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RESUMO 

 

A geração de energia com fontes limpas e renováveis, integração e distribuição, conhecidas 

como sistemas microgrids, foram apresentadas como propostas de soluções sustentáveis na 

Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC), em Paris no final de 2015. Nesta conferência, os cientistas e 

pesquisadores enfatizaram a importância e a contribuição dos sistemas microgrids na redução 

do efeito estufa a partir de exemplos de utilização integrada de fontes de energia solar, eólica, 

biogás e biomassa nos países emergentes e em alguns países da África. No Brasil não é 

diferente e conforme registro na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) este sistema 

tem sido implantado para atender comunidades, escolas e empresas em áreas isoladas. Este 

trabalho tem por objetivo geral aplicar metodologia para análise da sustentabilidade dos 

sistemas microgrids, em especial, no estado de Rondônia, e seus objetivos específicos buscam 

identificar, quantificar e caracterizar os sistemas microgrids instalados no estado, bem como 

definir as variáveis e características técnicas associadas a elementos econômicos, sociais e 

ambientais que possam indicar a viabilidade e a sustentabilidade dos sistemas microgrids. 

Esta pesquisa tem início a partir da revisão e atualização bibliográfica dos sistemas 

microgrids e o respectivo levantamento/mapeamento das unidades em operação no estado de 

Rondônia. Em seguida, serão aplicados indicadores de desempenho técnico, social, 

econômico e ambiental para compor uma matriz de sustentabilidade dos sistemas microgrids. 

A matriz de sustentabilidade demonstrará graficamente os critérios e requisitos de 

sustentabilidade que orientará investimentos de empreendedores, e ainda, gestores públicos na 

elaboração de políticas de incentivo, implantação e regulação dos sistemas microgrids no 

estado de Rondônia.  

 

Palavras-chave: microgrids; energia limpa; energia renovável; desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The generation of energy from clean and renewable sources, integration and distribution, 

known as microgrids systems were presented as solutions proposed sustainable in the Parties 

(COP-21) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 

Paris at the end of 2015. In this conference, scientists and researchers emphasized the 

importance and contribution of microgrids systems in reducing greenhouse from integrated 

use of examples of sources solar, wind, biogas and biomass in developing countries and in 

some countries of Africa. In Brazil is no different and as recorded in the National Electric 

Energy Agency (ANEEL) this system has been deployed to serve communities, schools and 

businesses in isolated areas. This work has the objective to establish the appropriate 

methodology to analyze the sustainability of microgrids systems, especially in the state of 

Rondônia, and its specific objectives seek to identify, quantify and characterize systems 

microgrids installed in the state, as well as define the variables and technical characteristics 

associated with economic, social and environmental elements that may indicate the feasibility 

and sustainability of microgrids systems. This research starts from the review and updated 

review of microgrids systems and its survey/mapping of units in operation in the state of 

Rondônia. Also activities are planned for field without the need for student funding, 

documenting and recording particularities of the featured facilities. Then indicators will be 

applied technical performance, social, economic and environmental to compose an array of 

sustainability of microgrids systems. The graphically demonstrate sustainability array of 

sustainability criteria and requirements to guide investment entrepreneurs, and still, public 

managers in the development of incentive policies, implementation and regulation of 

microgrids systems in the state of Rondônia. 

 

Keywords: microgrids; clean energy; renewable energy; development sustainable. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O modo de produção capitalista e o padrão atual de consumo dos recursos naturais 

comprometem as condições de sobrevivência da humanidade e do meio ambiente, destruindo 

e degradando ecossistemas. Todos os anos aumenta a demanda por recursos naturais, 

principalmente aqueles destinados à geração de energia. A energia elétrica é uma 

infraestrutura básica para o desenvolvimento de uma nação e, de acordo com levantamento da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 99,6% dos brasileiros tem acesso à 

energia elétrica. Contudo, 0,4% da população, cerca de 800.000 pessoas, ainda não são 

atendidas pela rede distribuição de energia em todo o país. Essa realidade de “exclusão 

elétrica” alcança inúmeras famílias que estão em áreas isoladas de todo o país sem 

infraestrutura para subsistência (MME, 2016). 

 O sistema capitalista tem como premissa a expansão do capital, independente das 

limitações do sistema, não respeita as limitações do espaço e a produção sempre busca metas 

de crescimento maiores em um planeta com recursos finitos. Atualmente, o modelo que é 

contraposição ao Capitalismo é o Desenvolvimento Sustentável, porque se apresenta como 

resposta a crise imposta pelo capitalismo. A necessidade de crescimento econômico constante 

está causando problemas ambientais, sociais e éticos. A produção e o consumo não respeitam 

os limites da natureza e a tecnologia não consegue resolver os problemas decorrentes desse 

processo e comprometem a natureza (VALE; TOLEDO; VIEIRA, 2018). 

 Contudo, é crescente a demanda por recursos naturais, especialmente, aqueles 

associados às fontes de energia elétrica. As justificativas e explicações para atender o 

consumo priorizam os sistemas convencionais para suprir: o crescimento econômico; 

industrialização; entrada de novos consumidores; cargas demandadas por novos equipamentos 

que consomem eletricidade (SLOUGH; URPELAIEN; YANG, 2015). 

 No Brasil, todo tipo de argumento e explicações são utilizados para justificar os 

valores de aporte de carga. Esses recursos são expressivos porque a organização e o 

funcionamento do sistema elétrico são baseados em premissas singulares: o planejamento é 

baseado na oferta; a geração é robusta, centralizada e suportada pela hidreletricidade. Não há 

investimentos e promoção de diversificação de fontes energéticas e de descentralização 

baseada em fontes sustentáveis, bem como não há investimento e promoção de conservação 

de energia e eficiência energética (MORET, 2014). 
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 Em Rondônia, para atender a demanda de energia elétrica, a matriz energética do 

estado está estruturada a partir de um sistema hidrotérmico interligado por quatro usinas 

hidrelétricas – UHE (Samuel, Santo Antônio, Jirau), 2 usinas térmicas - UTE (Termo Norte e 

Eletronorte), 17 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e 25 sistemas isolados (minirredes) 

sem conexão ao Sistema Interligado Nacional. Toda essa carga totaliza 80 empreendimentos 

em operação gerando 6.726.396 kWh (ANEEL, 2016a). O sistema ligado do Estado atende 

cerca de 80% da demanda residencial. Os sistemas isolados atendem cerca de 40 localidades 

no estado e foi estimado, em 2016, o consumo de cerca de 82,3 milhões de litros de óleo 

diesel para geração de 306.001 MWh (ELETROBRAS, 2016). 

 Neste modelo de geração e distribuição, a universalização tradicional da energia 

elétrica na Amazônia tem custo elevado e poderá exigir investimentos de até 8 bilhões de 

reais para atender todas as localidades em área urbana e rural. Em função desses custos 

elevados é importante fomentar, por meio de programas e legislação específica, sistemas de 

minirredes (microgrid) de geração, híbridas, associando diferentes fontes de energia. 

Conforme sugerido por Tolmasquin (2016), os projetos e as iniciativas individuais são 

importantes fontes de geração sustentável na Amazônia e não são devidamente destacados nos 

dados oficiais. 

 O desenvolvimento sustentável do setor elétrico não se restringe ao gerenciamento dos 

recursos naturais, a proteção de ecossistemas regionais e do meio ambiente global. A 

sustentabilidade deve refletir a melhoraria das condições da vida da população, promover a 

redução da desigualdade sem desrespeitar os sistemas ecológicos dos quais toda a vida 

humana depende. Por isso, a ferramenta apropriada para medir a sustentabilidade de um 

empreendimento deve ser capaz de avaliar a sua contribuição, ou não, para manutenção dos 

sistemas socioeconômicos e ecológicos. Existem ferramentas de mensuração de 

sustentabilidade em desenvolvimento, entretanto, não são aplicáveis nos sistemas microgrids 

instalados nas áreas isoladas da Amazônia (SLOUGH; URPELAIEN; YANG, 2015). 

 Os sistemas microgrids são definidos como redes de geração, distribuição e consumo 

de energia em pequena escala em baixa ou média tensão (ANEEL, 2012b). Inicialmente, os 

microgrids foram empregados em áreas isoladas, com restrições de interconexão com a 

estrutura principal de geração e distribuição. Ao longo dos anos estes sistemas foram 

aplicados em projetos de eficiência energética de parques industriais e condomínios 

residenciais, reduzindo o consumo das fontes de geração e distribuição convencionais, bem 
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como a dependência da infraestrutura principal. No Brasil, os sistemas microgrids foram 

instalados no final dos anos 80 com configuração híbrida de geração (EPE/MME, 2016a). 

 Em Rondônia, o sistema isolado é hidrotérmico e ainda há significativa geração de 

eletricidade com óleo diesel, que é um grande emissor de Gases Efeito Estufa (GEE). Assim, 

é relevante um estudo da sustentabilidade desses sistemas. Além disso, o estado da arte 

mostra que os sistemas termo-Diesel não são sustentáveis não apenas pela emissão de GEE, 

mas também pelo conjunto dos serviços agregados, incluindo qualificação da mão de obra 

envolvida, transporte do combustível, entre outras variáveis características deste modelo de 

produção (SANCHEZ; TORRES; KALID, 2015). 

 Avaliar a sustentabilidade destes empreendimentos é muito importante e no meio 

empresarial as ferramentas mais comuns de análise da sustentabilidade estão associadas às 

recomendações e normas internacionais, as quais orientam comportamentos e ações com viés 

corporativo, visando redução de custos financeiros e manutenção das margens de lucro. 

Contudo, a mensuração da sustentabilidade dos sistemas híbridos de geração de energia exige 

temas e indicadores que destaquem os interesses das comunidades e do meio ambiente. 

Estudos recentes não apresentam essas ferramentas, isto é, variáveis que apresentem um 

índice geral de sustentabilidade dos sistemas microgrids em áreas isoladas da Amazônia 

(VALE; TOLEDO; VIEIRA, 2018). 

 A sustentabilidade como conceito define a complexa relação de equilíbrio entre o 

homem e a natureza, associando o desenvolvimento humano, econômico e ambiental. Por 

isso, Feil e Schreiber (2017) e Mello (2015) enfatizam a relevância dos critérios de elaboração 

de indicadores para medir equilíbrio das relações sociais e produtivas para manutenção da 

meio ambiente. 

 Desenvolver uma ferramenta para medir a sustentabilidade dos processos produtivos é 

muito importante, principalmente daqueles associados à geração de energia. Medir a 

sustentabilidade dos sistemas microgrids é relevante porque poderá indicar quais os modelos 

de geração são mais eficientes e sustentáveis. Em Rondônia existem 25 sistemas microgrids e 

estão instalados em cerca de 40 localidades isoladas do estado. É nessas áreas que vivem as 

comunidades mais carentes, mais vulneráveis em termos ambientais, sociais e econômicos 

(ELETROBRAS, 2016). 
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OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

 Objetivo Geral: aplicar ferramenta de medição da sustentabilidade aos sistemas 

microgrids na Amazônia. 

 

 Objetivos Específicos: 

I. Demonstrar os impactos ambiental, econômico, social dos sistemas microgrids, bem 

como propor metodologia para medição da sustentabilidade dos sistemas isolados;  

II. Apresentar variáveis e características técnicas associadas a elementos econômicos, 

sociais e ambientais que possam sinalizar, por meio de indicadores, e uma matriz de 

sustentabilidade; 

III. Determinar a sustentabilidade dos sistemas microgrids em operação no estado de 

Rondônia, disponibilizando um modelo teórico como ferramenta de avaliação do grau 

de sustentabilidade desses sistemas; 

IV. Propor alternativas de fontes renováveis de energia para substituição do Diesel nos 

sistemas isolados de Rondônia: solar fotovoltaica, biomassa, eólica, microcentrais 

hidrelétricas. 

HIPÓTESE 

 A pergunta central deste trabalho: - É possível aplicar uma ferramenta para medir a 

sustentabilidade dos sistemas microgrids na Amazônia, mensurando sua contribuição na 

promoção do desenvolvimento ambiental, social e econômico em áreas isoladas no estado de 

Rondônia?  

 A hipótese deste trabalho considera que é possível medir a sustentabilidade dos 

sistemas microgrids, e ainda, constatar, por meio de um Índice Geral de Sustentabilidade, a 

baixa sustentabilidade dos sistemas instalados em Rondônia, uma vez que utilizam 

predominantemente combustíveis fósseis para geração de energia elétrica nas áreas isoladas.  

 Da mesma forma, a substituição de fontes sujas por fontes renováveis pode introduzir 

maior sustentabilidade nos sistemas, porque as fontes estão disponíveis na floresta e próximas 

dos locais de consumo nas comunidades, promovendo, dessa forma mais inclusão da 

comunidade na dinâmica local e regional. 



18 

 

JUSTIFICATIVAS 

 Este é um trabalho inovador porque nenhum estudo semelhante apresentou uma 

ferramenta de análise e mensuração da sustentabilidade da geração de energia elétrica em 

microgrids de áreas isoladas na Amazônia. Revisando estudos anteriores é possível verificar 

que esses trabalhos se destacam pelo desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, 

mas que não contemplam a realidade da Amazônia: 

 

a) Afgana, Carvalhoa e Hovanovb (2000) apresentaram indicadores gerais de 

sustentabilidade de sistemas de geração de energia sem considerar variáveis que 

descrevem o ambiente da floresta Amazônica; 

b) Moret e Guerra (2005) avaliaram os impactos e contribuições das energias renováveis 

no Brasil, mas não alcançou a mensuração da sustentabilidade dos sistemas microgrids 

na Amazônia; 

c) Hatziargyriou, Vasiljevska e Tsikalakis (2009) quantificaram os benefícios 

operacionais de microgrigds, mas não definiram uma escala de medida de 

sustentabilidade; 

d) Garwood et al (2012) avaliaram a sustentabilidade em sistemas eólicos instalados em 

comunidades isoladas localizadas na cordilheira dos Andes; 

e) Liu (2014) revisou de indicadores gerais de sustentabilidade sem abordar a temática 

das microgrids e a Amazônia; 

f) Lillo et al. (2015) apresentaram estudo de caso acerca da sustentabilidade de 

microgrids em áreas isoladas nos Andes Peruano; 

g) Smith et al (2015) comparou o ciclo de vida e sustentabilidade de microgrids híbridas 

em uma ilha da Tailândia; 

h) Mercado, Padilla, Acuña (2017) avaliaram a confiabilidade de microgrids híbridas, 

sem contemplar indicadores de sustentabilidade; 

i) Vale, Toledo, Vieira (2018) avaliaram os indicadores sustentabilidade gerais dos 

estados da Amazônia Legal, sem contemplar a análise da geração de energia nas áreas 

isoladas. 

  

Estes e outros estudos apresentaram propostas, avaliações e indicadores de 

sustentabilidade para sistemas de geração de energia em áreas que não se aplicam a realidade 

da Amazônia brasileira. Eles consideram variáveis que não estão presentes no contexto da 
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floresta e das comunidades indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares. Nesses estudos 

foram abordados indicadores e variáveis que orientam a medida de sustentabilidade em 

contextos que não representam a vida Amazônia (VALE; TOLEDO; VIEIRA, 2018). 

 Na Amazônia existe a maior concentração de biodiversidade do planeta, bem como 

comunidades indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares vivendo em áreas isoladas da 

floresta. O estado de Rondônia está situado nesse território e possui grandes áreas e reservas 

de preservação ambiental que estão ameaçadas pelo crescimento desordenado. São nessas 

comunidades que estão instalados sistemas de geração de energia elétrica que não possuem 

um instrumento de análise de sustentabilidade nas dimensões ambiental, econômica e social 

(SANCHEZ; TORRES; KALID, 2015). 

 Medir a sustentabilidade dos sistemas microgrids é importante porque poderá indicar 

quais os modelos de geração são mais eficientes de acordo com os temas relacionados à 

economia, meio ambiente, relações sociais, culturais e poder local na gestão do 

empreendimento atendidas (DROULERS et al., 2011). 

Nesse trabalho será possível verificar quais sistemas isolados contribuem para o 

crescimento sustentável do estado, avaliando quais tecnologias produzem menos resíduos, 

emitem menos poluentes na atmosfera, utilizam menos água, geram mais empregos e 

proporcionam melhoria na qualidade de vida das comunidades. 

A resposta da pergunta deste trabalho apresentará uma ferramenta de medida de 

sustentabilidade para os sistemas microgrids instalados na Amazônia. Esta ferramenta será 

aplicada nos sistemas microgrids do estado de Rondônia, avaliando a contribuição de cada 

sistema isolado para o desenvolvimento sustentável. As variáveis e indicadores propostos 

podem orientar decisões e investimentos gestores públicos, empreendedores e, 

principalmente, as comunidades isoladas, definindo prioridades e alternativas sustentáveis 

para geração de energia elétrica. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A economia sustentável transcende os aspectos ambientais, alcançando questões 

econômicas, políticas, éticas, culturais. Os países com grande mercado interno têm maior 

poder de barganha nas negociações internacionais, outros, com economias mais frágeis 

sucumbem ao poder do capital, mesmo que o tamanho do mercado não seja o único capaz de 

definir negociações, porque existem questões culturais, questões armamentistas e, sobretudo, 

o poder econômico global que não respeita fronteiras para impor as condições de reprodução 

do capital. 

