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Abstract-- The Human Development Index (HDI) is a benchmark 

used to rank countries through their "human development" 

degree. This index is also aided in the indication of countries as 

developed (very high human development), developing (medium 

and high human development) and underdeveloped (low human 

development). It is an important indicator of the benchmark for 

measuring the quality of life of people between countries. The 

level of energy consumption per capita is one of the components of 

the parameter list used, without calculating the HDI, being linked 

to people's energy consumption. Therefore, it is necessary that the 

person has a condition of electric power, having a shower with 

heating through the electrical resistance, has a television set, 

among other resources that depend directly and indirectly on 

electricity. All countries with high HDI rates are consumers of 

large amounts of electricity. The per capita consumption of 

electricity, measured in kilowatt-hours per inhabitant per year 

(kWh/hab/year) in developed countries, as some variations, is 

considered as the minimum desirable parameter consumption 

6,000 kWh/hab/ year. In Brazil, this figure is much lower and it is 

without a plateau of 2,200kWh/hab/year, that is, it is 

approximately one third of the minimum value necessary to 

achieve a good waste of HDI. In this way, to provide electric 

energy at affordable costs and visibly home environments. They 

are present in the agenda of the government plans of the Brazilian 

municipalities. In remote localities where low-income 

communities are located, local electricity generation based on the 

conversion of renewable primary energy sources, such as solar 

and wind, has become a key factor in favor of improving the 

regional HDI, therefore, incentives to should be implemented by 

the public power in partnership with the private sector. In this 

sense, the paper proposes to demonstrate that there is an 

opportunity to improve the HDI, with the application of the 

electrification of regions not served by the local energy matrix 

distribution system, which analyzes the feasibility of applying 

mixed structures through distributed systems microgeneration 

Photovoltaic and wind power plants. The researchers carried out 

a mapping of the regions that do not have energetic electrical 

within the Brazilian territory, as well as their climatic conditions, 
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É uma bola de futebol que aproveita a energia cinética de cada chute para 

alimentar uma lâmpada por aproximadamente três horas a partir de apenas 30 

minutos de jogo. 

with the intention of proposing combined solutions that meet each 

region. 

 

Index Terms-- Energy Sustainable, Human Development 

Index, consumption of electricity, climatic conditions. 

I.  NOMENCLATURA 

Soccket – É uma bola de futebol para geração de energia 

elétrica com o auxílio da cinética. 

ONG – Organização Não Governamental. 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 

GEREN - Geração elétrica a partir de fontes renováveis. 

ACCIONA – Energias renováveis, infraestruturas, água e 

serviços. 

II.  INTRODUÇÃO 

 

uando pesquisado assuntos relacionados ao IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano) todos os trabalhos 

acadêmicos analisados são muito parecidos, pois 

indicam que com maior acesso a bens de consumo básicos 

como: geladeiras, fogões, televisores e computadores o Índice 

melhora.  

Itens que são colocados como prioridades para a melhora, 

estão também relacionados com a iluminação no período 

noturno. Quando as pessoas que não tem acesso à energia são 

questionadas sobre o que eles fariam, se a tivessem, a maioria 

priorizou a iluminação para o período noturno, onde muitas 

vezes eles só têm acesso por meio de velas ou candeeiros. 

Logo em seguida vem a geladeira para ter como armazenar 

alimentos por mais tempo e garantir sua subsistência. Em 

seguida, possuir um fogão, uma televisão ou rádio e por fim ter 

acesso a um computador. 

Isto posto podemos confirmam por meio dos trabalhos 

consultados que em comunidades que não possuem acesso à 

energia elétrica o IDH é mais baixo. Estudos realizados em 

outros países como a África, apresentam diferentes soluções 

que até viram negócios que auxiliam a vida das crianças que 

não tinham acesso à energia elétrica.  

