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RESUMO 
 
Este artigo descreve o desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica – SIG – especificamente 
voltado para auxiliar a tomada de decisão no âmbito do planejamento energético e ambiental dos sistemas 
isolados da região norte do Brasil, no contexto da Amazônia Legal Brasileira. 
Entre suas principais aplicações, destaca-se a análise de viabilidade da utilização de fontes alternativas de 
geração de energia elétrica para suprir carências dos sistemas isolados, levando em consideração os aspectos 
econômicos, tecnológicos e ambientais. 
A primeira versão deste sistema foi operacionalizada em junho de 2004 e recebeu o nome de ENERGIS 1.0. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Sistema de Informação Geográfica, Sistemas Isolados, Fontes Alternativas. 
 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 2,5 milhões de domicílios brasileiros 
(5,2%) – cerca de 12 milhões de habitantes (6,52%) - não têm acesso à energia elétrica (1)1. “O mapa da exclusão 
elétrica no país revela que as famílias sem acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor 
Índice de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas famílias têm renda 
inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural” (1). A região Norte do país é uma das mais críticas no 
que se refere à falta de acesso à eletricidade no Brasil: “estatísticas oficiais revelam que, no Norte do país, 62,5% 
da população rural (cerca de 2,6 milhões de pessoas) não tem acesso aos serviços de energia elétrica. No 
Nordeste, 39,3% dos moradores da área rural (cerca de 5,8 milhões de pessoas) não têm luz. No Centro-Oeste, 
somam 27,6% (cerca de 367 mil pessoas); no Sudeste, 11,9% (cerca de 807 mil); enquanto que no Sul 8,2% 
(cerca de 484 mil pessoas)” (1). 
Com essa visão, o governo federal brasileiro resolveu adotar uma política pública de promoção da universalização 
do serviço público de energia elétrica no país, que se manifestou através da elaboração de legislação específica e 
estabelecimento de metas para esse fim. Neste contexto, foram criados o “Programa de Desenvolvimento 
Energético dos Estados e Municípios – PRODEEM” em 1994, coordenado pelo MME; o “Programa Nacional de 
Eletrificação Rural - Luz no Campo” em 1999, coordenado pela Eletrobrás e recentemente, em 2003, o “Programa 
Nacional de Universalização Rural do Acesso e Uso de Energia Elétrica - Luz para Todos”, este último tendo o 
objetivo de levar energia elétrica para cerca de 12 milhões de pessoas até 2008 (1). 

                                                           
1 Dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE, atualizado para dezembro de 2002. 
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O objetivo do governo é “utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social e econômico destas 
comunidades, contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica 
facilitará a integração dos programas sociais do governo federal, além do acesso a serviços de saúde, educação, 
abastecimento de água e saneamento” (1). 
BERMANN (2) destaca a energia como uma mercadoria de importante valor político-econômico na medida que a 
oferta e preços funcionam como mecanismo de regulação da atividade produtiva. Em outra análise a mercadoria 
energia define e assegura um determinado padrão de qualidade de vida para as populações. 
 

 
 

FIGURA 1 – Exclusão Elétrica e IDH no Brasil (1).  
 