 Nessa discussão, a revisão da literatura deste trabalho tem por objetivo ampliar essa 

análise, alcançando os temas de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento de 

Rondônia, os sistemas microgrids e o potencial de geração de energia limpa e renovável na 

Amazônia. Para tanto, o referencial teórico aborda a sustentabilidade como conceito geral e, 

em seguida, no âmbito do setor elétrico. Por fim, são avaliados os requisitos de medida de 

sustentabilidade na literatura. 

1.1 SUSTENTABILIDADE  

 

 A palavra “desenvolvimento” surgiu na língua inglesa no século XVIII, com raízes 

fundadas num sentido de “abertura” econômica. Contudo, ganhou vida nova durante a 

expansão colonial europeia e, consequente, com o espalhamento do ideal de bem-estar 

ocidental. O “desenvolvimento” era a consagração da modernidade, uma condição maior que 

poderia ser alcançada pelos países que estivessem dispostos a se submeterem a cultura e ao 

estilo de vida das metrópoles (MELLO, 2015). 

 Estes conceitos orientaram a ideia de zonas desenvolvidas e não desenvolvidas e, por 

isso, o “desenvolvimento” esteve associado ao progresso, aos resultados do crescimento 

econômico de uma nação. Por sua vez, a ideia de “sustentabilidade” surge no âmbito das 

discussões ambientais, referindo-se a capacidade suporte de recursos naturais de uma 

determinada área espacial (MELLO, 2015). 

 A expressão “desenvolvimento sustentável” surge como alternativa ao modelo de 

desenvolvimento durante a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente foi 

realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Naquela ocasião essa expressão se referia a um 
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modelo de desenvolvimento que atenderia às necessidades da sociedade daquele tempo, sem 

comprometer os recursos naturais para as gerações futuras (NASCIMENTO, 2012). 

 Por isso, retomando a origem do debate, a palavra “sustentabilidade” ganhou 

notoriedade com a publicação do Relatório Brundtland, em 1987. Este documento também 

ficou conhecido pelo nome “Nosso Futuro Comum” e foi elaborado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU). Pouco 

tempo depois, a expressão “desenvolvimento sustentável” tornou-se comum nos discursos de 

ministros do meio ambiente, consultores e publicitários de empresas transnacionais e 

Organizações Não-Governamentais (NASCIMENTO, 2012). 

 O modo de produção e o padrão de consumo vigentes comprometem as condições de 

sobrevivência da humanidade e do meio ambiente, destruindo e degradando ecossistemas e os 

recursos naturais. Todos os anos mais pessoas se inserem no mercado global e aumenta a 

demanda por recursos naturais. Mesmo que essa demanda seja global o uso não é e deixa uma 

parcela significativa sem acesso a serviços. O desenvolvimento sustentável apresenta-se como 

resposta a essa crise ambiental, propondo a produção e o consumo com respeito aos limites da 

natureza (MARCHAND; TOURNEAU, 2014). 

 Não é por acaso que o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC – 

sigla em inglês) faz um alerta, informando que a temperatura do planeta está subindo e o 

homem está contribuindo com a maior parte do aquecimento. O relatório destaca as mudanças 

climáticas e os extremos climáticos vivenciados no mundo contemporâneo em função da atual 

matriz energética baseada em combustíveis fósseis. A meta atual é limitar em 2 graus o 

aquecimento até o ano 2100. Caso isso não ocorra, o cenário é bastante pessimista, pois 

podem ocorrer perdas na lavoura, apagões, ondas de calor e desaparecimento da rica fauna 

brasileira (ONU, 2015). 

 As secas também podem comprometer a geração de energia, principalmente no Brasil 

que é dependente de usinas hidrelétricas. As alterações na quantidade e distribuição das 

chuvas podem comprometer a geração. Diferentes modelos climáticos sugerem que o 

aumento de 4 graus na temperatura média da atmosfera poderá impactar na perda de até um 

quarto do potencial de geração de energia hídrica. A biodiversidade na Amazônia também 

está em risco, pois pode sofrer com a savanização. O semiárido, por sua vez, pode se 

transformar em um semideserto. Se isso ocorrer, estima-se que 16% das espécies brasileiras 

poderiam ser extintas (ONU, 2015). 
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 Nessa discussão Nascimento (2012) também sugere interpretação crítica da 

sustentabilidade, a fim de construir as bases de uma nova teoria do desenvolvimento. O 

projeto convencional de modernidade está baseado na razão instrumental, à custa das outras 

esferas vitais, levando à degradação ambiental e ao caos socioeconômico. Dessa maneira, os 

estudos mais recentes sinalizam para construção de indicadores e ferramentas que sejam 

capazes de medir as variáveis do desenvolvimento sustentável, apurando a harmonia entre os 

sistemas econômicos, produtivos, humanos e ambientais. 

 Por sua vez, Vale, Toledo, Vieira (2018), Feil e Schreiber (2017) recomendam que os 

indicadores de análise de sustentabilidade devem ser elaborados com cautela, uma vez que o 

atual estágio da modernidade produz ameaças consideráveis para comunidades tradicionais, a 

floresta tropical e seus ecossistemas. A valoração do meio ambiente pelo capital não seria 

adequada, ou mesmo subestimada, trazendo consequências para conservação da vida 

selvagem, e ainda, no universo econômico, social e político.  

 É um desafio medir a sustentabilidade na Amazônia, pois o desenvolvimento 

sustentável não pode ser confundido com fluxo econômico gerado pelos grandes 

investimentos de capital (MELLO, 2015). A estratégia para fomentar o desenvolvimento local 

sustentável deve seguir as seguintes diretrizes: 

a) organizar a sociedade para contribuir na formação de capital social; 

b) formar espaços institucionais de negociação e gestão para agregar valor na cadeia 

produtiva com articulação e aumento da competitividade das atividades 

econômicas com vantagens locais; 

c) reestruturar e modernizar o setor público local para descentralização das decisões e 

elevação da eficiência e eficácia da gestão pública local. 

  

O desenvolvimento sustentável surge como alternativa ao conceito convencional de 

desenvolvimento econômico que se apresenta de maneira desigual e excludente. O local 

representa a relação entre o desenvolvimento da menor dimensão geoespacial e o global, isto 

é, de atores de um pequeno grupo espacial que estão inseridos em redes econômicas, culturais 

e políticas comuns em suas comunidades que se relacionam com redes globais de 

desenvolvimento. Os investimentos em programas e ações de desenvolvimento local e 

territorial sustentável devem valorar os ecossistemas, a relação entre o vínculo e a construção 

da identidade dos indivíduos nesse espaço de comunidade (MELLO, 2015). 
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 Na Amazônia isso não é diferente e o crescimento econômico se confunde com 

desenvolvimento, com efeitos perversos para o meio ambiente e a população. Além disso, os 

povos tradicionais que conseguem se manter na região são expropriados e mal remunerados, 

engrossando as fileiras da marginalização. Essas pessoas trabalham sem as garantias sociais 

básicas, como educação, saúde, segurança e previdência (MELLO, 2015). 

 Figura 1 - Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de PNUD (2013) 

 

A partir do final do século XX é possível observar o crescimento econômico e 

mobilização da ocupação deste território de maneira mais intensa. Essas características 

potencializaram o desenvolvimento desigual da Amazônia em relação às outras regiões do 

país, as quais receberam, ao longo dos anos, investimentos na agricultura, mineração e 

industrialização mais intensa (MARTA, 2012).  

 O crescimento desigual e ausência de investimentos na região se refletem em 

diferentes indicadores socioeconômicos. Em algumas cidades Amazônicas, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (Figura 1) e o Índice de Desenvolvimento Humano 
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Municipal (IDHM) são 50% menores que de outras localidades das regiões Sul e Sudeste 

(VALE; TOLEDO; VIEIRA, 2018).  

 O desenvolvimento Amazônico segue uma dinâmica complexa, com modelos 

históricos de ocupação e crescimento econômico predatório que remontam o período colonial. 

Segundo Moret (2014), a região Amazônica se destaca por etapas efêmeras de 

desenvolvimento e ocupação populacional capilarizada desde a colonização. As dificuldades 

de acesso terrestre em meio a densa floresta tropical, doenças tropicais, resistência indígena e 

os rios caudalosos com corredeiras e cachoeiras foram os principais fatores de contenção do 

crescimento na região. 

Figura 2 - Projeto Integrado de Colonização em Rondônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Palitot (2015) 

 

 A avaliação de crescimento econômico desigual entre as diferentes regiões do país 

também está relacionada com o modelo de produção agrícola brasileiro, motor da economia 

nacional. Segundo Mello (2015), o ritmo do crescimento da produção nacional depende 

diretamente crescimento populacional dos países consumidores. Essa demanda externa orienta 

os investimentos internos e, consequentemente, o desenvolvimento local. Essas características 

se refletem na Amazônia que, por muito tempo, não tinha contribuição expressiva na 
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produção agrícola nacional e não recebia investimentos suficientes para fomentar o 

crescimento econômico. 

 Rondônia perpassou por ciclos econômicos que tinham sempre um recurso natural 

envolvido, ou seja, o processo de desenvolvimento esteve atrelado a exploração, borracha, 

madeira, ouro, desmatamento, cassiterita, hidrelétrica (MORET, 2014). O último ciclo foi 

intenso de migração de pessoas com o objetivo de “integrar para não entregar”, entretanto o 

esforço inicial aparentemente diferente porque iniciou com os Programas Integrados de 

Colonização (PIC), com início nos anos 70, o qual mobilizou elevado contingente 

populacional para região (Figura 2). Essa aparente mudança é entendida hoje como 

preparação da terra (ou limpeza) para que na sequência os verdadeiros donos ocupassem, 

como é o caso atual onde há intensa produção de gado, uma crescente produção de soja, onde 

era conhecida como “Novo Eldorado”. 

 Moret (2014) destaca que, nos últimos anos, o crescimento econômico no estado de 

Rondônia foi alavancado pela expansão das atividades do setor primário: agricultura e 

pecuária. A produção de carne bovina representa 60% das exportações do estado. A produção 

de café, cacau, milho, arroz, soja e mandioca são os destaques da agricultura. O extrativismo 

de madeira e borracha contribui com 13% das exportações. O setor secundário, que engloba 

as indústrias do estado, ainda é muito fragmentado e o setor terciário da economia, com a 

prestação de serviços, principalmente aqueles voltados para a construção das usinas 

hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, é o que possui maior participação no PIB. 

 Essas características de crescimento econômico ajudam a interpretar os indicadores 

socioambientais e indicam que o caminho de desenvolvimento seguido no estado nos últimos 

anos não contribuiu para sustentabilidade. Os modelos convencionais de produção na 

agropecuária estimulam o desmatamento da floresta. A ausência de indústrias de grande porte 

em Rondônia é reflexo da retração histórica de investimentos em infraestrutura na região. 

Sem uma rede de transportes confiável e eficiente, telecomunicações e, principalmente, 

energia elétrica, é praticamente inviável esperar o desenvolvimento sustentável do segmento 

industrial no estado. 

1.2 SUSTENTABILIDADE NO SETOR ELÉTRICO 

 Estudos indicam que o modelo convencional de geração e distribuição de energia 

poderá consumir até 8 bilhões de reais para universalização da eletricidade na Amazônia. 

Conforme observado por EPE/MME (2016a); Moret (2014) e Sanchez, Torres e Kalid (2015), 
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o subsídio mantido pelo fundo setorial da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) 

mantém a dependência do diesel como combustível de geração de energia nas áreas isoladas. 

Este subsídio foi criado pela Lei Federal no 5.899/1973 e posteriormente alterado pelas Leis 

Federais no 12.111/2009 e 12.783/2013. É a CCC que viabiliza o valor das tarifas de 

distribuição nas áreas isoladas, subsidiando os custos com o consumo diesel. Assim, constata-

se que sem legislação específica que privilegie as fontes de energia limpa e renováveis haverá 

preferência das empresas responsáveis pela geração e distribuição pelo modelo convencional. 

 Considerando os custos elevados e, principalmente, para manutenção do equilíbrio 

harmônico entre o homem e a natureza, é importante fomentar a implantação de sistemas de 

minirredes de geração, híbridas, associando diferentes fontes de energia (MOREIRA, 2016); 

(AMARAL; OLIVEIRA; NUNES, 2017). Este é o grande desafio no Brasil, fomentar a 

economia verde e estimular o desenvolvimento sustentável (SMITH et al., 2015). A geração 

de energia elétrica utilizando combustíveis fósseis para acionamento dos grupos geradores a 

diesel contribui para emissão de gazes de efeito estufa e por isso não pode ser estimulada em 

larga escala. Por sua vez, as alternativas existentes que orientam para instalação de sistemas 

de geração híbrida não possuem o estímulo adequado para a realidade socioambiental no país, 

uma vez que não recebe incentivos fiscais, tributários e linhas de financiamento condizentes 

com a demanda. 

 O Brasil é um país privilegiado, porque oferece oportunidades relevantes para 

investimentos em tecnologias que utilizem recursos renováveis. Estudos indicam que 41% da 

oferta interna de energia renovável, para uma média mundial de 14%. Nos países 

desenvolvidos apenas 6% oferta interna de energia é renovável (MORET; GUERRA, 2005); 

(TOLMASQUIN, 2016). Além disso, ao longo dos anos, o país tem construído uma base 

tecnológica sólida no setor energético. Em relação a outros países em desenvolvimento, no 

Brasil o custo dos projetos é menor. É preciso fomentar a transferência tecnológica e difundir 

o uso das energias renováveis. A realidade socioeconômica na Amazônia é o principal 

estímulo para mobilização de esforços em busca do desenvolvimento sustentável no setor 

energético. 

 Em Rondônia, o maior obstáculo para o crescimento da economia verde no setor 

energético é o modelo de negócio. Segundo Moret (2014), o modelo de negócio adotado no 

estado para geração e distribuição é frágil e compromete o desenvolvimento sustentável. O 

modelo vigente não prevê o uso estendido de alternativas energéticas, diferentes das fontes 
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hidrotérmicas. Nos sistemas microgrids utilizados em Rondônia não há incentivo e integração 

com unidades microgeração ou minigeração de fontes solar, eólica, biomassa ou biogás: 

 

“A falta de planejamento elétrico em RO é um empecilho ao uso de fontes 

alternativas, porque faltam dados e informações para a tomada de decisão, seja do 

consumidor, seja do investidor em pequenas ou grandes cargas. Da mesma forma, 

não há estudos para determinar o potencial de conservação de energia e da eficiência 

energética.” [Moret (2014), p.52]. 

 

 De acordo com Gomez; Silveira (2012) a melhor alternativa para universalização da 

eletricidade na Amazônia depende da promoção de parcerias entre as concessionárias, 

empresas de tecnologia, prestadores de serviços, universidade e organizações locais. A 

eletrificação das áreas remotas com recursos convencionais está relacionada com altos custos 

de implantação e depende da harmonização com o contexto regional. As estruturas 

institucionais existentes precisam se adaptar para contemplar as condições e necessidades 

específicas da população rural e assegurar recursos financeiros de forma dinâmica para 

promover também o desenvolvimento local sustentável. 

 Além disso, os estudos metodológicos existentes são insuficientes para avaliar o grau 

de eficiência e sustentabilidade dos sistemas microgrids instalados no estado. A metodologia 

de avaliação da sustentabilidade desses empreendimentos precisa considerar indicadores que 

orientem o planejamento para contribuir na redução de poluentes, priorizando insumos 

renováveis e minimizando o descarte de resíduos. Também é preciso considerar a participação 

democrática na gestão desses empreendimentos, bem como a transparência das ações 

executadas. O custo e o prazo de operação devem ser correlacionados com os impactos 

ambientais e sociais, avaliando a relação entre a população atendida, mão de obra empregada, 

a área ocupada e seus impactos na fauna e na flora (SIMÃO; ATHAYDE, 2016). 

 Atualmente, em diferentes países, existem políticas públicas que buscam promover 

programas de criação de vagas de emprego verde. A ideia é iniciar a transição para uma 

economia sustentável que privilegie postos de trabalho nos setores da agricultura, indústria, 

construção civil, instalação e manutenção, bem como em atividades científicas, técnicas, 

administrativas e de serviços que possam contribuir para a preservação ou restauração da 

qualidade ambiental. Essas atividades incluem empregos que possam proteger e restaurar 

ecossistemas e a biodiversidade; reduzir o consumo de energia, materiais e água por meio de 

estratégias de prevenção altamente eficazes; promover a descarbonização da economia; e 
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minimizar ou evitar por completo a geração de todas as formas de resíduos e poluição 

(MUÇOUÇAH, 2009); (MOREIRA, 2012). 

