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PREFÁCIO  

 
 
O presente trabalho tem como tema o estudo do abastecimento de energias 
renováveis nos seguintes países latino-americanos: Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Paraguai; mais concretamente a ideia principal é conhecer os 
recursos e a capacidade da produção ou geração de energias alternativas.  
 
O objetivo deste projeto é identificar as regiões com maior desenvolvimento 
energético para promover soluções práticas em diversos lugares de América 
Latina. Para ter assim uma visão real e atualizada de cada uma destas regiões, o 
grupo de pesquisa vai estudar profundamente o contexto energético, ambiental, 
social e econômico.  
 
Como estudantes de engenharia de energias renováveis, é uma prioridade 
conhecer as realidades do consumo atual de energia em um contexto global, as 
novas tendências energéticas, as necessidades de produção, além de todas as 
informações relacionadas ao nosso continente, porque desenvolveremos soluções 
reais e inteligentes para nossos países latino-americanos, além disto, quando 
trabalharmos como engenheiros administraremos os abundantes recursos 
energéticos- renováveis do mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 
Quando um país cresce, requer de mais energia, assim existe um vínculo natural entre economia 
e energia. Desta forma, o desafio atual de América Latina é ter recursos energéticos suficientes 
e competitivos para apoiar seu desenvolvimento. A energia é um recurso essencial para a 
sociedade, sua disponibilidade e provisão afetam diretamente ao crescimento social e 
econômico, e consequentemente a redução da pobreza. A falta de acesso a fontes de energias e 
redes confiáveis constituem numa limitação grande ao progresso social, ao crescimento 
econômico e ao bem-estar da população.  
 
América Latina possui um precioso patrimônio de recursos energéticos, embora, historicamente 
o aproveitamento destes recursos na região tenha-se feito através de várias alternativas e 
sistemas otimizados para a melhor utilização dos mesmos. Existem como bem é conhecido, 
uma ampla variedade de formas de energias, dependendo isto de cada região e zona específica, 
pois o potencial energético tem muita relação com respeito a posição do recurso em um ponto 
dado do globo terrestre.  
 
A produção económica latino-americana se projeta com um crescimento ao redor de 3% 
anualmente, para o ano 2030 a região requererá praticamente duplicar sua capacidade instalada 
a 600 GW, com um custo de aproximadamente 430 bilhões de dólares; representando assim não 
só uma meta ao modelo energético latino-americano, mas também a oportunidade de redefinir e 
transformar o mesmo. Por conseguinte um caminho energético alternativo está disponível e é 
consistente com as demandas da região, por meio da utilização de recursos energéticos 
renováveis: energia solar, eólica, geotérmica, hidroelétrica e de biomassa, que atualmente 
formam um papel fundamental no abastecimento de energia. Os custos destas tecnologias estão 
diminuindo rapidamente e em muitos casos são competitivos com os combustíveis fósseis.  
 
América Latina é rica em recursos renováveis, o que pode posicionar a região em um lugar 
privilegiado em quanto aos custos de geração e distribuição energética, de fato estes recursos 
provêm atualmente da eletricidade que é menos custosa que a gerada por combustíveis fósseis 
em outras partes do mundo. Assim uma mudança da matriz energética latino-americana é 
ambientalmente e economicamente sustentável, desta forma se pode ser realizada obtendo 
benefícios sociais, económicos e ambientais. 

 
"A energia é essencial para que se atinjam os objetivos económicos, sociais e ambientais, inter-
relacionados ao desenvolvimento sustentável. Mas, para alcançar esta importante meta, os tipos 
de energia que produzimos e as formas como utilizamos terão que mudar. Do contrario, danos 
ao meio ambiente ocorrerão mais rapidamente, aumentará a desigualdade e o crescimento 
econômico global será prejudicado" (UNDP World Energy Assessment: Energy and Challenge of 
Sustainability).  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OBJETIVOS  
 

 
Geral: 

 
 
Conhecer o abastecimento energético na América Latina em quanto as energias renováveis dos 
países com maiores potenciais energéticos do continente para analisar os recursos e o 
desenvolvimento energético, além disso, ter uma idéia geral da administração dos recursos 
energéticos.  
 

Específicos:  

 
-Valorizar a importância da aplicação das energias renováveis como mecanismo propício para o 
auto abastecimento de um país ou região.  

 
-Identificar os principais problemas energéticos dos países selecionados e gerar possíveis 
soluções através das ciências da engenharia.  

 
-Analisar a qualidade de energia, as redes de distribuição e a produção, projetos e políticas de 
cada pais, criando um resumo geral dos recursos renováveis da América Latina.  

 
-Fazer uma comparação entre as nações, analisando vantagens e desvantagens do setor de 
energia para começar um futuro projeto de pesquisa (trabalho da graduação) como uma solução 
real para os problemas presentes.  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CAPITULO I: 

MEXICO 
ALUNO REPRESENTANTE: FERNANDO TOLEDO 

-Nome do Pais: México  
-População: 112,322,757. 
-Capital: Cidade de México D.F. 
-Área: 1972550 quilômetros Quadrados 

Informação Geral: 

Em fevereiro do 2012, México contou com 14.324 MW de capacidade instalada de geração 
elétrica baseada em energias renováveis, incluindo grandes hidroelétricas, o que representou o 
22,3 por cento da capacidade total de geração elétrica no pais, da qual o 8,5 por cento 
representa a eólica. 
O potencial eólico do México e de 71,000 MW, exto representa mais de três vezes a demanda 
de energia elétrica do sector residencial em 2010. 
A meta do governo federal e chegar a uma capacidade de instalação de tecnologias limpas de 35 
por cento para o ano 2024. 
Estima-se que para o ano 2025 incrementem-se 18,716 MW a já existente capacidade instalada 
para a geração de eletricidade a partir de energias renováveis, liderada por uma maior 
participação do sector eólico (60,3 por cento) e hidráulico (24,3 por cento) 
                 
Informações: 

México conta com um plano integral para o desenvolvimento das energias renováveis. México 
dispõe de um potencial renovável que ninguém pode discutir, com um amplo portfolios de 
recursos  (eólico, solar, geotérmico, biomassa e hídrico) além da cogeração eficiente. Na 
atualidade já existe no país potencial renovável competitivo, como o demonstram os preços 
pagos na licitação da CFE pelos parques eólicos de Oaxaca, a capacidade geotérmica instalada 
ou a produção de biogás a partir de recheados sanitários em Novo León. México é por tanto 
uma opção viável, rentável e atraente para a indústria renovável mundial, que olha a cada vez 
com maior interesse a este país.  
Numa proposta ainda mais ambiciosa, baixo um Palco com Apoio de mecanismos de 
financiamento internacional, o impulso às renováveis poderia duplicar os benefícios em matéria 
económica e de emprego.  
Cabe assinalar que o desenvolvimento do sector renovável poderia gerar impactos positivos 
adicionais sobre a indústria nacional, com a atração de um novo sector manufatureiro, como em 
seu momento o foi a automotriz e mais recentemente o aeroespacial.  
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-Qual é o potencial em Mexico? 

