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Resumo
Este trabalho descreve o projeto MEAPA (Mapeamento de Energias Alternativas para o Pará). O MEAPA

consiste em criar uma estrutura de informação, ferramentas, métodos, instituições e pessoas capaz de apoiar
a integração das energias renováveis no estado do Pará. Neste documento descrevemos de forma resumida a
metodologia do projeto e os seus módulos principais tais como: o mapeamento de recursos de energias
renováveis; o cálculo de custos de transporte; a realização de estudos de integração de energias renováveis.
Por fim será apresentada uma descrição global dos produtos a obter no final do projeto e da utilidade que
estes resultados poderão ter para a região de estudo (o Marajó).

Introdução
O fornecimento de energia elétrica  às populações de algumas regiões da Amazônia, dispersas e isoladas

das áreas que já possuem fornecimento de energia elétrica, tem sido um desafio à administração
governamental. Para determinação das melhores opções econômicas e técnicas para o fornecimento de
energia elétrica às populações dessas regiões serão considerados fatores geográficos, fatores climáticos sendo
escolhida a tecnologia adequada à vocação e potencialidades da região.

Este trabalho demonstra a aplicabilidade dessa metodologia para mapeamento de recursos energéticos no
Arquipélago do Marajó. A área  situada na embocadura do Rio Amazonas está compreendida entre os
valores de latitude 02º 30’ S e 01º 00’ N e entre as longitudes 47º 30’ W e 52º incluindo 12  municípios
numa área de aproximadamente 50680 km2. Nesses municípios apenas as sedes contam com fornecimento
adequado de energia elétrica.

O projeto MEAPA (Mapeamento de Energias Alternativas para o Pará) inclui um vasto conjunto de
trabalho em diversa áreas, passando pelo estudo e recolha de dados de base (dados meteorológicos,
cartografia digital, cartografia em papel, dados estatísticos, características de tecnologia energética, tarifários
de custos de transporte, etc.) até ao desenvolvimento de aplicações SIG (Sistemas de Informação Geográfica)
e incluindo ainda um importante trabalho de campo para identificação da realidade do problemas energético
e tipificar conjuntos de soluções. Numa segunda fase procede-se à análise dos dados recolhidos e à
construção de uma base de dados geográfica onde é armazenada toda a informação devidamente
normalizada. Numa terceira fase será implementada a metodologia sendo desenvolvidas aplicações de
software SIG em ArcView para apoio à elaboração de planos de integração de energias renováveis.
Finalmente a metodologia será testada e aplicada na região piloto do Marajó.

O Objetivo do MEAPA consiste em criar uma estrutura de informação, ferramentas, métodos, instituições
e pessoas capaz de apoiar integração das energias renováveis no estado do Pará. Um conjunto de informação
ais detalhada permitirá às entidades responsáveis tomar as medidas corretas em termos de políticas de



integração e promoção das solução energéticas. Para que seja possível fazer estudos e planeamento destes
planos de integração serão necessárias ferramentas poderosas com capacidade de fazer uma análise
geográfica global (SIG) e obter resultados sob uma forma amigável e facilmente compreensível (Mapas). A
implementação dos planos de integração e a própria utilização e gestão da informação e ferramentas
disponíveis leva a que sejam elaborados métodos para a obtenção e gestão dos resultados e sua utilização.
Uma das maiores preocupações do projeto consiste em envolver e sensibilizar um vasto conjunto e
instituições e pessoas relacionadas com o problema das energias renováveis por forma a garantir uma boa
utilização dos resultados do projeto.

Construção de uma base de informação
Os três vértices do problema de integração de energias renováveis (recursos, consumo e tecnologia) só

poderão resolver-se eficientemente quando tratados sobre uma plataforma de conhecimento geográfico. O
nosso objetivo é projetar a informação de recursos e de consumos, sobre uma plataforma geográfica comum
considerando o contexto geográfico, estrutural, social e administrativo da região. A metodologia operará este
conjunto de informação pré-processada, encontrando mapas e outros resultados de viabilidade, técnica e
econômica, para cada tecnologia.

A afetação de recursos renováveis a consumos isolados é um problema de planeamento. Devido à
dispersidade geográfica dos recursos e dos consumos este problema torna-se extremamente complicado,
sendo apenas possível o estudo de casos individuais. No entanto, o problema deve ser tratado de forma
global para toda a região. As diversas tecnologias existentes competem entre si delimitando zonas de
mercado em função das características dos consumos, da suficiência de recursos energéticos, e outros
aspectos técnicos. A filosofia de abordagem do problema baseia-se na uniformização dos dados colocando-
os na mesma plataforma de análise geográfica. Nesta plataforma o problema será abordado globalmente
integrando todos os aspectos intervenientes.