 A Tabela 1 apresenta um breve levantamento comparativo de sustentabilidade no setor 

elétrico: 

 

Tabela 1 - Comparativo da Sustentabilidade no Setor Elétrico 

Recurso Processo 

Requisitos Sustentáveis 

Referências 

Ambiental Social Econômico 

Eólica 

Geração Alta Alta Médio 

MERCADO, PADILHA, 

ACUÑA, 2017  

TOLMASQUIN, 2016 

Transmissão Alta Alta Baixo 

Distribuição Alta Alta Médio 

Fotovoltaica 

Geração Alta Alta Alta 

TOLMASQUIN, 2016 

SMITH at al 2015 
Transmissão Alta Alta Alta 

Distribuição Alta Alta Alta 

Biomassa 

Geração Alta Alta Médio 

TOLMASQUIN, 2016 

LIU, 2014 
Transmissão Alta Alta Médio 

Distribuição Alta Alta Alta 

Hidrelétrica 

Geração Baixa Baixa Médio 

LIU, 2014 

MORET, 2014 
Transmissão Baixa Baixa Médio 

Distribuição Baixa Baixa Médio 

Térmica 

Geração Baixa Baixa Baixa 

LIU, 2014 

MORET, 2014 
Transmissão Média Média Média 

Distribuição Baixa Baixa Baixa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1.3 FERRAMENTA DE MEDIDA DE SUSTENTABILIDADE 

 

 A avaliação quantitativa da sustentabilidade começou a ser explorada a partir da 

década de 90. A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92), a Comunidade Internacional observou a necessidade de mensurar 
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o nível de desenvolvimento sustentável de uma localidade, sistema ou empreendimento. De 

acordo com Andrade e Romeiro (2013), em função dessa lacuna, a sociedade começou a 

busca indicadores e índices de desenvolvimento sustentável.  

Naquele período foram destacados dois assuntos: a falta de metodologias de avaliação 

quantitativa e a ausência de dados estatísticos ambientais. Por isso, emerge a discussão da 

metodologia adequada para medir a sustentabilidade. A metodologia apropriada para medir a 

sustentabilidade de um empreendimento é capaz de avaliar o nível de desenvolvimento 

sustentável, medindo a sua contribuição para sistemas socioeconômicos e ecológicos 

(MARCHAND; TOURNEAU, 2014). 

 O conceito de capital natural surge como elemento de interesse para avaliar a 

sustentabilidade dos ecossistemas no nível regional e local. O capital natural é a base para os 

elementos que constituem os ecossistemas. O capital natural foi o primeiro índice importante 

de análise do desenvolvimento sustentável. A conservação de ecossistemas propõe a 

manutenção do estoque de seu capital natural. Medir a variação do capital natural durante um 

período determinado pode medir a variação da sustentabilidade de ecossistemas no nível 

regional e local (ROMEIRO, 2012). 

 Além de avaliar o capital natural, também se faz necessária a mensuração da sua 

relação com os indicadores socioeconômicos. O sistema socioeconômico pode valorizar um 

ecossistema através das funções que ele exerce e dos serviços que ele presta. Portanto, é 

essencial avaliar os serviços ecológicos disponibilizados para a sociedade e como ela trata 

desse bem comum (NASCIMENTO, 2012). 

 A perspectiva econômica considera o valor do estoque de capital natural de um 

ecossistema através da avaliação monetária anual de serviços ecológicos e de indicadores 

econômicos como a taxa de desconto e o prazo de retorno do capital. Embora seja uma prática 

adotada por empresas e governos, ela não garante a medida real entre o capital natural e os 

serviços obtidos em pequena escala, que tem grande importância, mas com pouca relação 

monetária. Por exemplo, os serviços extrativistas de ribeirinhos e povos amazônicos, que 

possuem baixo valor monetário agregado, mas grande importância social (BUSCHBACHER 

et al., 2016). 

 A medição do desenvolvimento sustentável não pode ser interpretado como único 

instrumento de gerenciamento dos recursos naturais. A medida de sustentabilidade deve 

refletir a melhoria das condições da vida da população humana, contribuindo para redução da 

desigualdade sem desrespeitar os sistemas ecológicos (NASCIMENTO, 2012). 
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Os indicadores de sustentabilidade e temas gerais sugeridos pela Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas buscam destacar a amplitude social, 

ambiental, econômica e institucional. Entretanto, são necessários indicadores específicos para 

Amazônia e que possam interpretar a atual crise ambiental. Por exemplo, existem insumos de 

geração de biomassa que ocorrem apenas na Amazônia. Determinar a sustentabilidade da 

cadeia produtiva desse processo de geração de energia deverá adotar indicadores específicos 

da região (SLOUGH; URPELAIEN; YANG, 2015). 

 Segundo Marchand e Tourneau (2014) os indicadores gerais de sustentabilidade 

associados à Amazônia devem descrever: a) controle social; b) participação na tomada de 

decisão; c) forma de gestão do empreendimento; d) geração de emprego e renda; e) inclusão 

social; f) adequação legal; g) igualdade de gênero; h) financiamento ao pequeno 

empreendedor.  

Os indicadores de sustentabilidade ambiental, econômica e social são adequados para 

mensurar a sustentabilidade dos sistemas microgrids. Os indicadores descrevem pontualmente 

o desempenho dos sistemas microgrids e, em conjunto, formam um índice de sustentabilidade 

que demonstram sua eficiência. A análise dos indicadores de sustentabilidade pode orientar 

políticas de universalização do acesso à energia elétrica e estratégias de implantação de 

sistemas microgrids com recursos renováveis em áreas isoladas (LIU, 2014). 

 A medição do desempenho de sustentabilidade dos sistemas microgrids consiste em 

quantificar a eficiência e eficácia do processo de operação. Neste trabalho, a metodologia de 

análise de desempenho dos sistemas microgrids não utiliza apenas indicadores econômicos, 

mas correlaciona variáveis que descrevem os sistemas na dimensão ambiental, social e 

econômica, de maneira interdisciplinar, contemplando todos os stakeholders e sua 

complexidade (OSTROM, 2009). 

 Liu (2014) recomenda um framework para desenvolvimento de um indicador geral de 

sustentabilidade em sistemas de energia. Este processo está descrito nas seguintes etapas: 

 

a) seleção – nesta etapa é realizada a identificação dos critérios de sustentabilidade 

e seleção dos indicadores básicos que devem compor o indicador geral de 

sustentabilidade para sistemas de energia; 

b) normalização – os dados brutos que alimentam os indicadores apresentam 

unidades distintas e as suas grandezas devem ser preparadas para operações 

algébricas e comparação; 
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c)  avaliação – nesta etapa Liu (2014) sugere a aplicação da lógica Fuzzy, pois 

existem variáveis com respostas distintas para um único resultado, tal como pedir 

a várias pessoas para identificarem uma cor. Nesse processo é feita agregação de 

todos os resultados possíveis em um único espectro dimensional. Para isso são 

construídas funções, vetores e matrizes lógicas que são processadas em um 

algoritmo; 

d) ponderação – definição dos parâmetros de consistência geométrica, dimensão e 

cálculo dos vetores com dados dos indicadores utilizando a lógica Fuzzy; 

e) agregação – consolidação dos dados avaliados a partir dos parâmetros 

definidos para ponderação com os parâmetros da lógica Fuzzy. Por fim, inclusão 

em um banco de dados de informações geográficas. 

 

1.4 MEDIDA DE SUSTENTABILIDADE NO SETOR ELÉTRICO 

 

 Avaliar a sustentabilidade de empreendimentos é muito importante e, no meio 

empresarial, as ferramentas mais comuns de análise da sustentabilidade estão associadas às 

recomendações e normas internacionais. Esta documentação orienta comportamentos e ações 

de caráter ambiental e social nas corporações (GOLDEMBERG; VILLANUEVA, 2003).  

 A norma ISO – International Organization for Standardization – 14.001, por 

exemplo, estabelece as diretrizes para a instalação, operação e manutenção de um sistema de 

gestão ambiental. A ISO 14.001 utiliza a abordagem PDCA (do inglês: Plan, Do, Check e 

Act) e prevê ainda a elaboração de uma política ambiental, monitoramento e auditorias. 

Também existem as ISO 26.000 e SA 8.000 da Social Accountability International que estão 

relacionadas com a avaliação da responsabilidade social das empresas. A norma ISO 14.040 

estabelece a Avaliação do Ciclo de Vida de um produto ou serviço e busca quantificar as 

emissões ambientais e avaliar o impacto no meio ambiente da cadeia produtiva (REIS, 2011). 

Essas ferramentas são importantes e, algumas delas, também utilizam aplicações 

computacionais para estabelecer um índice global de sustentabilidade para uma determinada 

empresa, produto ou serviço. A Empresa BASF, por exemplo, comercializa o software 

AgBalance R para mensurar a sustentabilidade na agricultura. Esta ferramenta coleta os dados 

da cadeia produtiva, processa as informações a partir de indicadores ponderados e apresenta 

os relatórios de sustentabilidade (BASF, 2016). 



32 

 

 Estes softwares utilizam arquiteturas e modelos de medição de desempenho 

empresarial adaptados para desenvolver estratégias de sustentabilidade. Entre estes softwares 

de negócio se destacam o Strategic Measurement and Reporting Technique, Matriz de 

Medição de desempenho, Balanced Scorecard, Sistema de Medição de Desempenho de 

Cambridge (KAPLAN; NORTON, 1997); (HUBBARD, 2009). 

 Os indicadores de sustentabilidade alimentam as ferramentas de gestão e orientam os 

stakeholders na solução de questões que comprometam a sustentabilidade (FREEMAN, 

1984). Estas ferramentas monitoram indicadores de desempenho e demonstram de maneira 

gráfica, ou em relatórios, a performance de uma organização para cada tema de 

sustentabilidade.  

 No exemplo sugerido por Hubbard (2009) (Figura 3), as áreas temáticas contemplam 

processos internos, relacionamento com os clientes, meio ambiente e comunidade. Estes 

temas são monitorados a partir de indicadores com escala entre 1 e 5. A média desses 

indicadores, por exemplo, alimentam um índice de sustentabilidade da organização. Este 

índice pode ser utilizado para avaliar a sustentabilidade do empreendimento ao longo de uma 

série histórica, contribuir para definição de políticas públicas e orientar investimentos 

sustentáveis. 

 Os sistemas híbridos de geração de energia não possuem metodologia de avaliação de 

sustentabilidade próprio, uma vez que exige temas e indicadores específicos para descrever 

um sistema multidisciplinar e complexo (OSTROM, 2009). Afgana, Carvalhoa e Hovanovb 

(2000) e Hatziargyriou, Vasiljevska e Tsikalakis (2009) apresentaram estudos para valorar, 

quantificar e estimar os benefícios da operação dos sistemas microgrids em áreas isoladas 

utizando ferramentas numéricas e dados de comunidades localizadas em ilhas oceânicas. 

 Liu (2014), Lillo et al. (2015) e Slough, Urpelainen e Yang (2015) acrescentam que, 

no caso de sistemas de geração e distribuição em áreas isoladas, os temas e indicadores de 

sustentabilidade devem incorporar o crescimento econômico, e ainda, expressar a eficiência, 

equidade e qualidade de vida dos atores que estão inseridos no empreendimento do setor 

elétrico. Dessa maneira, os temas e indicadores de sustentabilidade podem demonstrar com 

maior clareza o uso racional dos recursos naturais para geração e distribuição de energia 

elétrica em uma comunidade. 
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Figura 3 - Modelo de Monitoramento de Performance de Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hubbard (2009) 
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Figura 4 - Produção de Energia Elétrica no Mundo - 3.900 TWh 

 

2. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE DO SETOR ELÉTRICO 

2.1 O SETOR ELÉTRICO NO MUNDO 

 

 No mundo pouco mais de 22% da energia elétrica produzida é proveniente de fontes 

renováveis. De acordo com Tolmasquin (2016), é estimado que cerca de 77 % da energia total 

produzida (3.900 TWh) tenha origem fóssil e nuclear (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 

 

 Para Tolmasquin (2016) existe a previsão de até 250% de crescimento da produção de 

energia oriunda de fontes renováveis e alternativas até o ano de 2040. As áreas que devem 

concentrar investimentos são a produção de energia solar fotovoltaica, biomassa e eólica. 

Embora esse crescimento seja significativo, a preferência pela produção hidráulica ainda será 

predominante e a redução de investimentos neste segmento será menor quando comparada 

com o crescimento das fontes alternativas (Figura 5 a seguir). Devido a predominância do 

interesse político em investimentos na produção de energia elétrica de fontes hidráulicas 

aumenta a pressão socioeconômica sobre os recursos hídricos, principalmente na Amazônia.  
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Figura 5 - Projeção de Produção Mundial de Energia Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 

 

2.2  O SETOR ELÉTRICO NO BRASIL 

  

A maioria dos estudos de potencial de produção de energia apresentados pelas 

entidades governamentais evidencia a possibilidade de investimentos na região que, de acordo 

com Tolmasquin (2016), tem apenas 8% do potencial de produção utilizado (Tabela 2 e 

Figura 6 a seguir). Outro aspecto que explica essa predominância dos investimentos pela 

construção de usinas hidrelétricas é o avanço da corrupção. Nos últimos anos as investigações 

do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal também têm demonstrado outra 

motivação pela preferência política por investimentos no segmento hidráulico para geração de 

energia elétrica. Multiplicam-se casos e denúncias de corrupção no setor elétrico brasileiro, 

principalmente quando envolvem a construção de barragens (CASADO, 2015). 

 A partir de 1970 a demanda por energia no Brasil cresceu acentuadamente, nas suas 

diferentes fontes de geração. O consumo de petróleo e energia elétrica foram bastante 

demandados para suprir o crescimento econômico nesse período. Estes segmentos 

concentraram a maior parte dos investimentos econômicos e a matriz energética nacional foi 

construída apoiada nestes dois segmentos. A partir dos anos 80 houve um crescimento do 

consumo do Álcool e uma redução do consumo de lenha, motivados pela variação do preço 

do barril do petróleo e pelo crescimento da preocupação com o meio ambiente (MORET, 

2014). 
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Tabela 2 - Potencial Hidrelétrico por Região Hidrográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Mapa do Potencial Hidrelétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 

 

 O fluxo da energia elétrica no Brasil está apoiado na geração hidráulica. Cerca de 64% 

da matriz energética é suprida pelas usinas hidrelétricas, outros 24,6% são fornecidos por 

  

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 
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fontes não renováveis e apenas 11,4% da energia é gerada de fontes renováveis. A oferta 

interna de energia elétrica alcança 615,9 TWh para suprir os dois grandes mercados 

consumidores no país (EPE/MME, 2016a). Os consumidores industriais (31,9%) e 

residenciais (21,3%) são responsáveis por grande parte de demanda por energia elétrica no 

Brasil (Figura 7).  

 

Figura 7 -  Fluxo da Energia Elétrica no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de EPE/MME (2016a) 

 

 O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil também foi responsável por 

fomentar a opção por usinas térmicas que utilizam combustíveis fósseis. Entre 2006 e 2015, a 

geração de energia utilizando combustíveis fósseis cresceu 55,7%. A geração de energia 

utilizando óleo diesel cresceu 46,2%. O crescimento da economia e o aumento da demanda, 

bem como o apoio dos subsídios da Conta Consumo de Combustível (CCC) motivaram esse 

avanço das usinas termoelétricas (EPE/MME, 2016b). Também foram observados avanços na 

produção de energia utilizando biomassa, estimuladas pelo uso do bagaço da cana-de-açúcar 

(Tabela 3 a seguir).  Em ambos os casos a produção de energia não está orientada para o 

pequeno empreendedor ou agricultor familiar. A CCC não estimula fontes de produção 

renováveis e ainda contribui para aumento do efeito estufa a partir com emissões poluentes 

pelas usinas termoelétricas. A produção de energia do bagaço de cana-de-açúcar contribui 
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para cadeia produtiva do grande latifúndio, reduzindo custos operacionais do empreendimento 

sem aumentar a renda dos trabalhadores (MORET, 2014). 

 

Tabela 3 - Capacidade de Geração Instalada no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de EPE/MME (2016a) 

 

 A produção de energia oriunda de usinas hidrelétricas entre 2006 e 2015 cresceu cerca 

de 20% e a produção de pequenas usinas hidrelétricas (PCH) cresceu 312%. Apesar do 

crescimento significativo observado na geração de PCH a sua contribuição em todo o sistema 

é de apenas 3,5%. O crescimento relativo da geração de energia elétrica de fontes renováveis 

também não foi suficiente para promover uma mudança significativa na base do parque de 

geração de energia que está conectado ao Sistema Interligado Nacional (Figuras 8 e 9). A 
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geração de energia solar cresceu 266,4% entre 2014 e 2015. A variação da geração de energia 

elétrica e o crescimento da geração eólica também foram significativos, entretanto, a geração 

de energia proveniente de fontes renováveis ainda é tímida em relação ao total da produção 

nacional (TOLMASQUIN, 2016).  