O projeto “Soccket” que é uma bola que tem um ímã que 

desliza para frente e para trás dentro de uma bobina de 

indução estabilizada, armazenando a energia gerada em um 

capacitor, conseguisse gerar até três horas de luz LED em um 

jogo de 15 minutos, ou seja, crianças brincando conseguem 

sua própria energia armazenada em uma bateria que lhes dá 

uma condição de a noite poder ter algumas horas de 

iluminação ou até mesmo uma carga de algum aparelho, 

Melhoria do IDH por meio de eletrificação 

sustentável 
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fazendo com que a vida destas crianças tenham alguma 

mudança no seu desenvolvimento. Outro sistema que podemos 

citar como exemplo é o trabalho de Fábio Rosa
6
 denominado 

“A Luz Agora” que busca levar energia a locais remotos por 

meio de painéis solares, sem o uso de redes elétricas, ou seja, 

geração de energia descentralizada, atingindo a população sem 

acesso a eletricidade, propiciando energia de forma autônoma 

e imediata. 

A América latina tem quase 40 Milhões de pessoas sem 

acesso à energia elétrica muitas delas com pequenos cultivos 

agrícolas ou uma pequena criação de animais para consumo, 

ou até mesmo a caça e pesca para subsistência. 

Nestes lugares para a melhoria do IDH justifica-se a 

implementação de alguma fonte de produção de energia 

elétrica que seja sustentável e de baixo custo de manutenção, 

seja ela eólica, fotovoltaica, ou até mesmo através de roda 

d’agua fazendo a geração com o auxílio de um dínamo. Para 

estas comunidades seria interessante o apoio governamental ou 

por meio de entidades do terceiro setor que desenvolvem 

projetos sustentáveis de eletrificação em regiões distantes. 

O acesso à energia elétrica associado ao bem-estar humano, 

de forma geral, contribuirá para promover o desenvolvimento 

econômico e social da região, pelas facilidades que 

proporciona, como a redução do esforço físico nas atividades 

produtivas, além de outras possibilidades relacionadas à 

segurança alimentar, saúde, educação e lazer.  

Assim, as preocupações deste século se evidenciam em 

assegurar que mais pessoas possam ter acesso à energia 

elétrica. Segundo a Dra. Edilia Moura, da Universidade 

Federal do Pará, as inquietações ecológicas buscam a 

ampliação do uso de fontes limpas e renováveis para a 

produção dessa energia.   

A exploração de energia é um assunto de elevada relevância 

nacional e internacional, pelos seus impactos diretos e 

indiretos nas esferas econômica, ambiental e social. Como 

observado, a natureza está fortemente vinculada à questão 

energética, por ser a fonte dos recursos utilizados pelo homem, 

e deve, portanto, ser gerenciada pelos governos locais e 

nacionais em prol de um bem maior, que é a preservação e 

conservação dos recursos naturais para as gerações futuras.  

Neste contexto, observamos que os governos buscaram, e 

continuam buscando, ao longo das últimas décadas, um 

alinhamento internacional em favor da conservação do meio 

ambiente e dos benefícios sociais, de forma a mitigar os efeitos 

negativos da interferência do homem sobre a biosfera. Esses 

objetivos têm sido discutidos em fóruns internacionais, de 

modo a elaborar ditames e políticas, os quais devem ser 

inseridos nas diretrizes nacionais de cada país. No caso do 

Brasil, diversos organismos gestores do meio ambiente e das 

políticas nacionais atinentes ao mesmo têm sido criados, bem 

como programas de incentivo ao desenvolvimento de 

tecnologias novas e renováveis para exploração de energia.  

Essas políticas exercem influência direta sobre a matriz 
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Alternativas e da Auto Sustentabilidade (Ideaas) tem como proposta levar 

energia solar para pessoas de baixa renda. 

energética nacional, de modo que, no caso do Brasil, as fontes 

renováveis de energia forneceram, em 2010, 44% da energia 

consumida no país. As principais fontes responsáveis pela 

expansão da oferta de energia renovável são os derivados da 

cana-de-açúcar e o etanol. Todavia, a fonte de energia 

renovável de maior consolidação é a hidráulica.  

Em oposição a esta, apresenta-se a energia eólica, cuja 

expansão apresenta-se mais significativa a partir de 2002, com 

a instituição do PROINFA.  

