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RESUMO 
 

 

A recente preocupação com os impactos ambientais causados pela geração de energia elétrica, 

especialmente relacionada à emissão de gases do efeito estufa acaba gerando uma demanda de 

diversificação das fontes energéticas a nível mundial. A energia eólica e solar são as duas 

classes de energia renovável que mais cresce no mundo, devido à enorme disponibilidade dos 

recursos naturais e do atual desenvolvimento tecnológico e relação custo/benefício dessas 

tecnologias. Para se escolher os melhores locais para a instalação desses sistemas é necessário 

avaliar alguns fatores, tais como o potencial de geração de energia elétrica, a distância em 

relação às linhas de transmissão, estradas e áreas urbanas, como também a declividade do 

relevo e cobertura do solo. Dentre as diversas formas de se avaliar esses e demais fatores de 

forma integrada, uma metodologia que possui grande potencial de aplicação e eficiência é a 

análise multicritério, utilizada em conjunto com Sistemas de Informações Geográficas. A 

utilização dessa metodologia nesse trabalho visou identificar áreas com grande potencial para 

a instalação de sistemas de geração de energia eólica, energia solar fotovoltaica e energia 

solar heliotérmica. Essa análise considerou o potencial energético, distâncias de 

infraestruturas básicas e características do terreno como critérios classificatórios, além de 

alguns critérios restritivos, como áreas de proteção ambiental e corpos d’água. Assim, a partir 

da organização dos dados referentes a todos os fatores em um SIG e a posterior análise 

multicritério foram gerados mapeamentos de potencial de instalação distintos para cada 

tecnologia de geração, citadas acima. Esses mapeamentos resultantes demonstraram que o Rio 

Grande do Sul apresenta um potencial de instalação de parques de geração de energia eólica e 

solar relativamente alto. Apesar de cerca de 4% a 8% da área do Estado ser composta por 

regiões com impossibilidades de implantação, a maior parte do Estado apresenta valores 

elevados de potencial de instalação dos sistemas estudados, acima de 60%, passando de 90% 

em alguns locais. Para a instalação dos sistemas eólicos, a região litorânea do Estado se 

mostrou mais apta. Já em relação aos sistemas solares, a melhor região para instalação é a 

divisa Oeste do Estado. Além disso, essas áreas com altos potenciais de instalação coincidem 

com regiões com alto potencial de geração energética. Dessa forma, a metodologia do uso 

conjunto de análise multicritério e SIGs se apresentou como extremamente eficiente, precisa e 

com grande potencial de aplicação. 

 

Palavras-chaves: Energias renováveis. ArcGIS. Planejamento espacial. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The recent concern about the environmental impacts caused by the electric power generation, 

specially related to the greenhouse gases leads to a demand of energy sources diversification 

in global level. Eolic and solar power are the two renewable energy classes with the largest 

increase in the world, due to the high availability of natural resources, the current technologic 

development and the cost/benefit relationship of these technologies. To choose the best sites 

to the installation of these systems is required the evaluation of some factors, such as the 

energy generation potential, the distance from transmission lines, roads and urban areas, as 

also the terrain slope and the land cover. Among the many ways to evaluate these and other 

factors in an integrated way, a methodology with a great potential to be applied is the 

multicriteria analysis, used along with a Geographic Information System. The utilization of 

this methodology in this study aimed identify areas with great potential for the installation of 

aeolic, photovoltaic and heliothermal power generation systems. Among the evaluated criteria 

in this analysis are the ones shown above, considered in a classificatory way, as also some 

restrictive criteria, as environmental protected areas and water bodies. So, from the 

organization of all the data in a GIS and the posterior multicriteria analysis were generated the 

installing potential maps of each generation power technology, as shown above. These 

resultant mappings demonstrated that Rio Grande do Sul has a relatively high installing 

potential for wind and solar power generation systems. Although about 4% to 8% of the 

State’s area are composed by regions with impossibilities to the implantation, most part of the 

State has high potential values for the evaluated systems, above 60%, and as high as 90% in 

some sites. For the installation of wind energy systems, the shore region of the State has the 

higher values of potential. But, as for the solar power systems the best area is the West region 

of the State. Besides, these areas with high potential of installation intersect with areas of high 

potential of energy production. Therefore, the methodology of the combined use of 

multicriteria analysis and GIS was presented as extremely efficient, precise and with great 

potential for application. 

 

 

Key-word: Renewable energies. ArcGIS. Spatial planning. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

A crescente demanda de energia elétrica no Brasil, ocasionada pelo crescimento 

populacional e seu poder aquisitivo, gera uma necessidade de ampliação da capacidade 

instalada de geração de energia. 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012), a rede de geração 

de energia atual é composta por 2.660 instalações que geram cerca de 118.861.611 kW de 

potência, sendo que de todos esses empreendimentos, 65,3% são instalações hidrelétricas e 

cerca de 20% são classificados como sendo de fontes não renováveis, provenientes 

principalmente de combustíveis fósseis. Isso demonstra uma grande participação de 

empreendimentos causadores de impactos ambientais significativos, tais como a degradação 

de áreas naturais e emissões de poluentes atmosféricos (VAN HOESEN & LETENDRE, 

2010). 

Devido aos problemas inerentes à geração de energia a partir de fontes não renováveis, 

como a contribuição para o aumento da concentração de gases do efeito estufa, surge a 

necessidade de se optar por fontes alternativas de energia elétrica, tais como as energias eólica 

e fotovoltaica (IEA, 2006; ANEEL, 2008; JANKE, 2010). 

Visando diversificar a matriz energética brasileira o governo brasileiro vem criando 

leis e iniciativas para estimular a adoção de fontes renováveis de energia elétrica, como é o 

caso do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e o 

Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM). Esses 

programas tem em comum o objetivo de aumentar a participação de fontes de energia 

renováveis, tanto em grandes sistemas quanto em sistemas rurais descentralizados (TIBA et 

al., 2010; MME, 2012). 

Essas fontes renováveis, em especial a solar e a eólica, vêm apresentando um grande 

crescimento de participação na matriz energética mundial (IEA, 2006). No Estado do Rio 

Grande do Sul essa tendência também é observada, especialmente a partir de 2006, com a 

instalação de parques eólicos na região de Osório, atingindo um total de três usinas eólicas. 

Isso leva a energia eólica a ser responsável por aproximadamente 2,2% da geração estadual 

(SEPLAG, 2011). 

Para que sejam implantados empreendimentos de geração de energia a partir dessas 

fontes é preciso, inicialmente, que haja a disponibilidade de certas condições meteorológicas 

favoráveis, como a presença de ventos constantes, no caso da energia eólica e, a incidência de 
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radiação solar no caso de geradores fotovoltaicos (JANKE, 2010). Assim, é necessário que 

seja realizado um levantamento regional preliminar visando identificar locais que apresentem 

as características ideais para a implantação desses sistemas (AYDIN, KENTEL e DUZGUN, 

2009). 

Como a escolha de uma área ideal para a implantação depende de diversos fatores, tais 

como clima, distâncias de centros urbanos, distâncias de linhas de transmissão, uso do solo, 

além de outros fatores, é necessário aplicar uma metodologia que permita a integração e o 

processamento de todos os dados considerados (MOILOA, 2009). 

Dentre as diversas metodologias disponíveis, uma das formas de se integrar e 

processar todos esses fatores é através da análise multicritério, a qual se baseia na realização 

de uma ponderação da importância relativa de todos os fatores considerados, em conjunto 

com um Sistema de Informações Geográficas (SIGs). Isso permite obter um resultado único e 

padronizado, geralmente aplicado a grandes escalas espaciais (JANKE, 2010). 

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo: 

• Avaliar o potencial do Estado do Rio Grande do Sul para a instalação de plantas 

geradoras de energia solar e eólica; 

• Avaliar a representatividade espacial das classes de potencial resultantes; 

• Avaliar o potencial de geração energética dessas classes resultantes. 
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2 DESENVOLVIMENTO  
 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1.1  Panorama de geração das energias renováveis 

 

 

A participação das fontes de energia sustentáveis cresce a cada ano, com perspectivas 

de continuar nesse ritmo pelas próximas décadas (IEA, 2006). No ano 2011, essas fontes de 

energia renováveis respondem por aproximadamente 25% da capacidade total de geração de 

energia no âmbito mundial (REN21, 2012).  

Ainda, de acordo com o estudo Renewables 2012 – Global Status Report (REN21, 

2012), observa-se que as fontes renováveis representaram quase a metade da capacidade 

instalada no ano de 2011, sendo que a energia eólica e a solar fotovoltaica responderam, 

respectivamente, por 40% e 30% desse total de capacidade instalada a partir de fontes 

renováveis. 

Grande parte desse crescimento das fontes renováveis se deve a esforços 

governamentais, através da criação de incentivos para ampliar a participação das fontes 

renováveis na matriz energética mundial (SALINO, 2011). Um dos programas de destaque 

nesse contexto é o Global Green New Deal, do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), o qual recomenda um investimento na ordem de 1% do PIB mundial, o 

que totaliza cerca de US$ 750 bilhões, em tecnologias verdes, nas quais estão incluídas as 

energias renováveis (UNEP, 2009). 

Visando seguir a tendência mundial na ampliação da matriz energética renovável, 

além de valorizar as características regionais, foi criado no Brasil, dentro do âmbito do 

Ministério de Minas e Energia (MME) pela Lei 10.438/02 e revisado posteriormente pela Lei 

10.762/03, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). 

Esse programa tem por objetivo aumentar a participação de fontes alternativas de energia, em 

3.300 MW, através da implantação de empreendimentos com base em fontes eólica, de 

biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (MME, 2012). 

Outro programa de grande importância para a diversificação da matriz energética 

nacional e a adoção de fontes sustentáveis de energia elétrica é o Programa de 
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Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM), criado por um Decreto 

Presidencial em 1994. 

Entre os objetivos desse programa está a viabilização da instalação de microssistemas 

geradores de energia elétrica em comunidades isoladas, o aproveitamento de fontes 

energéticas descentralizadas e a complementação da oferta de energia dos sistemas 

convencionais através da utilização de fontes de energia renováveis (TIBA et al., 2010). 