No projeto MEAPA a recolha de dados é a fase mais trabalhosa do projeto envolvendo um vasto conjunto
de instituições e pessoas das mais diversas áreas como a meteorologia , estatística, cartografia, energia
elétrica, engenharia, etc. Grande parte do envolvimento e colaboração destas entidades foi possível graças ao
empenho e interesse que as energias renováveis desperta e todas estas áreas, tanto a nível científico como
comercial, estratégico ou mesmo político. Assim, ao longo do primeiros seis meses do projeto foram
recolhidos todos os dados disponíveis na região, no pais e até no estrangeiro. Alguns desses dados são
originários de várias fontes sob a forma de cartografia digital, cartografia em papel, imagens de satélite,
estatísticas e relatórios de outros trabalhos. Um aspecto importante no pré-processamento dos dados é a
construção da base de dados geográfica, colocando toda a informação sobre a mesma estrutura suporte e
normalizando toda a informação.

Os dados meteorológicos foram recolhidos de todas as fontes acessíveis e para séries de medida dos
últimos 30 anos. os dados foram tratados estatisticamente pela equipa do Departamento de Meteorologia da
Universidade do Pará obtendo um conjunto de informação, por estação meteorológica, de radiação global e
velocidades de vento. Em alguns casos os dados existentes para a construção dos mapas de recursos
energéticos são insuficientes pelo que nos resultados do projeto é feita uma análise das destas deficiências e
da necessidade de avançar com mais campanhas de medidas de forma colmatar as deficiências de dados.

Ao nível de recursos e biomassa foram realizado um trabalho de levantamento de recurso de identificação
de possíveis soluções nomeadamente. avaliação de fontes de resíduos (serrarias, resíduos florestais,
agrícolas, resíduos pecuários, etc.), avaliação do valor energético dos resíduos, avaliação dos custos de
concentração de resíduos e eficiência de transformação.



Para avaliar os custos relacionados com as várias soluções e eletrificação foram contatados fabricantes e
representantes de tecnologia por todo o mundo obtendo assim um leque representativo de parâmetros
econômicos e técnicos sobre as várias tecnologias.

Na Amazônia os custos de transporte são os fatores de influencia mais importantes para avaliar a
viabilidade da eletrificação através de uma determinada tecnologia. Sendo assim, foram recolhidos dados
sobre os custos de transporte para os vários trajetos, para cada meio de transporte, e para cada tipo de
mercadoria a transportar.

A percepção da problemática energética da região e a recolha e confirmação de alguns dados pontuais
foram realizados através de trabalhos no terreno. Alguns destes trabalhos consistiam em entrevistas com os
perfeitos do município, com a população e com entidades que contribuem para a sustentação econômica da
região. Foram também realizados alguns trabalhos de campo dispersos pela região para recolher dados
meteorológicos, confirmar localizações, avaliar custos e dificuldades de transporte e acessibilidades bem
com observar a capacidade técnica de instalação, operação e manutenção na região.

A metodologia
A metodologia usada no projeto MEAPA foi desenvolvida em 1996 no âmbito do projeto SOLARGIS,

financiado pelo programa JOULE, da união européia, e que contou com a cooperação das equipas de
investigação de diversos países europeus (Portugal, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda).
Ainda no âmbito do projeto SOLARGIS a metodologia foi testada em 6 regiões piloto (Cabo Verde,
Andaluzia, Índia, Tunísia, Creta Sicília).

Esta metodologia foi desenvolvida para ajudar entidades responsáveis pela integração das Energias
Renováveis (ER). Estas entidades são por exemplo: empresas de eletricidade, autoridades regionais, centros
de promoção de ER, produtores independentes, consumidores, etc.

O objetivo consiste em utilizar novas tecnologias de análise baseadas em SIG - Sistemas de Informação
Geográfica - na elaboração e acompanhamento de planos de integração de Energias Renováveis. De uma
forma mais clara, pretende-se desenvolver uma metodologia que aplicada a grandes regiões responda de
forma ilustrativa a algumas perguntas, tais como:

•  Qual o melhor sistema de ER para cada local?
•  Quais os melhores locais para uma dada tecnologia de ER?
•  Qual o custo da eletricidade produzido por cada sistema?
•  Qual o mercado para cada tecnologia?
•  Qual o melhor plano de eletrificação para uma determinada região?

