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Energia e desenvolvimento sustentável 
Alcançar três objetivos simultaneamente  gera  grandes  benefícios  

Garantir o Acesso 
Universal a Energia 

Duplicar a 
participação das  
energias renováveis 

Alcançar os objetivos 
do SE4All… 

Duplicar a taxa de 
melhoria na 
Eficiência Energética 

… Faz com que 
muitas metas de 
desenvolvimento 
sejam possívies 

▪ Melhorias  à saúde 
▪  Incrementos  na 

produtividade agrícola 
▪ Empoderamento da 

mulher 
▪ Criação de negócios e 

emprego 
▪ Desenvolvimento 

econômico 
▪ Atendimento das metas 

de desenvolvimento do 
milênio 

▪ Iluminação / aplicações 
que requerem menor 
consumo de energia 

▪ Utilização mais eficiente 
dos combustíveis fósseis 

▪ Redução de custos de 
energia para o consumidor 
final 

▪ Redistribuição de perdas 
de eletricidade 

▪ Sistemas elétricos mais 
confiáveis 

▪ Acesso à energia em 
zonas não conectadas a 
rede elétrica 

▪ Novas oportunidades 
para pequenos 
empresários 

▪ Estabilidade nos custos 
energéticos 

▪ Seguridade Energética e 
redução de custos de 
importação de energia 

▪ Redução de impactos 
ambientais 



América do Norte  

Fonte: Cinzano, Falchi, Elvidge 



Europa 

Fonte: Cinzano, Falchi, Elvidge 



América do Sul 

Fonte: Cinzano, Falchi, Elvidge 



Relação entre consumo de energia e 
crescimento do PIB: causalidade unidirecional 

• Países desenvolvidos: 

 

 
 

• Países em desenvolvimento: 

 

Crescimento 
Econômico 

Crescimento 
Econômico 

Aumento do Consumo  
de Energia 

Aumento do Consumo  
de Energia 



Aumento do PIB e crescimento econômico nos 
países em desenvolvimento – 1980 -2030  

Fonte: IEA, 2006 



Consumo de eletricidade per capita em 2010 
Região Consumo de eletricidade/População (kWh/capita) 

África* 561 

Sudeste da Ásia* 741 

América Latina 1.982 

Brasil 2.384 

China 2.944 

Mundo 2.975 

Oriente Médio* 3.257 

União Européia – 27 6.285 

Estados Unidos 13.394 

Fonte: IEA, 2013; UN Data 2013 *Ano base: 2009 



Capacidade Instalada de Geração Elétrica na ALC em 
2010 (MW) 

Fonte: OLADE, 2011 *Geotérmica e eólica 



Mapa de Consumo de eletricidade (kWh/capita) 

Fonte: World Bank, 2013 



Mudança cultural para tomada de decisão de 
investimentos estratégicos 

• A discussão deve envolver a sociedade civil; 

• Informação, educação e disseminação do 
conhecimento são fundamentais para a expansão 
das energias renováveis; 

• O Observatório de Energias Renováveis para a 
América Latina e o Caribe é uma ferramenta de 
difusão de informação e conhecimento a respeito 
das energias renováveis na ALC. 
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Observatório de Energias Renováveis para a ALC 
Missão: 

 Reunir esforços dentro e fora da região para aumentar a 
presença e os fluxos de investimentos das fontes renováveis 
na América Latina e Caribe. 

Objetivos: 

 Aumentar o acesso ao conhecimento relacionado às energias 
renováveis; 

 Promover a cooperação Sul-Sul; 

 Aumentar os investimentos em tecnologias de energias 
renováveis dentro da região; 

 Capacitar e preparar os profissionais e a sociedade civil da 
região para que atuem ativamente na indústria das energias 
renováveis. 

 



1.1 Relatórios Técnicos 

1.2 Sistema de Informações 

Enérgeticas Georeferenciadas 
1.3 Balanços Energéticos 

1.4 Biblioteca Digital de 

Energias Renováveis 

1. Portal do Observatório 



2. Plataforma do Conhecimento 

 Agrupa informações especializadas que estão dispersas na 
região; 

 Atua como uma extensa biblioteca digital de informação 
especializada, dinâmica e em constante atualização; 

 Permite que empresas, institutos, universidades e 
consultores especializados possam adicionar documentos 
e informações relevantes. 



3. Centros Internacionais de Excelência 

3.1  Centro Internacional de Energias Renováveis com Ênfase em Biogás         
 Parque Tecnológico de Itaipu, Brasil: 

 Desenvolver o conceito de biogás como um produto energético de alto 
valor estratégico; 

 Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental a nível local, 
regional e nacional. 

3.2  Centro de Excelência em Energia Solar, UNAM, México: 

 Fornece serviços de consultoria e cooperação técnica nas áreas de energia 
solar FV e térmica.  



4. Capacitação e Informação 

Executores: 

• Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) – Líder do consórcio 

• Universidad de Salamanca (USAL) 

• Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

• Fundación CEDDET 

   Parceiros: 

• Universidade Católica de Brasília (UCB) 

4.1  Criação de curso online sobre energias renováveis na ALC 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=universidade+catolica+de+brasilia&source=images&cd=&cad=rja&docid=k8v2vuY89SF3aM&tbnid=iQHe1dQW4-JhIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.capitalcomunicacao.com.br/Releases/LAFITdaUCB.html&ei=5xAAUvSMGIi49QTo4oHIAg&bvm=bv.50165853,d.eWU&psig=AFQjCNGnFKxlBo1-YTFKdFMW3ZnrbJIZhQ&ust=1375822399947802


Programa de fomento de la 

Capacidad en energías renovadles 

Objetivos do curso para o estudante:  

1. Adquirir habilidades e conhecimentos  das fontes de energia renovável; 

2. Conhecer distintas alternativas tecnológicas; 

3. Resolver problemas práticos; 

4. Adquirir novos conhecimentos para a entrada no mercado de trabalho; 

5. Compreender as energias renováveis no contexto da ALC. 
 
 

 

4. Capacitação e Informação 



Programa de fomento de la 

Capacidad en energías renovadles 

Cursos 1ª edição – outubro 2013:  

1. Energia e Mudanças Climáticas; 

2. Energia solar fotovoltaica; 

3. Energia solar térmica; 

4. Energia mini-eólica; 

5. Pequenas centrais hidrelétricas; 

6. Biogás; 

7. Eficiência energética em edificações. 

WWW.RENENERGYOBSERVATORY.ORG 

 

4. Capacitação e Informação 



Programa de fomento de la 

Capacidad en energías renovadles 
4. Capacitação e Informação 

4.2  Workshops e Encontros 

 Outubro de 2013: Realização do 1º Encontro Latino Americano de Energia e 
Sistemas  hidrelétricos, 6º Fórum Energia para o Presente e 3º encontro 
técnico regional do Observatório “Energia hidrelétrica de pequena escala: 
Uma solução local para a mudança do clima e o desenvolvimento 
sustentável” em conjunto com o International Center on Small Hydro Power 
(IC-SHP) e o Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (CERPCH/Unifei). 



Obrigado! 
g.aishemberg@unido.org 

www.renenergyobservatory.org 

 