Esses programas já surtem efeitos na diversificação da matriz energética mundial, pois 

atualmente o país conta com 81 plantas eólicas e 8 fotovoltaicas operando, com potência 

instalada de aproximadamente 1720 MW. Além disso, outros 77 empreendimentos de geração 

de energia eólica estão sendo construídos e mais 212 receberam outorga para a instalação e 

operação (ANEEL, 2012).   

 

 

2.1.1.1.1 Geração de energia eólica 

 

 

A geração de energia a partir de fontes eólicas é uma das grandes apostas para a 

ampliação da matriz energética a nível mundial. Segundo a World Wind Energy Association 

(2008), a energia eólica vem apresentando taxas anuais elevadas de ampliação da potência 

instalada, como pode ser visto na tabela 1. 

 

Tabela 1: Taxas anuais de crescimento da potência instalada de energia eólica no mundo.  

Ano Taxa de crescimento (%) 

1998 29,2 

1999 41,7 

2000 31,7 

2001 34,8 

2002 28,2 

2003 26,0 

2004 21,4 

2005 23,8 

2006 25,6 

2007 26,7 

2008 29,0 

Fonte: adaptado de World Wind Energy Report 2008 (WWEA, 2009). 
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Através dessas taxas anuais de ampliação da potência instalada, a energia eólica 

chegou a um patamar de 121.188 MW de potência instalada em 2008 (WWEA, 2009).  

Esse crescimento acentuado dessa fonte de energia se deve principalmente às 

vantagens apresentadas pela mesma, como por exemplo, ser renovável, ter uma perenidade, 

grande disponibilidade, independência de importações e custo zero na obtenção de 

suprimentos. (ANEEL, 2008). 

O Estado do Rio Grande do Sul possuía, já no ano de 2008, um complexo gerador de 

energia eólica com potência instalada de 150 MW, sendo considerado o maior do país 

(ANEEL, 2008). Abaixo, na figura 1, está apresentada uma imagem de um parque de geração 

de energia eólica, parte do complexo de Osório. 

 

 

Fonte: Portal Brasil, 2012. 

Figura 1: Parque Eólico de Osório, localizado no município de Osório – RS. 

 

Além disso, atualmente o Rio Grande do Sul conta com 12 empreendimentos de 

produção independente de energia eólica com potência outorgada de geração de 390.00,00 

KW (ANEEL, 2012). Esses empreendimentos podem ser vistos na figura 2, abaixo. 
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Fonte: ANEEL, 2012. 

Figura 2: Mapa com a localização dos empreendimentos de geração de energia eólica, de 

acordo com as suas fases de implantação. 

 

Um dos maiores obstáculos para a ampla adoção dessa fonte energética é o custo alto 

do MWh final (ANEEL 2008). Isso se deve principalmente ao investimento elevado na 

instalação das plantas (SALINO, 2011). Contudo, esses custos vêm sendo reduzidos nos 

últimos anos, com tendência de continuarem decaindo (EWEA, 2009). 
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Dessa forma, a relação positiva de benefícios oferecidos pela implantação de parques 

de energia eólicos e do custo decrescente dessa energia torna a energia eólica uma das 

principais alternativas energéticas renováveis. 

 

 

2.1.1.1.2 Geração de energia solar 

 

 

A energia solar, apesar de ainda não ter participação expressiva na matriz energética 

mundial, vem apresentando elevadas taxas de crescimento anual na capacidade instalada de 

produção, aumentando mais de 2.000% entre os anos de 1996 e 2006 (ANEEL, 2008). 

Atualmente existem diversas tecnologias para o aproveitamento da energia solar e sua 

transformação em energia elétrica. Dentre esses sistemas, os principais são os painéis 

fotovoltaicos e os concentradores solares. 

Os painéis fotovoltaicos, os quais podem ser vistos na figura 3, transformam 

diretamente a radiação solar em eletricidade através de um material semicondutor, geralmente 

o silício. Esse semicondutor, ao receber a radiação é estimulado, gerando um fluxo de elétrons 

(ANEEL, 2008). 

 

 

Fonte: RENI, 2012. 

Figura 3: Planta de geração de energia fotovoltaica com capacidade instalada de 100 MW em 

Perovo, Ucrânia. 
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No ano de 2011, a energia solar através de painéis fotovoltaicos conectados à rede 

apresentou um crescimento de quase 30 GW de potência instalada, ampliando a capacidade 

global em 74%, sendo considerada a tecnologia de geração com maior crescimento no mundo 

(REN21, 2012). 

 Já os concentradores solares se baseiam em um sistema heliotérmico, ou seja, a 

irradiação solar é captada e convertida em calor. Esse calor é captado por um sistema 

contendo algum fluido, o qual ao se aquecer gera vapor e é encaminhado para geradores de 

energia elétrica (ANEEL, 2008). 

 Essa tecnologia de geração energética conta com três principais variações, as quais 

partem do mesmo princípio de funcionamento citado acima, mas com diferenças estruturais. 

Esses sistemas, mostrados abaixo nas figuras 4, 5 e 6, são os Concentradores Cilíndrico-

Parabólicos, Concentradores de Discos Parabólicos e os Concentradores de Torres Centrais, 

respectivamente (IEA, 2003). 

 

 

Fonte: SOLARPACES, 2012. 

Figura 4: Concentradores Solares do tipo Cilíndrico-Parabólicos. 
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Fonte: SOLARPACES, 2012. 

Figura 5: Concentradores Solares do tipo Discos Parabólicos. 

 

 

Fonte: SOLARPACES, 2012. 

Figura 6: Concentradores Solares do tipo Torre Central. 

 

Um exemplo de planta comercial de geração de energia elétrica através de 

concentradores solares é a planta Nevada Solar One, a qual pode ser vista na figura 7. Essa 

planta fica localizada em Boulder City, no Estado de Nevada (EUA), em uma área de 

aproximadamente 130 ha e possui capacidade instalada de 64 MW. 
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Fonte: ACCIONA, 2012. 

Figura 7: Planta Nevada Solar One, geradora de energia elétrica através de concentradores 

solares.   

 

Assim, observa-se que a geração de energia solar apresenta um grande crescimento e 

uma tendência de manutenção ou até um incremento nas taxas de crescimento dessas fontes 

para os próximos anos. 

 

 

2.1.2 Potencial de geração de energia eólica e solar no Brasil e no RS 

 

 

O Brasil é um país favorecido tanto em relação aos ventos quanto à incidência de 

radiação solar. Isso leva a um grande potencial de geração energético a partir de parques 

eólicos e solares (ANEEL, 2008). 

A partir do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2001), é possível notar que o Brasil 

apresenta um grande potencial para geração de energia eólica. Isso se deve a uma presença de 

ventos duas vezes superior à média mundial, além de uma baixa volatilidade da oscilação da 

velocidade, o que facilita a sua previsão (ANEEL, 2008). 

De acordo com as estimativas, o país tem capacidade de potência instalável da ordem 

de 143 GW, sendo que a maior parte desse potencial se localiza na região Nordeste do país, 

seguida pelas regiões Sudeste e Sul (atlas eólico). 

O Estado do Rio Grande do Sul possui um grande potencial de geração de energia 

eólica, apresentando velocidades médias de vento estimadas acima da média nacional e sendo 

um dos Estados com maior potencial eólico do país (AMARANTE et al., 2001).  
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Abaixo pode ser visto o quadro 1 com os resultados gerais obtidos pelo Atlas Eólico 

do Rio Grande do Sul (2002). Esses resultados demonstram em termos totais os potenciais de 

capacidade instalável em função das áreas relativas a cada classe de velocidade do vento. 

Ainda, esses resultados consideram três modalidades de aerogeradores, em relação às suas 

alturas de instalação, 50 m, 75 m e 100m. Outro fator considerado é a possibilidade de 

instalação dos aerogeradores em terra firme ou sobre a água, sendo que nesse último caso, 

foram consideradas apenas as Lagoas dos Patos, Mirim e da Mangueira. 

 

Quadro 1: Potencial Eólico Estimado para o Estado do Rio Grande do Sul.  

  

Solo Firme Sobre Água 

 

Vento 

(m/s) 
Área (m²) 

Potência 

Instalável (GW) 
Área (m²) 

Potência Instalável 

(GW) 

5
0

 m
 

> 6,0 113.760 170,64 13.227 19,84 

> 6,5 39.603 59,4 13.106 19,66 

> 7,0 10.558 15,84 12.346 18,52 

> 7,5 2.367 3,55 6.202 9,3 

> 8,0 374 0,56 839 1,26 

> 8,5 11 0,02 12 0,02 

7
5

 m
 

> 6,0 195.516 293,27 13.282 19,92 

> 6,5 109.481 164,22 13.210 19,82 

> 7,0 36.284 54,43 13.006 19,51 

> 7,5 8.073 12,11 9.932 14,9 

> 8,0 1.329 1,99 3.279 4,92 

> 8,5 83 0,12 70 0,11 

1
0

0
 m

 

> 6,0 230.820 346,23 13.307 19,96 

> 6,5 173.044 259,56 13.264 19,9 

> 7,0 76.797 115,19 13.159 19,74 

> 7,5 21.696 32,54 12.084 18,13 

> 8,0 3.298 4,94 4.878 7,32 

> 8,5 230 0,34 242 0,36 

Fonte: CAMARGO et al., 2002. 

 

Como pode ser visto no quadro 1, acima, o Rio Grande do Sul possui a possibilidade 

de uma capacidade instalada que varia de 170,64 GW a 346,23 GW, para alturas de 50 m e 

100 m, respectivamente e, considerando a área disponível para ventos com classe velocidade 

média de acima de 6,0 m/s, as quais já constituem uma viabilidade técnica na operação das 

usinas eólicas (CAMARGO et al., 2002).  

Além disso, o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul (2002) apresenta como parte dos 

resultados uma relação de áreas mais favoráveis à implantação de empreendimento de 
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produção de energia eólica, dentre as quais se destacam a costa ao longo da Lagoa dos Patos e 

o Litoral Sul do Estado, como pode ser visto na figura 8. 

 

 

Fonte: CAMARGO et al., 2002. 

Figura 8: Mapeamento de potencial eólico do Rio Grande do Sul. 