A região Amazônica compreende cerca de 5,2 milhões de km2, abrangendo cerca de 61% do território brasileiro e 
30% da biodiversidade do planeta. Apesar de sua baixa densidade demográfica, abriga cerca de 12% da 
população brasileira, cerca de 20 milhões de habitantes. A ampliação da oferta de energia nessa região sempre se 
pautou, quase que exclusivamente, em geração termelétrica de pequeno porte à base de derivados de petróleo, 
concentrada nas áreas urbanas das sedes municipais. Somente cerca de 60% da população é suprida com 
energia elétrica pelas concessionárias, que utilizam o subsídio da CCC – Conta de Consumo de Combustível (3). 
O modelo de exploração e distribuição da energia gerada na Amazônia priorizou, principalmente pós-1970, a sua 
exportação para os grandes centros urbanos brasileiros situados na Região Centro-Sul ou o suporte de Grandes 
Projetos de Investimento, sobretudo a indústria eletro-intensiva. Como exemplo, cita-se a construção da UHE 
Coaracy Nunes (AP) localizada na Serra do Navio e consagrada como a primeira usina hidrelétrica de grande 
porte da Amazônia, com o objetivo de abastacer o complexo mínero-metalúrgico instalado na região. “Esse 
modelo gerou também um esquecimento das populações dispersas na área amazônica, com densidades 
populacionais às vezes menores que 1 hab/km2, mas que no total atingem cerca de 20 milhões de habitantes sem 
oferta adequada de energia” (4). 
Seguindo o entendimento de LEMOS (5), atualmente a região caracteriza é caracterizada por três tipos de 
consumidores distintos: 
- O “mercado de capital” que é atendido pelo Sistema Nacional Interligado (SIN) e as cidades amazônicas maiores 
e mais importantes (atendidas ou não pelo SIN). 
- O “mercado concentrado”, composto por sedes municipais e vilarejos de maior porte, cujo suprimento de energia 
elétrica é feito, principalmente, através de geradores térmicos. 
- O “mercado disperso”, constituido por comunidades isoladas não atendidas ou precariamente atendidas por 
energia elétrica.  
O atendimento destas comunidades isoladas figura como um dos maiores desafios a serem vencidos para atingir 
a universalização, principalmente se levados em conta os fatores complicadores técnicos-ambientais, tais como: 
as grandes distâncias, a ausência de estradas, as dificuldades de acesso, o isolamento das populações, falta de 
infra-estrutura adequada, etc. Esses fatores são fortes indicadores de que as soluções de atendimento de energia 
nessas comunidades dificilmente devem seguir o modelo convencional. “Hoje, a idéia que a energia não deve ser 
gerada apenas a partir de plantas centralizadas e distribuídas por redes já não é iconoclastia. Redefinido em 
novembro de 1995, no seminário de Marrakesh, o conceito de Eletrificação Rural Descentralizada (ERD) está 
recebendo um novo impulso” (6). 
As peculiaridades da região Amazônica levam a crer que o uso de fontes alternativas pode vir a se tornar uma 
opção viável para o atendimento de muitas localidades dessa região. A produção de energia obtida a partir do 
aproveitamento de recursos e potencialidades locais, em pequena escala e de modo descentralizado, sem 
exportação de renda, pode contribuir efetivamente para a promoção econômica e social. 
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“O planejamento tornou-se um consenso no mundo capitalista, a partir da constatação de que o desenvolvimento 
impulsionado pelas livres forças do mercado ao invés de produzir o equilíbrio espacial, pelo melhor 
aproveitamento das vantagens comparativas dos países (e regiões) fomentava, ao contrário, as desigualdades 
econômico-espaciais” (7). Neste contexto, o planejamento energético regional deve ser pensado de maneira 
integrada a um modelo de desenvolvimento da região e assim, a identificação e localização dos potenciais 
energéticos existentes podem atuar como condicionantes para este fim.  
Dentre as alternativas de geração existentes, fontes como solar, eólica e biomassa têm apresentado resultados 
bastante satisfatórios em várias partes do mundo e também no Brasil. É importante lembrar que a avaliação da 
utilização de todas essas alternativas não pode ser realizada em termos estritamente econômicos, devendo ser 
incluídos na análise outros parâmetros relacionados a sustentabilidade (sociais, políticos, geográficos, ambientais, 
logísticos), com o intuito de aproveitar oportunidades e potencialidades locais e criar sinergias para o 
desenvolvimento de outras atividades. 
Para realizar este tipo de avaliação é necessário o desenvolvimento de metodologias e ferramentas computacionais, 
com destaque para o a utilização de Sistemas de Informação Geográfica - SIG. 
 
2.0 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS APLICAÇÕES EM ERD 
 
O desenvolvimento metodológico deste trabalho tem como base a aplicação da tecnologia de Geoprocessamento.  
O Sistema de Informação Geográfica – SIG é a estrutura que permite a aplicação da técnica do 
Geoprocessamento. Um SIG combina software, hardware, usuários, banco de dados e métodos. Sendo assim, 
integra um ambiente onde as ferramentas computacionais, a tecnologia de cartografia digital, o gerenciamento de 
banco de dados e o processamento digital de imagens, com técnicas de análise e manipulação de dados 
geográficos. Tais sistemas permitem realizar operações complexas, integrando dados de diversas fontes e criando 
um banco de dados georreferenciados, possibilitando o gerenciamento de um grande volume de dados espaciais 
e não espaciais, a integração destes dados, e permitindo sua análise conjunta. 
Os dados podem ser processados, armazenados, recuperados e analisados, num ambiente de processamento 
integrado, permitindo trazer para o plano geográfico as diversas dimensões do problema, facilitando a integração 
das análises envolvidas. A estrutura de um SIG facilita a visualização e comunicação dos resultados, agiliza a 
atualização e a incorporação de novos planos de informação, constituindo-se em excelente ferramenta de apoio 
para estudos de planejamento. 
Por suas características técnicas, o SIG é um poderoso instrumento de monitoramento e avaliação de projetos e 
demais atividades governamentais e não-governamentais. Este sistema pode ser definido, a partir de três 
propriedades básicas: 
− capacidade de apresentação cartográfica de informações complexas; 
− base integrada de objetos espaciais e de seus respectivos atributos ou dados; 
− um sofisticado engenho analítico, composto por um conjunto de procedimentos e ferramentas de análise 