III.  METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória na 

busca por informações e detalhes a respeito do assunto IDH, 

sustentabilidade e soluções. Para podermos medir o avanço do 

IDH perante a eletrificação de áreas distantes idealizamos a 

colocação de sistemas OFF GRID em áreas distantes, com o 

auxílio de estudos e projetos realizados ou em andamento, que 

se utilizam de ferramentas para verificar a melhora do IDH. 

Serão utilizados alguns projetos de implantação de 

eletrificação em áreas com IDH baixo e os resultados obtidos 

para a população. Com as informações será possível avaliar o 

impacto positivo após a realização dos projetos. 

Neste ínterim, realizamos uma análise dos elementos 

relativos à sustentabilidade na exploração de energia 

hidráulica e eólica. Nessa análise, observamos que ambos os 

setores apresentam significativos elementos de proteção das 

esferas ambiental e social. Todavia, no caso da fonte 

hidráulica, estudos apontam para a ineficiência dessas 

instituições, beneficiando, assim, a esfera econômica em 

detrimento da sustentabilidade dos elementos socioambientais. 

Feita essa análise, verificamos, então, que o país possui uma 

estrutura institucional em prol da sustentabilidade da 

exploração de energia renovável, todavia, esse arranjo 

apresenta-se fragmentado em diversas estruturas, órgãos e 

programas nacionais, principalmente no que tange às 

diferentes fontes de energia (eólica, hidráulica, biomassa, entre 

outras). Sendo assim, caracterizamos os arranjos institucionais 

afetos à prática de exploração da matriz energética do Brasil, 

identificamos as fontes de energia renovável atualmente 

exploradas e avaliamos algumas características de 

sustentabilidade da exploração de energia hidráulica e eólica, 

atingindo, assim, os objetivos propostos inicialmente. [17] 

IV.  ENERGIA SUSTENTÁVEL  

 

 Sabendo que hoje no mundo 1,5 bilhões de pessoas não 

têm acesso a eletricidade e 1 bilhão não tem água potável [1]. 

Este estudo buscou corroborar que com a eletrificação 

mudamos a condição de IDH. Muitas vezes podendo melhorar 

a vida destas pessoas por isso a necessidade de ser fomentada 

por uma entidade sem fins lucrativos. Para se ter total isenção 

dos dados.  

O aumento do incentivo a geração por meios sustentáveis   

pode desenvolver tecnologias que melhoram a qualidade de 
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vida, pois dão acesso as informações e condições de todos se 

conectarem ao mundo mudando a vida delas em todos os 

âmbitos. 