México conta com os recursos naturais óptimos para o desenvolvimento das 
energias renováveis. Este recurso localiza-se ao longo de toda a geografia nacional. 
Nas região norte do país situa-se uma das zonas de maior potencial de geração solar 
fotovoltaico a nível mundial. As zonas mais ventosas do estado de Oaxaca e outros estados 
como Tamaulipas, Baixa Califórnia, Puebla ou Veracruz permitiriam maximizar as horas de 
funcionamento das instalações eólicas eixo neo-vulcânico mexicano alberga, ao longo de seus 
800 km de longitude, zonas com elevado potencial para a instalação de plantas de geração 
geotérmica. O aproveitamento dos resíduos urbanos, agrícolas e florestais gerados ao longo 
da geografia nacional permitiria incorporar ao mix de geração eléctrica plantas de biomassa e 
conseguir benefícios adicionais no relativo à gestão de solos. Adicionalmente, os 
rios, especialmente na região sul-sudeste albergam um alto potencial de instalação de 
centrais hidráulicas de pequena escala. 
 A indústria mexicana tem a oportunidade de melhorar sua competitividade mediante  
as poupanças energéticas motivados pelo incremento de eficiência derivada de instalação de 
plantas de cogeneración eficiente.  

*Potencial eólico: 

De acordo ao Estudo sobre o potencial eólico em México, levado a cabo por PwC em 
colaboração com a Associação Mexicana de Energia Eólica (AMDEE), México conta com um 
potencial eólico superior aos 50 GW com fatores de planta superiores ao 20%. 
 A região de Oaxaca apresenta localizações com grande potencial para o desenvolvimento do 
recurso eólico. Reflexo deste potencial é perto de 1,000 MW em operação e os 1,500 MW em 
processo de construção ou por iniciar obra. 
Não obstante, esta não é a única região do país com alto potencial eólico, os Estados do 
norte, bem como, San Luis Potosí ou Chiapas contabilizam já uma potência em operação e em 
construção a mais de 1.000 MW adicionais, associado à evolução tecnologia do sector e à busca 
contínua de novas localizações com potencial. 

*Potencial solar fotovoltaico: 
  
México é o país latino-americano com maior potencial solar fotovoltaico, conta com altos 
índices de irradiação solar média ao longo de toda sua geografia – 6 kWh /m2 e dia em média9. 
Quanto às regiões com maior potencial fotovoltaico, Baixa Califórnia, Baixa Califórnia Sur, 
Sonora, Chihuahua e Coahuila apresentam os níveis mais altos de radiação solar, com médias 
superiores a 6,5 kWh/m2 e dia.  
Estes altos níveis de irradiação possibilitam que México pudesse satisfazer a totalidade de sua 
atual demanda eléctrica unicamente mediante a utilização de fontes de geração fotovoltaica nas 
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regiões de maior potencial, aproveitando unicamente o 4% dos 6,500 TWh/ano de potencial de 
geração total que existe no país.  
Cabe assinalar que conquanto o potencial solar se encontra primordialmente no norte do 
país, existe grande potencial nas regiões centro e península de Yucatán que podem  ser 
aproveitada através de painéis fotovoltaicos em tetos de casas ou edifícios.  

 A nossa viagem começa em Mexico, onde se encontra o Parque Eólico de "La Ventosa", esta se 
encontra em Oaxaca no Itsmo de Tehuantepec no povo de La Ventosa, e operada por a 
Comissão Federal de Eletricidade (CFE). Tem uma capacidade de 1,5 MW e uma adicional em 
aero geradores e aero bombas. 
 A zona de La Ventosa e ideal para este tipo de projetos, pois possui velocidades de vento entre 
5 e 20 m/s. 

*Vantagens da energia eólica: 

-Reduz o uso de combustíveis fosseis. 
-O tempo de construção é menor com respeito a outras fontes de energia. 
-A busca e desenvolvimento de novos desenhos e materiais que sirvam para os aerogeneradores 
eólicos, fazem da energia eólica uma das mais dinâmicas, pelo qual frequentemente estão 
saindo ao mercado novos produtos mais eficientes com maior capacidade. 
-Podem usar-se materiais ecológicos para construção de novas hélices. 

*Desvantagens:  

-Não poder controlar o vento, é uma energia menos previsível. 
-Vulnerabilidade aos ocos de tensão. 
-Armazenamento impossível de energia. 

O parque esta composto por 104 geradores que geram 85 MW de energia elétrica. 
Chegamos ao país no Aeroporto Internacional de Oaxaca, desde ali iríamos em automóvel ate a 
cidade La Ventosa, onde nos hospedaríamos num hotel durante o transcurso de nossa viagem, 
partiríamos novamente ao parque eólico para realizar nosso trabalho. Para entrar no pais 
precisamos de Visa e também ter cuidado com a falta de segurança do pais. 
Em decorrência das semanas vamos pesquisar, a mudança climático da cidade, a variabilidade 
dos ventos, a capacidade de produção normal, benefícios da zona, riscos, entre outras coisas. 
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CAPITULO II: 

COLOMBIA 
ALUNO REPRESENTANTE: CRISTHIAN AGUERO           

América Latina possui um rico patrimônio de recursos energéticos renováveis, embora, 
historicamente o aproveitamento destes recursos na região tenha-se feita através de várias 
alternativas e sistemas otimizados para a melhor utilização dos mesmos. Existem como bem e 
conhecido, uma ampla variedade de formas de energias, dependendo isto de cada região e zona 
específica, pois na verdade o potencial energético tem muita relação respeito à posição do 
recurso em um ponto dado do globo terrestre. 

É assim que durante o ano 2012, o Instituto Choiseul de Francia faz a tarefa de medir a 
competitividade da energia para 146 países a través do Índice de Competitividade Energética 
Global 2012. 

Nesta análise de competitividade levaram em consideração a qualidade da matriz energética, o 
acesso à energia e os níveis de compatibilidade das políticas energéticas com os desafios 
ambientais. 

De acordo com o estudo, Colômbia é o quinto país mais competitivo em termos de energia, e 
seu alto desempenho, segundo o Índice obedecem à sustentabilidade da matriz energética e ao 
menor impacto ambiental. 

De outro lado, o World Economic Forum também realizou um análise de competitividade da 
energia através do The Global Energy Architecture Performance Index 2013 (EAPI). 
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República da Colômbia 

Capital: Bogotá 
Língua Oficial: Espanhol 
Área Total: 1 138 914 km² 
População: 47 387 109 hab.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%25C3%25B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%25C3%25B3metro_quadrado


 O EAPI compara 105 países respeito à contribuição de seus sistemas energéticos ao 
crescimento económico, e ao desenvolvimento da segurança energética, a sustentabilidade 
ambiental e o acesso à energia. Em particular, o índice EAPI mede a adaptação dos sistemas 
energéticos dos países ás mudanças do panorama energético mundial. Colômbia ocupa o sexto 
lugar no ranking EAPI. 