 

Figura 8 - Parque Gerador Ligado ao SIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 
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Figura 9 - Parque Gerador Ligado ao SIN 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 

 

 A demanda por energia elétrica cresceu, a geração de energia também aumentou, 

contudo, a matriz energética continuou privilegiando a geração hídrica e térmica. O setor 

elétrico no Brasil é divido em três segmentos: geração, transmissão e distribuição. A gestão 

do setor elétrico é realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), criada pela 

Lei Federal N
o
 9.427, de 26 de dezembro de 1996. De acordo com a legislação, a ANEEL é 

uma autarquia e é responsável por regular e fiscalizar a produção, transmissão e 

comercialização de energia elétrica no país (BRASIL, 1996).  
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 O sistema elétrico isolado, por sua vez, é definido por serviço público de distribuição 

de energia elétrica que, em sua configuração normal, não está eletricamente conectado ao 

Sistema Interligado Nacional – SIN. A ausência de interligação é justificada, pelos órgãos 

competentes, por “razões técnicas ou econômicas” (ANEEL, 2014). Os sistemas isolados 

estão localizados em regiões remotas, caracterizadas por pequenos grupos de consumidores, 

situados em áreas isoladas, afastados das sedes municipais, e caracterizados pela ausência de 

economia de escala ou de densidade. No âmbito do planejamento do setor elétrico o termo 

“localidade” também é utilizado para definir um sistema isolado.  

A Lei Federal Nº 12.111, de 09 de dezembro de 2009, regulamenta a operação dos 

sistemas isolados, definindo, entre outros aspectos, a tarifação e o subsídio da Conta Consumo 

de Combustíveis (BRASIL, 2009). Quanto a regulamentação da geração de energia de 

maneira distribuída em pequena escala, as discussões começaram em 2009. Na ocasião, a 

ANEEL publicou a Consulta Pública n
o
 15 e realizou, pouco tempo depois, a Audiência 

Pública n
o
 42. Nestes dois eventos oficiais foram debatidos os dispositivos legais que 

regulamentam a conexão de geração distribuída de pequeno porte na rede de distribuição. A 

Resolução Normativa (REN) n
o
 482, de 17 de abril de 2012, estabeleceu as condições gerais 

para o acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica, e também criou o sistema de compensação de energia elétrica correspondente 

(ANEEL, 2016b). 

 A REN n
o
 482/2012 também compatibilizou o sistema de compensação de energia 

elétrica com a Resolução Normativa n
o
 414/2010, que estabeleceu as condições gerais de 

fornecimento (ANEEL, 2010). Desse trabalho foi publicada a REN n
o
 687/2015, que alterou a 

REN n
o
 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST (ANEEL, 2015b). 

 A microgeração distribuída é atribuída a uma central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW, enquanto que a minigeração distribuída são 

centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW, para a 

fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes (ANEEL, 2012a). 

 O sistema de compensação de energia elétrica previsto na legislação permite que a 

energia excedente gerada pela micro ou minigeração seja inserida na rede da distribuidora de 

energia. Se a energia injetada na rede for maior que a consumida, o consumidor receberá 

créditos em energia (kWh) que poderão ser utilizados para abatimento no consumo das faturas 

nos meses seguintes. Os créditos de energia gerados são válidos por 60 meses. O consumidor 
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pode ainda utilizar os créditos obtidos em outras unidades que estejam cadastradas na mesma 

área de atuação da concessionária. Estes consumidores podem ser caracterizados como 

geração compartilhada (reunião de consumidores por meio de consórcio ou cooperativa), 

autoconsumo remoto (pessoa física) e empreendimento com múltiplas unidades consumidoras 

(condomínios) (ANEEL, 2016b). 

 A universalização da energia elétrica tem por objetivo contribuir para redução da 

pobreza e o aumento da renda familiar. O acesso à energia elétrica pode facilitar a integração 

de comunidades isoladas aos serviços públicos e aos programas sociais. Também é esperado 

que seja possível melhorar o abastecimento de água, os serviços de saúde, educação, bem 

como permitir o acesso aos eletrodomésticos e equipamentos de apoio a produção rural 

(MME, 2016). Para atender toda a zona rural de Rondônia será necessário alcançar cerca de 

48 mil famílias localizadas em áreas isoladas do estado (GOMEZ; SILVEIRA, 2012); 

(SLOUGH; URPELAINEN; YANG, 2015) e (MOREIRA, 2016). 

 Um dos primeiros programas a difundir a eletrificação em áreas isoladas no país foi o 

“Luz no Campo”. Este programa foi administrado pela Eletrobras e teve início em 1999. 

Nessa mesma época também surgiu o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e 

Municípios (PRODEEM). Esses projetos foram direcionados para atender as áreas rurais 

adotando a geração descentralizada, com o objetivo de alcançar um milhão de consumidores. 

Entretanto, em junho de 2002, apenas 42% da meta foi alcançada (BARRETO; DI LASCIO, 

2009); (GOMEZ; SILVEIRA, 2012) e (SLOUGH; URPELAINEN; YANG, 2015). 

 Em novembro de 2003, o Governo Federal lançou o Programa “Luz para Todos” 

(PLT) com o objetivo de universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. Ele foi feito 

para interligação em locais que já possuíam geração convencional. Desde a publicação do 

Decreto 4.873 em 2003, e a sua prorrogação em 2015 até 2018, o programa já realizou 

investimentos que ultrapassam 22,7 bilhões de reais. Cerca de 15,5 milhões de pessoas já 

foram atendidas em todo o país e, percentualmente, houve expansão da rede (Figura 10). De 

acordo com levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), houve 

um incremento de 0,7% de acesso dos brasileiros à energia elétrica entre 2009 e 2013. Neste 

levantamento foi apurado que 99,6% da população tem acesso à energia elétrica e 0,4% da 

população, cerca de 800.000 pessoas, ainda não são atendidas pela rede distribuição de 

energia em todo o país (MME, 2016). 
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Figura 10 – Incremento percentual do acesso à eletricidade (2000-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Slough, Urpelainen e Yang (2015) 

 

2.3 O SETOR ELÉTRICO EM RONDÔNIA 

 Até o final dos anos 60, o antigo Território Federal do Guaporé tinha o Serviço de 

Abastecimento de Água Luz e Força (SAALFT) como responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica. Em 1968 foi criada a empresa de economia mista Centrais Elétricas de 

Rondônia S.A. (CERON) que passa a exercer o papel do SAALFT (MORET, 2014).  

 Nos primeiros anos de fornecimento, a rede de geração e distribuição de energia 

elétrica era baseada em grupos geradores a diesel. Em 1981, no recém-criado Estado de 

Rondônia, as Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) assumem o fornecimento da 

capital, Porto Velho. Em janeiro de 1987, foi inaugurada a primeira Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) no município de Vilhena. Entretanto, desde a década de 60, o 

fornecimento se manteve apoiado em usinas térmicas a diesel. Em julho de 1989, a primeira 
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unidade da Usina Hidrelétrica Samuel, no Rio Jamari, entrou em operação (MORET, 2014). 

Ao longo dos anos 90, no interior do Estado de Rondônia existiam cerca de 72 usinas 

térmicas operando em áreas isoladas. Atualmente, existem 25 sistemas isolados de geração de 

energia, minirredes (microgrids) sem conexão ao SIN, que atendem cerca de 40 localidades 

isoladas (Figuras 11 e 12) CERON/ELETROBRAS (2016). 

Figura 11 - Diagrama do Sistema Interligado Nacional em Rondônia 

 

Fonte: Adaptado de EPE/MME (2016c) 
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Figura 12 - Planejamento da Expansão da Rede de Distribuição 2015-2024 

 

Fonte: Adaptado de CERON/ELETROBRAS (2016)
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De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as três grandes 

usinas de Rondônia (Jirau, Samuel e Santo Antônio) têm capacidade de geração outorgada de 

6,7 GW e grande parte da energia gerada é entregue ao SIN para atender os mercados na 

região Sul e Sudeste. O sistema isolado abastecido pelas usinas térmicas tem pouca 

representatividade nesse montante. Entretanto, conforme indicado em 

CERON/ELETROBRAS (2016), o segmento residencial e rural dos consumidores possui 

grande demanda anual no estado (Figuras 13, 14, 15 e 16). 

 

Figura 13 – Energia Bruta Requerida em Rondônia (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CERON/ELETROBRAS (2016) 

Figura 14 – Maiores Municípios Consumidores em Rondônia (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CERON/ELETROBRAS (2016) 
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Figura 15 – Quantidade de Consumidores em Rondônia  

 

Fonte: Adaptado de CERON/ELETROBRAS (2016) 

 

Figura 16 - Consumo Anual de Energia por Classe em Rondônia (MWh) 

 

 

Fonte: Adaptado de CERON/ELETROBRAS (2016) 
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2.4 O SISTEMA ISOLADO DE RONDÔNIA 

 

 A eletricidade anual consumida por todo o sistema isolado de Rondônia, conforme 

observado na Tabela 4, alcança o montante de cerca de 335,6 GWh, o que representa apenas 

6,2 % do total da energia bruta requerida. Por sua vez, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, 

em Porto Velho/RO tem potência instalada de 3.568 MW e pode gerar até 31,2 TWh 

funcionando 24 horas por dia em 365 dias do ano. A energia anual consumida pelo sistema 

isolado de Rondônia representa pouco mais de 1,07 % de toda a energia anual gerada em 

Santo Antônio (Tabela 4).  

Tabela 4 – Localidades com Sistemas Isolados em Rondônia 

 

Fonte: Adaptado de ELETROBRAS (2016) 

 

Destaca-se que a partir de 2015 teve início a construção de 30 km de redes de 

transmissão de 34,5 kV para interligação da subestação Triunfo e, consequentemente, a 

desativação da usina térmica. Por isso, Triunfo, neste estudo não está sendo considerada como 

área de um sistema isolado (CERON/ELETROBRAS, 2016). 
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 O sistema isolado em Rondônia é formado por microgrids que possuem a geração de 

energia elétrica a Diesel. Este sistema é operado por duas empresas concessionárias: Rovema 

Energia e Brasil Bio Fuels (BBF) (Figura 17 e Tabela 5). A Rovema Energia administra 15 

unidades e a BBF é responsável por 10 usinas do Sistema Isolado.  

 

Figura 17 - Localização das Microgrids 

 

Fonte: Adaptado de ELETROBRAS (2016) 
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Tabela 5 - Concessionárias do Sistema Isolado em Rondônia 

Sistema Isolado Município Concessionária 
Unidades 

Consumidoras 

Alvorada D'Oeste Alvorada D'Oeste Brasil Bio Fuels 5.064 

Buritis Buritis Grupo Rovema 10.272 

Calama Porto Velho Brasil Bio Fuels 350 

Campo Novo de 

Rondônia 
Campo Novo de Rondônia Grupo Rovema 2.287 

Conceição da Galera Porto Velho Brasil Bio Fuels 28 

Costa Marques Costa Marques Grupo Rovema 2.373 

Cujubim Cujubim Grupo Rovema 4.320 

Demarcação Porto Velho Brasil Bio Fuels 37 

Izidolândia Alta Floresta D’Oeste Grupo Rovema 435 

Machadinho Machadinho Grupo Rovema 8.924 

Maici Porto Velho Brasil Bio Fuels 15 

Nazaré Porto Velho Brasil Bio Fuels 105 

Nova Califórnia Porto Velho Grupo Rovema 1.233 

Pacarana Espigão do Oeste Grupo Rovema 559 

Pedras Negras São Francisco do Guaporé Brasil Bio Fuels 5.064 

Rolim de Moura do 

Guaporé 
Alta Floresta D’Oeste Brasil Bio Fuels 128 

Santa Catarina Porto Velho Brasil Bio Fuels 43 

São Carlos Porto Velho Grupo Rovema 302 

São Francisco do 

Guaporé 
São Francisco do Guaporé Grupo Rovema 4.582 

Surpresa Guajará-Mirim Brasil Bio Fuels 240 

União Bandeirantes Porto Velho Grupo Rovema 1.287 

Urucumacuã Pimenta Bueno Grupo Rovema 84 

Vale do Anarí Vale do Anarí Grupo Rovema 3.054 

Vila Extrema Porto Velho Grupo Rovema 2.123 

Vista Alegre do Abunã Porto Velho Grupo Rovema 1.104 

Fonte: CERON/ELETROBRAS, 2016 
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 As UTEs foram instaladas de maneira semelhante, com grupos geradores dispostos 

dentro de contêineres (Figura 18). As equipes de manutenção estão sediadas em Porto Velho 

(Rovema) e Ji-Paraná (BBF). De acordo com as empresas, a estrutura metálica é revestida 

com espuma termoacústica que é capaz de atenuar os ruídos do motor do equipamento. Os 

motores estão instalados em uma estrutura com revestimento acústico em contêineres, mas 

produzem ruídos de cerca de 55 a 75 dB quando estão na sua carga máxima, conforme 

informado pelos responsáveis das equipes de manutenção das concessionárias (AGREKKO, 

2017).  

Figura 18 - Usina Térmica de Vista Alegre do Abunã 

 

Fonte: Adaptado de Donizete (2015) 

 

  A água utilizada nos sistemas isolados é fornecida pela concessionária local e, quando 

a rede não está disponível, são utilizados poços amazônicos. A água descartada é enviada para 

fossas sépticas. O tanque de combustível e bacia de contenção tem capacidade para até 110% 

de todo o volume de fluidos do gerador, incluindo o Diesel.  

 De acordo com a equipe de manutenção, cerca de 15 pessoas estão contratadas 

diretamente em cada uma das empresas para atender todas as microgrids. Em cada uma das 

unidades é produzido cerca de uma tonelada de lixo sólido e líquido, que são recolhidos para 
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descarte especializado. Os sistemas são avaliados trimestralmente para monitoramento do 

impacto, manutenção preventiva e, quando necessário, de maneira corretiva (GPERS, 2017). 

 De acordo com o Relatório do Plano Anual de Operações dos Sistemas Isolados da 

CERON/ELETROBRAS, gestora do sistema isolado, existe a previsão de interligação gradual 

de todo o sistema isolado. A princípio, as obras com recursos da CCC devem atender as 

localidades com maior número de habitantes (Figura 19). 
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Figura 19 - Planejamento de Interligação do Sistema Isolado 

 

Fonte: CERON/ELETROBRAS, 2016.
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No estado de Rondônia, o PLT teve início em 2005 e, desde a sua implantação, 2.365 

famílias já foram atendidas. Nesses projetos, o Governo Federal aportou 65% dos custos, a 

Eletrobras Distribuição Rondônia (CERON), empresa executora, 25% e o Governo do Estado 

de Rondônia com os 10% restantes. Em abril de 2016, a CERON concluiu o projeto mais 

recente, na comunidade do Assentamento Capitão Silvio, em Ariquemes-RO. Nesta 

localidade cerca de 140 famílias do assentamento foram atendidas e houve investimento de 

R$ 1,4 milhão para construção uma de rede de distribuição de energia de 30 km. De acordo 

com estudos da concessionária de energia, no início das atividades do programa, o custo 

médio de cada unidade consumidora era de R$ 6.100,00 e já foram investidos mais de R$ 550 

milhões no estado de Rondônia (CERON/ELETROBRAS, 2016); (MACIEL, 2016). 

 

Figura 20 - Investimentos do "Luz para Todos"em Rondônia 

 

Fonte: Adaptado de TCU (2012). 
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3. MODELOS DE MICROGRIDS  

 

 De acordo com a literatura, os sistemas microgrids são pequenas redes de geração 

distribuída responsáveis por integrar geração, distribuição e consumo de energia elétrica em 

pequena escala e baixa ou média tensão. Inicialmente, as microgrids foram empregadas em 

áreas isoladas, com restrições de interconexão com a estrutura principal de geração e 

distribuição. Ao longo dos anos estes sistemas foram aplicados em projetos de eficiência 

energética de parques industriais e condomínios residenciais, reduzindo o consumo das fontes 

de geração e distribuição convencionais, bem como a dependência da infraestrutura principal 

(BARRETO; PINHO, 2008). 

 

Figura 21 - Arquitetura de um Sistema 

 

Fonte: Adaptado de Bari (2016) 

 

 No Brasil, as microgrids foram instaladas no final dos anos 80 com configuração 

híbrida de geração (BARRETO; DI LASCIO, 2009). Esta definição é utilizada para estudo 

das minirredes sustentáveis instaladas na Amazônia, enfatizando sistemas híbridos isolados 

que associam e interligam diferentes fontes de energia, preferencialmente limpa e renovável, 
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em escala local (Figura 21). Nesta arquitetura o consumo de energia elétrica de fontes de 

geração convencionais é reduzido, atenuando os impactos ambientais dessas atividades 

(BARRETO; PINHO, 2008). 

 Na Região Norte estão em operação nove usinas fotovoltaicas em áreas isoladas no 

Amazonas produzindo 104 kW. Estão previstas ainda a operação de outras três usinas no 

estado do Amazonas utilizando um Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2016a). Estes sistemas precisam ser expandidos, de maneira que 

alcancem o máximo de comunidades isoladas e possam contribuir para universalização da 

infraestrutura de energia elétrica na região. 