 

A partir dos resultados obtidos pelo Atlas Solarimétrico do Brasil (TIBA et al., 2000), 

o país tem grande potencial solar, tanto em termos de insolação diária quanto em termos de 

radiação solar global diária. Ainda, nota-se que ambos os parâmetros apresentam maiores 

intensidades durante os meses de verão. Além disso, os maiores valores encontrados para 

essas variáveis se encontram na região Nordeste do Brasil. Esses mapeamentos podem ser 

vistos nas figuras 9 e 10, apresentadas a seguir. 



24 

 

 

 

Fonte: TIBA et al., 2000. 

Figura 9: Mapeamento da média anual da radiação solar global diária, com unidades em 

MJ/m².dia. 
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Fonte: TIBA et al., 2000. 

Figura 10: Mapeamento da média anual da insolação diária, com unidades em horas. 

 

A partir dos mapeamentos das figuras 9 e 10, é possível constatar que o Rio Grande do 

Sul apresenta valores médios de insolação e radiação solar bastante próximos da média 

nacional, da ordem de 6 a 7 horas de insolação diária média e de 14 a 16 MJ/m².dia de 

radiação diária média (TIBA et al., 2000). Isso demonstra que o Estado apresenta um 

potencial considerável para implantação de empreendimentos de geração de energia solar. 
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2.1.3 Fatores importantes para a avaliação de locais para a instalação de parques 

geradores de energia eólica e solar 

 

 

A definição dos fatores utilizados na realização de uma avaliação da aptidão e/ou 

viabilidade de um local para a instalação de parques de geração de energia eólica ou solar é 

uma etapa muito importante. 

Essa definição depende, principalmente, da opinião dos diversos envolvidos no 

projeto. Isso se deve ao fato das peculiaridades de cada região avaliada, além das legislações 

vigentes e do nível de detalhamento que se deseja obter no levantamento. 

Diversos autores que realizaram trabalhos envolvendo análises multicritérios para a 

escolha de áreas para implantação de empreendimentos diversos utilizaram diferentes 

abordagens para a definição de quais critérios considerar na análise. 

No caso do estudo apresentado por Hansen (2005), os critérios foram definidos após 

diversas entrevistas com especialistas em planejamento espacial da região do Mar Báltico, 

alvo do estudo. As entrevistas realizadas levaram à escolha de critérios que variam desde 

potencial de geração de energia eólica, áreas de proteção de fauna e flora a fatores relativos à 

localização de estruturas antrópicas, como linhas de transmissão e estradas. 

Em outro estudo relacionado à definição de áreas para a instalação de parques eólicos, 

Baban e Parry (2001) utilizaram uma metodologia de questionários, enviando-os para diversas 

organizações do Reino Unido. Para a definição dos critérios, 31 organizações responderam 

com documentos relativos a esse tema, resultando na escolha de critérios do meio físico, 

econômico, ambiental e de planejamento. 

Seguindo a mesma linha de estudo dos autores citados acima, o trabalho de Haaren e 

Fthenakis (2011) apresenta uma abordagem mais completa com relação à definição dos 

critérios considerados para o levantamento, os quais foram definidos a partir de comparação 

entre outros trabalhos realizados nesse âmbito.  

Nesse estudo, os autores definiram uma seleção de fatores bastante completa, 

separando-os em quatro classes: econômicos, de planejamento, físicos e ecológicos. Um dos 

diferenciais desse trabalho é a consideração de custos relativos à compra da terra e da 

instalação de estradas de acesso e das linhas de transmissão. 

Essa ampla variedade de critérios acaba levando a resultados com um alto nível de 

refinamento, permitindo uma avaliação bastante completa e que considere a melhor relação 

entre custo e benefício da região. 
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No estudo de avaliação ambiental de sistemas eólicos para planejamento espacial na 

região da Turquia Ocidental (AYDIN, KENTEL e DUZGUN 2010), os critérios também 

foram definidos através de uma revisão bibliográfica minuciosa e da consulta às leis vigentes. 

Esses critérios foram definidos em função dos objetivos ambientais escolhidos para limitar os 

impactos ambientais causados pela instalação das usinas. Apesar de não apresentar uma 

relação de fatores considerados tão completa quanto o estudo realizado por Haaren e 

Fthenakis (2011), esse trabalho conseguiu contemplar os principais impactos ambientais 

causados pela implantação dos sistemas, especialmente no âmbito da segurança para os meio 

naturais e antrópicos. 

Já o trabalho apresentado por Janke (2010) os critérios selecionados foram 

relativamente sucintos. Contudo, os mesmos são capazes de garantir uma cobertura bastante 

abrangente em relação aos aspectos técnicos e ambientais relacionados à implantação e 

operação de parques de geração de energia eólica e solar. Essa escolha reduzida de fatores 

pode ser uma alternativa recomendada para casos em que não existam muitos dados 

georreferenciados com qualidade e disponíveis para uso. 

É possível observar com esses trabalhos que existem certos critérios comuns a todos, 

como é o fato dos potenciais energéticos, das distâncias em relação a instalações de 

infraestrutura e áreas urbanas e da localização de áreas naturais sensíveis à interferência 

antrópica. 

Além disso, nota-se que exceto o trabalho realizado por Haaren e Fthenakis (2011), os 

demais trabalhos não levam em consideração os fatores econômicos, como preço dos terrenos 

e outros custos, de forma direta, apesar de considerarem alguns desses fatores indiretamente, 

como é o caso da distância de linhas de transmissão e estradas existentes. 

Dessa forma, é possível observar que a definição dos critérios que serão utilizados 

para a avaliação de áreas com potencial para a instalação de parques eólicos e solares depende 

diretamente dos objetivos de planejamento e as restrições locacionais definidas pelos autores 

do projeto, além da disponibilidade dos dados base para cada um desses critérios. 

 

 

2.1.4 SIGs aplicados à avaliação de aptidão de áreas 

 

 

A avaliação da aptidão ou viabilidade de uma área para a instalação de qualquer 

empreendimento se baseia na agregação de diversos dados espaciais de diferentes fontes, de 
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forma a gerar um resultado combinado. Uma das melhores opções para realizar a combinação 

significativa desses dados de critérios definidos pelo usuário é o uso dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs) (JANKE, 2010).  

De acordo com Korte (2001) no seu livro The GIS Book, existem diversas opções 

comerciais de Sistemas de Informações Geográficas que permitem a criação e manipulação de 

dados georreferenciados, de acordo com as necessidades específicas de cada usuário. Dessa 

forma, todos os SIGs apresentam etapas de funcionamento semelhantes, partindo da inserção 

de informações com referências geográficas para as etapas de análise e processamento até a 

saída de resultados na forma de mapas, imagens tridimensionais ou dados tabulares 

(TOMLINSON, 2007). Essas etapas podem ser vistas na figura 11, a seguir. 

 

 

Fonte: TOMLINSON, 2007. 

Figura 11: Etapas de um Sistema de Informações Geográficas. 

 

Uma das principais aplicações dos SIGs no âmbito do planejamento é a avaliação de 

aptidão de áreas para determinado fim (COLLINS et al., 2001; MALCZEWSKI, 2004). 

Dentre essas avaliações, vale citar o seu uso na avaliação de aptidão de áreas para a 

implantação de aterros sanitários (CALIJURI, MELO e LORENTZ, 2002; SANTOS e 

GIRARDI, 2007; AL-HANBALI, ALSAAIDEH e KONDOH, 2011; VICARI et al., 2012), 
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instalação de usinas eólicas (BABAN e PARRY, 2001; HANSEN, 2005; MOILOA, 2009; 

AYDIN, KENTEL e DUZGUN, 2010; JANKE, 2010; HAAREN e FHTENAKIS, 2011) e 

usinas solares (JANKE, 2010). 

A partir dos estudos dispostos acima é possível observar a potencialidade dos SIGs 

para a avaliação da viabilidade e/ou aptidão de áreas para a implantação de plantas geradoras 

de energia eólica e solar. 

 

 

2.1.5 Análise multicritério e seu uso na avaliação de potencial de áreas 

 

 

O levantamento de potencial para a instalação, em uma determinada região, de 

qualquer empreendimento que considere diversos fatores requer a utilização de algum método 

que realize a combinação dos critérios avaliados. 

Nesse contexto, a análise multicritério é um conjunto de procedimentos ou regras que 

envolvem a utilização de dados espaciais em conjunto com definições estabelecidas pelo 

tomador de decisão para gerar um resultado, o qual geralmente é um mapa (MALCZEWSKI, 

2004). 

A análise multicritério é um fator comum na maioria dos estudos realizados para a 

avaliação da aptidão e/ou viabilidade para instalação de empreendimentos. Isso se deve ao 

fato de essa metodologia apresentar a capacidade de agregar diferentes critérios sem inter-

relação alguma em um resultado prático (MOILOA, 2009). Dentre os métodos para realizar 

essa combinação dos critérios utilizados, o mais comumente utilizados são a Sobreposição 

Booleana e a Combinação Linear Ponderada (MALCZEWSKI, 2004). 

Em estudos de planejamento espacial, como é o caso da avaliação de locais para a 

implantação de algum empreendimento, é comum o uso desses métodos individualmente ou 

em conjunto. 

A Sobreposição Booleana é uma forma simples de combinar diversos dados com 

sobreposição espacial, se baseando em regras de AND(E) e OR(OU). A regra de E resulta em 

resultados rígidos, já que todos os critérios estarão, ou não, de acordo com a definição do 

usuário. Já a regra de OU é bastante liberal, pois os resultados serão incluídos mesmo que 

apenas uma variável se encontre dentro dos limites estipulados pelo usuário (JANKE, 2010). 

Assim, essa metodologia de sobreposição acaba sendo pouco flexível, pois não leva 

em conta a variação na importância de cada critério avaliado. 
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Já a Combinação Linear Ponderada (CLP) é um método de combinação de dados 

espaciais que se baseia no conceito de média ponderada, levando em consideração a 

importância relativa de cada atributo, resultando em um mapeamento contínuo (EASTMAN, 

2003; MALCZEWSKI, 2004). 

Assim, segundo Eastman (2003), utilizando a metodologia de CLP, a aptidão de uma 

área pode ser expressa pela equação 1, abaixo: 

 

             (1) 

 

Sendo, 

 

S = Aptidão; 

wi = Peso do fator i; 

xi = Nota criterial do fator i; 

 

Como pode ser visto na equação 1 acima, o processo é bastante simples e facilmente 

aplicável.  