Em conclusão, estes índices colocam a Colômbia numa posição de privilégio na escala mundial 
respeito à competitividade da energia do país, e evidenciam a coerência do marco institucional 
do setor energético colombiano, no contexto do Trilema de Sustentabilidade Energética do 
Conselho Mundial de Energia. 
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CAPITULO III: 

CHILE 
ALUNO REPRESENTANTE: JOYCE PENAGOS     

Informação geral 
 

Área: 756.950 km²  
População: 17,772,871 (2014) 
Governo: República 
Presidencialista 
Capital: Santiago

1. Visão geral de energia do pais 

Chile, um país em desenvolvimento, tem experimentado um crescimento económico importante 
nas últimas décadas, resultando assim num incremento proporcional no consumo energético, é o 
quinto maior consumidor de energia do continente, mas a diferença da maioria das outras 
grandes economias na região, é só um produtor menor de combustíveis fósseis. Por tanto, o 
Chile é altamente dependente em termos de importações de energia, exposto a uma  
variabilidade de abastecimento e custos (ex. A experiência com o gás natural importado da 
Argentina é uma clara evidencia disto). Ao longo curso da última década, o crescimento do 
abastecimento energético tem sido dominado pela geração de energia térmica que é utilizada em 
combustíveis fósseis.  

Em 2010 Chile tinha 6 gigawatts (GW) de capacidade eléctrica instalada, aproximadamente um 
terço da capacidade e geração eléctrica do Chile são atribuídos as plantas hidroeléctricas que 
proporcionam grande parte da eletricidade á rede mais grande do Chile, o Sistema Interligado 
Central (SIC). A capacidade eólica tem crescido com uma estimativa de 198 megawatts (MW) , 1

e está preparada para seguir crescendo com a construção do projeto "El Arrayan" (115-MW), 
que será o maior parque eólico quando entre em operação (2014). 

Novas iniciativas tem-se refletido no desenvolvimento de tecnologias que não participavam da 
matriz energética á até pouco tempo. Novos projetos de energia solar e geotérmica serão  
desenvolvidos em breve, já que estes recursos são abundantes no pais. 

 Capacidade instalada no Chile, Central Energía: Informações atualizadas da potência instalada 1

no Chile. 15-05-2012
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1.1 Matriz energética  

O Mix de energia do Chile é composta por cerca de 63% de combustíveis fósseis, 34% das 
grandes hidrelétricas e 3% por energias renováveis não-convencionais.O governo reafirmou seu 
compromisso para alcançar o objetivo de 10% em quanto a energia renovável não convencional 
para 2024, introduzindo a Estratégia Nacional de Energia em 2012, a qual especifica os planos 
para transformar o setor energético do Chile para as próximas duas décadas. 

Imagem 1: Matriz energética (2012) e futura (2024) 

Fonte: Estratégia Nacional de Energia do Chile p. 12-13 

1.2 Consumo de energia  

Para o 2015, se espera que o Chile produza 264 MW de energía solar y 1361 MW de energía 
eólica, mais de quatro vezes a capacidade instalada destas tecnologias no ano de 2011. 

De acordo com a Estratégia Nacional de Energia do Chile, o país tem que adicionar mais de 8 
GW de nova geração de eletricidade para o ano 2020 com o fim de satisfazer os aumentos 
esperados da demanda energética. Até 2010, as taxas de crescimento do consumo energético 
foram entre 6% a 7%, o que implica quase 100,000 GWh da demanda de eletricidade por ano. 
O qual significa que um aumento da oferta de uns 8,000 MW de novos projetos de geração 
seriam necessários para satisfazer a demanda, esta é uma quantia importante, particularmente 
considerando que Chile é predominantemente um importador de recursos energéticos e que nos 
últimos anos tem sido particularmente dependente dos combustíveis fósseis, cujos preços tem 
aumentado os custos marginais de geração de energia, o que leva a preços mais altos de 
eletricidade. 
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1.3 Consumo de Energia por setor económico  

O consumo de energia está principalmente centrado em setores como o Transporte (24%), 
Industria y Minaria (26%), Comercial, Público y Residencial (18%), e Centros de 
transformação  (28%)—são aquelas instalações que consumem recursos energéticos primários 
para gerar recursos energéticos secundários, por exemplo as refinarias e as centrais 
termoeléctricas. 

1.4 Produção e distribuição da energia 

A produção e distribuição de energia no Chile se compõe por 4 sistemas. O Sistema Interligado 
do Norte Grande (SING) que cobre a região norte do país, atendendo principalmente as 
necessidades da minaria. A região central, onde a maioria da população está concentrada, esta 
coberta pelo Sistema Interligado Central (SIC). Na parte sul do país, os sistemas elétricos Aysén 
e Magallanes proporcionam serviços de eletricidade que em conjunto não superam os 130 MW 
de capacidade instalada. Em total o SIC e o SING cobrem 98.3% da população do país y 
provêm 99.4% da demanda eléctrica. 
A figura de abaixo descreve os sistemas de energia elétrica que compõem o pais: 

 

Fonte: Organização Latino-Americana de Energia (OLADE)  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2. Energias Renováveis  

Desde os vastos ventos, a energia hidroeléctrica, os recursos de biomassa no Sul aos seus 
robustos recursos solares no Norte, e o potencial geotérmico em todo o pais, Chile oferece 
um potencial que poucos países podem igualar. Adicionalmente, os altos preços da energia, 
o forte crescimento económico, e o aumento da demanda energética, fazem do Chile um 
mercado atrativo para o futuro desenvolvimento da energia renovável. 

2.1 Capacidade Instalada 

Para o ano 2010, 47.5% da capacidade instalada no SIC (Sistema Interligado Central) 
correspondeu as energias renováveis. 

Imagem 3: Resumo da Capacidade Instalada das Energias Renováveis 
Fonte: Comissão Nacional de Energia (CNE)

2.2 Geração de energia  

Tomando em consideração os 4 sistemas interligados, no ano 2010 a geração de energia 
baseada em recursos Renováveis foi de 22,500 GWh, a qual significa uma porção de 38% 
da geração total. (CNE, 2011). No SIC existe uma diversificação maior dos recursos 
Renováveis de energia, incluindo agua, biomassa e ventos. Em 2010 o total da geração 
renovável foi de 22,365 GWh, o que conta por 99.2% da geração total de energia renovável 
no país.  
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2.3 Projetos atuais  

A informação expressada a continuação é de plantas de energia renováveis que tem sido 
projetos de sucesso no mercado eléctrico chileno. Mesmo assim Chile tem muitos recursos 
renováveis e vários recursos energéticos, neste momento os recursos eólicos, hídricos e da 
biomassa tem sido aproveitados. 

2.3.1 Energia Eólica  

A energia eólica tem sido usada principalmente para processos de eletrificação rural. Está  
estimado que 25GW podem ser gerados deste tipo de energia. Mas o potencial mais grande 
da energia eólica se encontra no sul do Chile, na área remota da Patagônia: a distancia á 
rede central SIC faz com que um parque eólico de grandes magnitude na Patagônia não seja 
rentável já que a demanda local é ainda baixa. Em outras partes do Chile, vários parques 
eólicos de grande escala estão em construção atualmente.  

Centrais Eólicas Principais: 

Central Eólica Canela 
Capacidade Efetiva: 18 MW 
Ubiquação: Província de Choapa, Região Coquimbo  
O projeto eólico Canela está localizado na quarta região do Chile e pertence á companhia 
Central Eólica Canela S.A. O projeto consiste em dois parques eólicos, chamados, Canela I 
y Canela II. O primeiro consiste em 11 turbinas eólicas, cada uma com potencial 1.65 MW, 
com uma capacidade instalada de 18.15 MW. Canela I iniciou a produção de energia no 
SIC em Dezembro de 2007, sendo a primeira central eólica em realizar o feito. A segunda 
central tem 40 turbinas, cada uma de 1.5 MW, compondo assim uma capacidade instalada 
de 60 MW, cuja operação iniciou em Novembro de 2009. 

