financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A ideia fundamental é 

produzir gás a partir do bagaço da cana-de-açúcar, para ser utilizado na geração de energia 

elétrica (AGUILAR, 2012). 

Percebe-se que o padrão de energia no Brasil precisa ser debatido para promover a 

busca de novas formas de tecnologias, devido ao crescimento na demanda do consumo e a 

disponibilidade da oferta de energia. As fontes de energias renováveis estão relacionadas com 

a possibilidade de garantir um mercado de matrizes energéticas seguras e limpas. 

 

 

 

                                                 
3
 A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas e produtos petroquímicos, com empresas distribuídas 

entre os Estados Unidos e o Brasil, sendo considerada a líder mundial em química sustentável. A Ultrapar é a 

empresa responsável pela distribuição de combustíveis no Brasil, com operações no México, Venezuela, 

Argentina, Bélgica e Estados Unidos. A Cosan é uma das maiores empresas de produção e exportação de 

açúcar e etanol e o maior produtor mundial de energia elétrica produzida a partir do bagaço de cana de- açúcar 

(AGUILAR, 2012). 



 

4 A UTILIZAÇÃO E O CONSUMO DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVÁVEIS 

 

O consumo desenfreado de combustíveis fósseis, durante o século XX, desequilibrou a 

natureza em termos de reservas energéticas. Esse fato levou à busca de fontes de energia 

renováveis. Todas as fontes de energia geram algum tipo de impacto ambiental, mas algumas 

são mais poluentes que outras. Consideram-se fontes ou recursos energéticos renováveis a 

energia solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a das marés e o gás hidrogênio.  

Segundo alega Krawulski (2011), as fontes renováveis de energia fornecem 9% da 

energia mundial, atingindo até 22% se incluídos todos os usos da biomassa, sendo utilizada de 

8 a 10% nas necessidades dos Estados Unidos. Em 2050, estima-se de 30 a 40% a 

participação no uso total. A energia eólica é o recurso energético que mais se amplia, tendo 

alcançado o índice de aumento de 37% ao ano, na Europa, na década de 1990. Já a energia 

fotovoltaica cresceu 24% ao ano no mundo, e a energia hidrelétrica aumentou em 19% o seu 

consumo no planeta. 

As fontes de energia renováveis oferecem muitas vantagens, entre as quais permitem 

reduzir significativamente as emissões de CO², reduzem a dependência energética da 

sociedade face aos combustíveis fósseis, conduzem à investigação em novas tecnologias que 

permitam melhor eficiência energética. Também, existe a possibilidade de serem usadas de 

várias maneiras, pois geram problemas ambientais mínimos, podendo ser controladas com 

tecnologias apropriadas como perspectiva para os países em desenvolvimento. Porém, as 

fontes de energia renováveis ainda são pouco utilizadas devido aos custos de instalação e à 

inexistência de tecnologias e redes de distribuição experimentadas.  

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de energia hidrelétrica devido ao 

potencial de rios ao longo de sua extensão, e de energia biomassa constituída pelo material 

produzido por todos os seres vivos em seus diferentes processos. Ainda, o Brasil pode se 

tornar um dos maiores produtores de energia nas outras áreas, tais como das marés, solar e 

eólica, pelo extenso território e costa, com enorme disponibilidade de sol, ventos e ondas do 

mar (KRAWULSKI, 2011).  

Atualmente, a utilização das tecnologias de energias renováveis em pequenas e médias 

empresas é um diferencial de competitividade. O uso de energias limpas agrega valor à marca 

e, na maioria das vezes, diminui custos. 

Os pesquisadores afirmam que, daqui a um século, os combustíveis não renováveis de 

origem fóssil estarão extintos. A questão se agrava quando se considera que, além de o 



 

planeta ter de ser movido por outras fontes, de preferência não renováveis, a demanda em 

2100 será superior à atual, mesmo com a implementação de políticas públicas eficazes para a 

elevação do desempenho de máquinas, motores e equipamentos, em todos os continentes. 