espacial. 
Por essas características técnicas, o uso do SIG permite reunir uma grande quantidade de dados convencionais 
de expressão espacial, estruturando-os adequadamente, de modo a otimizar o tratamento integrado de seus três 
principais componentes: posição, topologia e atributos. Deste modo, fornece relevantes subsídios para agilizar as 
tomadas de decisão de administradores e planejadores, já que propicia, através de complexas aplicações gráficas, 
rapidez nas análises e prognósticos socioambientais mais precisos, em diferentes cenários. Tal versatilidade, além 
de facilitar muito o desenvolvimento dos trabalhos, é uma das formas mais eficazes de integração e validação de 
dados. Para tanto, porém, é fundamental que as informações disponíveis sejam de fácil visualização e passíveis 
de representação gráfica, na forma de pontos, linhas, polígonos ou imagens georreferenciados, ou seja, 
relacionadas a locais da superfície terrestre cartograficamente delimitados. 
A diversidade de formatos dos dados necessários para a utilização de um SIG para estudos do setor elétrico torna 
obrigatória, como primeira tarefa, a organização das informações existentes e o diagnóstico de sua qualidade. 
Além disso, considerando-se a imensa capacidade de gerenciamento dos SIG’s, determinados dados podem ser 
analisados em diferentes níveis de agregação, dependendo da escala de trabalho e do tipo de combinação das 
camadas escolhidas.  
Dentro do contexto dos projetos de eletrificação rural descentralizada, o geoprocessamento pode ser útil de várias 
maneiras, destacando-se: 
− localizar e identificar domicílios a serem eletrificados; 
− monitorar e administrar melhor os sistemas instalados; 
− definir soluções para a eletrificação economicamente mais viável. 
Várias ferramentas já foram desenvolvidas e estão em pleno uso em vários lugares do mundo. Estas facilidades 
ajudam e eleger a solução mais adequada para o atendimento energético das áreas rurais de países em 
desenvolvimento. 
Sob esta ótica, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL – desenvolve o sistema ENERGIS para o 
Departamento de Sistemas Isolados - DES da Centrais Elétricas Brasileiras SA – ELETROBRÁS desde 2001 no 
âmbito do Projeto “Metodologia para Levantamento de Potencial Energético - ENERGIS”.  A primeira versão do 
sistema foi operacionalizada em junho de 2004 e constitui-se em um SIG especificamente voltado para auxiliar a 
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tomada de decisão no âmbito do planejamento do atendimento de energia elétrica nos sistemas isolados da região 
norte do Brasil. 
 
3.0 - ESTRUTURA DO SISTEMA ENERGIS 
 
O sistema ENERGIS é composto por dois módulos (ver Figura 2): Módulo de Gerenciamento de Dados e Módulo 
de Análise Espacial. 
 

BASE DE DADOS FERRAMENTAS
CONSULTAS E

EDIÇÃO DA BASE
DE DADOS

INSERÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DE

DADOS

DESENVOLVIMENTO DE
FERRAMENTAS
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E GRÁFICOS

MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE DADOS

PLATAFORMA DE ANÁLISE
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VISUALIZAÇÃO
ESPACIAL DA  BASE

DE DADOS
ANÁLISES ESPACIAIS
DAS FERRAMENTAS

MÓDULO DE ANÁLISE ESPACIAL

ANÁLISES ESPACIAS
DA  BASE DE DADOS

 
 

FIGURA 2 – Estrutura do sistema ENERGIS 
 
O Módulo de Gerenciamento de Dados é o ambiente responsável pelo gerenciamento da base de dados, ou seja, 
a importação, armazenando, edição e exportação do conjunto de dados georreferenciados e outras informações 
contidas no sistema. Nas próximas versões do sistema, existe a previsão de ser agregado a este módulo um 
conjunto de ferramentas, que devem consistir em rotinas computacionais com o objetivo de realizar análises 
energéticas para facilitar o planejamento do atendimento energético de comunidades isoladas. 
O Módulo de Análise Espacial é o ambiente gráfico que permite a visualização, edição e construção de mapas, 
onde é possível fazer consultas à base de dados. 
 