Central Eólica Cebada 
Capacidade Efetiva:40 MW 
Ubiquação: Coquimbo 
Produção anual estimada:91.0 GWh 

Central Eólica El Pacífico 
Capacidade Efetiva:72 MW 
Ubiquação: Coquimbo 
Produção anual estimada:165.0 GWh 

Central Eólica Taltal 
Capacidade Efetiva:99 MW 
Ubiquação: Antofagasta 
Produção anual estimada:227.0 GWh  
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2.3.2 Energia Solar 

A pesar do pouco desenvolvimento ate o presente momento, Chile é lar de um dos maiores 
recursos de energia solar do mundo: O deserto do Atacama (o deserto mais seco do mundo) 
que recebe até 9.28 KWh de luz solar por dia, pelos altos preços da energia em certas áreas, 
Chile está a ponto de converter-se em um dos primeiros mercados mundiais onde a 
economia de PV (fotovoltaica) pode facilitar um investimento do sector privado sem 
subsídios. 3,100 MW de projetos de energia solar tem sido aprovados, y adicionalmente  
908 MW estão baixo revisão desde 2013. 

Abengoa Solar esta construindo o primeiro projeto de 
energia solar concentrada (CSP) na América do Sul no 
Deserto do Atacama. 

Localização: Deserto de Atacama 
Tecnologia: Instalação CSP-Industrial 1.280 módulos 
coletores parabólicos 
Status: em operação  

Fonte: Wikipédia Enciclopédia 

2.3.3 Energia Hidroelétrica 

Em particular, a parte sul do Chile —desde a região Maule até as bacias separando a região   
Aysens de Magallanes – oferece um potencial enorme de energia hidroelétrica. Esta 
estimado que o potencial hidroelétrico do Chile, tanto em reservas como em usinas 
hidrelétricas a fio d' água (são  aquelas que não dispõem de reservatório de água) podem 
facilmente exceder 9,000 MW.  

Usinas hidrelétricas principais: 

•Usina hidroelétrica Ralco:  
É uma estação hidroelétrica na região Bío-Bío. A planta usa agua do rio Bío-Bío, produz 
690 MW de eletricidade. A usina foi construída por Endesa em 2004.  
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•Usina Rapel:  
O objetivo principal da barragem é a geração de energia hidrelétrica e suporta uma estação 
de energia 377 MW. A barragem foi concluída em 1968 e é de propriedade da Endesa. 
 

Fonte: Wikipédia Enciclopédia 

•Usina Chacabuquito 
Ubiquação: Região Valparaiso   
Capacidade Efetiva:28.4  MW 

•Usina Chiburgo 
Ubiquação: Maule Region  
Capacidade Efetiva: 18.4  MW 

•Usina Hidrelétrica "Ojos de Agua" 
É uma usina hidroelétrica a fio d' água localizada na região VII do país. Foi desenvolvida 
pela empresa Endesa Eco, iniciou as operações em 2008.  O projeto tem una capacidade 
instalada de 9 MW. 

2.3.4 Biomassa 

Representa ao redor da metade da produção de energia renovável no Chile. A energia 
gerada pelos projetos a partir da biomassa são atualmente adicionados diretamente a rede, 
principalmente a través das plantas de co-geração que usam dejetos industriais da produção 
de papel; de fato que a indústria florestal do Chile se converteu muito eficientemente em 
relação a custos, convertendo seu direito em eletricidade, o qual não tem dispensado 
esforços para converte-la em biocombustíveis de segunda geração. 
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•Usina Loma Los Colorados 
Localização: RegiãoTil-til, Metropolitan - AterroLoma Los Colorados 
Atualmente termo degrada mais de 9,000 m3/h de biogás produzido pelo processo de 
decomposição biológica dos resíduos sólidos urbanos (biomassa) depositada. 

•Usina Arauco 
Localização: Arauco, Região VIII  
Capacidade efetiva: 30MW 
Inicio da operação: 1996 
Recursos usados: resíduos florestais 

•Usina Nueva Aldea III 
Localização: Bio-Bio Região  
Capacidade efetiva: 37MW 
Recursos usados:Resíduosflorestais 

•Usina Laja y Constitución 
Localização: Bio-Bio Região, Del MauleRegião  
Capacidade efetiva: 11MW 
Recursos usados:Resíduosflorestais  

2.3.5 Geotérmica  

Localizado no chamado "Cinturón del Fuego" Chile tem um surpreendente 10% dos 
vulcões ativos do mundo, fornecendo um potencial abundante para a energia geotérmica. na 
atualidade não existem projetos com esta tecnologia em operação nem em construção no 
Chile ou em outros lugares da América do Sul. Apesar de ter um potencial de 16GW no 
país e de crescimento do Chile assim como a necessidade de um sistema de eletricidade 
maior. O Ministério de Energia por sua parte tem sinalizado que existem como mínimo 35 
GW instaláveis desta tecnologia. Só existem dois projetos com sua resolução de 
Qualificação Ambiental aprovada que totalizam 120 MW. Também, até abril de 2013 
existiam 73 conceições de exploração vigentes e 6 conceições de exploração vigentes 
aprovadas. 

2.4 Projetos futuros 

Energia Solar: 

•First Solar prevê a criação de uma central solar de  141 MW no deserto"Atacama" seria a 
maior usina de energia solar na América Latina. 
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 •Total SAa terceira maior empresa de energia da Europa, está planejando a contrição da 
maior usina de energia solar do mundo a ser construídano deserto"Atacama", e não vai  
depender de subsídios do governo. outras partes envolvidas no projeto são Etrion 
Corporation (ETX) e Energia Renovável Solventus. 

Energia Geotérmica: 

•Sete projetos de geração de energia solar de 40 MW estão planejados para serem 
construídos entre 2016 e 2020. 

Smart Grid- Redes Inteligentes: 

•Além de usar a energia de forma mais eficiente, o governo chileno também já sinalizou seu 
interesse no desenvolvimento de um mercado mais dinâmico electricidade, incluindo 
recursos de distribuição e  esquemas de preços que aumentam a eficiência. De acordo com 
esses planos, o governo chileno vai implementar um sistema de medição, nos próximos 
anos, permitindo que os clientes residenciais e pequenas empresas sem injetar energia 
excedente para a rede e vender a energia extra gerada. Assim as oportunidades para as 
empresas de software e de Smart Grid—Redes Inteligentes— que podem melhorar a 
capacidade das redes para gerenciar ambos os elétrons e dados. 

Além disso, as tecnologias de smart grid será usada como um médio e longo prazo para 
facilitar a interligação entre redes de distribuição regionais no Chile países vizinhos.O 
governo chileno anunciou seu apoio ao Acordo de Integração Profunda, o que facilitaria a 
construção de linhas de transmissão regionais em execução na América Central através da 
Colômbia e Peru para o Chile. Além disso interligações são possíveis com a Argentina, ao 
longo das diferentes partes da fronteira de 5.000 km, com Peru, Bolívia e Equador. 