 O sistema energético é composto por um conjunto de 

atividades disponíveis em três níveis: produção e conversão de 

fontes energéticas, armazenamento e distribuição, e por último 

o consumo [2], [3] matriz energética são todas as fases do 

processo energético. Na Declaração de Estocolmo há um 

destaque para as questões energéticas e uso de recursos 

naturais na produção de energia, os principais no princípios 

são: “Principio 3: A capacidade da Terra de produzir recursos 

renováveis vitais deve ser mantida e, onde praticável, 

restaurada ou aumentada” [15] e no “Princípio 5: Os recursos 

não renováveis da Terra devem ser empregados de forma a 

protegê-los do perigo da exaustão futura e assegurar que os 

benefícios de tal emprego sejam divididos entre toda a 

humanidade”. As Fontes Energéticas estão classificadas em 

fontes primárias e secundárias ou fontes renováveis e não 

renováveis. As fontes primárias são os recursos naturais como 

petróleo, carvão e gás natural, a manipulação dessas fontes dá 

origem as fontes secundárias. As Fontes novas e renováveis de 

energia são as energias solar térmica, solar fotovoltaica 

(Figura 1), eólica, hidráulica, biomassa, geotérmica, oceânica, 

animal e humana" [5]. No Brasil, as fontes de energia 

renovável são compostas por quedas d'água, energia de ondas, 

maremotriz, energia das correntes marítimas e energia azul, 

biomassa (resíduos vegetais e bagaço da cana), energia da 

produção agrícola (biocombustível de cana e soja) e energia 

solar, conforme Costa e Prates [4] parte significativa das 

energias renováveis vem da hidroeletricidade. Mesmo com 

toda essa gama de alternativas, a produção interna de petróleo 

cresce cerca de 10% anualmente desde 1980 [7], esse aumento 

se deu principalmente por explorações em águas profundas 

desenvolvidas pela Petrobrás. A Figura 1 ilustra sistema de 

energia fotovoltaicos conectados à rede. É um Sistema de 

12kW, qual foi instalado na fachada do prédio de 

administração do IEE- USP – Instituto de Energia e Ambiente. 

  

 
 

Figura 1 - Fotovoltaicos conectados à rede [5] 

 

 Diferente da Figura 1 onde a geração da eletricidade é 

conectada e distribuída por meio de uma rede, tem-se na 

Figura 2 apresenta o modelo Fotovoltaico isolado, criado em 

1996 na Amazônia, visando a Eletrificação de 23 domicílios 

em uma comunidade ribeirinha. 

 

 
 

Figura 2 – Modelo Fotovoltaico Residencial Isolado [5] 

 

 Em 2007, as energias renováveis no Brasil representaram 

41,3% do consumo total, vários incentivos provieram de 

programas como o PROINFA - O Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica - criado através da Lei 

10.438/22, propondo o aumento no uso de energia renovável. 

O Programa de Incentivo as fontes alternativas de energia 

elétrica (PROINFA), tem como objetivo diversificar a matriz 

energética brasileira e fomentar o uso de energia renovável 

como: fontes eólicas, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH). 

 

[...] o desenvolvimento do Programa será realizado de 

forma que as fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e 

biomassa atendam a 10% do consumo anual de energia elétrica 

no País, objetivo a ser alcançado em até 20 (vinte) anos, aí 

incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa [6]. 

 Na primeira fase do programa, em 30 de dezembro de 

2006, foi estabelecida a meta de 3.300 MW e teve em 2006, 

um investimento de R$ 6 bilhões do BNDES, segundo o 

Ministério de Minas e Energia (2017) esta fase utilizou do 

mecanismo de Feed-in. Na segunda etapa após atingimento da 

meta de 3.300 M, aponta um objetivo para as fontes 

renováveis, devendo gerar 10% de toda a demanda de energia 

do país em até vinte anos incorporado ao início da primeira 

fase [7]. 

 O Brasil tem plenas condições de chegar a 2050 com uma 

matriz energética de energias 100% renováveis afirma o 

Ministério do Meio Ambiente, complementando que desde que 

foi acordado com Paris na Conferência do Clina das Nações 

Unidas do ano de 2015, o Brasil comprometeu-se a eliminar as 

emissões de gases efeito estufa e descarbonizar sua economia 

durante a segunda metade do século, sendo elaborado a cada 

três anos o relatório Energético de 2016 pelo Greenpeace 

Brasil com o auxílio de especialistas de renome, a edição mais 

recente é a primeira a propor um cenário com 100% de fontes 

renováveis até a metade deste século [8]. 
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V.  SITUAÇÃO DOS PAÌSES - COMPARATIVO  

 

Brasil 

 

 Rosa e Mathyas em seu estudo aponta o Brasil como 

sendo o maior país do continente e o único de idioma 

português tem os maiores desafios energéticos da região. Dono 

de um Sistema Interligado Nacional de Energia (SIN) (Figura 

3) respeitado em todo o mundo, consegue gerar eletricidade 

em todas as regiões e compartilhá-la em todo o território, de 

acordo com a demanda necessária. Mas tal situação faz com 

que se viva situações bastante interessantes. Por exemplo: no 

estado do Paraná, na região Sul, divisa com a Argentina e o 

Paraguai, foi construída a maior hidrelétrica do mundo nos 

anos de 1970 [9].  