Contudo, para que uma análise multicritério possa ser realizada de forma correta é 

necessário que todos os dados utilizados estejam dentro de uma mesma escala de valores 

(JANKE, 2010). Sendo assim, é muito comum que os dados passem por uma etapa de 

padronização antes de serem utilizados em uma análise multicritério. 

Apesar de ser um método mais flexível que a Sobreposição Booleana, a CLP falha 

quando precisa trabalhar com fatores restritivos, pois a mesma considera a ponderação de 

todos os fatores na forma de uma soma ponderada. 

Assim, como ambas as metodologias de análise multicritério expostas apresentam 

certas limitações quanto à sua forma de aplicação, observa-se que em casos que haja a 

necessidade de se considerar a importância relativa de critérios e ainda a existência de fatores 

restritivos a utilização combinada de ambas acaba se tornando uma alternativa com potencial 

de suprir as necessidades de forma mais completa. 
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2.2 MÉTODOS E MATERIAIS 

 

 

Para realizar todos os levantamentos e mapeamentos objetivados nesse trabalho, foram 

seguidas as etapas apresentadas na figura 12, a qual pode ser vista abaixo. 

 

 

Figura 12: Organograma das principais etapas realizadas nesse trabalho. 

 

 

2.2.1 Delimitação da Área de Estudo 

 

 

A região que foi avaliada por esse estudo é o Estado do Rio Grande do Sul, o qual, 

segundo o IBGE (2012), tem uma área de aproximadamente 281.748,54 km². Os limites de 

estudo, os quais se encontram entre os paralelos 27°03'42'' e 33°45'09'' latitude sul, e os 

meridianos 49º42'41'' e 57º40'57'' longitude oeste (SEPLAG, 2011), podem ser vistos na 

figura 13, apresentada a seguir. 
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Figura 13: Delimitação do Rio Grande do Sul, área abrangida pelo presente estudo. 

 

 

2.2.2 Programa Utilizado 

 

 

Todos os processos necessários para a obtenção dos resultados finais foram realizados 

dentro da suíte de softwares ArcGIS
®
 10, o qual é um sistema completo para soluções de 

planejamento e gestão através do conhecimento geográfico (ESRI, 2012). 

Esse conjunto de programas permite que seja criada e organizada a Base de Dados 

Georreferenciados, assim como as etapas de pré-processamento desses mesmos dados, o que 

inclui conversão de sistemas de coordenadas geográficas, conversão entre diferentes formatos 

digitais, entre outras. 

Além disso, através do software ArcMap
®
, incluído nessa suíte, serão realizadas as 

análises multicritérios previstas, assim como os mapeamentos finais da região de estudo e os 

levantamentos das áreas de aptidão. 
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2.2.3 Fatores Considerados para o Levantamento 

 

 

O levantamento do potencial do Estado do Rio Grande do Sul para a implantação 

desses empreendimentos, avaliados por esse estudo, considerou alguns fatores que apresentam 

influência significativa na viabilidade técnica e econômica na instalação e operação desses 

empreendimentos. Esses critérios, apresentados no quadro 2, foram definidos através de uma 

revisão bibliográfica extensa, resultando nos fatores considerados para esse estudo.  

 

Quadro 2: Fatores considerados para o levantamento de aptidão para a instalação de parques 

geradores de energia eólica/solar. 

Fator Justificativa Situação Ideal 

Potencial eólico/solar 

(JANKE, 2010) 

Influencia diretamente na aptidão de 

uma área para a instalação de um 

empreendimento de energia 

eólica/solar 

Quanto maior o potencial 

eólico/solar mais energia 

pode ser gerada por esses 

empreendimentos 

Distância de linhas de 

transmissão (BABAN 

& PARRY, 2001) 

A distância da região de instalação em 

relação às linhas de transmissão 

influencia nos custos de instalação do 

empreendimento e da transmissão da 

energia gerada 

Quando mais próximo das 

linhas de transmissão 

melhor, pois os custos de 

instalação das novas linhas e 

da transmissão de energia 

serão menores 

Distância de estradas 

(BABAN & PARRY, 

2001) 

A distância da região de instalação do 

empreendimento em relação às 

estradas influencia nos custos de 

instalação e operação do 

empreendimento 

Quanto mais próximo à 

estradas já existentes, 

menores serão os custos de 

transporte para a instalação e 

operação do sistema 

Distância de centros 

urbanos (HANSEN, 

2005; JANKE, 2010) 

A distância da região avaliada em 

relação aos centros urbanos é uma 

preocupação da população, em função 

da geração de ruídos e impacto visual 

A implantação desses 

empreendimentos deve 

respeitar uma distância 

mínima dos centros urbanos, 

visando reduzir os impactos 

sobre a população 
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Fator Justificativa Situação Ideal 

Declividade 

(BABAN & PARRY, 

2001) 

A declividade do terreno pode causar 

dificuldades técnicas de instalação, 

além de reduzir o potencial 

eólico/solar da área 

Quanto mais plana a área de 

implantação e seus 

arredores, mais fácil será a 

instalação dos 

empreendimentos  

Alocação em áreas de 

matas e florestas 

(AYDIN, KENTEL e 

DUZGUN, 2010) 

A proximidade desses 

empreendimentos, em especial os 

parques eólicos, pode causar impactos 

significativos na fauna da região. 

Além disso, a instalação desses 

sistemas em locais de vegetação 

arbórea implica na remoção prévia da 

mesma 

Quanto mais afastado de 

matas e florestas, menor será 

o impacto negativo causado 

a animais que habitam essas 

vegetações e às próprias 

formações vegetais 

Alocação em 

Unidades de 

Conservação (UCs) e 

florestas públicas 

A alocação desses empreendimentos 

em locais protegidos é proibida por 

lei, ou extremamente restritiva e 

burocrática 

A instalação desses sistemas 

deve ser realizada em 

regiões que não sejam 

classificadas como unidades 

de proteção 

Recursos hídricos  Devido a inviabilidades técnicas e 

financeiras a instalação não deve ser 

realizada em áreas de rios e 

reservatórios. A única exceção é no 

caso das usinas eólicas, as quais 

podem ser instaladas em grandes 

reservatórios 

A alocação desses 

empreendimentos de energia 

solar deve ocorrer em locais 

de terra firme. Já no caso 

dos geradores eólicos, a 

instalação deve ocorrer em 

terra firme ou em 

reservatórios de grandes 

dimensões 

 

Como pode ser visto no organograma da metodologia (figura 12), na fase inicial do 

levantamento foi realizada a definição dos pesos aplicados para cada fator apresentado no 

quadro acima, de acordo com a sua importância e influência na aptidão de uma área para a 

instalação desses sistemas geradores de energia elétrica a partir de fontes eólicas e/ou solares. 
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Esses pesos levaram em consideração a importância relativa de cada atributo, seguindo 

como modelo o trabalho realizado por Janke (2010). Os critérios e seus pesos atribuídos estão 

apresentados no quadro 3, o qual pode ser visto a seguir. 

 

Quadro 3: Pesos de importância relativa de cada atributo utilizado no estudo. 

Atributo Valores possíveis Peso 

Potencial eólico/solar 0 a 1 40% 

Distância de linhas de transmissão 0 a 1 20% 

Distância de estradas 0 a 1 10% 

Distância de centros urbanos 0 a 1 10% 

Declividade 0 a 1 10% 

Matas e florestas 0 ou 1 10% 

UCs  0 ou 1 - 

Florestas públicas 0 ou 1 - 

Recursos hídricos 0 ou 1 - 

 

Como pode ser visto no quadro 3, os atributos relativos às áreas protegidas ou restritas 

e corpos d’água não tiveram pesos definidos. Isso se deve ao fato desses atributos serem os 

únicos restritivos, dessa forma necessitam de uma abordagem diferente no momento da 

análise multicritério. 

Como há uma diferença de abordagem para os sistemas eólicos e solares, os critérios 

apresentados no quadro 2 foram aplicados de acordo com o quadro 4. 

 

Quadro 4: Aplicação dos fatores considerados em função das classes de empreendimento. 

  Fator 
Energia 

Eólica 

Energia 

Fotovoltaica 

Energia 

Heliotérmica 

F
a
to

r
e
s 

C
la

ss
if

ic
a

tó
r
io

s Potencial Eólico X     

Potencial Solar   X X 

Distância de Linhas de transmissão X X X 

Distância de Estradas X X X 

Distância de centros urbanos X X X 

Declividade X X X 

Uso do Solo X X X 

F
a
to

r
e
s 

R
e
st

r
it

iv
o
s Unidades de Conservação X X X 

Florestas públicas X X X 

Recursos hídricos (exceto grandes reservatórios) X     

Recursos hídricos (completo)   X X 
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2.2.4 Base de Dados e Sistema de Informações Geográficas 

 

 

Para a realização dos levantamentos de aptidão para a implantação de sistemas 

geradores de energia eólica e solar na área de estudo, foram utilizados dados 

georreferenciados. Esses dados possuem como característica principal a presença de 

coordenadas geográficas para os dados utilizados. 

A relação dos dados utilizados e as suas respectivas fontes estão dispostas no quadro 

5. 

 

Quadro 5: Relação dos dados base utilizados no estudo e suas respectivas fontes. 

Atributo Fonte 

Potencial eólico/solar CEPEL/INPE (2009) 

Linhas de transmissão ANEEL (2012) 

Estradas HASENACK e WEBER (2010) 

Centros urbanos  HASENACK e WEBER (2010) 

Imagens de satélite com dados de 

Altitude 
MIRANDA (2005) 

Imagens LandSat 7 para cobertura 

do solo 
INPE (2012) 

Unidades de conservação MMA (2012) 

Florestas públicas MMA (2007) 

Recursos hídricos HASENACK e WEBER (2010) 

Usinas Geradoras de Energia Eólica ANEEL (2012) 

 

Todos esses dados digitais georreferenciados foram obtidos no formato vetorial ou 

raster e, após a obtenção dos mesmos, eles foram organizados em um Sistema de Informações 

Geográficas, o qual facilitou a manipulação e conversão desses dados, além das etapas de pré-

processamento necessárias. 

 

 

2.2.5 Pré-Processamento dos Dados Base 

 

 

Para que fosse realizada a análise multicritério para a obtenção do mapeamento de 

aptidão das áreas para a implantação dos sistemas de geração de energia eólica e solar foi 

necessário realizar o pré-processamento dos dados obtidos. 
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Esse pré-processamento consistiu em diversas etapas de procedimentos que foram 

aplicados apenas quando necessário para cada tipo de dado obtido, de forma a padronizá-los. 