2.5 Possíveis soluções ou propostas  

Para aumentar a participação das energias renováveis na matriz energética chilena, é 
necessário considerar diferentes opções eficazes, incluindo o setor privado e público: 

•Permitir projetos nacionais para vender energia. 

•Estabelecer subsídios para o setor de energias renováveis não-convencionais licitações 
separadas. 

•Estender sectores das energias renováveis com baixos rendimentos. 

•Reduzir os riscos para os investidores, incentivando a criação de modelos de negócios 
viáveis e eficazes para o uso de recursos renováveis. 
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•Investimentos desenvolvimento de tecnologia e pesquisa para aumentar a eficiência dos 
sistemas renováveis. 

•Fazer Estudos detalhados focados na implementação de energias renováveis e geração de 
energia suficiente para suprir as necessidades de energia do país, para reduzir a 
dependência do fornecimento de energia. 
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CAPITULO IV 

ARGENTINA 
ALUNO REPRESENTANTE: NIKOLE THERAN              

Capital: Buenos Aires                                            
Superficie: 2 780 400 km² 
Poblacão: 42 192 500 hab. (Estimado 2012) 
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O CENÁRIO  ATUAL DA ENERGIA EM ARGENTINA: 

-Continua a demanda crescente de gás,de eletricidade e combustíveis alternativos. 
-Aumentam as importações de gás, combustíveis líquidos e de eletricidade. 
-Subsídios crescentes para manter operativo o setor. 
-Custos elétricos elevados. 

 ENERGIA ELÉTRICA EM ARGENTINA: 

A situação da rede de distribuição e geração elétrica Argentina mostra que atualmente 
existem 4 principais formas de geração de eletricidade no pais unidas a traves de uma rede 
interligada: 

!  

ENERGIAS RENOVÁVEIS  NA ARGENTINA:  

Argentina e uno dos países com maior potencial para as energias renováveis. Na Patagônia, 
se tem uma fonte inesgotável de energia o vento: e uno dos melhores do mundo em seu tipo 
para gerar eletricidade por sua intensidade e constância. 
A sua vez no noroeste se tem muitos dias de sol forte no ano para a energia solar, na zona 
da cordilheira proseie uma grande quantidade de sítios para a energia geotérmica, A larga 
linha da costa contra o oceano atlântico por sua parte pode aportar uma fonte inesgotável de 
energia oceânica mediante mareais u olhas. 

�23



GERAÇÃO  DE ENERGIA: 

  

CAPACIDADE INSTALADA: 

  

CENTRAIS: Aqui se tem uma lista das centrais eólicas, hidráulicas, hidráulicas com 
bombeio, solar em funcionamento que se encarregam de gerar energia elétrica na argentina: 
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PROJETOS FUTUROS: Aqui se tem uma lista dos projetos futuros que tem a argentina para 
melhorar a geração de energia a través de fontes renováveis  
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CAPITULO V: 

PARAGUAY 
ALUNO REPRESENTANTE: ADA GONZALEZ       

!  
Capital: Asunción. 

População: 6.163,913                          

Superfície: 406. 757 km2 

A hidro energia é o principal recurso energético nacional. As capacidades de geração 
elétrica a partir da hidroenergia superam os 45.000GW/h por ano, e é uma das maiores do 
mundo em quanto a geração elétrica por habitante  ( 9.000 kW/h por habitante). 
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!  

Matriz Energética  

A matriz energética da Paraguaia é caracterizada por uma alta produção de hidroenergia que 
ocupa 55% da oferta assegura altos níveis de geração de eletricidade da qual um 80% 
dirige-se aos mercados da Argentina e do Brasil de acordos com os tratados binacionais. 

"  
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- A matriz energética do Paraguai resulta pouco sustentável. 

- Apenas 14% da energia consumida são hidroelétricas. 

- O 50%  é de biomassa, na maioria produzidas de maneira não renovável. 

- O restante representa 36% os derivados de petróleo. 

- A matriz de consumo derivados do petróleo, também distorcionaron por consequências 
das políticas inadequadas de subsídios. 

- Esta situação deve reverter a fim de equilibrar o consumo com a oferta de derivados. 

Aproximadamente 36% da demanda final de energia correspondem aos derivados do 
petróleo. 

A distribuição de combustível fóssil é de 72% para o diesel, 23% para gasolina e 50% para 
outros. 

  

 

- Cerca de 14% da demanda final energia corresponde à eletricidade. 

- De acordo com estimativas feitas cerca de 42% da demanda corresponde ao setor 
residencial, 18% corresponde ao setor comercial, 24% para setor industrial e 16% outros 
(governo e outros serviços) 

- Aproximadamente 33% da demanda energia corresponde ao fim do Ar Condicionado e 
Refrigeração 19% para totalizando 52% da demanda total setor residencial. 
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Política Energética 

Política Energética baseia-se nos princípios de: 

- Soberania sobre os recursos energéticos; 

- Solidariedade; 

- A integração regional. 

Eficiência Energética – Background 

- Todos os tempos mudam inverno / verão. Esta medida aplica-se desde 1980 e permite um 
melhor aproveitamento da luz natural. 
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- Diferenciais de preços na hora de pico de carga. Para achatar a ponta, reduzir as perdas 
técnicas por sobrecarga do sistema e aperfeiçoar a utilização de energia elétrica. Aplicado 
desde o final dos anos 90. 

- Obrigatória a correção do fator de potência a partir de fontes tensão média. Reduz a 
demanda de energia. Aplicada a partir do final dos anos 90. 

- A URE Desenvolvido pela ANDE, financiado pelo BID, com contratação de um consultor 
para o estudo e desenvolvimento de um programa de medidas a serem adotadas para o uso 
racional de eletricidade, incluindo:  

- Os aspectos físicos do sistema de distribuição,  

- O controle e redução de perdas de energia elétrica  

- Consumidores propriedades, avaliação de poupança energia.  

- Uso eficiente de energia elétrica. 

- Construção da Hidrelétrica rio Yguazu para uso nos horários de pico, com uma 
capacidade de geração de 200 MW, e entrada em serviço a partir de 2014.  

- Construção de fogões eficientes para cozinhar alimentos (Responsável por 30% do 
consumo de biomassa, principalmente produzidos em) forma não renovável. Projeto 
realizado pela MAG, cujo impacto não tem foram quantificados, mas não superior a 1%.  

- Mistura de álcool na gasolina, o que melhora o desempenho dos mesmos motores 
começou nos anos 80 e revisitado nos anos 90. Atualmente, a mistura é ajustada para 24%.  

- Mistura de biodiesel no diesel. Também melhora as características do combustível, 
embora não tenha atingido a mistura mínima de 1%. 

Eficiência Energética – Barreiras 

Quadro Legal e Institucional.  

- Regras específicas / NORMAS: não estão disponíveis. 

- CERTIFICAÇÃO BUSINESS /-ETC: não disponível OU MESMO EXISTE.  

- Falta de leis - REGRAS - REGRAS - CERTIFICAÇÃO sobre a prática do URE EE.  