 

 
 

Figura 3 - Sistema Interligado Nacional (SIN) [9] 

 

No entanto, a população que vive no entorno do grande 

lago da usina não recebe a energia gerada por ela. Para muitos 

o que ficou foi o passivo ambiental que a criação de um 

gigantesco lago proporciona. Por isso, a própria usina Itaipu 

criou um Parque Tecnológico que está estudando e 

desenvolvendo ações para compensar essa falta de interação 

entre o empreendimento e as dezenas de municípios 

impactados pela obra. Assim está se trabalhando com o biogás 

para produção de energia a partir de dejetos da produção da 

pecuária intensiva da região. Além da energia alternativa que 

está gerando renda aos agricultores, há um ganho ambiental 

incontável, pois, os dejetos antes jogados nos rios que 

desembocam no lago da usina, agora se transformam em 

energia limpa.  

O Parque Tecnológico Itaipu abriga ainda a Universidade 

Federal da Integração Latino-americana – UNILA14, criada 

pelo governo brasileiro, totalmente gratuita aos estudantes, e 

que conta com 50% dos seus alunos dos países latino-

americanos, cumprindo também seu importante papel na 

integração dos países não só pela energia, mas também pela 

educação. Outros importantes projetos que estão sendo 

gestados no PTI, como o fomento a indústria de painéis solares 

fotovoltaicos, cursos de ensino à distância, incubadora de 

empresas tecnológicas, estão sempre em busca de parceiros 

que possam viabilizar financeiramente tais iniciativas [10] 

 Experiências como as desenvolvidas no PTI acontecem 

em todas as regiões brasileiras, seja com apoio governamental 

ou de instituições internacionais, através de ONGs e empresas 

de tecnologia [10]. 

 

Argentina  

 

 A Argentina como o Brasil são países ricos em recursos 

naturais: terra é rica em minerais, em uma variedade de climas 

sendo a Argentina é um dos países com o maior potencial para 

energia renovável. 

 Na Patagônia, tem-se fonte de energia inesgotável: o 

vento. É o melhor do mundo no seu género para gerar 

eletricidade para sua intensidade e constância. Por sua vez, no 

Noroeste tem-se muitos dias de sol forte por ano para 

produção de energia, a área montanhosa tem um monte de 

locais para a energia geotérmica. A longa costa com o Oceano 

Atlântico, por sua vez, pode fornecer uma fonte inesgotável de 

energia dos oceanos pelas marés ou ondas. A Figura 4 

demostra o Parque eólico Arauco. 

 

 
 

Figura 4 - Energia eólica. 

 

 A Argentina teria condições de abastecer todo o seu 

consumo de eletricidade com fontes de energia limpas e 

renováveis, e podendo-se até tornar-se um exportador líquido. 

Em 2006, o quadro regulamentar foi criado com a 

promulgação da Lei 26.190/06. Este último deu-se energia 

renovável como um interesse nacional, a Argentina vai 

garantir que até oito por cento da geração de energia a partir 

de fontes renováveis [11] 

 Estudos e mapas foram realizados para determinar o 

potencial das energias renováveis em cada província com a 

maior precisão quanto possível e em 2009, a lei foi 

regulamentada por decreto presidencial. Nesse mesmo ano, o 

governo nacional, juntamente com a ENARSA (empresa de 

energia pública), lançou o programa GENREN, que ofereceu a 

compra de 1.000 MW de energia renovável por contratos fixos 

de 15 anos.  As propostas tiveram boa resposta de empresas 

privadas: 22 propostas para 49 projetos no valor de um total 

de 1.461 MW, superando as estimativas oficiais por 46 por 

cento apresentado. Em junho de 2010, depois de uma análise 

aprofundada, os vencedores conheci foram aprovados um total 

de 895 MW. A maioria das ofertas foram para a energia 

eólica, que requer menos investimento e menores riscos 

financeiros, devido a abundância de vento. 
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 Em 1994, o primeiro parque eólico foi instalado em 

Comodoro Rivadavia. Embora tenha sido um dos primeiros no 

mundo, a exploração deu-se apenas no ano de 2011, pois 

anteriormente a infraestrutura, a colocação de cabos de alta 

tensão não estavas pronta. 