Como citado anteriormente, no item 2.2.2, toda essa etapa foi realizada dentro da suíte 

de programas ArcGIS
®
 10. 

 

 

2.2.5.1 Conversões de Sistemas de Coordenadas 

 

 

Parte dessa etapa preliminar de pré-processamento visou converter todos os dados 

georreferenciados para o mesmo sistema de coordenadas geográficas, de forma a garantir 

concordância espacial dos mesmos. 

Dessa forma, todos os dados digitais obtidos que não estavam com o sistema de 

coordenadas geográficas WGS 1984, definido como padrão desse estudo, foram convertidos 

para o mesmo. 

Essa conversão de coordenadas foi feita através da ferramenta de Conversões e 

Projeções, presente como ferramenta padrão do software utilizado. 

 

 

2.2.5.2 Cálculos de Distâncias dos Atributos 

 

 

Para avaliar a distância de cada local avaliado em relação aos atributos considerados 

em função de proximidade, como foi o caso das linhas de transmissão, da rede viária e dos 

centros urbanos. 

Assim, os dados referentes a esses três critérios foram processados através da 

ferramenta de Distâncias Euclidianas, a qual permitiu calcular uma superfície contínua 

(raster) para cada fator, contendo os valores de distância em relação ao atributo mais próximo 

para cada ponto da superfície. Os dados base e os resultados desse processo podem ser vistos 

no Apêndice A. 
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2.2.5.3 Conversões de Formatos Digitais 

 

 

Outra ação dentro da etapa de pré-processamento é a conversão de formatos de alguns 

dados vetoriais para o formato de raster, a qual foi realizada pela ferramenta Converter para 

Raster. 

Esse é o caso dos dados de potencial eólico e solar, das Unidades de Conservação, dos 

reservatórios hídricos e das florestas públicas, os quais foram adquiridos em formato vetorial 

de polígonos e, após essa etapa de pré-processamento foram transformados em grades 

contínuas de dados. 

Isso é feito por ser a melhor forma de se realizar cálculos como a análise multicritério, 

já que a mesma é de fácil aplicação e bastante eficiente para dados em formato de superfície 

contínua (EASTMAN, 2003).  

 

 

2.2.5.4 Cálculos de Declividade 

 

 

Como não foi encontrado nenhum levantamento de declividade para a área de estudo, 

foi necessário utilizar uma abordagem alternativa. Essa abordagem partiu da obtenção dos 

dados de altitude, disponibilizados pelo projeto Brasil em Relevo (MIRANDA, 2005), o qual 

apresenta uma grade de altitude para todo o país. 

Assim, após se obter os dados referentes ao Estado do Rio Grande do Sul, o 

procedimento foi realizado através da ferramenta Declividade, gerando uma grade (raster) de 

declividade para toda a área de estudo. 

 

 

2.2.5.5 Mapeamento do Uso do Solo 

 

 

A cobertura do solo foi um dos fatores avaliados para a análise multicritério desse 

estudo, visando garantir que a implantação desses sistemas ocorra principalmente em áreas 

sem formações arbóreas. 
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Como não há dados disponíveis sobre a cobertura atual do solo do Rio Grande do Sul, 

foi necessário realizar esse levantamento prévio. Esse processo foi realizado através da 

Classificação Supervisionada das imagens de satélite obtidas junto ao Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. Esse mosaico de imagens do satélite Landsat 7 pode ser visto no 

Apêndice B. 

Para garantir um levantamento com qualidade, foram utilizadas imagens que datam do 

ano de 2007 até 2012, de acordo com a disponibilidade e qualidade das imagens 

disponibilizadas no banco de dados da instituição. Devido à complexidade e o tempo 

necessário desses levantamentos e da necessidade de apenas para avaliar os locais com 

cobertura vegetal arbórea ou não, essa etapa de pré-processamento visou identificar as 

formações vegetais de grande porte, diferenciando-as dos demais usos do solo. 

 

 

2.2.5.6 Avaliação Condicional de Atributos Restritivos 

 

 

Visando preparar os dados de cobertura do solo das áreas de formações arbóreas, 

Unidades de Conservação, rios e reservatórios e das florestas públicas, foi realizada uma 

avaliação condicional nos mesmos. 

Essa avaliação foi realizada para gerar uma grade contínua de dados, adotando o valor 

0 para locais onde não é possível a instalação desses parques geradores de energia eólica e 

solar e, adotando o valor 1 para locais onde essa instalação é permitida. 

Essa etapa passa por uma abordagem diferente entre os sistemas eólicos e solares. Para 

os sistemas de geração de energia eólica, considerou-se a possibilidade de instalação na 

superfície das Lagoas dos Patos, Mirim e da Mangueira, enquanto que para os sistemas 

solares considerou-se que a instalação deve ocorrer exclusivamente em terra firme. 

Dessa forma, para o levantamento do potencial de implantação de parques eólicos, 

adotou-se o valor 1 para esses grandes corpos hídricos, ou seja, apto para instalação. Já no 

caso dos sistemas solares, o valor dessas áreas foi aplicado como sendo 0. 

Para realizar esse procedimento foi aplicada a equação 2 na ferramenta de cálculos de 

raster. 
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     (      (  )       )   (2) 

 

Sendo, 

 

Ri’ = fator restritivo corrigido no formato raster; 

Ri = fator restritivo original no formato raster; 

 

Os dados base utilizados para realizar esses procedimento, assim como seus 

respectivos resultados estão apresentados no Apêndice C. 

 

 

2.2.5.7 Padronização dos Critérios Considerados 

 

 

Após as etapas anteriores de cálculos de distância dos atributos, declividade e 

levantamento do uso do solo, todos os dados resultantes para os critérios avaliados foram 

necessários serem padronizados, como exposto no item 2.1.5. 

Isso foi realizado para transformar os seus valores para uma escala que varia entre 0 e 

1. Para isso todos os valores de cada conjunto de dados são divididos pelo maior valor 

presente em seu respectivo conjunto de dados. 

Essa etapa será realizada através da ferramenta de Cálculos de Raster, na qual se 

aplicou a equação 3, apresentada a seguir. 

 

    
  

     
       (3) 

 

Sendo, 

 

Ci = novo valor padronizado do critério i; 

ci = valor original do critério i; 

cmaxi = maior valor observado no conjunto de dados do critério i; 

 

No caso dos atributos em que a melhor situação é o menor valor possível, como é o 

caso da distância em relação às linhas de transmissão de energia e estradas, além da 
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declividade, após a padronização foi preciso realizar a inversão dos valores calculados. Para 

isso utilizou-se a equação 4, aplicada na ferramenta de Cálculos de Raster. 

 

             (4) 

 

Sendo, 

 

Cci = valor padronizado corrigido (invertido) do critério i; 

Ci = valor do critério i após a etapa de padronização; 

 

Após essa etapa, os dados resultantes já estão de acordo com os requisitos mínimos 

para poderem ser utilizados na análise multicritério. 

 

 

2.2.6 Análise Multicritério 

 

 

Após a obtenção dos dados base e seu pré-processamento, de acordo com o necessário 

para cada tipo de dado, foi realizada a análise multicritério. 

Essa análise considerou os fatores definidos na fase exploratória e apresentados no 

item 2.1.3, os quais foram inseridos previamente no SIG e pré-processados para se adequarem 

para essa etapa. 

Dentre as diversas técnicas de análise multicritério que existem, o levantamento 

potencial para a instalação de parques de geração de energia a partir de fonte eólica ou solar 

no Estado do Rio Grande do Sul foi feito, inicialmente, através da Combinação Linear 

Ponderada (CLP). Além disso, após a CLP foi realizada uma Sobreposição Booleana, visando 

remover áreas restritivas à instalação desses empreendimentos, como apresentado no item 

2.2.3. 

Assim, todos os fatores resultantes das etapas de pré-processamento foram utilizados 

como dados de entrada para o cálculo dessa análise multicritério composta, como pode ser 

visto na equação 5, apresentada a seguir. 
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  (∑   
   
      )             (5) 

 

Sendo, 

 

S = potencial da área para a implantação das usinas eólicas/solares; 

Ci = critérios definidos para o levantamento no item 2.2.3; 

Pi = pesos de cada critério aplicado, de acordo com o item 2.2.3; 

R1 = fator restritivo de UCs; 

R2 = fator restritivo de florestas públicas; 

R3 = fator restritivo de corpos hídricos; 

 

Vale observar que o fator restritivo relacionado aos corpos hídricos (R3) é diferente 

para os sistemas eólicos e solares, como exposto no item 2.2.5.6. 

 

 

2.2.7 Pós-Processamento dos Resultados 

 

 

Visando a obtenção de resultados finais com maior nível de detalhamento, além de 

facilitar a apresentação dos mesmos, foram realizadas algumas etapas de pós-processamento 

dos mapeamentos resultantes da análise multicritério. 

 

 

2.2.7.1 Reclassificação dos Mapeamentos 

 

 

A reclassificação das três rasters resultantes da análise multicritério tem o propósito de 

gerar novas rasters, com seus valores agrupados em classes. O principal motivo para a 

realização dessa etapa é permitir que fossem feitas as conversões necessárias dos 

mapeamentos resultantes. 

Essa reclassificação agrupou os valores resultantes da análise multicritério em classes 

de 0% a 100%, variando 10% entre uma classe e outra. 
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O número final de classes depende dos dados originários dos mapeamentos, dessa 

forma, caso alguma das grades não possua valores dentro de alguma das classes definidas, 

essa classe não será utilizada. 

 

 

2.2.7.2 Conversão de Formatos 

 

 

Para que seja possível realizar o cálculo das áreas relativas a cada classe de potencial 

de instalação desses empreendimentos no ArcGIS é primeiro necessário converter as três 

rasters dos mapeamentos de potencial para o formato de polígonos (shapefile). 

Dessa forma, realizaram-se as conversões desses mapeamentos através das 

ferramentas de conversões inclusas no programa. 

 

 

2.2.8 Cálculos de Áreas Totais e Representatividades das Classes de Potencial 

 

 

Após a realização da análise multicritério, para ambos os tipos de geração de energia 

avaliados, foram realizados os cálculos das áreas totais, divididas por classes de potencial. 