 A associação de diferentes fontes de energia renováveis podem garantir a 

diversificação das atividades locais, uma vez que potencializa diferentes recursos regionais, 

gerando renda e distribuindo riqueza. Por exemplo, em uma comunidade tradicional é 

possível aproveitar biomassa e óleos vegetais oriundos da agricultura e extrativismo, biogás 

de dejetos de animais, captação de energia solar e eólica, concentrando toda a produção de 

energia em um sistema inteligente de gestão e distribuição de eletricidade. 

 Entretanto, para que essas atividades sejam viabilizadas é necessário incentivo do 

Estado a partir da isenção de impostos em máquinas e equipamentos, garantia de linhas de 

crédito e financiamento para as comunidades tradicionais, bem como suporte e apoio técnico 

das universidades para formação e treinamento dos moradores para operação e manutenção 

dos sistemas. 

3.1 A ENERGIA EÓLICA GERANDO ELETRICIDADE 

 

 A energia proporcionada pelo deslocamento do ar depende diretamente da velocidade 

e a densidade do volume de ar deslocado no espaço, por isso, para instalação de turbinas 

eólicas é recomendável que sejam considerados locais que tenham intensidades médias anuais 

da velocidade do vento maiores que 6 m/s. Para pequenas turbinas, são aceitáveis médias 

mínimas de 3,5 m/s e, em áreas de menor intensidade, com mínimo de 1,4 m/s é possível 

instalar pequenos cataventos que podem ser utilizados, por exemplo, para bombeamento de 

água (BARRETO; PINHO, 2008). 

 De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, na maior parte da Amazônia, as 

médias anuais da velocidade do vento indicam que é inadequada a implantação de turbinas 

eólicas (Figura 22). Para atendimento energético de comunidades isoladas são necessários, 

pelo menos, aerogeradores de pequeno porte, com capacidades entre 0,3 a 100 kW e que 
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possam operar com ventos de 4 m/s. Além disso, é necessário prever ainda a eliminação de 

impactos ocasionados pela possibilidade de morte de pássaros causadas pela rotação das pás 

das turbinas, mapeando antecipadamente as rotas de migração e habitat naturais. Estimativas 

de estudos internacionais sugerem um custo de US$ 1.000,00/kW de geração de energia 

eólica e, no Brasil, investimentos para implantação de um sistema eólico oscilam entre US$ 

800,00 até US$ 1.200,00/kW (BARRETO; PINHO, 2008). 

 

Figura 22 - Média Anual da Velocidade do Vento na Amazônia (m/s) 

 

 

Fonte: Adaptado de Amarante e Zack (2001) 

 

3.2 GERAÇÃO DE ELETRICIDADE COM ENERGIA SOLAR 

 

 A energia solar fotovoltaica é resultado da conversão da energia da luz em eletricidade 

por meio de células semicondutoras. Este fenômeno eletroquímico de conversão é 

denominado Efeito Fotovoltaico e foi descoberto pelo físico francês Edmond Becquerel em 

1839. A produção industrial de pequenos dispositivos eletrônicos alimentados por energia 

solar teve início a partir de 1956. As principais tecnologias e módulos são classificadas em 

três gerações: I) silício monocristalino (m-Si) e silício policristalino (p-Si); II) silício amorfo 

(s-Si), disseleneto de cobre e índio (CIS), índio e gálio (CIGS) e telureto de cádmio (CdTe) e 
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III) células orgânicas ou poliméricas (OPV) e multijunção (CPV) (GALDINHO; PINHO, 

2014). 

 No Brasil, nos anos 50 já eram realizados eventos científicos que divulgavam estudos 

sobre energia solar, bem como o desenvolvimento incipiente de painéis. Por sua vez, os 

estudos de filmes finos de conversão de luz em energia começaram no início dos anos 70 no 

Instituto Militar de Engenharia. A crise do petróleo foi um dos elementos que motivaram as 

pesquisas nesse segmento energético. Contudo, o custo elevado das matérias-primas e o 

desenvolvimento tecnológico daquele período não favoreciam a produção em massa de 

painéis solares fotovoltaicos (GALDINHO; PINHO, 2014). 

 

Figura 23 - Média Anual de Radiação Solar (MJ/m2.dia) 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tiba (2000) 

 Atualmente, existe apenas um fabricante nacional de painéis solares, algumas dezenas 

de importadores e diversos laboratórios de pesquisas nas universidades públicas que se 

dedicam em pesquisa e inovação de painéis de células fotovoltaicas. A região Norte do país é 

privilegiada e possui média de radiação solar de 16 MJ/m
2
.dia (Figura 23). Entretanto, apenas 

dez usinas fotovoltaicas estão em operação na região, sendo nove no estado do Amazonas 
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produzindo 104 kW e uma usina de 20 kW no município de Nova Mamoré em Rondônia. 

Estão previstas ainda a operação de outras três usinas no estado do Amazonas utilizando um 

Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica (ANEEL, 2016a). 

 O custo de produção de energia fotovoltaica na Europa é de cerca de 0,60 $/Wp, nos 

Estados Unidos é de 0,65 US$/Wp e no Brasil está em torno de 3 R$/Wp. Os principais 

obstáculos para redução desse custo são os baixos investimentos em desenvolvimento e a 

elevada carga tributária que desestimula a produção local (BARRETO; PINHO, 2008). 

3.3 A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BIOMASSA 

Os principais processos de uso energético da biomassa podem ser observados na 

Figura 24:  

Figura 24 - Principais Processos de Uso da Biomassa 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 

 

 Os combustíveis fósseis contribuem para formação de chuvas ácidas e o efeito estufa, 

aumentando a concentração de CO2 e particulados na atmosfera. São essas partículas em 

suspensão no ar que deterioram a qualidade de vida nas cidades. O uso dos biocombustíveis 

reduzem a quantidade de particulados na atmosfera, bem como a concentração de CO2. A 

biomassa com fins energéticos pode ser classificada em três grupos: sólidos, os líquidos e os 

gasosos. Todo esse material é formado a partir da fotossíntese, que prende o carbono contido 
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no CO2 da atmosfera e libera o oxigênio. Por isso, a combustão da biomassa é menos 

agressivo. Na Amazônia existem oportunidades para desenvolvimento de processos utilizando 

rotas termoquímicas, bioquímicas e óleos vegetais (TOLMASQUIN, 2016). 

 

Figura 25 - Caldeira, Turbina e Gerador do Projeto Marajó 

 

Fonte: Adaptado de Barreto e Di Lascio (2009) 

 

 Na França, cerca de 8% das terras cultivadas são destinadas à produção de 

biocombustíveis. Nos EUA existem medidas que pretende reservar 30% do mercado de 

carburantes para a biomassa renovável. No Brasil, a adoção dos biocombustíveis ainda é 

muito tímida, mas com grande potencial de desenvolvimento, uma vez que na Amazônia 

existe grande disponibilidade de biomassa (MORET, 2014). 

 O Projeto Marajó, iniciado em 2003, foi responsável pela implantação de uma usina 

em uma comunidade isolada da ilha de Marajó. O projeto une a infraestrutura energética com 

a atividade produtiva local através de uma usina de geração elétrica com capacidade para 200 

kW (Figura 25). A capacidade de estocagem de biomassa é de 100.000 toneladas/ano. O 

projeto Marajó teve investimento total de R$ 841.169,50. Seus equipamentos de geração de 

energia possuem vida útil estimada de 25 anos. A energia gerada foi de cerca de R$ 296,55 

por MWh (BARRETO; DI LASCIO, 2009). A estimativa de custos de geração de energia 

elétrica utilizando diferentes fontes de biomassa pode ser avaliada na Figura 26 a seguir. 
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Figura 26 - Estimativa de Custos de Geração de Biomassa 

 

 

Fonte: Adaptado de Tolmasquin (2016) 

 

 Em Rondônia, o Grupo de Pesquisa Energia Renovável Sustentável (GPERS) 

desenvolveu experiências interessantes com o babaçu na reserva extrativista do rio Ouro 

Preto, em Guajará-Mirim/RO. O babaçu é quebrado, separado e exposto para secar num jirau 

ao ar livre. A casca vai para a queima, o miolo para fabricação de farinha e a amêndoa 

produzirá o óleo, que servirá para fabricação de biocombustível, sabonetes, shampoo e 

cosméticos. O babaçu apresenta a densidade 2,5 vezes maior e um teor de umidade menor, de 

15% a 17%, se comparado com o bagaço de cana. Um metro cúbico de cascas de babaçu 

produzem até 2,5 vezes mais energia do que o bagaço de cana (MORET, 2014). 

3.4 USO DE BIOCOMBUSTÍVEIS PARA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE 

 

 Os óleos vegetais também possuem grande potencialidade como combustíveis na 

região Amazônica. A energia nativa para aproveitamento dos frutos oleaginosos é obtida a 

partir da prensagem apropriada dos materiais em microindústrias. Em geral, pequenas 

unidades produtivas podem obter até 200 kg/h. O dimensionamento da prensa pode extrair 

óleo de até 44 toneladas de frutos por mês, fornecendo 4.890 kg de óleo vegetal no mesmo 

período. Para ser implantada, cada microindústria tem investimento estimado em R$ 
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1.140.000,00 e para as instalações de cogeração com resíduos, um custo de R$ 500.000,00. 

Um óleo vegetal com alto potencial de energia é o murú-murú, encontrado na calha dos rios 

da Regional do Juruá, com um potencial de produção de 6.540 kWh por mês, isto é, atender 

cerca de 10.900 moradias com energia elétrica (BARRETO; PINHO, 2008). 

 

Figura 27 - Usina de Biodiesel na Reserva Extrativista do  

Médio Rio Juruá no Estado do Amazonas 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Barreto e Di Lascio (2009) 

 

 A mistura de uma pequena quantidade de óleo vegetal in natura no óleo diesel é bem 

tolerada, desde que seja até 2% do volume total. O uso de óleo vegetal in natura como 

combustível em motores diesel deve ser cuidadoso, uma vez que exige o aquecimento prévio. 

Este aquecimento viabiliza as características do escoamento dos sistemas de alimentação 

originais dos motores, evitando assim o desgaste. A transesterificação produz o combustível 

semelhante ao óleo diesel e é conhecido por biodiesel. O biodiesel é indicado como a melhor 

solução tecnológica para a substituição dos combustíveis fósseis e se constitui como a solução 

ideal para a substituição do diesel na Amazônia (BARRETO; PINHO, 2008). 

 Estudos demonstram que em Rondônia existe potencial para desenvolvimento de 

usinas de extração de óleo vegetal e biomassa, entretanto, os investimentos ainda são tímidos 

(MORET, 2014). Usinas térmicas utilizando óleos vegetais e/ou utilizando biodiesel ligadas 
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aos sistemas híbridos de geração de energia solar, eólica e biomassa apresentam-se como 

soluções de grande potencial de investimento na Amazônia (Figura 27). Essas soluções de 

sistemas Microgrids exigem atenção governamental, uma vez que podem potencializar as 

iniciativas locais, promover autonomia dessas comunidades e contribuir para preservação da 

Amazônia e do território de fronteira, em especial, ao longo das bacias hidrográficas. 

 

3.5 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BIOGÁS 

 

 Dejetos humanos ou de animais quando armazenados em condições adequadas 

produzem gases que podem ser utilizados como valiosos biocombustíveis gasosos. A 

composição do biogás, em média, é de cerca de 50 a 70% de metano e de 30 a 50% de 

dióxido de carbono. Também existem traços de gás sulfídrico, hidrogênio, nitrogênio, e 

outros, que dependem da sua fonte de geração. O gás metano é conhecido como gás dos 

pântanos ou gás de esgoto. Pesquisas demonstram que a formação de metano contribui com a 

mineralização de 5 a 10% de toda a matéria orgânica disponível no planeta (BARRETO; 

PINHO, 2008). 

 O gás sulfídrico é responsável pelo cheiro característico do biogás. Este gás auxilia a 

identificação de vazamentos nos biodigestores. Os biodigestores são as unidades que compõe 

os pontos de acumulação de dejetos e armazenamento dos gases produzidos (Figura 28). A 

implantação de um biodigestor não exige um investimento significativo. Uma pequena 

unidade biodigestora capaz de produzir cerca de 8 m
3
/dia de biogás exige investimentos de até 

R$ 5.000,00.  

Este investimento também depende da quantidade de material em decomposição e da 

previsão de gás gerado. Uma pequena unidade pode gerar um volume de biogás que 

possibilita atender a demanda de uma residência com oito pessoas, provendo iluminação com 

lampião a gás, abastecimento do fogão, além do funcionamento um motor de 5 HP 

funcionando 15 minutos por dia para bombeamento de água (BARRETO; DI LASCIO, 2009).  

Estudos também indicam que é possível desenvolver, em pequena escala e artesanal, 

unidades biodigestoras de esterco bovino. Em uma região com predominância de agricultura 

familiar, tal como em Rondônia, essa oportunidade não pode ser desprezada. Esses pequenos 

biodigestores podem produzir o equivalente a 1,92 botijões de GLP por mês, isto é, em termos 

de geração de energia elétrica, são 3,0 kWh, com uma variação de até 10,7% na produção 

dependendo da carga, vazão e distância do gasômetro ao biodigestor (BARROS et al., 2009).  
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Figura 28 - Modelo de uma Unidade Biodigestora 

 

 

Fonte: Adaptado de Barros et al. (2009) 

 

 

Além do uso direto do biogás, é possível a utilização em sistemas Microgrids híbridos, 

associando com outras plantas de geração alternativas. Associando o sistema de biogás é 

possível distribuir a demanda da energia elétrica residencial e reduzir o custo de operação 

(MORET, 2014). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A ferramenta de análise de sustentabilidade proposto nesta tese mensura a 

contribuição das microgrids no desenvolvimento da Amazônia partir da análise de variáveis 

ambiental, social e econômica. Essas variáveis são responsáveis pela construção de 

indicadores de sustentabilidade para cada um desses temas, bem como cria um índice geral de 

sustentabilidade que classifica os sistemas em três níveis sustentabilidade (ALVORADO; 

MORET; 2016).   

4.1 TIPO E FONTE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 A abordagem descritiva foi utilizada para identificação, registro e análise das 

características dos sistemas microgrids, bem como das variáveis que se relacionam com a sua 

sustentabilidade (LAKATOS; MARCONI, 2003). O local da pesquisa abrange todo o estado 

de Rondônia, onde estão localizados os sistemas isolados de energia, ou seja, as microgrids. O 

estado de Rondônia é formado por 52 municípios e, nessas localidades, existem 25 sistemas 

isolados em operação (CERON/ELETROBRAS, 2016). 

 A sustentabilidade das microgrids será avaliada a partir de uma matriz com 

indicadores ambientais, sociais e econômicos (ALVARADO; MORET; 2016). Os dados 

utilizados para determinação das variáveis dos indicadores de sustentabilidade foram obtidos 

por meio de pesquisa nas bases oficiais, isto é, dados primários e secundários fornecidos entre 

os principais atores envolvidos: unidades gestoras de microgrids, concessionária de energia, 

prestadores de serviço e unidades consumidoras.  

 O levantamento dos dados das unidades gestoras foi obtido por meio de planilha 

eletrônica submetida, por e-mail, aos responsáveis técnicos dos sistemas microgrids. A 

planilha eletrônica apresentava itens quantitativos acerca dos sistemas isolados instalados em 

Rondônia, apurando de maneira censitária os dados das variáveis ambientais desta pesquisa 

(OSTROM, 2009). 

4.2 ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 

 

 De acordo com Liu (2014), Yadoo e Cruickshank (2012), um índice de 

sustentabilidade em sistemas microgrids precisa descrever diferentes dimensões, 

contemplando aspectos sociais, econômicos e ambientais, auxiliando na gestão e orientando 
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investimentos. Além disso, conforme proposto por Alvorado e Moret (2016), o cálculo deve 

ser simples e acessível para todos. Um índice de sustentabilidade é formado por um conjunto 

de indicadores, obtidos de variáveis que descrevem elementos de comparação dos níveis de 

sustentabilidade dos sistemas microgrids.  

Este trabalho inova apresentando variáveis que possuem aplicação exclusiva na 

Amazônia, descrevendo, por exemplo, a contribuição de um sistema isolado de geração de 

energia na erradicação de doenças locais ou contribuindo para geração de empregos nas áreas 

de floresta. Essa contribuição pode ser expressa, por exemplo, na relação entre cada variável e 

o número de ligações de energia de um sistema isolado, uma vez que permite destacar quantas 

unidades são atendidas onde a microgrid está instalada.  

Figura 29 – Classificação Likert 

 

Fonte: Autor. 

 Nesta pesquisa os indicadores são balizados pelos temas de sustentabilidade sugeridos 

por Alvorado e Moret (2016) e abordam a relação ambiental, econômica, social de um sistema 

microgrid com 54 indicadores. A seleção dos temas e variáveis foi inspirada nessas 

premissas, contudo, nesta tese são considerados 25 indicadores. Estes indicadores foram 

selecionados porque possuem dados para alimentar as variáveis deste estudo. Os outros 

indicadores propostos por Alvorado e Moret (2016) não possuem dados disponíveis para o 

estado de Rondônia e o levantamento dessas informações depende de instituições oficiais para 

a sua realização (IBGE, ANEEL e outros). Para tanto, a diferença entre os indicadores da 

proposta de Alvorado e Moret (2016) e os resultados desta pesquisa alcançam um nível de até 

100% para o somatório das variáveis, mas classificados com escala semelhante entre 0 e 1.  