Neste contexto, um combustível que está sendo apontado como a fonte primária mais 

promissora para a geração de eletricidade no século XXI e com plena implantação no século 

XXII é o hidrogênio, cuja abundância é um ponto positivo ao setor energético mundial. 

Ainda, uma segunda alternativa que desponta para o próximo século, em alguns países, é a 

energia solar, por meio destas opções: eólica, fotovoltaica, biomassa e a radiação 

eletromagnética solar para o aquecimento da água (ROMÉRO, 2004, p. 926).  

Nesse sentido, o Gráfico 2 explica que as energias renováveis participaram com 14% e 

com um adicional de eletricidade produzida por fontes hidrelétricas de mais 4%, totalizando a 

parcela das energias renováveis no consumo mundial em cerca de 18%. Entre as não 

renováveis, o petróleo e o gás natural, num total de 58%, possuem reservas para períodos que 

variam de 50 a 60 anos, dependendo das taxas de crescimento da demanda por esses 

combustíveis (ROMÉRO, 2004, p. 927).  

 

Gráfico 2 – Consumo mundial de energia por fonte, no período de 2000 a 2003. 

_  

 

Fonte: (ROMÉRO, 2004, p. 928).  

 

O Brasil possui uma realidade que o torna único no mundo, pois a sua geração de 

energia é, predominantemente, feita por meios oriundos de fontes renováveis. Por outro lado, 

há, no Brasil, uma característica comum a muitos países do mundo, que foi intensificada no 

fim do século XX e início do século XXI. É o fenômeno da urbanização, que traz consigo o 

fato da concentração populacional e a consequente concentração de demanda por recursos.  
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Neste início do século XXI, a população do planeta é fundamentalmente urbana. A 

população mundial é de cerca de 6,1 bilhões de habitantes e vem crescendo a uma 

taxa anual média de 1,3%, cerca de 80 milhões de pessoas no ano de 2000. Cerca de 

70% de todos os habitantes do planeta vivem em áreas urbanizadas e esse 

percentual, além de ser crescente, não tem precedente na história do homem 

moderno. Nos países desenvolvidos e industrializados, as taxas de urbanização 

variam de 80 a 90% (ROMÉRO, 2004, p. 924).  

 

No Brasil, a partir da década de 1930, iniciou-se o fenômeno da urbanização 

acelerada. Naquela época, a população do país era tipicamente rural e, conforme demonstra o 

Gráfico 3, nos anos de 1940, somente uma massa de 31% era considerada urbana. Nos 

últimos anos da década de 1960, a população brasileira situava-se próxima de 90 milhões de 

habitantes, dos quais cerca de 50% viviam no campo e os demais 50%, nas cidades. Em 1991, 

cerca de 76% da população já moravam em cidades; no ano 2000, 81% da população eram 

indivíduos urbanizados; e 30% dessa população urbana vivem em regiões metropolitanas 

(ROMÉRO, 2004, p. 924). 

 

Gráfico 3 – Distribuição da população urbana e rural no Brasil, no período de 1940 a 

2000. 

 

 
 

Fonte: IBGE (2004). 

 

A população do Brasil aumentou, entre 1940 e 2000, passando de 41,2 milhões para 

169,8 milhões de habitantes. O Brasil rural tornou-se urbano, crescendo de 31,3% para 81,2% 

a taxa de urbanização. Ao longo do século XX, experimentou um aumento no seu contingente 

de 128,6 milhões de pessoas, tendo crescido, portanto, em cerca de quatro vezes.  
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Tendo em vista a elevada taxa de urbanização no Brasil e sua consequente 

concentração populacional, depreende-se que uma parcela significativa da oferta 

brasileira de energia é consumida nos centros urbanos ou no seu entorno. [...] A 

desagregação da oferta por fonte energética aponta para um cenário mundial no qual 

86,7% de toda a energia provêm de fontes não renováveis e somente 13,3% de 

fontes renováveis, como a hidroeletricidade, a energia eólica, a biomassa, a solar-

fotovoltaica, e outras aplicações da energia solar, como os painéis solares 

(ROMÉRO, 2004, p. 925).  

