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Introdução 
 
Os processos de produção e utilização de 
energia vêm mudando com o passar do 
tempo, e essas mudanças são resultado não 
somente do aumento da dependência 
energética populacional, como também de 
uma maior preocupação e pressões 
ambientais. Devido a essas mudanças, novas 
fontes de energia e tecnologias focadas em 
um desenvolvimento sustentável passaram a 
ser desenvolvidas e tornaram-se o centro de 
grandes debates ambientais, políticos, 
econômicos e também empresariais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia 
 

Com o propósito de catalogar os atores do 
setor de energia limpa brasileiro, este estudo 
propôs-se a mapear os agentes de geração 
de energia - tais como empresas e policy 
makers - e a estudar suas principais 
características. 
Estes estudos basearam-se na análise de 
documentos e pesquisas bibliográficas  na 
área de recursos naturais, energia e meio 
ambiente. Também foram consultados 
documentos da Agência Nacional de Energia 
Elétrica(ANEEL) e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 

Resultados e Discussão 

Com base no Banco de Informação de 
Geração (BIG) da ANEEL, 2104 agentes de 
geração de Energia foram catalogados e 
destes constatou-se que apenas 88 atuam 
no setor de energia limpa brasileiro, sendo 
que 8 são empreendimentos em operação 
do tipo Usinas de Energia Fotovoltaica 
(UFV) e os demais são empreendimentos 
em operação do tipo Geradoras de Energia 
Eólica (EOL). 
Observou-se que apesar de, aparentemente 
haver maior conhecimento sobre energia 
fotovoltica e menor utilização de energia 
eólica devido à questões climáticas, na 
prática o inverso é verossímil, ou seja, há 
mais usinas eólicas do que fotovoltaicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusão 
Percebe-se que o setor de energia limpa 

brasileiro, além de estar crescendo e 
tomando forma, deve também investir  em 
divulgação e em novas maneiras mais 
abrangentes de distribuição- para a 
população-  destes novos tipos de energia e 
suas tecnologias. 
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