 Há também empresas nacionais de médio e grande porte 

que fabricam turbinas eólicas com componentes locais. Uma 

dela é a IMPSA, com base em Mendoza, que foi concedido 

quatro projetos em dois parques: Malaspina, Chubut (50 e 30 

MW) e Koluel Kayke em Santa Cruz (50 e 25 MW) [11] 

 Por sua vez, a empresa ISOLUX CORSÁN ganhou a 

aprovação de quatro projetos que formam um único parque 

eólico de 200 MW chamada Loma Blanca, na província de 

Chubut, com 100 turbinas eólicas. Outras fontes de energia 

renováveis têm recebido menor atenção nos projetos 

apresentados e aprovados. Eles receberam apenas 20 MW de 

energia solar fotovoltaica em San Juan. Esta província está 

apostando em projetos de energia solar tem investigação a 

longo prazo e com a intenção de fabricar painéis solares. 

 Contando com cinco pequenas centrais hidroelétricas de 

10,6 MW em Mendoza, Catamarca e Jujuy também foram 

aprovadas. A energia hidrelétrica é atualmente a fonte 

renovável mais importante, porém não nem sempre projetos de 

hidrelétricas são sinônimo de energia limpa e ambientalmente 

amigável. Projetos de grande escala, por exemplo, chamada de 

acúmulo, necessitam de água apreendido por uma represa e 

estão destruindo o ecossistema que a rodeia. 

 Em vez disso, pequenas centrais hidrelétricas fazer uso da 

força da corrente do rio, e são frequentemente chamados de 

"passo". Estas pequenas turbinas são mais fáceis de construir e 

manter.  

 A energia térmica a partir de biocombustíveis também 

atingido o seu avanço com 110 MW. Enquanto ocorrer 

emissões de CO2, o mais conhecido dos gases com efeito de 

estufa (GEE) pelo menos plantas previamente capturadas CO2 

do ar durante o crescimento antes do lançamento de novo 

durante a combustão. 

 A Argentina tem condições favoráveis para o 

desenvolvimento das energias renováveis, e em abundância. O 

GENREN foi o primeiro passo nesse sentido. O passo seguinte 

será o GENREN II, quando a primeira está operacional. 

Governos e até mesmo alguns municípios estão sendo 

incentivados a iniciar projetos por conta própria. O ano de 

2011 é de fundamental importância para as energias 

renováveis na Argentina, certamente o início de uma fase 

promissora [11] 

A tarifação da Argentina é diferenciada dos outros países, 

mais completa dificultando o entendimento e ações para 

mitigar o valor da energia renovável. 

 

Peru  

 

 De acordo com grupo ACCIONA o ponto fundamental 

para o alcance ao acesso universal à energia está nas energias 

renováveis, durante a cúpula, ele demostrou percentuais 

significativos para o projeto pioneiro em eletrificação rural, 

com energia solar no Peru, segundo dados apresentados quatro 

mil famílias localizadas em áreas isoladas já possuem energia 

em suas residências, isso decorrente da instalação de sistemas 

fotovoltaicos nas residências [12]. 

 A conferência “Acesso Universal a Energia e Alterações 

Climáticas" inaugurada pelo Presidente do Grupo ACCIONA 

e pelo Vice-Presidente de Energias do Peru juntamente com 

Diretor-Geral da Agência Internacional de Energias 

Renováveis (IRENA), o tema abordado na conferência foi 

relacionado com o fornecimento de energia fora da rede e 

como unir o acesso universal com as diferentes condições do 

clima [12].  

 Uma analogia feita pelo ECOD (Eco desenvolvimento), é 

referente a realidade do Peru versus realidade do Brasil: 

 

[...]os moradores das regiões mais vulneráveis do 

Brasil deixando de lado as lamparinas e velas para usar 

energia solar, com painéis sobre os telhados das casas. 

Isso ainda não acontece por aqui, mas para os peruanos 

esta já é uma realidade. Cerca de 12.500 sistemas 

solares fotovoltaicos fornecerão energia do sol para 500 

mil domicílios. O programa vai atingir dois milhões de 

pessoas de baixa renda [13]. 