 

Com relação ao uso e consumo das energias renováveis na geração de energia elétrica, 

o Brasil leva uma grande vantagem sobre a maior parte dos países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, pois é uma nação em que a geração de eletricidade, a qual provém das 

usinas hidrelétricas, é quase que totalmente renovável. 

 

O Brasil detém uma malha de recursos energéticos privilegiada, com todas as fontes 

de energia renováveis e não renováveis, um diferencial entre as nações em 

desenvolvimento. Apesar disso, a busca de novas fontes de energia demonstra que 

poucas alternativas são viáveis ou passíveis de suprir a demanda. O maior obstáculo 

para a ampliação das energias alternativas é de ordem tecnológica: poucos 

investimentos, limitações operacionais dos sistemas elétricos, degradação, incluindo 

algumas barreiras relativas à produtividade (FERREIRA, 2007, pp. 25-26).  

 

Portanto, a Revolução Industrial foi construída sob-bases energéticas não renováveis, 

como o carvão vegetal e o carvão mineral. A Revolução Tecnológica ocorrida no século XX 

também foi construída sob-bases energéticas não renováveis, como o petróleo, o gás, o carvão 

e a energia nuclear. Assim, o século XXI inicia-se com uma nova perspectiva de busca pelas 

fontes de energias renováveis, por meio das políticas públicas.  

 

 

5 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA: TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

 

A inserção das fontes alternativas de energia elétrica é norteada pelos três pilares 

fundamentais da política energética brasileira: segurança no abastecimento, modicidade 

tarifária e universalização do atendimento. Para atender a essas premissas, o governo Federal 

tem se pautado por iniciativas e ações que ampliam a participação das fontes renováveis na 

matriz energética, ao mínimo custo possível e menor impacto ambiental (IPEA, 2010, p.135).  

 

No Brasil, a primeira ação que veio a impulsionar o uso das novas fontes renováveis 

de energia foi em 2002 com a aprovação da Lei n. 10.438 que criou o Programa de 

Incentivos às Fontes Alternativas de Energia (Proinfa), o qual fixou metas para 

participação dessas fontes no sistema elétrico interligado nacional. O Proinfa adotou 

premissas do sistema de cotas, como o leilão de projetos de energia renovável, 

determinando cotas de potência contratada para cada tecnologia, além de subsídios 



 

por meio de linhas especiais de crédito de Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) (FADIGAS, 2011, p. 7).  

 

O Brasil tem um histórico bem sucedido de experiências no incentivo ao uso das 

energias alternativas. Essa inserção ocorreu por meio do Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), com capacidade para promover, até o final de 

2010, a inclusão de 3.154 MW a partir de pequenas centrais hidráulicas, centrais geradoras 

eolielétricas e usinas termelétricas a partir de biomassa. O Proinfa estabeleceu um mercado 

inicial, produzindo ganhos de escala e aprendizagem tecnológica, o que resultou na redução 

significativa dos custos dessas fontes e aumento da competitividade (IPEA, 2010, p.135).  

 

Brasil es un país que se destaca por tener una matriz energética altamente 

diversificada y con una presencia importante de fuentes renovables. De esta manera, 

la composición energética se basa en fuentes hidroeléctricas, térmicas, combustibles 

fósiles, eólicas, biomasa y nuclear en menor medida. Para el 2008 la participación de 

energías renovables en el total de la matriz energética se estimaba en 45,9%, lo que 

incluía fundamentalmente hidroeléctricas y etanol combustible (AGUILAR, 2012).  