Essa etapa visou gerar resultados que permitiram inferir sobre a representatividade das 

áreas de cada classe de aptidão em relação à área total do Estado do Rio Grande do Sul, 

apresentando assim, valores absolutos de área e valores de representatividade das mesmas. 

Visando obter uma estimativa do potencial de capacidade de geração de energia de 

cada tecnologia, também foi realizada a avaliação do potencial energético em função das 

áreas de cada classe dos resultados dos mapeamentos. 

Dessa forma, com os resultados das áreas totais de cada classe, foi possível avaliar 

quais as classes com maior ocorrência na área de estudo e a sua potencialidade energética 

respectiva. 
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2.2.9 Geração de Mapas Temáticos 

 

 

Para tornar a visualização dos resultados mais compreensível e completa, foram 

gerados mapas temáticos para cada um dos três mapeamentos resultantes, incluindo 

informações extras, como por exemplo, a localização dos empreendimentos de geração de 

energia já instalados no Estado. 

 

 

2.2.10 Validação Comparativa 

 

 

Visando avaliar a qualidade dos resultados obtidos, compararam-se o mapeamento 

resultante da análise multicritério composta para os sistemas eólicos com o mapeamento da 

localização dos empreendimentos eólicos existentes no Rio Grande do Sul. 

Essa etapa buscou verificar se os locais selecionados para esses empreendimentos é 

coincidente com regiões que apresentem um potencial alto para a instalação dos mesmos.  

Para isso extraiu-se os valores de potencial de implantação desses sistemas eólicos 

para as respectivas coordenadas geográficas de cada usina eólica avaliada. 

Esses valores foram posteriormente organizados em uma tabela comparativa, a qual 

relaciona as usinas com suas situações de implantação, coordenadas geográficas, potência 

outorgada e o valor de potencial resultante da análise multicritério. 

Vale salientar que esse procedimento só foi realizado para os sistemas eólicos, pois 

ainda não existe nenhum sistema de geração de energia solar no Estado. Contudo, assume-se 

que a validação possa ser estendida para os sistemas solares, tendo em vista que a 

metodologia da análise multicritério realizada é a mesma para ambos os sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

2.3.1 Mapas Temáticos 

 

 

 Com a geração dos mapas temáticos, a partir dos dados resultantes da análise 

multicritério composta, é possível observar os padrões de distribuição das classes de potencial 

para a instalação dos parques de geração de energia eólica e solar no Rio Grande do Sul.  

Como base para a localização de algumas das principais cidades do Estado do Rio 

Grande do Sul, utilizou-se o mapeamento realizado pela National Geographic (2012), o qual 

pode ser visto no Apêndice D. 

 

 

2.3.1.1 Potencial de Instalação de Parques Eólicos 

 

 

A realização da análise multicritério composta permitiu a criação dos mapas de 

potencial para a instalação de Parques Eólicos para todo o Estado.  

Esses mapas foram classificados de acordo com a ocorrência dos valores resultantes, 

sendo que a maior frequência desses valores se encontra acima de 60%. 

O mapa temático desses valores de potencial para a instalação de Parques Eólicos no 

Rio Grande do Sul está apresentado a seguir, na figura 14. 
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Figura 14: Mapa temático do potencial para a instalação de empreendimentos geradores de 

energia eólica no Rio Grande do Sul. 

 

Como pode ser visto no mapa apresentado na figura 14, o Estado possui um potencial 

relativamente alto para a instalação de Parques Eólicos, apresentando uma grande ocorrência 

de valores de potencial acima de 60% para a implantação desses sistemas. 

Além disso, é possível observar que as áreas com maior potencial para a instalação 

desses Parques Eólicos se encontram concentradas no litoral do Rio Grande do Sul, mais 

especificamente abaixo dos 30º de latitude Sul e a leste da longitude 54º Oeste. 
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Através desse mapeamento nota-se que não se obteve valores de potencial acima de 

90%, sendo que os maiores índices de potencial encontrados para a área de estudo foram da 

ordem de 89,05%. 

Devido a possibilidade de instalação de sistemas off-shore, ou seja, sobre a superfície 

da água, as três principais lagoas do Estado foram mantidas como áreas passíveis de 

implantação. Isso demonstrou ser uma boa alternativa, tendo em vista que essas áreas 

apresentaram um potencial relativamente alto para a instalação de geradores eólicos. 

Como o fator que recebeu o maior peso, ou seja, a maior importância relativa nesse 

estudo foi o potencial eólico, é possível observar que as áreas que apresentaram os melhores 

índices de potencial para a instalação de sistemas geradores de energia eólica coincidem com 

os maiores valores de densidades de potência do Estado, como pode ser visto na figura 15. 
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Figura 15: Mapeamento da densidade de potência eólica do Rio Grande do Sul. 

 

Sendo assim, a figura 15 permite ver que os maiores valores de densidade de potência 

se encontram no litoral do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região mais ao Sul do 

Estado. 

Além disso, outro mapa temático, apresentado na figura 16, permite avaliar o potencial 

de instalação dos sistemas eólicos para algumas das principais cidades do Estado. Sendo 

assim, observa-se a grande variedade de classificações na região metropolitana de Porto 

Alegre, a qual apresenta desde locais não permitidos para a instalação como locais com alto 

potencial para essa instalação. 
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Figura 16: Mapa temático das classes de potencial para a instalação de Parques Eólicos em 

relação aos principais municípios do Rio Grande do Sul. 

 

Outra constatação que pode ser feita é que os valores de potencial mais baixo para 

áreas passíveis de instalação, ou seja, áreas com potencial diferente de 0, se encontram 

concentrados na região da Serra Gaúcha. 

Essa grande ocorrência de valores de potencial abaixo de 70% na região da Serra 

Gaúcha pode ser atribuída, além do baixo potencial eólico, à cobertura do solo e declividade. 

Esses fatores podem ser observados nas figuras 17 e 18, apresentados a seguir. 
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Figura 17: Mapeamento da cobertura do solo do Estado do Rio Grande do Sul, em relação às 

formações arbóreas. 
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Figura 18: Mapeamento da declividade do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Como pode ser obsevado nos mapas de cobertura do solo e de declividade, a região da 

Serra Gaúcha possui uma grande concentração de formações arbóreas e um relevo bastante 

acentuado, apresentando declividades acima de 30%, podendo chegar a valores extremos 

acima de 400% em alguns pontos. 

Dessa forma, é possível notar a influência de ambos os fatores na obtenção de valores 

relativamente baixos para a implantação desses sistemas eólicos, já que a situação ideal para a 

implantação de parques geradores de energia eólica inclui uma cobertura do solo que não 

contenha vegetação natural e baixas declividades. 
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A declividade também justifica o alto potencial de instalação de Parques eólicos no 

litoral do Estado, já que essa região possui relevos relativamente planos, como exposto na 

figura 18. 

Ao se comparar os resultados obtidos através desse trabalho com o mapeamento da 

localização dos empreendimentos eólicos do Rio Grande do Sul nota-se uma grande 

concordância, o que auxilia na validação dessa metodologia de levantamento de potencial 

para instalação desse tipo de empreendimento. Essa comparação entre os resultados obtidos 

pela análise multicritério e os empreendimentos eólicos do Estado pode ser vista na figura 19, 

apresentada abaixo. 
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Figura 19: Comparação entre o mapeamento do potencial de instalação de Parques Eólicos e 

os empreendimentos existentes no Estado. 

 

De acordo com a figura 19, a maior parte dos empreendimentos eólicos instalados, em 

construção ou outorgados no Estado se localiza em áreas com potencial relativamente alto 

para a instalação dos mesmos.  

Nesse contexto destacam-se os empreendimentos localizados no litoral do Rio Grande 

do Sul, como é o caso do Parque Eólico de Osório. Essa concentração de complexos eólicos 

nessa região, inclusive os empreendimentos em fase de outorga, acaba validando 

qualitativamente a metodologia utilizada nesse estudo. 
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2.3.1.2 Potencial de Instalação de Parques de Energia Solar 

 

 

 

Assim como para os sistemas eólicos, foram gerados mapas temáticos  do potencial 

para instalação de parques de geração de energia solar. 

Esses mapas temáticos apresentam o potencial diferenciado entre as duas tecnologias 

de geração de energia solar avaliadas, painéis fotovoltaicos e concentradores solares. 

 

 

2.3.1.2.1 Mapas de Potencial para Sistemas de Painéis Fotovoltaicos 

 

 

A análise multicritério realizada para os sistemas fotovoltaicos, ou seja, que geram 

energia a partir da radiação solar, resultou no mapa de potencial apresentado a seguir, na 

figura 20. 
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Figura 20: Mapa temático do potencial para a instalação de empreendimentos geradores de 

energia solar fotovoltaica no Rio Grande do Sul. 

 

Como pode ser visto no mapa acima (figura 20), o Rio Grande do Sul tem um 

potencial relativo maior para a instalação de sistemas fotovoltaicos que para Parques Eólicos. 

Contudo, vale salientar que esses mapeamentos não podem ser comparados diretamente, já 

que as escalas de potencial de geração de energia são diferentes, entre outros fatores. 

 Além disso, ao contrário do mapeamento para sistemas eólicos, as melhores áreas 

para a implantação de complexos geradores de energia fotovoltaica se concentram no Oeste 

do Estado, especialmente na divisa com a Argentina, como também pode ser visto na figura 

21. 
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Figura 21: Mapa temático das classes de potencial para a instalação de Usinas Solares 

fotovoltaicas em relação aos principais municípios do Rio Grande do Sul. 

 

Através do mapa da figura 21 é possível notar que próximo à divisa com a Argentina 

se concentram os maiores valores de potencial de instalação de complexos geradores de 

energia solar. 

Além disso, nota-se que uma grande área com alto potencial foi classificada como 

proibitiva para a instalação desses sistemas, valor de potencial zero, devido à existência da 

Área de Proteção Ambiental Ibirapuitã (MMA, 2012), próxima ao município de Santana do 

Livramento. 
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Vale observar que essa área de proteção, assim como todas as demais, foi considerada 

da mesma forma tanto para os sistemas eólicos como para ambos os sistemas de geração de 

energia solar. 