 

  

 O Programa de Eletrificação Fotovoltaica de Domicílios 

Nacional em sua primeira etapa iniciado em 8 de julho de 

2013 em Contumazá, foram instalados mil e seiscentos e um 

painéis solares, com perspectiva de abastecimento de 126 

comunidades, quais encontravam-se em situação de extrema 

pobreza. A Figura 5 apresenta o fundador da ONG - Instituto 

para o Desenvolvimento de Energias Alternativas e da Auto 

Sustentabilidade (Ideaas), Fabio Rosa com as famílias 

beneficiadas por meio dos projetos. A ONG foi fundada em 

1997 objetivando levar energia para a população de baixa 

renda, em locais onde não existe energia. 

 

 
 

Figura 5 - Famílias beneficiadas com energia por meio da 

luz - fotovoltaico [13] 

 

 Nas residências que foram contempladas com os painéis 

fotovoltaicos estão localizados na comunidade rural de 

Cicalot, muito próximo das cidades de Contumazá, fazendo 

parte da região metropolitana de Lima, onde se localiza o 
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Governo central.  

 O projeto de eletrificação se tornou realidade em 

dezembro de 2016, e com isso cerca de 95% da população foi 

beneficiada por energia renovável. Tendo o índice aumentados 

de apenas 66%, para um número de amplitude de até com 40% 

superior dos domicílios situados nesta região do Peru que têm 

acesso a energia elétrica.  

 Para se tornar uma realidade o MME do Peru teve um 

investimento de cerca de 250 milhões de dólares (750 milhões 

de reais). Sendo que nos últimos anos no Brasil, a média de 

custo de um sistema fotovoltaico é de 18 mil reais, com o 

aumento e novas políticas de incentivos fiscais e comerciais e 

a ampla divulgação em nosso pais estes custos tendem a 

diminuir enquanto vemos uma ampliação em redes interligadas 

ao sistema gerando sua própria energia em casa.  

 Aqui no Brasil foi dado incentivos para o uso de sistemas 

de aquecimento solar no programa habitacional para baixa 

renda Minha Casa, Minha Vida, que em muitos lugares teve 

grande acesso, beneficiando muitas pessoas neste programa até 

2014. No entanto, eles só fazem o aquecimento da agua ou 

pré-aquecimento dos chuveiros, diminuindo a necessidade de 

energia elétrica no sistema levando em conta programas de 

governo para acesso à energia elétrica e condições 

sustentáveis. [16] 

 O Peru é um dos maiores países da américa latina, com 

uma população superior a 27 milhões. Tendo um bom nível de 

insolação que podendo gerar até na melhor condição 5 kWh/ 

m2 na Serra, aqui em baixo na Cordilheira dos Andes. Aqui no 

Brasil, podemos ter na região nordeste uma geração de até 6,5 

kWh/m2 na região Norte da Bahia chegando muito próxima ao 

Piauí, informou o site Enterpreneur’s. 

 Com estas atitudes, os andinos vão superar os índices de 

beneficiar um total da população com 33% de energia elétrica 

de fontes renováveis o programa prevê que isso acontecera até 

2021. [13]  

  

Chile 

 

Sendo ele considerado o pior em segurança energética da 

região, podendo ser colocado em último lugar mesmo com 

uma porcentagem muito superior a outros países da região com 

cobertura de rede elétricas em média de 96% nas regiões rurais 

em 2010 e praticamente 100% em zonas urbanas. 

Historicamente tendo uma região de conflitos étnicos e 

políticos sociais com a Bolívia, não tendo uma ligação direta 

com o gasoduto fazendo que vá primeiro para a Argentina para 

depois dando uma volta e com o custo maior chegar ao Chile. 

Fora este problema temos grupos indígenas locais e 

organizações sócias mundiais e juntamente com as locais 

fazendo forte oposição a construção de hidrelétricas com 

reservatórios sendo uma região de alta atividade geológica e 

após os acidentes ocorridos a ideia de a usinas nucleares foi 

praticamente nula se não podemos dizer inimaginável. 