3.1  – MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE DADOS 
Para a primeira versão do sistema foi desenvolvido um banco de dados georreferenciado dentro do software de 
desktop mapping ArcView 3.2a (ESRI), visando atender as necessidades de análise pertinentes a cada estudo 
temático deste projeto, assim como a escala de trabalho estabelecida. O estado do Amazonas foi selecionado 
como área de estudo piloto para aplicação do sistema ENERGIS. Desta forma, este estado foi visitado em busca 
de informações e banco de dados. 
A escolha da escala a ser utilizada obedeceu às restrições de cada fonte de informação. A ampla gama de fontes 
de dados fez com que cada tema determinasse sua escala de representação, sendo que, a maior escala utilizada 
foi de 1:1.000.000. De uma maneira geral, as escalas cartográficas estabelecidas estão próximas de 1:250.000. 
Devido à extensão longitudinal da área de estudo, optou-se pela projeção geográfica, utilizando o datum SAD69, 
padrão brasileiro, para eliminar distorções das bases cartográficas. 
A principal forma de aquisição de informações espaciais foi a partir de bases cartográficas digitais já 
desenvolvidas por órgãos governamentais brasileiros. Neste estudo, as principais fontes de dados cartográficos 
foram: 
− Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – HIDROGEO, desenvolvido pela Agência 

Nacional de Águas – ANA; 
− Sistema de Bases Cartográficas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA; 
− Bases Cartográficas (Básica e Temática) do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM e Sistema de 

Proteção da Amazônia - SIPAM, escala 1:250.000, fornecidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Governo do estado do Amazonas. 

Foram utilizadas ainda as Cartas Internacionais ao Mileonésimo – CIM – do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, para aquisição de informações complementares à base cartográfica da área de estudo. Estes 
entraram no sistema a partir de uma mesa digitalizadora. 
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Várias informações não espacializadas foram trabalhadas e analisadas para que estivessem em condições de 
serem incorporadas a este banco de dados. Dentre as principais fontes destacam-se: CEAM (Companhia 
Energética do Amazonas), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), CPRM (Serviço Geológico do Brasil), Secretarias Estaduais e Municipais. 
Os trabalhos de campo realizados na área de estudo serviram para a validação de vários dados obtidos a partir de 
fontes secundárias e para a incorporação de novas informações obtidas com o auxílio de aparelhos de GPS 
(Global Position System) que foram adicionados ao banco de dados (9). 
 
3.2 – MÓDULO DE ANÁLISE ESPACIAL 
Existem hoje no mercado diversas opções em termos de plataformas computacionais para SIG, desde softwares 
livres com fontes disponíveis na internet, até os comercializados por grandes empresas deste setor. No momento 
em que foi concebida a primeira versão do sistema ENERGIS percebeu-se que algumas destas plataformas 
existentes continham ambientes gráficos que se adaptavam perfeitamente às necessidades deste sistema em 
termos de construção, edição e visualização de mapas. 
Desta forma, foi realizada uma seleção para determinar a plataforma que daria suporte ao Módulo de Análise 
Espacial. Por ser de distribuição gratuita através da internet2 e de fácil utilização para usuários ainda não iniciados 
em SIG, foi selecionado o programa ArcExplorer 2.0 para ser utilizado na primeira versão do sistema (ENERGIS 
1.0). 
É importante ressaltar que, independente da utilização do ArcExplorer 2.0 na versão inicial, o sistema ENERGIS 
está sendo desenvolvido para possuir uma base de dados dinâmica, um conjunto de ferramentas robusto, 
permitindo uma versatilidade para as próximas versões no que se refere à plataforma de análise espacial. 
 
4.0 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA 
 
O uso do sistema no planejamento do atendimento de regiões remotas começa pela identificação dos núcleos 
populacionais que estão situados a pequenas distâncias de centros urbanos eletrificados, ou seja, locais em que 
seria viável a alternativa de atendimento por extensão de uma rede elétrica já existente. 
Além disso, é preciso também buscar soluções de atendimento para a população que habita os núcleos mais 
isolados. Nesse sentido, o sistema pode auxiliar na busca de soluções de atendimento no âmbito da Eletrificação 
Rural Descentralizada (ERD). 
A Figura a seguir apresenta um exemplo de aplicação do sistema, onde é possível visualizar um conjunto de 
bases no Módulo de Análise Espacial através do programa ArcExplorer.  
 