Mapeamento de recursos energéticos
O mapeamento de recursos consiste em trazer para a plataforma geográfica informação sobre os recursos

energéticos de cada ponto da área em estudo. Estes mapeamentos consistem na interpolação ou extrapolação
dos dados existentes que normalmente são séries de medidas feitas em estações meteorológicas. Existem
características geográficas locais que afetam os recursos e que serão utilizados nos modelos de avaliação de
recursos.

Para o mapeamento dos recursos eólicos, existe uma grande quantidade de modelos de vento baseados em
métodos reconhecidos e bem documentados. Infelizmente não encontramos nenhum que utilize o SIG como
plataforma de cálculo e que seja utilizável na zona do equador para as características e dados de que
dispomos na nossa região. Por esta razão, foi necessário implementar sobre SIG um modelo simplificado de
interpolação/extrapolação de velocidades de vento baseado, nas séries de dados meteorológicos das estações,



nas características próximas das estações e na rugosidade do terreno. Para o modelo desenvolvido não foram
desprezados os efeitos da orografia devido às características planas da região. Como resultado final teremos
um modelo de vento integrado no software capaz de calcular mapas e recursos eólicos e permitindo atualizar
os dados medidos nas estações ou mesmo acrescentar novas estações e assim calcular novos mapas
atualizados. estes mapas estarão automaticamente disponíveis na base de dados para a sua utilização nos
estudos de integração.

Da mesma foi criado módulos de software SIG para interpolar valores de radiação global e criar mapas de
recursos solares. Também nestes módulos os utilizadores tem possibilidade de atualizar e recalcular novos
mapas.

Para biomassa os mapas de recursos são calculados baseados em mapas de vegetação e em que o utilizador
especifica um conjunto e características do aproveitamento destes recursos e obtêm um mapa de recursos
energéticos e custos para o seu aproveitamento.

Como alguns dos recursos são difíceis de avaliar existem módulos de cálculo pontual onde o utilizador
especifica, para um determinado local, o recurso disponível e as suas características.

Custos de transporte
Como já referimos, na região da Amazônia os custos de transportes desempenham um papel fundamental

na viabilidade de determinadas soluções de eletrificação. Para mapear estes custos desenvolvemos uma
ferramenta de software SIG com o qual o utilizador poderá calcular os vários cenários de custo de transporte.

A software permite ao utilizador definir:
•  o tipo de equipamento a transportar incluindo pessoas ou combustível.
•  os várias origem do transporte;
•  o custo de transporte para os vários trajetos aéreos fluviais;
•  ou custos de transporte através de estradas rios ou através dos vários tipo de vegetação e terreno.
•  Também permite definir novos trajetos novas origem e destinos.

Como resultado obtêm-se um mapa do custo mínimo para chegar com o equipamento até cada um dos
locais da região de estudo. Estes cenários de transporte são utilizados para o cálculo da viabilidade dos
sistemas incluindo-o no custo de instalação (transporte d sistema e técnicos) custo de operação (transporte d
combustível) e de manutenção (transporte de peças e técnicos).

Calculo do custo Anualizado de Energia
A viabilidade de um sistema de eletrificação é avaliada através do Custo Nivelado da Eletricidade (CNE),

é através destes mapas que são comparadas as várias soluções e calculadas estatísticas sobre a distribuição
geográfica do mercado dos sistemas em estudo.

O CNE é o valor do custo equivalente da eletricidade fornecida à carga e expresso em $/kWh. Este valor é
calculado em função dos diversos custos intervenientes, sendo estes convertidos numa renda anual ao longo
do tempo de vida do equipamento.

No projeto MEAPA os sistemas estudados serão: sistemas fotovoltaicos; sistema eólicos; geradores Diesel,
a gasolina ou outros combustíveis, sistemas híbridos de vários tipos e ainda ligação à rede elétrica existente.

O processo de cálculo de CNE difere substancialmente de sistema para sistema. No entanto, podemos de
uma forma simplificada explicar o processo de cálculo através da seguintes passos:

1. Dimensionar a potência do sistema função do consumo e do recurso energético do local.



2. Estimar os custos de instalação, operação e manutenção tendo em conta os custos de transporte
até ao local.

3. Estimar os custos externos associados a impactos ambientais e má qualidade de serviço.
4. Calcular um equivalente anual do custo total tendo em conta o tempo de vida do sistema.
5. Calcular o custo médio da energia produzida ($/kWh) dividindo os custos anuais pela energia

anual fornecida à carga.
este processo de cálculo é realizado em cada um dos milhares de locais da região de estudo produzindo um

mapa do custo da eletricidade produzida pelo sistema.