A geografia montanhosa dos Andes dificulta acesso à rede 

convencional das comunidades isoladas. Por isso o Centro de 

Energia da Universidade do Chile está desenvolvendo projeto 

de micro redes. [14] 

Mas para garantir uma segurança energética para o povo 

chileno vêm fazendo grandes estudos e muita ações que 

envolvem a situação energética chilena, em espaços chamados 

“Escenarios Energéticos” (http://escenariosenergeticos.cl). 

Esse grupo de estudos com uma representatividade bastante 

eclética estão discutidos o que será feito para que tenha maior 

segurança energética e ampliar o seu acesso à energia e com a 

diversificação energética temos uma prospecção muito 

interessante para rede sustentáveis e pequena distribuição 

locais com a geração compartilhada esta perspectiva a melhora 

será eminente até meados de 2030. 

O Chile possui a energia solar renovável mais barata que a 

eletricidade vendida no mercado à vista do Chile. 

 

 
 

Figura 6 - Energia solar 

 

Tendo em Santiago o deserto mais ensolarado da Terra e 

tanto com fortes ventos e fontes de combustível fóssil, o norte 

do Chile tornou-se o principal mercado do mundo em energia 

renovável. 

A geografia montanhosa dos Andes dificulta acesso à rede 

convencional das comunidades isoladas. Por isso o Centro de 

Energia da Universidade do Chile está desenvolvendo projeto 

de micro redes. [14] 

Mas diversos atores sociais vêm discutindo a situação 

energética chilena, em espaços chamados “Escenarios 

Energéticos” (http://escenariosenergeticos.cl). Esse grupo 

bastante representativo tem discutido os rumos do acesso à 

energia e da diversificação energética com um horizonte de 

2030 [14] 

VI.  COMPARATIVO 

 

Até o momento foi verificado que o cenário onde existem 

grandes disputas étnicas, entre classe e entidades incluindo 

governos na disputa entre as fronteiras, a economia se 

prejudicam tornando um lugar com instabilidade e insegurança 

governamental. Esta instabilidade muitas vezes representa um 

prejuízo de pelo menos US$ 274 bilhões no comércio de 

energia da América latina, com isso temos uma ameaça 

constante ao desenvolvimento energético, pois estes países 

poderiam ter como comodities a energia excedente, sendo ela 



THE 12
th

 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 7 

exportada para países que tem uma produção quase que toda 

voltada a seu consumo. Esta região que poderia ser 

autossuficiente e aumentar suas exportações de gás, petróleo e 

biocombustíveis e assim podendo integrar um sistema de 

distribuição de energia em conjunto. Melhorando o comercio 

entre os países do Mercosul fazendo com que a balança 

comercial de energia de países como Brasil, Peru, Chile e 

Uruguai que nos últimos anos por motivos de diminuição de 

reservatórios e aumento do consumo é negativa, já que mostra 

um consumo interno maior do que a produção.  Bolívia, 

Colômbia, Venezuela, Equador e Paraguai são superavitários 

na produção de energia.  

As produções brasileira e argentina estão próximas do 

equilíbrio, mas devido aos problemas econômicos e sociais o 

Brasil hoje tem um excedente com o “pré sal”, mas a 

Argentina deve em breve precisar importar, devido à redução 

de suas reservas. 

VII.  CONCLUSÃO 

 

Atualmente um dos fatores para a definição do IDH está 

diretamente relacionado ao uso da energia elétrica que é um 

dos fatores para a sustentabilidade das pessoas. Criar soluções 

para geração de energia de forma limpa e local, sem a 

dependência das distribuidoras de energia é o melhor caminho 

para minimizar e reduzir a falta de acesso à energia. 

Dependendo da localização geográfica, diferentes soluções 

podem ser utilizadas para a geração de energia elétrica 

sustentável. 

Sempre existirá a obrigatoriedade da criação de um projeto 

que atenta as peculiaridades da região e das pessoas que nela 

residam.    
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