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No ano de 2017 o Brasil tinha, segundo a EPE, em sua matriz energética, somente 43,2%                

de sua produção energética por fontes de energia renovável, enquanto no Uruguai, segundo a              
concessionária de distribuição de energia elétrica uruguaia (UTE), esse número era 95% em             
2017. Quando comparados esses dados, nota-se uma disparidade considerável, já que a demanda             
atual do consumo de energia, a qual se é obtida por muitas vezes pelo meio de fontes não                  
renováveis, aumenta em disparada. Com base no livro “Sistematização de experiências, uma            
nova prática na EMATER/RS-ASCAR” volume 49 do ano de 2007 da engenheira agrônoma             
Cordula Eckert, que contém orientações para elaboração de sistematização de experiências, há a             
possibilidade de utilizar mais de uma experiência com base em um roteiro pré-definido. Esses              
processos de sistematização são a realização de pesquisas em locais distintos que ofereçam a              
mesma experiência, utilizando da mesma metodologia nas entrevistas a serem realizadas, mas em             
realidades diferentes; onde a partir da análise dos dados coletados, é atestado chegar a uma               
conclusão de como os processos que cada local adotou ao longo da implantação foram              
planejados. Para dar início a esse processo de pesquisa, o passo inicial é a verificação com                
levantamento de dados para que seja confirmada que este é o primeiro estudo publicado, em               
seguida uma análise dos locais que aderiram a alguma fonte de energia renovável para a seleção                
de quais serão entrevistados. Com o conhecimento adequado sobre a sistematização de            
experiências e sob orientação do professor, serão coletados dados nas empresas de serviços ou              
bens que utilizam energia renovável. Feito isso, os dados coletados serão organizados, de             
maneira com que se consiga retirar as informações necessárias para o desenvolvimento escrito do              
estudo. Assim que os dados estiverem organizados, o próximo procedimento será o            
desenvolvimento escrito e organização dos dados coletados. Este trabalho resume-se, então, em            
sistematizar quatro experiências de geração de energia renovável em região de fronteira (duas no              
Brasil e duas no Uruguai), reunindo dados e informações, através de entrevistas nos locais que               
adotaram a instalação de fonte de energia renovável, em um único lugar e disponibilizando para               
que qualquer indivíduo consiga acessar e, se for o seu objetivo, ser incentivado a implantar um                
dos sistemas que mais se encaixar no perfil do seu negócio. 
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