As variáveis foram agrupadas por tema e o conjunto de dados foi classificado em três 

níveis. Essa metodologia adota uma adaptação da escala Likert com resposta psicométrica, 

avaliando em três níveis (1,0; 0,5 e 0,0) a concordância com a referência (Figura 29). A 

variável com maior sustentabilidade, de acordo com as referências e recomendações 

internacionais, recebeu nota 1,0 – valor máximo. O nível intermediário, que até a metade do 

valor de referência, recebeu nota 0,5 e, acima deste, o menor nota 0,0  – valor mínimo. A 
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maior nota foi atribuída de acordo com a contribuição da variável no desenvolvimento local 

(LIU, 2014).  

Por exemplo, é desejável que a taxa de mortalidade infantil seja nula, portanto, a 

localidade que os índices até o limite recomendado (10/1.000 nascidos) recebeu nota 1,0. Para 

índices até 50% da referência foi atribuído valor 0,5. Acima desse valor foi atribuído valor 

0,0. Por sua vez, os investimentos em educação ambiental devem ser maximizados e, neste 

caso, quanto maior o valor investido por ligação de energia mais próximo de 1,0 será o valor 

da variável.  

 Após a classificação em três níveis (0; 0,5; 1,0), foi calculado a média das variáveis e, 

partir dessa média, foram obtidos os Indicadores de Sustentabilidade para cada tema 

(Ambiental, Econômico e Social). O Índice Geral de Sustentabilidade (IGS) foi elaborado a 

partir da média do somatório dos Indicadores de Sustentabilidade (Ambiental - IA, 

Econômico - IE e Social - IS). Cada indicador possui contribuição de 33% no resultado final 

do IGS.  

 Para IGS maior ou igual a 0,8 será considerada a alta sustentabilidade do sistema 

microgrid. IGS entre 0,8 e 0,6 a sustentabilidade será considerada média e, IGS menor que 

0,6 o sistema microgrid receberá classificação de baixa sustentabilidade. IGS abaixo de 0,4 

será considerado crítico (VALE; TOLEDO; VIEIRA, 2018). 

   

Tabela 6 - Níveis de Sustentabilidade dos Sistemas Microgrids 

 

Índice Geral de Sustentabilidade 

(IGS) 
Classificação 

IGS > 0,8 Alta 

0,8 ≥ IGS > 0,6 Média 

0,6 ≥ IGS > 0,4 Baixa 

IGS ≤ 0,4 Crítica 

Fonte: Autor 

 

A classificação dos níveis de sustentabilidade e as respectivas variáveis estão descritas 

nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. Nesta pesquisa foram utilizados dados que descrevem as variáveis dos 

sistemas microgrids no estado de Rondônia a partir de 2010 (Censo IBGE) até 2018. Para 

cada variável existe um objetivo específico, que pretende mensurar o impacto de 

sustentabilidade dos sistemas microgrids.  

Ao final, será simulado o impacto da substituição do combustível fóssil por energia 

fotovoltaica nos indicadores de sustentabilidade na geração de energia das áreas isoladas. 
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Tabela 7 - Composição das Variáveis Ambientais 

 

Sigla Variáveis Descrição Objetivo Unidade Referência Fonte 

IA1 
Emissão de 

CO2 

Estimativa de Emissão de CO2 

considerando o consumo de 

Diesel 

Avaliar a contribuição do empreendimento na emissão de 

gases efeito estufa (CO2) 
Tonelada/kWh 4g/kWh 

CERON, 2013 

CONAMA 436/11 

NBR 14064, 2007 

Lei nº 12.187/09 

 

IA2 
Emissão de 

CH4 

Estimativa de Emissão de CH4 

considerando o consumo de 

Diesel 

Avaliar a contribuição do empreendimento na emissão de 

gases efeito estufa (CH4) 
Tonelada/kWh 0,46 g/kWh 

CERON, 2013 

NBR 14064, 2007 

 

IA3 
Emissão de 

NOx 

Estimativa de Emissão de NOx 

considerando o consumo de 

Diesel 

Avaliar a contribuição do empreendimento na emissão de 

gases efeito estufa (NOx ) 
Tonelada/kWh 1,8 g/kWh 

NBR 14064, 2007 

CERON, 2013 

IA4 
Emissão de 

SO2 

Estimativa de Emissão de SO2 

considerando o consumo de 

Diesel 

Avaliar a contribuição do empreendimento na emissão de 

gases efeito estufa (SO2) 
Tonelada//kWh 1,0 g/kWh 

NBR 14064, 2007 

CERON, 2013 

IA5 
Investimento 

socioambiental 

Investimento em ações 

socioambientais 

Avaliar o investimento da concessionária para ações 

socioambientais  
Reais/Ligação 

R$ 

300,00/Ligação 

CERON, 2013 

ANEEL, 2015c 

IA6 
Impacto de 

recuperação 

Impacto das ações do plano de 

recuperação 

Avaliar a aplicação do plano de recuperação do 

empreendimento 
Unidade CF 

ANEEL, 2018 

GPRES, 2017 

IA7 Plano de Ação Impacto do plano de ação Avaliar a execução do plano de ação do empreendimento Unidade CF 
ANEEL, 2018 

GPRES, 2017 

IA8 
Mitigação de 

riscos 

Impacto das ações do plano de 

mitigação de riscos 

Avaliar a execução do plano de mitigação de riscos do 

empreendimento 
Unidade CF 

ANEEL, 2018 

GPRES, 2017 

IA9 Resiliência 
Impacto das ações do plano de 

resiliência 

Avaliar a execução do plano de resiliência do 

empreendimento 
Unidade CF 

ANEEL, 2018 

GPRES, 2017 

IA10 
Impacto de 

monitoramento 

Impacto das atividades de 

monitoramento do plano de ação  

Avaliar o monitoramento do plano de ação do 

empreendimento 
Unidade CF 

ANEEL, 2018 

GPRES, 2017 

CF – Constituição Federal / Artigo 225 -  § 1, Inciso IV. 

Fonte: Adaptado pelo Autor 
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 Tabela 8 - Composição das Variáveis Sociais 

 

Sigla Variáveis Descrição Objetivo Unidade Referência Fonte 

IS1 
Estabelecimentos 

de Saúde do SUS  

Unidades de atendimento público 

no município por número de 

ligações 

Avaliar a abrangência do empreendimento 

para atender unidades de saúde pública 
Unidade/Ligações 1/30.000 habitantes 

 

SEPOG, 2012 

OMS, 2018 

SUS, 2018 

IS2 Índice de Malária 

Percentual de exames positivos de 

malária realizados no município 

por número de ligações 

Avaliar o Índice de Malária na área de 

abrangência do empreendimento  
Percentagem/Ligações 

Reduzir 90% dos 

casos 

SEPOG, 2012 

OMS,2018 

SUS, 2018 

IS3 
Mortalidade 

Infantil 

Percentual de mortalidade infantil 

em relação aos nascidos vivos 

município por número de ligações 

Avaliar taxa de mortalidade infantil na área de 

abrangência do empreendimento  
Percentagem/Ligações 10/1.000 nascidos 

IBGE, 2010 

OMS,2018 

SUS, 2018 

IS4 

Estabelecimentos 

de Ensino 

Fundamental 

Unidades de ensino fundamental 

no município por número de 

ligações 

Avaliar a abrangência do empreendimento 

para atender unidades de ensino público 

primário 

Unidade/Ligações 100% INEP, 2015 

IS5 

Estudantes do 

Ensino 

Fundamental 

Estudantes no ensino fundamental 

no município por número de 

ligações 

Avaliar a abrangência do empreendimento 

para ampliação da educação primária 
Unidade/Ligações 95,0% INEP, 2015 

IS6 
Estudantes do 

Ensino Médio 

Estudantes no ensino médio  no 

município por número de ligações  

Avaliar a abrangência do empreendimento 

para ampliação do ensino médio 
Unidade/Ligações 85,0% INEP, 2015 

IS7 
Adultos sem 

instrução 

Adultos que não concluíram o 

ensino fundamental no município 

por número de ligações 

Avaliar a abrangência do empreendimento 

para redução do analfabetismo 
Unidade/Ligações 93,5% INEP, 2015 

IS8 

População 

indígena do 

município 

População indígena do município 

por número de ligações 

Avaliar a abrangência do empreendimento 

para contemplar a população indígena  
Unidade/Ligações 100% SEPOG, 2012 

Fonte: Adaptado pelo Autor 
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Tabela 9 - Composição das Variáveis Econômicas  

 

Sigla Variáveis Descrição Objetivo Unidade Referência Fonte 

IE1 Investimento 
Investimento necessário para 

implantação da microgrid 
Avaliar a amplitude financeira do investimento Reais R$ 10.000,00 

CERON, 2013 

TCU,2012 

ANEEL, 2015c 

IE2 
Empregos 

formais 

Empregos no município onde existe a 

microgrid 

Avaliar o impacto do empreendimento para 

geração de empregos 
Unidade/Ligação 500 

MTE, 2017 

OIT, 2018 

ANEEL, 2015c 

IE3 Renda per capta 
Renda per capta no município atendido 

pela microgrid 

Avaliar a renda local onde foi feito o 

investimento 

Reais/ 

Habitante.Ligação 
R$ 50,00 IBGE, 2010 

IE4 
Ligações de 

eletricidade 
Ligações de eletricidade em residências 

Avaliar a contribuição do empreendimento para 

universalização do acesso à eletricidade 
Unidade/Hab 25% 

CERON, 2013 

ANEEL, 2018 

IE5 
Custo da 

tecnologia 

Custo da tecnologia para implantação da 

microgrid 

Avaliar o impacto do empreendimento no custo 

de tecnologia 
Reais/kWh R$ 34,00/MWh 

CERON, 2013 

EPE/MME, 2017 

ANEEL, 2015c 

IE6 
Custo da 

Eletricidade 

Custo da eletricidade fornecida a 

população 

Avaliar o custo do serviço prestado na 

localidade 
Reais/kWh R$ 34,00/MWh 

CERON, 2013 

EPE/MME, 2017 

ANEEL, 2015c 

IE7 Custo de Impacto 
Relação direta entre o investimento e o 

número de ligações atendidas 

Avaliar a dimensão do investimento em relação 

a eletrificação do município 
Reais/kWh R$ 34,00/MWh 

CERON, 2013 

ANEEL, 2015c 

Fonte: Adaptado pelo Autor 
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5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste Capítulo são apresentados os dados das variáveis utilizadas nesta pesquisa para 

análise de sustentabilidade dos sistemas microgrids em Rondônia. Este conteúdo é 

contextualizado e discutido em seguida. A apresentação dos dados das variáveis é iniciada 

com um panorama global da geração de energia, avançando até a realidade local. 

 

5.1 RESULTADOS E CÁLCULO DO INDICADOR AMBIENTAL 

 

 As variáveis IA1, IA2, IA3 e IA4 estão relacionadas com a emissão de gases efeito 

estufa (GEE) e os dados foram obtidos no Relatório do Plano Anual de Operações dos 

Sistemas Isolados para 2016 do Grupo Técnico Operacional da Região Norte – GTON 

(ELETROBRAS, 2016). Este documento oficial descreve o consumo anual de óleo Diesel e a 

energia bruta gerada nos sistemas isolados. Estes dados possibilitam estimar a emissão das 

variáveis conforme descrição detalhada na ISO 14.064 - Parte 2: Especificação e orientação a 

organizações para a quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases 

de efeito estufa.  

 No Brasil a redução da emissão dos GEE está estabelecida no Decreto 7.390/2010, 

que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e define o limite de 3.236 milhões 

tonCO2eq, com projeção de 868 milhões de tonCO2eq para o setor de energia. Por sua vez, os 

limites para emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas estão estabelecidos 

na Resolução 436/11 do CONAMA. Neste trabalho, para essas variáveis, a sustentabilidade 

estará mais próxima do valor desejável (1,0) quando a emissão alcançar valores estabelecidos 

na legislação. 

 A Variável IA5 apresenta o valor de investimento em educação ambiental e, neste 

caso, conforme observado no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, da ANEEL, não há 

um valor de referência (ANEEL, 2015a). Contudo, é desejável o maior investimento em ações 

socioambientais em função do número de ligações, uma vez que descreverá a sustentabilidade 

da rede instalada. 

 De acordo com os responsáveis pela manutenção, os planos de ação, mitigação, 

recuperação e impacto dos sistemas isolados existem, entretanto eles não são públicos. Essas 

informações são estratégicas para execução da concessão, uma vez que compõe a planilha de 

custos para prestação do serviço. Além disso, de acordo com os editais de licitação da ANEEL 
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publicados em seu portal, não há referências/exigências para tais projetos na execução dos 

serviços de geração de energia, apenas a obtenção das licenças ambientais (ANEEL, 2015a).  

 A ausência de divulgação dos dados sobre o plano de recuperação de área (IA6), plano 

de ação (IA7), mitigação de riscos (IA8), resiliência (IA9) e impacto do monitoramento do 

empreendimento (IA10) resultaram na nota nula para essas variáveis. Essas informações 

também não estão detalhadas no demonstrativo anual da CERON/ELETROBRAS 

(CERON/ELETROBRAS, 2016).  

 A Tabela 10 apresenta os dados brutos das variáveis ambientais. Em seguida, a Tabela 

11 apresenta os dados classificados em cada localidade. A média dos valores das variáveis 

IA1 a IA10 estão descritos na Tabela 12, a seguir, e apresentam os Indicadores de 

Sustentabilidade Ambiental de cada um dos sistemas isolados de Rondônia. 

 A Figura 29 apresenta os indicadores de sustentabilidade ambiental dos sistemas 

isolados de maneira individualizada. Nenhum sistema isolado apresentou um indicador de 

sustentabilidade ambiental adequado. As microgrids não apresentaram Indicadores de 

Sustentabilidade Ambiental (ISA) que ultrapassaram 0,4 e foram classificadas com 

sustentabilidade crítica. É um resultado insatisfatório para gestão do sistema, uma vez que 

todo o parque instalado não possui sustentabilidade ambiental adequada para manutenção do 

modelo de geração de energia utilizando Diesel no estado de Rondônia. 

 A ausência de publicidade dos planos de ação, mitigação, recuperação e impacto 

também compromete a transparência da gestão ambiental dos sistemas isolados. É uma 

situação alarmante, uma vez que a sociedade civil não pode fiscalizar a execução dos 

contratos, bem como se prevenir de desastres ambientais que porventura possam ocorrer. 
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Tabela 10 - Dados Brutos das Variáveis Ambientais 

 

Sistema Isolado CO2 kg/ano CH4 kg/ano NOX kg/ano 
SO2 

kg/ano 

Ações 

Sócioambientais 

(R$/Ligação) 

Plano de 

Impacto de 

Recuperação 

(Unidade) 

Plano de 

Ação 

(Unidade) 

Mitigação 

de Riscos 

(Unidade) 

Plano de 

Resiliência 

(Unidade) 

Plano de 

Monitoram

ento 

(Unidade) 

Ligações 

de 

Energia 

Energia Anual 

MWh 

Ação 

Sócioambiental 

(R$) 

Alvorada D'Oeste 15.730.569 658 1196 235 84,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.064 21.135 429.769,24 

Buritis 57.157.001 2.391 4347 853 101,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.272 85.900 1.039.700,00 

Calama 2.176.840 91 166 32 148,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 2.864 51.983,38 

Campo Novo de 

Rondônia 
6.833.326 286 520 102 94,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287 9.181 214.884,62 

Conceição da Galera 108.377 5 8 2 185,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 102 5.198,34 

Costa Marques 12.805.509 536 974 191 181,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373 17.205 429.769,24 

Cujubim 21.455.501 897 1632 320 160,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320 32.245 693.133,33 

Demarcação 245.989 10 19 4 140,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 268 5.198,34 

Izidolândia 983.220 41 75 15 100,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 1.263 43.723,87 

Machadinho 36.710.897 1.535 2792 548 90,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.924 55.172 808.655,56 

Maici 26.563 1 2 0 346,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 25 5.198,34 

Nazaré 791.722 33 60 12 495,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 915 51.983,38 

Nova Califórnia 6.309.346 264 480 94 155,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233 8.477 191.477,78 

Pacarana 2.866.224 120 218 43 258,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 3.771 144.444,96 

Pedras Negras 179.903 8 14 3 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.064 196 5.198,34 

Rolim de Moura do 

Guaporé 
887.767 37 68 13 40,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 1.026 5.198,34 

Santa Catarina 208.356 9 16 3 120,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 227 5.198,34 

São Carlos 1.687.355 71 128 25 172,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 2.220 51.983,38 

São Francisco do 

Guaporé 
26.344.145 1.102 2003 393 121,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.582 35.395 554.653,87 

Surpresa 926.704 39 70 14 43,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 1.071 10.396,68 

União Bandeirantes 10.360.514 433 788 155 106,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287 13.631 136.769,84 