- ACT CRIANDO A ANDE (1964): nenhuma referência 
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Informação da base 

• Dificuldade em obter algumas informações das empresas do setor energéticas.  

• NÃO TEM indicadores de energia relacionados especialmente a eficiência energética.  

Cultural.  

• A isenção de consumidores e cidadãos em geral, a existência de programas "URE" seus 
benefícios, bem como ser possibilidade de participante ativa.  

• Cultura projetada para cidadão de resíduos devido à energia abundante disponibilidade.  

• Compra de equipamentos eletrônicos vistos o seu preço mais barato. 

Falta de financiamento.  

• Custo elevado de investimentos na implementação de uso eficiente de energia. 

• Pouco interesse em finanças projeto em EE. 

Comitê Nacional para a Eficiência Energética CNEE. 

OBJETIVOS:  

- Identificar projetos e programas relacionados com a eficiência energética.  

- Analisar e identificar as fontes de financiamento de projetos.  

- Analisar a implementação de medidas fiscais, financeiras e fiscais.  

- Estabelecer critérios para a eficiência energética (padronização e rotulagem de produtos, 
substituição de fontes, etc.).  

- Criar uma campanha de promoção e divulgação.  

- Desenvolver Plano para a Eficiência Energética, atendendo a todos os seus aspectos. 
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PLANO DE TRABALHO:  

PASSO 1: ações políticas - Institucional (Leis - Decretos - Resoluções - Regras - Regras - 
Certificações, etc.);  

2 º passo: Desenvolver Auditorias Energéticas e Diagnósticos;acesso estudos realizados 
(ANDE, VMME, etc.);  

PASSO 3: Desenvolvimento de Programa de Implementação Use Energia Racional e 
Eficiente  

PASSO 4: Programa de Desenvolvimento da Educação e Conscientização  

Formação de Multiplicadores Sociais;  

PASSO 5: Processo de Ações Sustentabilidade (incentivando a criação ESCO - operar nos 
currículos de ensino de cursos técnicos e universitários - Outros) 

Projeto 

- Caracterização do consumo de biomassa - GIZ Cooperação.  

- Balanço de Energia Útil - Bariloche Fundação Ar.  

- Plano Nacional de fogões eficientes. VMME e MAG.  

- Protótipo de habitação social eficiente. VMME, FIUNA, FADA-A.  

- Eficiência nos edifícios públicos - BID_VMME.  

- Base de Indicadores de Eficiência Energética - BIEE com o apoio da CEPAL.  

- Metro bus Projeto / Trolley para a Área Cidade Metropolitana de Assunção. 

Medidas para reduzir a carga Curve Ponta Consumo de Energia Elétrica INS.  

- Instalação de medidores digitais;  

- Distribuição de informação sobre o consumo eletrodoméstico;  

- Plano para substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas de alta eficiência.  

- Revisão da Taxa de Declaração de ANDE. aplicação taxas diferenciadas de baixa tensão  

- Campanha de Comunicação para o uso adequado de Energia. MEC e apoio ANDE 
VMME 
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

A energia hidrelétrica é a principal fonte de energia nacional. A capacidade de geração de 
energia de energia hidrelétrica superior a 45.000 GWh / ano, e é um dos maiores do mundo 
em termos para a geração de eletricidade per capita (9.000 kWh per capita). Biomassa 
desempenha um papel importante na matriz energética Paraguai baseado principalmente em 
lenha, carvão (Como derivada de biomassa) e colheita resíduos (bagaço de cana, cascas de 
cereais, etc.).  

FORNECIMENTO 

Biomassa desempenha um papel importante na matriz energética Paraguai baseado 
principalmente em lenha, carvão (Como derivada de biomassa) e colheita resíduos (bagaço 
de cana, cascas de cereais, etc.). 

 

- A fonte de alimentação é completada com a importação de petróleo principalmente diesel, 
motor a gasolina e gás liquefeito de petróleo, para uso nas áreas de transportes, residencial 
e indústria, entre outros. Estima-se que 99,6% da demanda de energia no sector dos 
transportes contribuem para derivativos petróleos, com um peso decisivo na demanda de 
diesel. 
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CONSUMO DE ENERGIA 

- Cerca de 53% da demanda de energia Paraguai corresponde aos produtos biomassa e 
derivados (2008). Realizados1 Segundo estimativas, 44% da À demanda está localizado no 
setor da indústria fabricação, 30% no setor residencial e Restante 26% no setor de serviços. 

- Cerca de 33% da demanda final energia corresponde ao petróleo. Realizados1 Segundo 
estimativas, cerca de 30% procura corresponde a usos térmicos nos setores industriais, o 
setor serviços residenciais. Os restantes 70% é para uso como combustível no campo do 
transporte de passageiros e carga, o máquinas agrícolas e de construção. Distribuição de 
combustíveis fósseis é de 73% para o diesel, 20% de gasolina e 7% outros. 

- Cerca de 14% da demanda de energia final corresponde à eletricidade. Realizados1 De 
acordo com estimativas, cerca de 43% da demanda é para o setor serviços (comércio, 
governo e outros serviços), 27% corresponde ao setor residencial, 23% para fabricação e 
6% situa-se na sectores da agricultura, construção e mineração como um todo. 

Pouca matriz energética sustentável 

- Matriz energética paraguaia muito pouco sustentável.  

- Apenas 14% da energia consumida são hidrelétricas.  

- 53% de biomassa estão no seu principalmente não são produzidos a partir de fontes 
renováveis.  

- Os 33% restantes representam petróleo.  

- matriz de consumo petróleo também foi distorcida como resultado políticas inadequadas 
de subsídios.  

- Esta situação deve ser revertida para equilibrar a oferta de produtos de consumo. 
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O Paraguai, sem gás natural em sua matriz energética e importador líquido de derivados de 
petróleo. 

Paraguai carece Os depósitos na exploração de petróleo e GN.  

- Estão atualmente em fase de prospecção potencial blocos no Chaco (fronteira com a 
Bolívia e Argentina); e Alto Paraná, Região Leste.  

- O VMME acredita que, dependendo estudos atuais, o potencial NG e óleo são 
promissores.  

- Na atual situação, o Paraguai tem cerca de 100% fonte de geração hidrelétrica que cobre 
suas demandas por eletricidade. 

- Estas condições de geração produzir derrapagens de custos significativos porque não tem 
térmica ou geração alternativa operando em horas carga de pico. 

- Esta situação se agrava sobrecarga do sistema Transmissão e Distribuição elétrica.  

- Sendo um país sem litoral, além de ser um importador líquido petróleo, Paraguai sofre 
excesso de custos de frete rio e terras para o seu território. 
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Políticas de energia e a utilização racional da energia. 

• O novo governo nacional tem certas políticas novas energia do Paraguai.  

• Eles baseiam-se nos princípios:  

• soberania sobre os recursos energia;  

• Solidariedade;  

• A integração regional.  

• Tanto assim, que em 25 de julho Lugo e Lula assinaram uma Declaração conjunta sobre a 
as reivindicações do Paraguai Itaipu.  

• Há pontos importantes de integração regional. 

• Além de perceber avanços significativos ao longo recuperação da soberania energética 
Paraguai.  

• Em setembro, começam oficialmente as negociações com a Argentina em Yacyretá.  

