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Energia renovável e não renovável 

A diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis é que as renováveis utilizam recursos 

que não se esgotam ou se regeram na natureza. Já as fontes de energia não renováveis utilizam recursos 

que se esgotam na natureza e, por isso, podem gerar diversos problemas para o meio ambiente. 

As fontes não renováveis são aquelas que se utilizam de recursos naturais que não se disponibilizam 

continuamente na natureza. ... Os principais exemplos de fontes de energia não renováveis são os 

combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral, gás natural) e os combustíveis nucleares. 

 

Quais são as fontes de energia renováveis primárias 

Energia Solar: atua por meio da captação da luz do sol pelos painéis solares fotovoltaicos e a transforma 

em energia elétrica através do inversor solar; 

Energia Eólica: utiliza aerogeradores para a geração de energia através da força dos ventos; 

Energia Hídrica: é produzida, principalmente, por meio de centrais hidroelétricas associadas a barragens de 

grande ou média capacidade; 

Energia das Ondas e Marés: a energia gerada provém do aproveitamento das ondas e marés oceânicas; 

Energia da Biomassa: a geração de energia é feita através da queima de materiais orgânicos, utilizando 

elementos como o bagaço da cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais. 

 

Quais são as fontes de energia renováveis utilizadas no Brasil? 

O Brasil possui as principais fontes de energia, que são as hidrelétricas, que fazem parte de mais da metade 

da geração de energia no país. Novas energias renováveis, como a energia solar e eólica vêm ganhando 

reconhecimento e seu uso cresce amplamente ano após ano. Estima-se que até 2050 a quantidade de energia 

gerada por painéis solares alcance entre 78 e 128 GW. 

 

Conheça as principais fontes de energia renováveis utilizadas no Brasil e no mundo!  

Energia Solar. 

Energia Oceânica. 

Energia Geotérmica. 

Energia da Biomassa. 

Energia Hídrica. 

Energia Eólica. 

 



 