 

Conforme dados do IPEA (2010, p. 135), a geração de energia elétrica provinda da 

biomassa, especialmente a oriunda do bagaço de cana é o grande modelo de inserção de 

fontes alternativas renováveis. Destaca-se pela alta densidade energética, “e sua efetividade e 

importância no contexto energético que, em 2008, foram contratados 5.090 MW médios da 

fonte biomassa. Para tanto, há previsão de 9.553 MW de aumento da capacidade instalada da 

fonte”. 

 E, como afirma Weyermüller (2010, p. 151), em nível internacional, a energia eólica 

apresenta-se, atualmente, como fonte de energia limpa, em diversos países, com destaque 

especial na Dinamarca. O governo dinamarquês apostou nesse potencial, reduzindo os custos 

e tornando-o viável economicamente, a ponto de representar, hoje, cerca de 21% de toda a 

eletricidade consumida na Dinamarca. Segundo as estimativas, a utilização desse tipo de 

energia, que conta com cerca de 85 mil turbinas eólicas instaladas, cresce 28,6% ao ano em 

todo o mundo, mesmo com a desvantagem do fato da disponibilidade dos ventos em cada 

região. 

A energia eólica converteu-se numa das principais alternativas de geração 

complementar de energia. A singularidade dessa fonte, de ser complementar à hidráulica, 

torna-a estratégica, e a perspectiva de escala, incrementada com o leilão, provavelmente 

minimiza o problema do custo. Além disso, as questões ambientais em pauta na agenda 

mundial têm promovido o crescimento do uso dessa tecnologia, o qual se apresenta como uma 



 

resposta da sociedade por uma melhor qualidade ambiental no suprimento energético (IPEA, 

2010, p. 135).  

 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) visa a reforçar a 

liderança brasileira em promover o desenvolvimento dos biocombustíveis e o uso de 

energias renováveis em larga escala. Trata-se de uma iniciativa que reúne num só 

combustível todo o conceito de sustentabilidade das Nações Unidas, ao envolver os 

aspectos econômico, social e ambiental. A partir de janeiro de 2008, o uso do 

biodiesel passou a ser obrigatório em todo o território nacional, inicialmente na 

proporção de 2% em adição ao diesel. [...] A existência desse mercado compulsório, 

é um fator fundamental para a consolidação desse novo combustível, inclusive, para 

se buscar maior competitividade no tempo em relação ao seu concorrente direto, o 

diesel de petróleo (IPEA, 2010, p. 133).  

 

 A produção e o uso do biodiesel no País é uma alternativa energética que contribui 

para substituir o diesel importado, um combustível fóssil e mais poluente, com evidentes 

ganhos na balança comercial. Além disso, reforça a agregação de valor às matérias-primas 

oleaginosas de origem nacional, com enfoque na inclusão da agricultura familiar. O cultivo de 

matérias-primas para a produção de biodiesel cria oportunidades de trabalho, gera mais renda 

no campo, estimula a inclusão social em todas as regiões do país e possibilita novas 

alternativas de desenvolvimento do meio rural (IPEA, 2010, p. 134).  

 Segundo esclarece Moraes (2011, p. 35), a partir do século XX, as pesquisas 

apontaram a viabilidade da utilização do álcool como fonte de energia, em substituição ao 

petróleo e seus derivados. Com a superprodução de açúcar, o Brasil passou a intervir no setor, 

criando, em 1933, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), fazendo nascer o Programa 

Nacional do Álcool - Pró-Álcool. Houve um incentivo governamental devido à flutuação do 

mercado e dos preços internacionais do açúcar e do petróleo. O setor do sucroalcooleiro foi se 

desenvolvendo com destaque internacional, o que coloca o País em primeiro lugar na 

produção da cana-de-açúcar, gerando reconhecimento mundial quanto ao desenvolvimento de 

novas tecnologias e usos diversificados do álcool, da geração de energia e dos benefícios 

ambientais. 