• Foi também determinado, ele deve apontar para uma mais matriz energética sustentável.  

• Com base nas energias renováveis, eficiência energia e a inclusão de gás natural (e 
potencial Urupabol próprio). 

Projetos 

• Estudo realizado: equilíbrio energia útil.  

• Outros projetos:  

- Melhoria dos chuveiros elétrica.  

- Substituição de outros artefatos elétrica.  

- A eficiência energética na indústria.  

- A eficiência energética em espaços públicos.  

• lâmpadas de substituição iluminação pública.  

- A eficiência energética em edifícios  

• escola piloto do projeto "eficiente". 

�38



• As propostas de eficiência transportes públicos.  

- Motores de eficiência.  

- Substituição gradual combustível fóssil renovável.  

- Otimização de itinerários. Soluções combinadas.  

- Transportes Elétricos.  

- Táxis elétricos piloto Plano.  

• A produção de energia a partir de líquidos e resíduos sólidos. Projeto-piloto de digestores 
de biogás - Farm.  

- Projeto Piloto de Escolas digestoras. 

Perspectivas 

• O fornecimento de energia Paraguai, somada à ainda potencial explorado, abrir a 
perspectiva para uma matriz mais energia sustentável.  

• A nova política energia do Paraguai, introduz elementos adequadamente executado, pode 
aperfeiçoar a matriz energética nacional e regional. 

• Os contextos globais e regionais, afetados por limitações na produção de energia, 
mostram que modelo de integração Energia é imposta para o modelo especulativo.  

• Este novo modelo deve ser acompanhada do enquadramento legal e fiscal adequada para 
corrigir o defeito da matriz energia atual. 
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CAPITULO VI: 
BRASIL 
ALUNO REPRESENTANTE: FERNANDO CESPEDES          

!  

Nome: Republica Federativa do Brasil 

População: 198,7 milhões de habitantes.  

Área :  8 514 876,599 km  (correspondente a 47% da área total da América do Sul). 

Capital: Cidade de Brasília. 

1) Resumo: Visão geral de energia do pais  

1.1 Matriz energética : 

No plano internacional, o BRASIL tem sido um ator importante nas discussões sobre os 
efeitos e mecanismos de compensação, das emissões de gases de efeito estufa, 
particularmente no setor de energia. A nação brasileira é reconhecida como uns dos países 
de longa tradição no uso de fontes renováveis, tanto para geração de eletricidade, quanto 
nos setores de transporte e siderúrgica. O incremento do uso destas fontes representa uma 
oportunidade de maior diversificação da matriz energética, e uma independência 
progressiva dos derivados do petróleo e outras fontes limitadas de energia. 
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As fontes renováveis de energia, além de contribuir para uma matriz energética limpa e 
diversificada, criam uma maior oportunidade de empregos, renda e por sobre tudo tem um 
papel significativo na pluralização do serviço de energia elétrica, pois os modelos e 
tecnologias atuais são limitadas quando o assunto e atingir os consumidores isolados e 
dispersos de varias regiões do pais, como por exemplo as regiões Norte e Nordeste. O 
aproveitamentos das fontes renováveis, tais como a energia solar, o vento, a biomassa, as 
pequenas e poderosas quedas d´água, todas disponíveis neste território brasileiro, 
representam soluções adequadas e competitivas para enfrentar o problema do 
desabastecimento e isolamento energético das regiões mais carentes do pais.  

Matriz Energética Brasileira:  

 

FONTE: Balanço Energético Nacional do Ministério de Minas e Energias. 
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1.2 Consumo de energia : 

FONTE: Balanço Energético Nacional do Ministério de Minas e Energias. 

Consumo Per-capita de Energia Eletrica (KW/h): 

 

 

FONTE: Dados do Banco Mundial 
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2) Energias Renováveis  

2.1 Capacidade Instalada: 

2.3 Projetos atuais :  

2.3.1 Energia Eólica: desde o século XX a energia de vento a traves de pequenos moinhos 
de vento foram utilizados para bombeamento de agua e a geração de energia elétrica. Nos 
anos 70 se deram  os primeiros choques entre ‘’o vento’’ e ‘’o petróleo’’, onde, em algumas 
situações  a geração de eletricidade a partir da energia eólica tornou-se  economicamente 
viável e dai iniciaram fortes investigações e avanços importantes com esse tipo de energia. 
A dinâmica da tecnologia de produção de energia eólica começou a ganhar destaque no 
final dos 70 e ao longo dos 80. Em Janeiro de 1996 foi inaugurada na Cidade de 
SOROCABA-SP  a primeira fabrica de aerogeradores a: WOBBEN WINDPOWER 
INDUSTRIA E COMERCIO Ltda., uma subsidiária da empresa alemã   ENERCON 
GmbH, uns dos maiores fabricantes mundiais de turbinas eólicas. Logo em 2002 e 
Secretaria de Minas, Energia e Comunicação publica a primeira ATLAS EOLICO DO RIO 
GRANDE DO SUL revelando um grande potencial eólico neste estado, estimado em 
15.840 MW. Até 18.520 MW. De produção em determinadas condições (torres de 50 metro 
de altura, ventos superiores a 7 m/s e 1,5 MW K/m²). 

Por outro lado, um Atlas do Potencial Eólico Brasileiro elaborado recentemente pelo 
CEPEL, mostra um enorme potencial natural que pode se tornar uma alternativa importante 
para a diversificação da matriz energética do pais. Os mapeamentos realizados por varias 
instituições  revelam uma clara situação de complementariedade com o regime hídrico, com 
ventos mais intensos no período hidrológico mais desfavorável. 

Por outro lado, existem umas barreiras que impedem a penetração total da tecnologia eólica 
dentro do mercado brasileiro, o qual e importante identificar e mencionar: 

�43



*A dificuldade de setor elétrico brasileiro a tratar com fontes de geração de energia de 
comportamento intermitente e de natureza aleatória. Pois o sistema elétrico  esta 
acostumado a trabalhar com fontes de maior facilidade de predição de comportamento e 
com acumulação natural, o que gera a matriz energética muito empobrecida em quanto a 
termo de diversificação. 

*A falta de geração de Políticas Energéticas mais efetivas voltadas a introdução de novas 
fontes renováveis. 

*Falta de informações consistentes sobre a base de recursos energéticos a nível local, 
regional e nacional. 

*Falta de metodologias padronizadas apropriadas para coleta, organização e 
armazenamento de dados de projetos, implementação e desempenho desses sistemas. 

As consequências destas barreiras a expansão dos sistemas eólicos no Brasil não tem 
acompanhado o ritmo de crescimento erificado no mundo, o qual vem mantendo uma taxa 
de crescimento exponencial de entre 35 e 40% anual. A capacidade instalada e o nível de 
desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil ainda é modesta em relação a capacidade 
instalada e o progresso em sistemas de biomassa e PHC’s. 

Desde o ponto de vista ambiental,  o aumento da concentração de carbono na atmosfera e o 
aquecimento do planeta tem criado um ambiente muito favorável para o uso e 
desenvolvimento da energia eólica como fonte limpa de energia, pois estudos sinalizam que 
uma turbina de 600 MW, instalada em uma região de bons ventos, como a do RIO 
GRANDE DO SUL, (dependendo do regime do vento e do fator de capacidade anualizado), 
poderia evitar a emissão de 20.000 entre 36.000 toneladas de CO₂, durante sua vida útil 
(estimada em 20 anos). 