 
 

FIGURA 3 – Exemplo de aplicação do sistema ENERGIS 
                                                           
2 http://www.esri.com/software/arcexplorer/download.html 
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A região que aparece na figura é o Alto Solimões, que fica no oeste do estado do Amazonas. Os pontos 
vermelhos em forma de quadrado representam as usinas termelétricas da concessionária local (CEAM), que 
geram energia elétrica para a população residente nas sedes municipais do interior do estado. Os pontos pretos 
representam comunidades ribeirinhas (núcleos populacionais) no interior dos municípios. Estes núcleos não são 
atendidos por uma concessionária de energia elétrica e, dessa forma, não tem acesso a fornecimento regular de 
eletricidade, a não ser que os habitantes possuam geradores particulares. O planejamento do atendimento de 
locais remotos como esses é um exemplo característico da necessidade de utilização da tecnologia SIG. 
O sistema ENERGIS 1.0 pode ser usado para avaliar o grau de isolamento de núcleos populacionais, tais como: 
vilas, povoados, comunidades e aldeias. Através de um clique em cada localidade é possível ter acesso a 
algumas informações, tais como: o nome, a população residente e a quantidade de domicílios que existe no local. 
Existem ferramentas no sistema para medir distâncias em linha reta ou mesmo por meio rodoviário ou fluvial. Além 
disso, é possível inserir outros temas como relevo, vegetação e uso do solo, que são aspectos importantes a 
serem considerados na avaliação das dificuldades de acesso e realização de obras de infra-estrutura na região 
estudada. 
Nas figuras abaixo podemos observar outros três exemplos de aplicações do sistema ENERGIS 1.0. As figuras 4a 
e 4b referem-se aos potenciais de geração de energia elétrica existentes em regiões do estado do Amazonas. 
Pode-se verificar a existência de uma grande área (de cor verde) propícia à ocorrência de espécies oleaginosas 
(importantes para a geração a partir de biomassa) entre as cidades de Lábrea e Tapauá, localizadas na bacia do 
rio Purus (figura 4a). A figura 4b nos mostra o representativo potencial hidrelétrico (pontos azuis) existente na 
região conhecida como Cabeça do Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira, noroeste do estado do 
Amazonas.  
 

 
 

FIGURA 4 – Exemplos de aplicação do sistema ENERGIS 1.0 
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A figura 4c foi desenvolvida a partir do preço do litro de óleo diesel pago pela CEAM em cada município 
amazonenese. Com estes dados foi possível realizar uma análise geoestatística e produzir uma interpolação para 
se mapear o comportamento espacial destes valores, a cor mais escura representa os maiores valores. 
 
5.0 - CONCLUSÃO 
 
BECKER (10) aponta que a ação do Estado na Amazônia tem se mostrado ambígua. De um lado Grandes Projetos 
de infra-estrutura visando o avanço do capital neste território, do outro, ações pontuais com experiências 
sustentávies do uso dos recursos naturais.  A autora avalia, também, que as ações pontuais não podem reduzir as 
desigualdades produzidas, remetendo a necessidade do planejamento regional.  
 
Com isso, o planejamento do atendimento a comunidades isoladas na Amazônia brasileira, considerando as 
dificuldades convencionais da Eletrificação Rural Descentralizada (ERD), as peculiaridades da região e os 
potenciais para a utilização de fontes alternativas de energia, constitui-se em mais do que um problema técnico 
complexo, mas em um verdadeiro desafio a ser vencido e também em uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento de metodologias e ferramentas computacionais destinadas a essa finalidade. Em especial, pode-
se destacar o grande potencial para a utilização da tecnologia SIG. 
 
O projeto ENERGIS tem a finalidade de analisar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da utilização de 
fontes alternativas para geração de energia elétrica, em substituição ao óleo Diesel, nos sistemas isolados da 
região Norte utilizando a tecnologia de análise baseada em SIG.  
 
A primeira versão do SIG desenvolvido no contexto deste projeto (sistema ENERGIS 1.0) mostrou que pode ser 
útil, principalmente no que se refere a apresentar uma visão espacial do problema de atendimento de localidades 
isoladas. Na seqüência do projeto, está previsto o desenvolvimento de novas versões do sistema que devem 
apresentar a incorporação de ferramentas de análise energética. Além disso, serão realizadas aplicações do 
sistema no estado de Roraima e Acre em 2005. Posteriormente, outros estados da Amazônia também serão 
contemplados. 
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