Urucumacuã 1.162.271 49 88 17 390,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 1.493 32.792,91 

Vale do Anarí 9.782.203 409 744 146 98,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054 13.143 300.838,47 

Vila Extrema 10.906.826 456 829 163 121,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123 14.654 257.861,55 

Vista Alegre do 

Abunã 
15.725.359 658 1196 235 389,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104 21.128 429.769,24 

Fonte: Adaptado de CERON/ELETROBRAS (2016), EPE/MME (2013) e NBR-ISO (2007).    
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Tabela 11 - Variáveis Ambientais Classificadas  

Indicadores 

Ambientais  

 

Referências 

 

IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 IA10 

Emissão de 

CO2  

(Dióxido de 

Carbono) 

Emissão de 

CH4 (Metano) 

Emissão de Nox 

(Óxido de 

Nitrogênio)  

Emissão SO2  

(Dióxido de 

Enxofre) 

Investimentos 

em Ações 

Socioambientais 

Plano de 

Impacto de 

Recuperação 

Plano de Ação 

Plano de 

Mitigação 

de Riscos 

Plano de 

Resiliência 

Impacto de 

Monitoramento 

4,0 g/kWh 0,46 g/kWh 1,8 g/kWh 1,0 g/kWh R$ 300,00 Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 

Alvorada 

D'Oeste 
0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Buritis 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Calama 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Campo Novo 

de Rondônia 
0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Conceição da 

Galera 
0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Costa Marques 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cujubim 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demarcação 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Izidolândia 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Machadinho 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maici 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nazaré 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 11 - Variáveis Ambientais Classificadas  

Indicadores 

Ambientais  

 

Referências 

 

IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 IA10 

Emissão de 

CO2  

(Dióxido de 

Carbono) 

Emissão de 

CH4 (Metano) 

Emissão de Nox 

(Óxido de 

Nitrogênio)  

Emissão SO2  

(Dióxido de 

Enxofre) 

Investimentos 

em Ações 

Socioambientais 

Plano de 

Impacto de 

Recuperação 

Plano de Ação 

Plano de 

Mitigação 

de Riscos 

Plano de 

Resiliência 

Impacto de 

Monitoramento 

4,0 g/kWh 0,46 g/kWh 1,8 g/kWh 1,0 g/kWh R$ 300,00 Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 

Nova 

Califórnia 
0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pacarana 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pedras Negras 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rolim de 

Moura do 

Guaporé 

0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Santa Catarina 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Carlos 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Francisco 

do Guaporé 
0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Surpresa 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 11 - Variáveis Ambientais Classificadas  

Indicadores 

Ambientais  

 

Referências 

 

IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 IA10 

Emissão de 

CO2  

(Dióxido de 

Carbono) 

Emissão de 

CH4 (Metano) 

Emissão de Nox 

(Óxido de 

Nitrogênio)  

Emissão SO2  

(Dióxido de 

Enxofre) 

Investimentos 

em Ações 

Socioambientais 

Plano de 

Impacto de 

Recuperação 

Plano de Ação 

Plano de 

Mitigação 

de Riscos 

Plano de 

Resiliência 

Impacto de 

Monitoramento 

4,0 g/kWh 0,46 g/kWh 1,8 g/kWh 1,0 g/kWh R$ 300,00 Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 

União 

Bandeirantes 
0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urucumacuã 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vale do Anarí 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vila Extrema 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vista Alegre do 

Abunã 
0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Adaptado pelo Autor
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Tabela 12 - Indicador de Sustentabilidade Ambiental das Microgrids 

Sistema Isolado  

 

Indicador de Sustentabilidade 

Ambiental 

Alvorada D'Oeste 0,3 

Buritis 0,3 

Calama 0,3 

Campo Novo de Rondônia 0,3 

Conceição da Galera 0,4 

Costa Marques 0,3 

Cujubim 0,3 

Demarcação 0,3 

Izidolândia 0,3 

Machadinho 0,3 

Maici 0,5 

Nazaré 0,4 

Nova Califórnia 0,3 

Pacarana 0,4 

Pedras Negras 0,3 

Rolim de Moura do Guaporé 0,3 

Santa Catarina 0,3 

São Carlos 0,3 

São Francisco do Guaporé 0,3 

Surpresa 0,3 

União Bandeirantes 0,3 

Urucumacuã 0,4 

Vale do Anarí 0,3 

Vila Extrema 0,3 

Vista Alegre do Abunã 0,4 

Fonte: Autor 
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Figura 30 - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental dos Sistemas Isolados 

 

Fonte: Autor.  
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5.2 RESULTADOS E CÁLCULO DO INDICADOR SOCIAL 

Tabela 13 - Dados Brutos das Variáveis Sociais 

Dados 

Estabele-

cimentos 

de Saúde 

SUS 

Índice de 

Malária 

Morta-

lidade 

Infantil 

Escolas de 

Ensino 

Fundamen-

tal 

Ensino 

Fundamen-

tal 

Ensino 

Médio 

Sem instrução e 

Fundamental 

Incompleto 

População 

Indígena 
Ligações População Domicílios 

Unidade Unidades % % Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidade Indivíduos Unidade 

Fonte 
SUS, 

2009 

SEPOG, 

2012 

IBGE, 

2014 
INEP, 2015 INEP, 2015 INEP, 2015 INEP, 2015 SEPOG, 2012 

CERON, 

2013 
IBGE, 2010 IBGE, 2010 

Alvorada 

D'Oeste 
8 2,65 5,43 11 2.364 641 9.133 15 5.064 16.853 5.014 

Buritis 5 10,18 19,35 34 6.285 1.264 17.825 39 10.272 32.383 9.507 

Calama 99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 350 428.527 119.578 

Campo 

Novo de 

Rondônia 

3 23,91 11,05 8 2.308 411 7.507 9 2.287 12.665 3.640 

Conceição 

da Galera 
99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 28 428.527 119.578 

Costa 

Marques 
9 14,91 18,73 10 2.846 569 7.283 224 2.373 13.678 3.714 

Cujubim 1 26,92 16,67 7 3.456 652 8.945 3 4.320 15.854 4.568 

Demarcação 99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 37 428.527 119.578 

Izidolândia 7 1,65 8,8 34 3.944 1.018 13.470 436 435 24.392 7.274 

Machadinho 14 37,19 9,86 29 6.148 1.062 17.965 32 8.924 31.135 9.170 

Maici 99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 15 428.527 119.578 

Nazaré 99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 105 428.527 119.578 

Nova 

Califórnia 
99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 1.233 428.527 119.578 

Pacarana 9 2,11 22,22 23 4.958 1.305 15.087 391 559 28.729 8.668 

Pedras 

Negras 
12 1,90 16,23 12 3.032 716 8.865 379 5.064 16.035 4.740 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 13 - Dados Brutos das Variáveis Sociais 

Dados 

Estabele-

cimentos 

de Saúde 

SUS 

Índice de 

Malária 

Morta-

lidade 

Infantil 

Escolas de 

Ensino 

Fundamen-

tal 

Ensino 

Fundamen-

tal 

Ensino 

Médio 

Sem instrução e 

Fundamental 

Incompleto 

População 

Indígena 
Ligações População Domicílios 

Unidade Unidades % % Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidade Indivíduos Unidade 

Fonte 
SUS, 

2009 

SEPOG, 

2012 

IBGE, 

2014 
INEP, 2015 INEP, 2015 INEP, 2015 INEP, 2015 SEPOG, 2012 

CERON, 

2013 
IBGE, 2010 IBGE, 2010 

Rolim de 

Moura do 

Guaporé 

7 1,65 8,8 34 3.944 1.018 13.470 436 128 24.392 7.274 

Santa 

Catarina 
99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 43 428.527 119.578 

São Carlos 99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 302 428.527 119.578 

São 

Francisco 

do Guaporé 

12 1,90 16,23 12 3.032 716 8.865 379 4.582 16.035 4.740 

Surpresa 13 15,14 19,57 62 8.869 1.620 19.374 3.998 240 41.656 10.663 

União 

Bandeirante 
99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 1.287 428.527 119.578 

Urucumacu

ã 
6 1,29 23,45 21 5.768 1.450 15.517 331 84 33.822 10.047 

Vale do 

Anari 
1 16,93 11,63 7 1.621 247 5.533 6 3.054 9.384 2.806 

Vila 

Extrema 
99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 2.123 428.527 119.578 

Vista 

Alegre do 

Abunã 

99 36,13 13,36 232 80.208 17.083 162.564 1.411 1.104 428.527 119.578 

Fonte: Adaptado pelo Autor. 
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Tabela 14 - Variáveis Sociais Classificadas  

 
IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 IS8 

Indicador Estabelecimentos/

Ligações 

Índice Malária 

/Ligações 

Mortalidade 

/Ligações 

Escolas 

/Ligações 

Ensino 

Fundamental 

/Ligações 

Ensino Médio 

/Ligações 

Sem Instrução 

/Ligações 

População 

Indígena 

/Ligações 

Referência 0,003% 10% 10/1000 100% 95,00% 85,00% 93,50% 100% 

Alvorada D'Oeste 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Buritis 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Calama 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Campo Novo de Rondônia 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Conceição da Galera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Costa Marques 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Cujubim 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Demarcação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Izidolândia 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 

Machadinho 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Maici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nazaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nova Califórnia 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

Pacarana 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 

Pedras Negras 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rolim de Moura do 

Guaporé 

0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

Santa Catarina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Carlos 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

São Francisco do Guaporé 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Surpresa 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 

União Bandeirante 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

Urucumacuã 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

Vale do Anari 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Vila Extrema 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

Vista Alegre do Abunã 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

Fonte: Adaptado pelo Autor. 
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Tabela 15 - Indicador de Sustentabilidade Social das Microgrids 

 

Sistema Isolado  Indicador de Sustentabilidade Social  

Alvorada D'Oeste 0,938 

Buritis 0,938 

Calama 0,188 

Campo Novo de Rondônia 0,938 

Conceição da Galera 0,000 

Costa Marques 0,750 

Cujubim 0,875 

Demarcação 0,000 

Izidolândia 0,563 

Machadinho 0,938 

Maici 0,000 

Nazaré 0,000 

Nova Califórnia 0,313 

Pacarana 0,625 

Pedras Negras 0,938 

Rolim de Moura do Guaporé 0,375 

Santa Catarina 0,000 

São Carlos 0,313 

São Francisco do Guaporé 0,938 

Surpresa 0,313 

União Bandeirantes 0,375 

Urucumacuã 0,375 

Vale do Anarí 0,938 

Vila Extrema 0,500 

Vista Alegre do Abunã 0,375 

Fonte: Autor. 
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Figura 31 - Indicadores de Sustentabilidade Social dos Sistemas Isolados 

 

Fonte: Autor 
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 As microgrids de Rolim de Moura do Guaporé, Urucumacuã, Nova Califórnia, São 

Carlos, Surpreza, Calama, Conceição da Galera, Demarcação, Maici, Nazaré e Santa Catarina 

apresentam indicadores de sustentabilidade social crítico (Tabela 16). O resultado observado 

nos indicadores de sustentabilidade social sugerem a necessidade de expansão da planta de 

distribuição de eletricidade no estado (Figura 30). Quanto maior a capilaridade do sistema, 

maior será a contribuição da infraestrutura e possibilidade de melhoria da qualidade de vida 

das pessoas nas comunidades. 

 As comunidades mais carentes de infraestrutura básica de eletricidade também 

possuem as variáveis com maior vulnerabilidade social, isto é, maiores taxas de mortalidade 

infantil por número de ligações de energia; mais casos de malária por ligação de energia; entre 

outros. 

 Nas comunidades carentes a ausência de energia elétrica dificulta ou restringe a 

instalação de unidades de saúde, escolas, hospitais, etc. A população não tem acesso a 

remédios, vacinação, prevenção, etc. As gestantes não tem acesso ao atendimento de pré-natal 

e ao parto acompanhado. Todos esses fatores contribuem para deterioração das variáveis 

sociais que avaliam a contribuição social da microgrid.  
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5.2 RESULTADOS E CÁLCULO DO INDICADOR ECONÔMICO 

 

Tabela 16 - Dados Brutos das Variáveis Econômicas 

Dados dos 

Sistemas 

Isolados 

Investimento 
Empregos 

Formais 

Renda 

per capta 

Ligações de 

Eletricidade 

Custo da 

Tecnologia 

Custo da 

Eletricidade 
Custo de Impacto População Demanda 

Reais/Lig Unidade/Lig Reais/Hab Unidade/Hab Reais/MWh Reais Reais/Ligação Indivíduos MWh 

Alvorada D'Oeste 2.362 0,13 2,56 29,96% 226,05 220,04 0,11 16.902 21.135 

Buritis 2.829 0,25 1,33 26,72% 133,14 157,14 0,03 38.450 85.900 

Calama 4.151 241,75 79,26 0,07% 199,66 225,49 1,45 511.219 2.864 

Campo Novo de 

Rondônia 
2.626 0,15 6,86 15,93% 257,46 243,47 0,29 14.354 9.181 

Conceição da 

Galera 
29.772 3.021,89 990,75 0,01% 3.924,24 294,03 291,88 511.219 102 

Costa Marques 5.062 0,17 4,73 13,93% 274,77 220,04 0,29 17.031 17.205 

Cujubim 4.484 0,22 3,11 19,89% 236,45 192,41 0,14 21.720 32.245 

Demarcação 22.530 2.286,84 749,76 0,01% 1.493,55 282,47 84,07 511.219 268 

Izidolândia 2.809 4,78 37,84 1,71% 380,81 290,00 2,22 25.506 1.263 

Machadinho 2.533 0,24 1,36 23,55% 161,23 192,41 0,05 37.899 55.172 

Maici 55.574 5.640,87 1.849,41 0,00% 16.010,88 294,03 2.222,95 511.219 25 

Nazaré 13.837 805,84 264,20 0,02% 624,94 229,65 15,12 511.219 915 

Nova Califórnia 4.340 68,62 22,50 0,24% 248,47 243,47 0,51 511.219 8.477 

Pacarana 7.222 7,66 26,60 1,71% 421,35 25,00 1,92 32.712 3.771 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 16 - Dados Brutos das Variáveis Econômicas 

Dados dos 

Sistemas 

Isolados 

Investimento 
Empregos 

Formais 

Renda 

per capta 

Ligações de 

Eletricidade 

Custo da 

Tecnologia 

Custo da 

Eletricidade 
Custo de Impacto População Demanda 

Reais/Lig Unidade/Lig Reais/Hab Unidade/Hab Reais/MWh Reais Reais/Ligação Indivíduos MWh 

Pedras Negras 165 0,18 2,89 26,17% 2.042,20 294,03 170,12 19.353 196 

Rolim de Moura 

do Guaporé 
9.636 16,23 128,60 0,50% 430,66 240,31 9,39 25.506 1.026 

Santa Catarina 19.386 1.967,74 645,14 0,01% 1.763,31 279,35 85,40 511.219 227 

São Carlos 4.811 280,18 91,86 0,06% 257,58 217,79 2,17 511.219 2.220 

São Francisco do 

Guaporé 
3.952 0,20 3,19 23,68% 200,34 202,85 0,11 19.353 35.395 

Surpresa 5.226 11,70 61,30 0,51% 422,27 252,80 4,88 47.048 1.071 

União 

Bandeirante 
2.970 65,74 21,55 0,25% 110,37 247,02 0,22 511.219 13.631 

Urucumacuã 10.911 122,02 288,95 0,22% 241,61 290,00 7,31 37.786 1.493 

Vale do Anari 2.753 0,09 3,56 27,77% 251,79 243,47 0,21 10.999 13.143 

Vila Extrema 3.395 39,86 13,07 0,42% 193,56 248,88 0,23 511.219 14.654 

Vista Alegre do 

Abunã 
10.880 76,64 25,13 0,22% 223,75 208,65 0,51 511.219 21.128 

Fonte: Adaptado de CERON (2013), EPE/MME (2013), MTE (2017), SEPOG-RO (2012) e IBGE (2010). 
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Tabela 17 - Variáveis Econômicas Classificadas  

Dados dos 

Sistemas 

Isolados 

Investimento 
Empregos 

Formais 

Renda 

per capta 

Ligações de 

Eletricidade 

Custo da 

Tecnologia 

Custo da 

Eletricidade 
Custo de Impacto 

 

R$10.000,00/Lig 

 

500 uni/Lig R$ 50,00/Hab.Lig 
25% 

Unidade/Hab 
R$ 34,00/MWh R$ 34,00/MWh R$ 34,00/MWh 

Alvorada D'Oeste 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Buritis 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Calama 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Campo Novo de 

Rondônia 

1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 

Conceição da 

Galera 

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Costa Marques 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 

Cujubim 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 

Demarcação 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Izidolândia 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Machadinho 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 

Maici 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nazaré 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nova Califórnia 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Pacarana 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 

Pedras Negras 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 17 - Variáveis Econômicas Classificadas  

Dados dos 

Sistemas 

Isolados 

Investimento 
Empregos 

Formais 

Renda 

per capta 

Ligações de 

Eletricidade 

Custo da 

Tecnologia 

Custo da 

Eletricidade 
Custo de Impacto 

 

R$10.000,00/Lig 

 

500 uni/Lig R$ 50,00/Hab.Lig 
25% 

Unidade/Hab 
R$ 34,00/MWh R$ 34,00/MWh R$ 34,00/MWh 

Rolim de Moura 

do Guaporé 

1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Santa Catarina 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Carlos 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 

São Francisco do 

Guaporé 

1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 

Surpresa 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

União 

Bandeirante 

1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Urucumacuã 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Vale do Anari 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Vila Extrema 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Vista Alegre do 

Abunã 

0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Adaptado de CERON (2013), EPE/MME (2013), MTE (2017), SEPOG-RO (2012) e IBGE (2010). 
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Tabela 18 - Indicador de Sustentabilidade Econômica das Microgrids 

Sistema Isolado  Indicador de Sustentabilidade Econômica 

Alvorada D'Oeste 0,571 

Buritis 0,571 

Calama 0,500 

Campo Novo de Rondônia 0,500 

Conceição da Galera 0,143 

Costa Marques 0,500 

Cujubim 0,500 

Demarcação 0,143 

Izidolândia 0,429 

Machadinho 0,500 

Maici 0,143 

Nazaré 0,286 

Nova Califórnia 0,571 

Pacarana 0,500 

Pedras Negras 0,286 

Rolim de Moura do Guaporé 0,286 

Santa Catarina 0,143 

São Carlos 0,429 

São Francisco do Guaporé 0,500 

Surpresa 0,429 

União Bandeirantes 0,429 

Urucumacuã 0,286 

Vale do Anarí 0,571 

Vila Extrema 0,429 

Vista Alegre do Abunã 0,214 

Fonte: Autor. 

