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•utilização ótima

adiamento de investimentos

diversificação da matriz

aproveitamento da complementaridade

aproveitamento das diferenças fusos horários

climas

compartilhamento de recursos
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• Diversos estudos já desenvolvidos comprovam a existência

de complementaridades entre fontes distintas e entre regiões

no caso de diferentes bacias hidrográficas na América do Sul,

como é o caso do estudo realizado pelo Projeto CIER 01 (vide

CIER (1995)).
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• A busca de uma matriz energética limpa, com ênfase na

geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como

a , de natureza intermitente,

;

• Esta intensificação da expansão das formas de geração

renovável reforça a necessidade de

das possibilidades de

integração entre os sistemas elétricos dos diversos países.
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2. Status

8

Complementação eólico-hidráulica
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Figure 3 – Source: Brazilian Wind Energy Center – CBEE / UFPE 2000 Available on www.eolica.com.br

Exemplo de Complementaridade sazonal eólico-
hidráulica no NE Brasileiro



2. Status
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Fatores de carga reais de fontes renováveis
em operação na América do Sul



Fonte: ANEEL, Google Earth 2017
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Aproveitamentos eólicos no NE do Brasil: localização e capacidades
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Mas... há que superar obstáculos:

• A é o energético que requer o

para ser transmitido pelos sistemas de diferentes países.

, infelizmente, não costuma ser

formulada com clareza nos diversos países;



. 

– – é 

.

, devidamente 

registradas em acordos internacionais -

– devem 

a busca por soluções técnicas
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• Mecanismos regulatórios claros para 
importação e exportação de energia. 

• Participação isonômica de importadores 
em leilões de energia elétrica. 

• Incentivar a construção de 
empreendimentos vocacionados para 
exportação.

• Implementação de estímulos regulatórios 
e econômicos.
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