Como os sistemas de geração de energia solar dependem principalmente da 

disponibilidade de radiação solar, pode-se notar que o alto potencial de instalação de plantas 

solares na região Oeste do Estado é coincidente com os dados de radiação solar 

disponibilizada pelo INPE (2009). Esses dados de radiação podem ser vistos distribuídos 

espacialmente no mapa apresentado na figura 22. 

 

 

Figura 22: Mapeamento da radiação solar utilizada no levantamento de potencial para 

sistemas fotovoltaicos. 
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Como pode ser visto na figura 22, os maiores valores de radiação solar incidente se 

encontram na região Oeste, chegando a valores de até 6.000 W/m²/d. Esses dados vão ao 

encontro dos resultados obtidos na análise multicritério, a qual reproduz esse padrão de 

radiação de forma muito semelhante na maior parte das áreas. 

Além disso, pode-se observar que apesar de a declividade e a cobertura do solo 

apresentarem certo impacto negativo nos resultados, como o ocorrido com o levantamento 

para sistemas eólicos, esse impacto acaba sendo amortecido devido ao potencial solar 

apresentar menor variação na sua faixa de valores. 

 

 

2.3.1.2.2 Mapas de Potencial para Sistemas de Concentradores Solares 

 

 

Assim como realizado para os sistemas fotovoltaicos apresentados acima, foram 

criados mapas temáticos para os sistemas de geração de energia a partir de concentradores 

solares. O mapa de potencial para a instalação de parques com base em concentradores solares 

está apresentado abaixo na figura 23. 
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Figura 23: Mapa temático do potencial para a instalação de empreendimentos geradores de 

energia solar por concentradores solares no Rio Grande do Sul. 

 

Os resultados obtidos para o potencial de instalação desses concentradores solares 

apresentam uma tendência de distribuição espacial muito semelhante aos resultados dos 

sistemas fotovoltaicos. Contudo, esse sistema apresenta um potencial relativamente menor, 

tendo em vista que, visualmente, apresenta maiores extensões de áreas com potencial abaixo 

de 80%. 

Além disso, a partir da observação do mapa apresentado abaixo na figura 24, observa-

se que a maior concentração de áreas com alto potencial de instalação desses sistemas se 
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localiza numa faixa entre os municípios de São Borja e Santana do Livramento, mesmo com a 

presença de uma área de proteção ambiental nessa mesma região. 

 

 

Figura 24: Mapa temático das classes de potencial para a instalação de Usinas Solares em 

relação aos principais municípios do Rio Grande do Sul. 

 

Essa concentração de valores altos de potencial de instalação na região Oeste do Rio 

Grande do Sul, assim como para os sistemas fotovoltaicos, também pode ser explicada pela 

alta radiação solar incidente nessa área, além da sua respectiva importância relativa. A 

distribuição dessa radiação utilizada na avaliação do potencial de instalação de sistemas 

heliotérmicos pode ser vista na figura 25, apresentada a seguir. 
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Figura 25: Mapeamento da radiação solar utilizada no levantamento de potencial para 

sistemas héliotermicos. 

 

Assim como os dados de radiação solar para sistemas de geração fotovoltaica, a 

radiação solar direta para sistemas héliotermicos apresenta uma tendência de concentração de 

valores relativamente elevados na região Oeste do Estado. 
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2.3.2 Levantamento Quantitativo das Classes de Potencial 

 

 

A partir do cálculo da área de cada polígono presente no mapeamento final de cada 

sistema de geração de energia avaliado e do seu respectivo cruzamento com os mapas de 

potencial de geração energética foi possível obter a relação entre áreas e potenciais de geração 

de cada classe de potencial para instalação de empreendimentos eólicos e solares. Esses 

resultados foram agregados em tabelas para cada tecnologia avaliada.  

 

 

2.3.2.1 Potencial de Instalação de Sistemas Eólicos 

 

 

A partir dos resultados da análise multicritério composta para sistemas de geração de 

energia eólica elaborou-se a tabela 2, a qual relaciona as áreas e respectivas densidades de 

potência com as classes de potencial resultantes dessa análise. 

 

Tabela 2: Relação das áreas de cada classe de potencial de instalação de empreendimentos 

eólicos e suas respectivas densidades médias de potência. 

Classes de 

Potencial 

(%) 

Área (km²) Área (%) 
Densidade Média de 

Potência (MW/km²) 

0 11.325,98 4,02% 391,04 

0 – 10 - - - 

10 – 20 - - - 

20 – 30 - - - 

30 – 40 - - - 

40 – 50 35,73 0,01% 297,88 

50 – 60 25.590,33 9,08% 320,58 

60 – 70 173.528,84 61,59% 357,64 

70 – 80 62.937,65 22,34% 469,90 

80 – 90 8.330,02 2,96% 614,90 

90 – 100 - - - 

Total 281.748,54 100,00%  

 

Ao se observar a tabela 2, apresentada acima, é possível constatar que a maior parte do 

Rio Grande do Sul apresenta um potencial de instalação de sistemas eólicos entre 60-70%, o 

que é coerente com a constatação realizada visualmente através do mapeamento apresentado 
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no item 2.3.1.1. Essa classe de potencial é seguida, com relação ao total de área, pela classe de 

80-90%, a qual representa 22,34% da área total do Estado. 

Além disso, apesar de o mapeamento indicar que uma porção considerável da área 

total do Estado apresentar impossibilidade de implantação, ou seja, potencial igual 0%, apenas 

4,02% da área total se encontra nessa classificação. Isso se deve, em grande parte, à 

consideração das Lagoas dos Patos, da Mangueira e Mirim como sendo tecnicamente aptas 

para a instalação de sistemas geradores de energia eólica. 

Outra observação que pode ser feita é a relação entre o potencial de instalação dos 

sistemas eólicos e a densidade média de potência, apresentando uma relação de 

proporcionalidade, ou seja, quanto maior a densidade de potência de cada local, maior o 

potencial para a instalação desses empreendimentos. Essa constatação reafirma a o resultado 

apresentado visualmente pelas figuras 14 e 15. 

A partir dos resultados apresentados na tabela 2, é possível inferir que o Estado possui 

uma densidade de potência média de 388,30 MW/m². Esse valor foi obtido através da 

ponderação dos valores de densidade de potência em relação à representatividade das áreas 

das classes de potencial de instalação dos sistemas eólicos. 

Vale salientar que não foi realizado o levantamento da potência instalada total, pois a 

mesma depende de fatores técnicos, como a eficiência da geração, que não foram abordados 

nesse trabalho. 

 

 

2.3.2.2 Potencial de Instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar 

 

 

2.3.2.2.1 Sistemas Fotovoltaicos 

 

 

Os resultados dos cálculos das áreas representativas de cada classe de potencial 

avaliado e suas respectivas radiações médias incidentes são apresentados a seguir, na tabela 3. 
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Tabela 3: Relação das áreas de cada classe de potencial de instalação de empreendimentos 

solares fotovoltaicos e suas respectivas radiações incidentes. 

Classes de 

Potencial 
Área (km²) Área (%) 

Radiação solar incidente 

(MW/km²/d) 

0       24.048,90  8,54%                              5.543,71  

0 – 10  -  -  -  

10 – 20  -  -  -  

20 – 30  -  -  -  

30 – 40  -  -  -  

40 – 50  -  -  -  

50 – 60           158,72  0,06%                              5.188,78  

60 – 70         2.445,62  0,87%                             5.239,95  

70 – 80       36.932,93  13,11%                              5.566,26  

80 – 90     189.170,64  67,14%                              5.660,08  

90 – 100       28.991,73  10,29%                              5.721,14  

Total     281.748,54  100,00% 
 

 

Seguindo o padrão observado nos sistemas eólicos, as áreas com maior potencial para 

a instalação de sistemas geradores de energia solar coincidem com as áreas de maior 

incidência de radiação solar, como pode ser visto também nas figuras 20 e 22, as quais 

apresentam, respectivamente, o mapeamento de potencial para a instalação de parques 

fotovoltaicos e o mapeamento de radiação solar incidente. 

Ainda, de acordo com a tabela 3, mais de 90% da área total do Estado, ou 

aproximadamente 255.095,3 km², apresenta potencial de instalação de sistemas fotovoltaicos 

maiores que 70%. Desses 90% do total da área estadual, 67,14% dessa área total apresenta um 

potencial de instalação entre 80% e 90%. 

Além disso, esse cruzamento entre as áreas das classes de potencial e suas respectivas 

radiações possibilitou estimar uma radiação incidente total ponderada de aproximadamente 

5.640,22 MW/km²/d, sendo considerada alta quando comparada com o mapeamento 

apresentado pela imagem 19. 

Da mesma forma que para a geração de energia eólica, não foi realizado o 

levantamento da possível capacidade instalada do Estado relacionando-a com as classes de 

potencial, pois para isso seria necessária uma abordagem muito mais detalhada do que esse 

trabalho propõe para esses sistemas, além de assumir algumas condições ideais para as 

estimativas. 
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2.3.2.2.2 Sistemas Heliotérmicos 

 

 

A tabela 4, apresentada abaixo, é resultando do mapeamento do potencial de instalação 

dos sistemas à base de concentradores solares. Essa tabela segue o mesmo padrão das tabelas 

2 e 3, apresentadas acima. 

 

Tabela 4: Relação das áreas de cada classe de potencial de instalação de empreendimentos 

solares héliotérmicos e suas respectivas radiações incidentes. 

Classes de 

Potencial 
Área (km²) Área (%) 

Radiação solar 

incidente (MW/km²/d) 

0 24.109,69 8,56% 4.955,77 

0 – 10 - - - 

10 – 20 - - - 

20 – 30 - - - 

30 – 40 - - - 

40 – 50 2,26 0,00% 4.304,00 

50 – 60 384,84 0,14% 4.202,77 

60 – 70 7.518,76 2,67% 4.534,88 

70 – 80 50.331,20 17,86% 5.058,33 

80 – 90 184.900,08 65,63% 5.187,69 

90 – 100 14.501,71 5,15% 5.550,95 

Total 281.748,54 100,00% 
 

 

Como pode ser visto na tabela 4, a maior parcela do território do Estado apresenta 

potencial para instalação de empreendimentos solares a partir da tecnologia de concentradores 

solares entre 80% e 90%. Além disso, mais de 91,3% da área do Rio Grande do Sul apresenta 

potencial para a instalação desses empreendimentos acima de 70%. Essas distribuições de 

valores de área total de cada classe são muito semelhantes às obtidas para os sistemas 

fotovoltaicos. 