2.3.2 Energia Solar: a utilização do sol como fonte de produção de energia mostra um 
potencial de aplicação, não só na produção de eletricidade, mais também para o 
aquecimento do de agua nas casas. O uso da tecnologia fotovoltaica, que se vem 
desenvolvendo de forma vertiginosa desde o começo dos anos 50 mostra um progresso 
surpreendente. A energia do sol presenta aplicações convenientes e efetivas para as 
soluções especificas de desabastecimento de energia elétrica, maximizando o atendimento 
de áreas distantes das redes de transmissão de eletricidade; contribuindo assim, fortemente, 
com a redução da exclusão energética de certas regiões do pais. Entanto  o uso da energia 
solar com fins de aquecimento de agua, principalmente em casas de família e pequenas 
industrias  é uma outra aplicação com interessante desdobramento tanto do ponto de vista 
da redução da demanda de ponta do sistema elétrico brasileiro quanto do ponto de vista do 
atendimento energético a comunidades isoladas  e excluídas energeticamente. 
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"  

Na medida em que a disseminação dessa tecnologia vá aumentando permite deslocar os 
tradicionais chuveiros elétricos utilizado no banho de uma importantíssima parte da 
população, permitindo assim uma melhor racionalização e utilização da energia. 

Em tanto a energia solar com produção de eletricidade a partir de tecnologia fotovoltaica 
presenta cada vez mas atraente e interessante no mercado energético. Desde a 
modernização da tecnologia fotovoltaica em 1954, desenvolvida por Bell Telephone quem 
foi que presentou por primeira vez a célula solar de silício com uma eficiência de conversão 
de 4,5 %, a conversão fotovoltaica converteu-se em uma forma de geração de eletricidade 
muito interessante e conveniente em várias regiões do mundo.  

O desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil inicia entre os anos 70 e 80, impulsionada 
pela crise do petróleo, dando a oportunidade de cobrar vida a uma indústria brasileira de 
módulos fotovoltaicos, a primeira da América Latina, FONE – MAT, sediada na Cidade de 
São Paulo. 

O desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica dentro do mercado energético brasileiro vai 
crescendo de maneira muito rápida, verificando-se um deslocamento acelerado das ventas 
dos módulos no setor rural para o setor urbano o que poderá estruturar um mercado de 
autossuficiência. O tempo de retorno energético resulta ser mais favorável para sistemas 
interligados na rede que para sistemas de eletrificação rural.   

2.3.3 Energia Hidroelétrica: agora, do ponto de vista do potencial hídrico brasileiro, 
podemos ver uma grande oportunidade desenvolvimento nessa área, sendo recomendado 
prestar especial atenção ao aproveitamento hidroelétrico de menor porte, conhecidas como 
PHC´s (Pequenas Centrais Hidrelétricas), os quais contribuem substancialmente a 
diminuição de impactos ambientais comparativamente  aos projetos hidroelétricos de 
grande porte. Além disso, contribui importantemente para o aproveitamento de potenciais 
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locais de oferta de energia e apresentam por sobre tudo como uma boa oportunidade para 
produzir energia deforma independente devido de ser uma tecnologia que apresenta um 
custo bastante competitivo. 

A exploração dos recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica no Brasil, se 
deu no final do século XIX, tendo base em centrais de pequeno porte operadas por 
prefeituras e empresas particulares. Este modelo, apropriado á demanda da época, 
prosperou ate a década de 60, quando o cenário econômico vigente deu lugar a grandes 
empresas estaduais e federais, fazendo com que as pequenas centrais de  produção 
hidroelétrica cederam espaço para os grandes empreendimentos, dando lugar ao nascimento 
de grandes obras de infraestruturas em importantes regiões do Brasil. No em tanto, nas 
últimos anos, a potencia instalada do pais não acompanhou o crescimento demográfico da 
população, pelo que a falta de planejamento energético e negligencia da gestão do setor 
elétrico ocasionaram a pior crises energética no pais, fazendo com que que as PCH’s 
(Pequenas Centrais Hidroelétricas) entrem em destaque de novo com a reestruturação do 
setor. 

O crescimento da demanda do setor elétrico brasileiro e um dois mais elevados do mundo 
sob a ótica de qualquer pais em desenvolvimento. As PCH’s se apresentam como uma 
forma rápida e eficiente de promover a expansão da oferta da energia elétrica, visando a 
suprir a crescente demanda verificada no mercado nacional. Por suas características, este 
tipo de empreendimento possibilita um melhor atendimento as necessidades de carga de 
pequenos centros urbanos e regiões rurais, complementando o fornecimento realizado pelo 
sistema integralizado. 

Ate 2002 havia em operação 345 PCH’s registradas, o que somavam um total de 1.468 MW 
de energia  hidroelétrica gerada, 42 PCH’s em etapa de construção e 79 PCH’s outorgadas, 
tendo num total (ate então) 486 PCH’s que geravam juntas 3219 MW 

2.4 Projetos futuros: 

ENERGIA EOLICA EM RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ (Queroz Galvao Energias 
Renovaveis - QGER): 
No próximo estágio de expansão da energia eólica serão instalados parques com 146 MW 
de potencia no município de Ceará-Mirim, com 54 aerogeradores. Para este projeto, 
denominado Complexo Riachão, as obras civis e elétricas estão em curso e serão concluídas 
em novembro de 2014. A geração de energia se dará a partir dezembro de 2014. 

A quarta e quinta fases serão no Piauí, na Chapada do Araripe, a cerca de 400 Km da capital 
Teresina. Cada uma das fases terá 207,9 MW de capacidade instalada, com um total de 154 
aerogeradores de 2,7 MW cada. As obras serão iniciadas já no segundo semestre de 2014 e 
a geração de energia se dará a partir de dezembro de 2015. 
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CONCLUSÕES 

 
 
O desenvolvimento de fontes de energia renováveis, a incorporação de tecnologias em linha 
com o desenvolvimento sustentável, a capacidade de satisfazer uma demanda crescente, e a 
independência de variáveis externas, são mudanças consistentes com o futuro, bem como as 
necessidades do presente, representando uma inter-relação entre as pessoas, recursos, meio 
ambiente e desenvolvimento. 

A tendência das energias renováveis na América latina é de crescimento como há sido visto nas 
ultimas dois décadas. Consequentemente as nações da América latina vão ter uma 
diversificação energética isto é independência para a administração de seus recursos. 

America Latina constitui um bloco sociopolítico  com suficiente recursos para abastecer suas 
necessidades, mas além disso a região precisa fazer serias mudanças nas suas matrizes   

Para ver nascer um projeto internacional tão desejado da Integração Energética na America 
Latina e imperativo a criação de uma consciência focada na necessidade de uma forte avaliação 
da situação atual da integração energética nesse bloco, pois ao contar com um alto potencial de 
produção de energia limpa tem a possibilidade liderar o mercado energético mundial, 
contribuindo fortemente no crescimento e desenvolvimento sustentável do planeta. 
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