 

Os indicadores de sustentabilidade econômica apresentam resultados que descrevem a 

baixa sustentabilidade dos sistemas microgrids, uma vez que não contribuem no 

desenvolvimento local (Figura 31). As variáveis que detalham o emprego formal, custo de 

implantação e investimento não apresentam resultados satisfatórios, e ainda, o custo da 
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energia continua elevado. Esta situação é considerada crítica nos sistemas isolados de 

Conceição da Galera, Demarcação, Maici e Santa Catarina, com o menor indicador de 

sustentabilidade econômica observado.  
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Figura 32 - Indicadores de Sustentabilidade Econômica dos Sistemas Isolados 

 

 

Fonte: Autor. 
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5.3 RESULTADO DO ÍNDICE GERAL DE SUSTENTABILIDADE 

 

Tabela 19 - Índice Geral de Sustentabilidade das Microgrids 

 

Sistema Isolado 

Indicador de 

Sustentabilidade 

Ambiental 

Indicador de 

Sustentabilidade 

Social 

Indicador de 

Sustentabilidade 

Econômica 

Índice Geral de 

Sustentabilidade 

Alvorada D'Oeste 0,300 1,000 0,571 0,624 

Buritis 0,300 0,938 0,571 0,603 

Calama 0,300 0,188 0,500 0,329 

Campo Novo de 

Rondônia 
0,300 0,938 0,500 0,579 

Conceição da Galera 0,350 0,000 0,143 0,164 

Costa Marques 0,300 0,750 0,500 0,517 

Cujubim 0,300 0,875 0,500 0,558 

Demarcação 0,300 0,000 0,143 0,148 

Izidolândia 0,300 0,563 0,429 0,430 

Machadinho 0,300 0,938 0,500 0,579 

Maici 0,500 0,000 0,143 0,214 

Nazaré 0,400 0,000 0,286 0,229 

Nova Califórnia 0,300 0,313 0,571 0,395 

Pacarana 0,350 0,625 0,500 0,492 

Pedras Negras 0,300 0,938 0,286 0,508 

Rolim de Moura do 

Guaporé 
0,300 0,375 0,286 0,320 

Santa Catarina 0,300 0,000 0,143 0,148 

São Carlos 0,300 0,313 0,429 0,347 

São Francisco do 

Guaporé 
0,300 0,938 0,500 0,579 

Surpresa 0,300 0,313 0,429 0,347 

União Bandeirantes 0,300 0,375 0,429 0,368 

Urucumacuã 0,400 0,375 0,286 0,354 

Vale do Anarí 0,300 0,938 0,571 0,603 

Vila Extrema 0,300 0,500 0,429 0,410 

Vista Alegre do 

Abunã 
0,400 0,375 0,214 0,330 

Fonte: Autor. 
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Figura 33 - Indicador Geral de Sustentabilidade das Microgrids 

 

Fonte: Autor. 
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5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os indicadores utilizados como ferramenta para medir a sustentabilidade dos sistemas 

microgrids nas áreas isoladas da Amazônia comprovam que o modelo de geração de energia 

elétrica baseado no combustível fóssil (diesel) em Rondônia é crítico, despertando apreensão 

para monitoramento e acompanhamento de sua operação. O Índice Geral de Sustentabilidade 

(IGS) comprovou a baixa sustentabilidade dos sistemas instalados no estado nas dimensões 

ambiental, social e econômica.  

A contribuição dos sistemas isolados para operação sustentável local não é relevante, 

ao contrário, como demonstrado pelas variáveis ambientais, as microgrids de Rondônia 

contribuem para emissão de GEE, e ainda, não possuem transparência na publicação de seus 

dados. Não há publicidade dos planos de ação, mitigação, recuperação, resiliência e impacto. 

Essa é uma vulnerabilidade relevante. A comunidade deve conhecer e contribuir com a 

elaboração, acompanhamento e fiscalização desses documentos. O plano de ação é 

responsável por orientar os gestores na operação sustentável do empreendimento. O plano de 

mitigação apresenta estratégias para atenuar e corrigir prováveis efeitos colaterais decorrentes 

da operação do sistema isolado. E, caso ocorram sinistros, os planos de recuperação, 

resiliência e impacto devem prever ações para correção rápida dos gestores, fiscais e 

autoridades. Portanto, é recomendável que tais documentos sejam públicos e de fácil acesso. 

Entretanto, conforme verificado nesta pesquisa, esses documentos não são disponibilizados 

pelas concessionárias, e também, não possuem obrigação contratual para que isso ocorra.  

 É possível observar que na maior parte das comunidades os indicadores sociais não 

alcançam amplitude que possa garantir a manutenção/operação sustentável do sistema 

utilizando o modelo atual. Isso significa dizer que os sistemas isolados de geração de energia 

elétrica alimentados com diesel não privilegiam e não contribuem para o desenvolvimento 

social local. Os indicadores sociais não descrevem a cobertura e capilaridade das ligações de 

energia nas comunidades, essenciais para ampliação da qualidade de vida nas áreas isoladas. 

Os dados referentes aos estabelecimentos de saúde, índice de malária e mortalidade infantil 

demonstram que a infraestrutura de energia elétrica não possui capilaridade suficiente para 

reduzir esses indicadores. Os baixos resultados dos indicadores associados à educação e ao 

trabalho nas comunidades isoladas também demonstram que as metas de universalização do 
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ensino não foram atingidas, principalmente onde ocorre pequena cobertura do sistema de 

distribuição de energia elétrica.  

 Os sistemas microgrids precisam adotar um modelo de geração sustentável nas áreas 

isoladas, integrando a comunidade e gerando renda. O modelo atual se resume a instalar 

motores geradores nas comunidades e levar combustível (Diesel) até o ponto de operação. 

Quando ocorre uma pane, engenheiros e técnicos da área urbana de Rondônia são deslocados 

para reparos. Nesse processo os empregos gerados e a renda não alcançam a população local 

das áreas isoladas, por isso os indicadores econômicos também não alcançaram dimensões 

satisfatórias.  O uso da CCC para custeio do Diesel e concessão da distribuição/operação para 

conglomerados de empresas de energia favorece grupos econômicos que não possuem vínculo 

com as comunidades. Os resultados dos indicadores do custo da tecnologia, custo de impacto 

e custo da eletricidade apresentam o elevado custo da geração de energia baseada no diesel. 

Também é possível constatar que o investimento por ligação de eletricidade na área isolada, 

em algumas comunidades com geração a diesel, é maior que o valor médio de referência (R$ 

10.000,00). 

 A ferramenta de análise de sustentabilidade comprovou que os sistemas microgrids de 

Rondônia, baseados na geração a diesel, não contribuem para o desenvolvimento sustentável 

no estado. O modelo atual privilegia o custeio do combustível fóssil subsidiado que favorece 

a emissão de GEE, fomenta grandes conglomerados econômicos fora das comunidades e que 

não contribui para o desenvolvimento local.  

5.3 APLICAÇÃO DO MODELO DE SUSTENTABILIDADE 

 Ambientalistas sustentam que substituição da matriz de geração a diesel do sistema 

isolado em Rondônia por microgrids fotovoltaicas ou por biogeradores pode ser bastante 

significativa, contudo, sem mensurar a dimensão dessa mudança para justificar os 

investimentos e incentivos governamentais. A ferramenta de análise de sustentabilidade dos 

sistemas microgrids proposto nesta tese pode mensurar essa mudança e auxiliar os gestores 

públicos para priorizar redes que utilizem recursos renováveis para geração de energia 

elétrica, e que promovam mais inclusão das comunidades locais no processo de produção. 

 O Projeto 12 Miniusinas foi implantado no estado do Amazonas em meados de 2011 e 

pode ser considerado como modelo para essa mudança. Este projeto beneficiou cerca de 220 

edificações (casas, centro comunitários, escolas, igrejas etc.) em doze comunidades isoladas 

naquele estado. A capacidade instalada de geração fotovoltaica é de 162 kWp. O projeto foi 
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financiado pelo Programa Luz para Todos, no âmbito de Projetos Especiais (Sistemas 

Coletivos). A instalação e o comissionamento dos sistemas foi realizado pela Eletrobras 

Amazonas Energia, com apoio técnico da Eletrobras (FONSECA, 2011), (OLIVIERI, 2011), 

(GALDINO; PINHO, 2014).  

 

Figura 34 - Microgrid na Comunidade Sobrado/AM 

 

Fonte: Adaptado de Galdino e Pinho (2014). 

 

  A implantação deste projeto modelo foi descrito detalhadamente por Oliviere (2011) e 

Fonseca (2011), bem como revisto por Galdino e Pinho (2014). Considerando esse projeto 

modelo é possível estimar o reflexo da migração dos sistemas microgrids de Rondônia para 

usinas fotovoltaicas.  
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Tabela 20 - Índice Geral de Sustentabilidade das Microgrids com Sistema Fotovoltaico 

 

Sistema Isolado  

 

Índice Geral de 

Sustentabilidade 

com Sistema 

Convencional 

 

 

Índice Geral de 

Sustentabilidade 

com Sistema 

Fotovoltaico  

 

Diferença entre o 

Modelo 

Convencional 

Alvorada D'Oeste 0,624 0,824 44,31% 

Buritis 0,603 0,803 40,63% 

Calama 0,329 0,529 5,80% 

Campo Novo de Rondônia 0,579 0,779 55,80% 

Conceição da Galera 0,164 0,348 143,36% 

Costa Marques 0,517 0,717 43,40% 

Cujubim 0,558 0,758 51,60% 

Demarcação 0,148 0,348 143,36% 

Izidolândia 0,430 0,630 46,85% 

Machadinho 0,579 0,779 55,80% 

Maici 0,214 0,381 166,43% 

Nazaré 0,229 0,429 50,00% 

Nova Califórnia 0,395 0,595 4,20% 

Pacarana 0,492 0,692 38,40% 

Pedras Negras 0,508 0,708 147,55% 

Rolim de Moura do Guaporé 0,320 0,520 81,82% 

Santa Catarina 0,148 0,348 143,36% 

São Carlos 0,347 0,547 27,51% 

São Francisco do Guaporé 0,579 0,779 55,80% 

Surpresa 0,347 0,547 27,51% 

União Bandeirantes 0,368 0,568 32,40% 

Urucumacuã 0,354 0,554 93,71% 

Vale do Anarí 0,603 0,803 40,63% 

Vila Extrema 0,410 0,610 42,19% 

Vista Alegre do Abunã 0,330 0,530 147,66% 

Fonte: Autor. 
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 É possível verificar a melhoria média de 69% nos indicadores do nível de 

sustentabilidade das microgrids que utilizam painéis fotovoltaicos. O Índice Geral de 

Sustentabilidade com maior intensidade descreve a autonomia das comunidades isoladas deste 

projeto, as quais não dependem do Diesel e da CCC para geração de energia elétrica. As 

usinas fotovoltaicas não agridem a natureza, e ainda, possibilitam a universalização da 

infraestrutura mesmo nas comunidades mais distantes. 

 

 



99 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A baixa sustentabilidade dos sistemas microgrids de Rondônia é descrita nos 

resultados individuais do Índice Geral Sustentabilidade proposto nesta tese. O modelo 

adotado em Rondônia não privilegia fontes renováveis. A gestão do sistema microgrid para 

geração e distribuição de energia elétrica se resume a implantar grupos geradores nas 

localidades isoladas e fornecer Diesel subsidiado pela CCC. Nesse processo, conforme 

observado nas variáveis e indicadores, os empregos gerados e a renda não são suficientes para 

promover o desenvolvimento econômico e social nas áreas isoladas. O recurso da CCC é 

destinado para custeio do Diesel e a concessão de operação é delegada para conglomerados de 

empresas de energia que não investem nas comunidades. As vocações regionais para geração 

sustentável seja por biomassa ou fotovoltaico não são fomentadas.  

 Os resultados observados nos indicadores de sustentabilidade social demonstram a 

limitação da cobertura da planta de distribuição de eletricidade no estado. As microgrids 

apresentam indicadores de sustentabilidade social crítico e isso significa dizer que a 

contribuição para melhoria da qualidade de vida nas comunidades não é suficiente para 

promover o aquecer a economia. As comunidades isoladas são as mais carentes de 

infraestrutura do estado e possuem maior vulnerabilidade social. Nessas áreas são verificadas 

as variáveis com as maiores taxas de mortalidade infantil; mais casos de malária; e ausência 

de cobertura de postos de saúde. Se não existe energia elétrica, haverá restrição para 

atendimento médico e hospitalar. Além disso, a população não terá acesso à medicação, 

vacinação, prevenção, etc.  

 Os resultados indicadores ambientais são ainda mais preocupantes. O resultado 

insatisfatório reflete o modelo de gestão do sistema isolado adotado no estado. A 

sustentabilidade ambiental é frágil e não tem sustentação para operação de longo prazo. Não 

há publicidade dos planos de ação, mitigação, recuperação e impacto, comprometendo a 

fiscalização, auditoria e contribuição da sociedade para se prevenir de desastres ambientais 

que porventura possam ocorrer. Na verdade, não há sequer garantia que esses planos existam. 

 Comparando os resultados dos indicadores ambiental, social e econômico é possível 

constatar o nível crítico de sustentabilidade das microgrids em Rondônia. A contribuição dos 

sistemas isolados para operação sustentável local não é capaz promover o desenvolvimento 

social e econômico respeitando o meio ambiente. O equilíbrio homem-natureza é abalado pela 

instalação de motores a Diesel nas áreas isoladas da floresta na Amazônia. O modelo de 



100 

 

geração de energia não privilegia recursos locais e sustentáveis, não promove geração de 

empregos e renda, bem como não é suficiente para promover a expansão da infraestrutura 

básica. Os geradores possuem limitação técnica de capacidade de operação, a expansão é 

restrita, depende de subsídio da CCC, transporte do combustível por longas distâncias e exige 

altos investimentos. 

 A utilização de recursos renováveis representam a alternativa sustentável ao modelo  

predominante nas comunidades isoladas de Rondônia. As microgrids que utilizam recursos 

renováveis podem mudar esse cenário e promover a universalização da energia elétrica. 

 Conforme avaliado no modelo de análise de sustentabilidade proposto nesta tese, as 

microgrids que integram soluções renováveis apresentam melhores indicadores de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica, e mais importante, nesta ordem de prioridade. 

O equilíbrio homem-natureza é respeitado, sem deixar de atender os requisitos econômicos.  

Nesta tese também foi possível verificar que é viável gerar e distribuir energia elétrica nas 

áreas isoladas de Rondônia sem causar impactos ambientais, fomentar a criação de empregos 

e priorizar as vocações regionais. O modelo de análise de sustentabilidade mensurou, por 

meio de uma matriz de indicadores, o nível de contribuição dos sistemas microgrids na área 

ambiental, econômica, social.  

 As variáveis utilizadas nesta tese para construção dos indicadores de sustentabilidade 

ambiental, social e econômica são importantes referenciais para determinação da 

sustentabilidade dos sistemas microgrids. O Índice Geral de Sustentabilidade pode ser 

adotado como instrumento de gestão, monitoramento e planejamento dos sistemas de geração 

de energia elétrica em áreas isoladas em Rondônia. Não obstante, estudos futuros podem 

contribuir nesse trabalho, agregando novas variáveis que possam descrever as mudanças 

locais e/ou regionais que afetam os sistemas microgrids e as comunidades em áreas isoladas.  
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