Ao contrário dos sistemas geradores de energia eólica, para os sistemas heliotérmicos 

as áreas de corpos hídricos, mesmo com grandes áreas superficiais, não foram consideradas 

como aptas à instalação. Dessa forma, o mapeamento realizado para esses sistemas apresenta 

mais que o dobro de áreas inaptas à instalação, quando comparados com os sistemas eólicos. 

Essas áreas inaptas somam 24.109,69 km², representando 8,56% da área total do Estado. 

Além disso, estima-se que o Rio Grande do Sul apresente uma radiação incidente 

média, obtida através da ponderação das áreas de cada classe, de aproximadamente 5.144,65 
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MW/km²/d. Esse valor de radiação direta é menor que o apresentado pela radiação inclinada 

utilizada para sistemas fotovoltaicos, mas ainda pode ser considerada relativamente alta para o 

Estado, conforme a imagem 25. 

Os locais com alto potencial para instalação de empreendimentos heliotérmicos são 

diretamente relacionados às áreas com alta incidência de radiação solar direta. Isso pode ser 

observado tanto na tabela 4, quanto nas imagens 23 e 25.  

Esse resultado é semelhante ao obtido para os geradores eólicos e fotovoltaicos. Isso 

se deve ao fato de o potencial de geração energética ser o critério com maior importância 

relativa, como definido na metodologia. 

Assim como para os outros dois sistemas avaliados, não foi realizada nenhuma 

inferência com relação à possível capacidade instalada de cada sistema e suas respectivas 

gerações energéticas, isso também se relaciona ao escopo e à abordagem do trabalho. 

 

 

2.3.3 Validação Qualitativa da Metodologia 

 

 

Para validar quantitativamente essa metodologia foi realizada a comparação da 

localização dos empreendimentos geradores de energia eólica com o potencial para a 

instalação desses empreendimentos nas respectivas localizações, a qual pode ser vista abaixo 

no quadro 6. 

 

Quadro 6: Comparação entre a localização dos empreendimentos eólicos estaduais e o seu 

respectivo potencial para instalação. 

Nome do empreendimento Situação Latitude Longitude 
Potência 

outorgada (KW) 

Potencial p/ 

Instalação (%) 

Cerro Chato I  Construção -30,841 -55,725 30000 68,74% 

Fazenda Rosário 2 Construção -30,448 -50,406 20000 81,96% 

Sangradouro 2 Construção -29,939 -50,313 26000 64,05% 

Sangradouro 3 Construção -29,960 -50,316 24000 66,82% 

Cerro Chato II  Operação -30,838 -55,689 30000 68,69% 

Cerro Chato III  Operação -30,808 -55,718 30000 66,55% 

Fazenda Rosário Operação -30,443 -50,389 8000 81,66% 

Fazenda Rosário 3 Operação -30,446 -50,423 14000 82,27% 

Parque Eólico de Osório Operação -29,958 -50,283 50000 74,07% 

Parque Eólico de Palmares Operação -30,456 -50,406 8000 76,85% 

Parque Eólico dos Índios Operação -29,992 -50,267 50000 74,45% 

Parque Eólico Sangradouro Operação -29,992 -50,267 50000 74,45% 
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Nome do empreendimento Situação Latitude Longitude 
Potência 

outorgada (KW) 

Potencial p/ 

Instalação (%) 

Atlântica II Outorga -30,324 -50,334 30000 74,54% 

Atlântica IV Outorga -30,311 -50,318 30000 71,68% 

Atlântico V Outorga -30,298 -50,309 30000 76,29% 

Parque Eólico Elebrás  Outorga -32,886 -52,759 126000 70,46% 

Parque Eólico Giruá Outorga -28,033 -54,300 11050 66,06% 

Parque Eólico Osório 2 Outorga -29,954 -50,252 24000 71,25% 

Parque Eólico Osório 3 Outorga -29,981 -50,255 26000 64,14% 

Parque Eólico Pinhal Outorga -30,217 -50,267 9350 16,17% 

Parque Eólico Xangri-lá Outorga -29,781 -50,096 6000 47,27% 

Piloto de Rio Grande Outorga -32,143 -52,111 4500 80,04% 

Pontal 2 B Outorga -30,277 -50,798 10800 81,19% 

REB Cassino I Outorga -32,201 -52,223 24000 81,21% 

REB Cassino II Outorga -32,210 -52,212 21000 80,77% 

 

Como pode ser observado no quadro comparativo, quase todos os empreendimentos 

avaliados se localizam em áreas que apresentaram um potencial relativamente alto para a 

instalação dos mesmos. Esses parques eólicos apresentam um potencial médio para instalação 

de aproximadamente 70,5%, podendo chegar, em algumas localidades, a valores acima de 

80%. 

Apesar de a maior parte dos parques eólicos se encontrarem em áreas com alto 

potencial de instalação, os empreendimentos outorgados Parque Eólico de Pinhal e Parque 

Eólico de Xangri-lá apresentaram resultados dissonantes, com valores de potencial para a 

implantação de 16,17% e 42,27%, respectivamente. Esses resultados fora do padrão geral 

podem ser explicados pela escala e resolução dos dados base, pois como os mesmos 

apresentam baixo detalhamento é possível a ocorrência de localização errônea de atributos. 

A partir dessa comparação é possível constatar a capacidade do modelo para a 

avaliação de locais propícios para a instalação de empreendimentos eólicos. Apesar de não ser 

possível realizar essa comparação para usinas solares, é possível afirmar que essa metodologia 

também é válida para esses sistemas solares, tendo em vista que a análise se baseia nos 

mesmos critérios para ambas as tecnologias. 
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3 CONCLUSÃO 
 

 

A validação positiva da utilização da análise multicritério em conjunto com um 

Sistema de Informações Geográficas se apresentou como uma ferramenta eficaz na 

localização de áreas com potencial para a instalação de parques geradores de energia eólica e 

solar. 

O Rio Grande do Sul, com base nos dados obtidos neste trabalho, apresentou um 

potencial relativamente alto para a instalação desses sistemas, com a maior parcela de seu 

território sendo classificado com valores acima de 60% de potencial para instalação. 

A proporcionalidade direta entre o potencial de geração energética e o potencial para a 

instalação dos empreendimentos avaliados se mostrou bastante visível, acarretando em 

valores de potencial energético médio estadual relativamente elevado. 

Os sistemas de geração de energia solar apresentaram maior potencial quando 

comparados à geração de energia eólica, chegando próximo a 100% em alguns locais. 

Contudo, não é possível utilizar essa comparação como fator único para a tomada de decisão, 

pois os potenciais para geração energética dos sistemas avaliados não foram previamente 

padronizados. Isso se deve ao fato do escopo do trabalho não contemplar essa avaliação 

conjunta e à grande complexidade de opções técnicas inerentes às tecnologias avaliadas pelo 

mesmo. 

A resolução e precisão dos resultados obtidos dependem diretamente da 

disponibilidade de dados georreferenciados e da qualidade dos mesmos. No caso do Brasil, a 

quantidade de dados disponível permite apenas realizar um levantamento em uma escala 

macro, sem muito detalhamento em pontos específicos. 

Devido à potencialidade de aplicação dessa metodologia, propõe-se que sejam 

avaliados outros critérios que possam ser incluídos na mesma, com vista a melhorar a precisão 

dos resultados. Além disso, como a mesma é composta por diversas etapas complementares, 

sugere-se o desenvolvimento de uma rotina computacional que permita automatizar todo o 

processo.  

De forma a avaliar a qualidade e a aplicabilidade dessa metodologia, recomenda-se 

que seja realizada uma comparação da mesma com outros métodos e ferramentas utilizados 

para a localização de áreas propícias para a instalação de usinas eólicas e solares. 
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APÊNDICE A 
 

 

DADOS BASE E MAPEAMENTOS DE DISTÂNCIA DE LINHAS DE 

TRANSMISSÃO, REDE VIÁRIA E ÁREA URBANAS 
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Figura 26: Mapeamento digital das linhas de transmissão, utilizado como base para os 

cálculos de distância. 
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Figura 27: Mapeamento de distâncias a partir de linhas de transmissão, utilizado como critério 

na realização da análise multicritério. 
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Figura 28: Mapeamento digital da rede viária, utilizado como base para os cálculos de 

distância. 
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Figura 29: Mapeamento de distâncias a partir de linhas da rede viária, utilizado como critério 

na realização da análise multicritério. 
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Figura 30: Mapeamento digital das áreas urbanas, utilizado como base para os cálculos de 

distância. 
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Figura 31: Mapeamento de distâncias em relação às áreas urbanas estaduais, utilizado como 

critério na realização da análise multicritério. 
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APÊNDICE B 
 

 

MOSAICO DE IMAGENS DE SATÉLITE UTILIZADAS PARA O 

LEVANTAMENTO DE USO DO SOLO 
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Figura 32: Mosaico das imagens do satélite Landsat 7 utilizadas para o levantamento de uso 

do solo. 
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APÊNDICE C 
 

 

DADOS BASE E MAPEAMENTOS CONDICIONAIS DOS CRITÉRIOS 

RESTRITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

Figura 33: Mapeamento digital das áreas de florestas públicas, utilizado como base para as 

análises condicionais dos fatores restritivos. 
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Figura 34: Mapeamento da análise condicional relativo às florestas públicas. 
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Figura 35: Mapeamento digital das áreas de Unidades de Conservação, utilizado como base 

para as análises condicionais dos fatores restritivos. 
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Figura 36: Mapeamento da análise condicional relativo às Unidades de Conservação. 
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Figura 37: Mapeamento digital das áreas de Hidrografia, utilizado como base para as análises 

condicionais dos fatores restritivos. 
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Figura 38: Mapeamento da análise condicional relativo aos recursos hídricos, aplicado a 

sistemas eólicos. 
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Figura 39: Mapeamento da análise condicional relativo aos recursos hídricos, aplicado a 

sistemas solares. 
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APÊNDICE D 
 

 

MAPA TEMÁTICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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Figura 40: Mapa temático do Estado do Rio Grande do Sul, com algumas das suas principais 

cidades e atributos. 
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