 Foi após a década de 1970, com a criação do Pró-Álcool, que ocorreram 

transformações no setor da produção de açúcar. Foram introduzidas novas tecnologias de 

aperfeiçoamento, porém surgiram certos problemas que deveriam ser resolvidos, tais como a 

grande dependência do petróleo, a poluição e a escassez de energia. Assim, diante da 

necessidade do país de se desvencilhar da dependência do “ouro negro” e diminuir os gastos 

com a sua importação, com o Decreto n.° 76.593, de 1975, instituiu-se o Programa Nacional 



 

do Álcool - o Pró-Álcool. Esse programa passou por diversas fases, até a sua revogação, em 

fevereiro de 1991 (MORAES, 2011, p. 36). 

  

Em relação às fontes alternativas de energia, especialmente renováveis, o Brasil tem 

pesquisado, além da biomassa, o aproveitamento da energia eólica, demonstrando a 

existência de um grande potencial. Até o final de 2001, na matriz energética 

brasileira, a participação da energia eólica é inexpressiva. [...] Em 2001, foi 

instituído o Programa Emergencial de Energia Eólica – Pro-eólica, para que fosse 

agregada ao sistema elétrico nacional uma potência adicional de 1.050 MW, a partir 

de turbinas eólicas (KRAWULSKI, 2009, p. 50).  

 

Nesse contexto, os benefícios da energia alternativa diferenciam-se pelo seu potencial 

de fornecer fontes de eletricidade barata e limpa, também minimiza a poluição e tem um 

impacto ambiental positivo de diversas formas no mercado energético. Importa destacar que, 

no planejamento de longo prazo, existem previsões de crescimento da utilização de outras 

fontes alternativas. Com o direcionamento de recursos de pesquisa e desenvolvimento, poderá 

ocorrer a inclusão de montantes de energia oriundos de novas tecnologias, como a energia 

solar fotovoltaica, a gaseificação de biomassa e a utilização do óleo vegetal in natura (IPEA, 

2010, p. 136).  

 

A matriz energética brasileira conta com uma parcela expressiva de energias verdes 

e renováveis. O crescimento anual no aumento da oferta demonstra o 

amadurecimento e a robustez do setor energético. A oferta interna dessas energias 

em 2009, comparada a 2008, cresceu em 10,2% devido ao aumento de 38% da 

produção de biodiesel, além das boas performances da geração eólica e do uso de 

lixívia
4
 na produção de celulose. Neste contexto, as fontes renováveis passaram a ter 

participação de 47,2% na demanda total de energia nacional em 2009 e, para 2030, a 

previsão é de 46,6% contra 13% no mundo (BRITO, 2011, p. 166).  

 

Para Krawulski (2009, p. 50), a situação atual do Brasil mostra avanço muito grande 

em relação à questão energética, reduzindo a sua dependência externa de energia por meio de 

uma melhor avaliação dos recursos energéticos disponíveis, descobertas de novas reservas, 

tecnologias de prospecção e desenvolvimento de alternativas. Por outro lado, uma questão que 

ainda preocupa diz respeito à implantação de novos empreendimentos para a geração de 

energia, pela falta de capacidade de investimento do setor público e pelas novas exigências 

relacionadas ao licenciamento ambiental.  

O Probiodiesel foi criado com o objetivo de direcionar as políticas públicas voltadas 

ao desenvolvimento de combustíveis alternativos e renováveis. Segundo explicam Vianna; 

                                                 
4
 Lixívia celulósica, licor negro ou lixívia negra é um elemento que é responsável pela cozedura da madeira para 

retirar componentes indesejáveis ao processo de fabricação do papel, tais como a lenhinha, extrativos e cinzas 

(BRITO, 2011, p. 166). 



 

Wehrmann e Duarte (2009, p. 133) a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira 

centra-se as dimensões da inclusão social, econômica e ambiental.  