Estudos de competitividade
Os estudos de competitividade entre os diversos sistemas são realizados por comparação dos mapas de

CNE. Desta forma os são criados mapas definindo zonas de elevado potencial para cada sistema.

Com base nestes sistema são elaboradas estatísticas de mercado com as quais os fabricantes poderão
orientar as suas estratégias.

Este tipo de estudos são de grande utilidade para as agências de energia, pois os utilizadores da ferramenta
de software podem definir os seus cenários simulando incentivos (ajudar o financiamento do sistema,
melhorar as condições de assistência técnica, introduzir fatores de penalização para emissão de CO2, não
subsidiar o fornecimento de combustível, etc.) e observando qual é a viabilidade dessas ações.

Outro aspecto de interesse é que o sistema poderá funcionar como uma base de dados de estudos. Como é
usual à agências de energia são solicitados todos os dias informações sobre a viabilidade de sistemas de
eletrificação em lugares específicos. Com esta ferramenta de apoio estes estudos podem ser realizados no
mesmo instante fornecendo ao possível investidor um conjunto de informação que lhe dará uma idéia da
viabilidade do seu investimento. Estes estudos pontuais ficarão gravados e representados sob a forma de
mapa permitindo à agência de energia gerir com facilidade o seu trabalho.

Resultados e sua utilização
O projeto MEAPA é um projeto com duração de um ano estando atualmente no seu nono mês. Atualmente

o projeto está na fase final de desenvolvimento de software estando já finalizada a fase de aquisição de dados
e construção da base de dados geográfica. Durante os próximos meses serão realizados os estudos de teste na
região piloto do Marajó.

O sistema ficará instalado nas instituições de informação e promoção de energias renováveis tais como
agências de energia. Estas entidades deverão utilizar os resultados do projeto integrados com posteriores
iniciativas para a integração de energias renováveis na região do Marajó.

Um dos maiores objetivos do projeto é fazer a transferência de conhecimento científico e técnico, para as
instituições do Pará (por ex. a UFPA), de forma que estas possam continuar com um trabalho integrado e
coeso na área das energias renováveis. Uma das perspectivas para o futuro é uma expansão, pela UFPA, do
estudo para outras regiões do Pará e mesmo outras regiões do Brasil.

Todo o projeto foi idealizado de forma que todos os resultados (base de informação, software,
conhecimento científico, estudos e experiências) possam ser úteis e usados no futuro.



Conclusão
Acreditamos que esta ferramenta poderá ser de grande utilidade para a elaboração de planos de integração,

sendo útil para várias entidades, tais como: entidades governamentais; empresas de eletricidade, fabricantes e
comerciantes de ER e utilizadores finais.

Em zonas em que é inviável a electrificação a partir das redes eléctricas existentes será da responsabilidade
das entidades governamentais garantirem a electrificação destes locais. Para tal, devem ser elaborados
planos de apoio às energias renováveis através de diversas medidas de incentivos. A metodologia poderá
apoiar estas entidades, apresentando as áreas de viabilidade para a expansão da rede e definindo as áreas de
viabilidade para cada um dos sistemas. Com esta ferramenta será possível avaliar os custos de investimento e
consequentemente, avaliar a aceitabilidade por parte das populações. Com a ajuda destas simulações, as
entidade estatais têm a possibilidade de alterar os parâmetros no modelo, correspondentes aos incentivos, e
observar as alterações nos resultados.

As empresas de eletricidade poderão usar a metodologia para fazer estudos comparativos entre soluções
isoladas de ER e soluções convencionais tais como a rede elétrica e geradores Diesel.

Para que os fabricantes e comerciantes invistam em determinadas tecnologias e regiões, é necessário que
sejam apoiados por estudos que garantam a viabilidade destes investimentos, quantificando o seu mercado.
São estudos deste gênero que pretendemos realizar com o projeto MEAPA, de forma a avaliar o mercado
para a região do Marajó.

Com os resultados do projeto é possível divulgar aos potenciais compradores e utilizadores de pequenos
sistemas de energias renováveis qual o melhor sistema para o lugar e carga em causa. Obviamente, estas
informações deverão ser adquiridas em centro de divulgação de energia renováveis tais como as agencias de
energia.

Por fim, consideramos que este é um projeto de grande importância para a região não só pelos resultados
materiais do projeto mas essencialmente pelo conhecimento adquirido pela instituições científicas da região.
Com esta iniciativa contribuímos para o reforço da formação e de especialistas de ER em locais onde estas
energias são a única solução de eletrificação.
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