 

Os esforços que vêm sendo empreendidos por diferentes setores da sociedade 

brasileira para a criação de alternativas à base da matriz energética atual são fruto de 

necessidades imediatas como a redução da dependência de produtos mais escassos, 

como é o caso dos combustíveis fósseis, e a redução dos custos desses combustíveis 

na economia e na maximização na utilização de produtos alternativos, como aqueles 

oriundos da produção agrícola. [...] Por outro lado, o biodiesel se apresenta como 

uma alternativa de fornecimento de combustível de maneira renovável, pois suas 

fontes de matéria- prima não são escassas como as fontes minerais. Para a produção 

de biodiesel, os fatores limitantes são de outra natureza, como as diretrizes traçadas 

pelo Poder Público.  

 

Desse modo, a questão energética do País merece ser debatida, principalmente, pelo 

aumento dos níveis de demanda de consumo de potência ocasionado pelo crescimento 

populacional e pela disponibilidade da oferta da matriz energética. É indispensável questionar 

as soluções e as novas tecnologias versus o consumo de energia, por meio de uma política de 

incentivos, para a geração descentralizada de energia renovável.  

 

6 CONCLUSÃO  

 

A energia renovável é uma energia sustentável que deriva do meio ambiente natural. 

Algumas fontes de energia são renováveis na medida em que são mantidas ou substituídas 

pela natureza, são aquelas que podem se renovar ou serem recuperadas com ou sem 

interferência humana. Logo, as fontes de energia não renováveis são aquelas que não se 

renovam ou que demoram muito tempo para se transformarem. Incluem substâncias que não 

podem ser recuperadas em curto período de tempo.  

As novas tecnologias desenvolvidas à exploração de energias renováveis são 

reconhecidas como alternativas para o desenvolvimento sustentável. Estas novas tecnologias 

para o setor energético acarretam vantagens sociais, ambientais e econômicas, bem como 

possibilitam maior rentabilidade e independência energética. A energia alternativa é obtida 

por meio das fontes que são essencialmente inesgotáveis, ao contrário dos combustíveis 

fósseis, dos quais há uma provisão esgotável dos recursos, provocando maior impacto sobre o 

meio ambiente. Considerando a geração de energia elétrica, o Brasil é o País que possui a 

maior reserva mundial de hidroenergia, com cerca de 87% da geração, com a maior fonte 

geradora de energia elétrica provinda da hidroeletricidade, devido à imensa quantidade de 

rios.  



 

           Com relação ao uso e consumo das energias renováveis na geração de energia elétrica, 

o Brasil leva uma grande vantagem se comparado à maior parte dos países desenvolvidos ou 

em desenvolvimento, pois é uma nação na qual a geração de eletricidade é quase que 

totalmente renovável proveniente das usinas hidrelétricas. Na matriz energética, além da 

geração de energia da biomassa, diante dos níveis de demanda de fontes de energia, a 

participação da energia eólica ainda é inexpressiva. 

Diante dessa concepção, neste artigo, procurou-se evidenciar que o Brasil, em relação 

à oferta das fontes energéticas, no ano de 2008, possuía cerca de 45,4% das fontes de energias 

renováveis e 54,6% das fontes de energias não renováveis. Na distribuição da oferta mundial 

de energia por fonte, em 2003, verificou-se que os elementos não renováveis são os principais 

combustíveis utilizados pela sociedade, o que agrava a condição futura de disponibilidade de 

energia, tendo em vista que são recursos finitos. Em 2008, no Brasil, a distribuição da oferta 

de energia por tipo de fonte, era constituída por petróleo e derivados, em 37,3%; gás natural, 

10,2%; carvão mineral, 5,7%; urânio, 1,5%; hidráulica e eletricidade, 13,9%; e biomassa, 

31,5%.  

Portanto, o consumo dos recursos não renováveis e a degradação ambiental passam a 

ser preocupação mundial, pois são diversos os impactos ambientais associados à produção e 

ao uso de combustíveis fósseis e à geração da energia. Assim, as populações buscam novas 

tecnologias, fontes alternativas e renováveis para o desenvolvimento da produção e o uso 

racional das fontes energéticas, por meio das políticas públicas ambientais.  
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