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Desenvolvimento Agrário foram liberados após fechamento da proposta do
projeto que visava atender aos objetivos do próprio MDA, do Movimento dos
Pequenos Agricultores e da Embrapa Clima Temperado. O interesse do
Ministério em conhecer as principais características dos sistemas de microgeração de energia elétrica distribuída, do MPA em verificar a viabilidade técnica
e econômica destes sistemas e da Embrapa de ver a relação entre as variáveis
meteorológicas e geração de energia elétrica tornava clara a intenção do projeto
em subsidiar políticas públicas que pudessem auxiliar o pequeno agricultor
familiar. Na formulação da proposta juntou-se ao trabalho instituições de ensino
e pesquisa relacionadas à parte elétrica da proposta. O Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia Sul Rio-grandense (IFSul) e a Universidade
Católica de Pelotas (UCPel) também com interesse na formação de recursos
dentro do projeto.
Os trabalhos iniciaram depois da liberação dos recursos em novembro de
2013, onde a primeira atividade foi a organização dos editais do pregão digital
feito pelo departamento de compras da Embrapa Clima Temperado. Realização
do evento técnico chamado de “Encontro sobre Energia Renovável na agricultura
familiar” realizado no dia 17 de dezembro de 2013, em parceria com a UCPel,
IFsul e o Instituto Social Padre Josino.
Após definição das posições de instalação dos conjuntos híbridos de
geração de energia renovável, a instalação das unidades de geração foram
iniciados em janeiro de 2014. Foram instalados os sistemas na sede da Embrapa
Clima Temperado (EECascata) e no Campus CAVG do IFSul em Pelotas. Na
cidade de São Lourenço em uma na comunidade Quilombola e na cidade de

Candiota na propriedade do Sr. Erick Logemann, assentado da reforma agrária,
foram instalados outros dois. Na cidade de Santa Cruz do Sul, na sede da
Cooperativa de Pequenos Agricultores Cooperfumos e na Cooperativa
Cooperbios na cidade de Seberi foram construídos os outros sistemas. As
instalações buscavam uma instituição de pesquisa, para acompanhar os
trabalhos e difundir a tecnologia, na instituição de ensino, também para
acompanhar os trabalhos e servir como material didático, nas cooperativas de
pequenos agricultores apresentar a tecnologia a um grande número de
produtores, e em duas pequenas propriedades com sistema de distribuição de
energia por sistema ‘Monobucha’ (Sistema monofilar com retorno por terra MRT).
Este tipo de microgeração de energia ligação distribuída conectada a
redes ’Monobucha’, realizada na comunidade Monjolo, acredita-se ser a primeira
a se ter conhecimento mundialmente. Para este tipo de ligação o sistema teve
que sofrer algumas adaptações para esta condição que foi conseguida devido
ao grande esforço dos dois parceiros do projeto que foram a empresa
fornecedora dos equipamentos, ENERSUD e a CEEE distribuidora de energia
para esta localidade do estado do Rio Grande do Sul.
No dia 16 de setembro foi oficialmente conectada a rede da CEEE os
sistemas de microgeração distribuída localizados nos capôs experimentais da
Embrapa (Cascata) e do IFSul (CAVG). A importância deste acontecimento
deve-se a ser as duas primeiras conexões oficiais deste tipo na distribuidora de
energia elétrica, CEEE. A partir deste evento acredita-se abriram-se portas que
facilitaram novos empreendimentos deste tipo. Sem dúvida esta foi a primeira
grande vitória do projeto bem como a adequação das normas técnicas da
distribuidora para facilitar a aceitação de projetos dessa natureza.
Após a conexão dos geradores à rede ocorreram problemas nos geradores
eólicos instalados, os quais queimavam a medida que iam gerando CE injetando
energia à rede de distribuição. Provavelmente estes problemas ocorreram
devido a variação da voltagem da rede, ao isolamento dos alternadores eólicos,
a regulagem do inversor, a dispersão de energia do alternador quando este rede
não estava em condições adequadas à injeção de energia, e outros não
identificados, mostrando que não havia compatibilidade entre o inversor, as
condições da energia disponível e o gerador eólico.

Figura 1. Vista da instalação das estações de geração de energia, dos
equipamentos e da estação meteorológica automática

Esta incompatibilidade gerou queima de vários dos alternadores que
prontamente foram trocados pelo fornecedor, mesmo fora da garantia de
operação. A troca foi feita por equipamentos adaptados adequadamente
(aumento do isolamento dos fios do alternador e regulagem do inversor) a esta
nova condição. Estas modificações mostraram-se corretas, visto que não
ocorreram mais queima de equipamentos. Este fator também foi um dos motivos
da redução do período de coleta de dados de geração até o momento.
Após a solução dos problemas a geração já vem sendo medida e
registrada nos equipamentos de medição da Embrapa bem como vem sendo
observada nas contas mensais nos locais de instalação. Na comunidade
Monjolo, a conta de energia elétrica já mostra saldo de geração, onde aparecem
os créditos a serem consumidos em data posterior, visto que a geração esta
maior do que o consumo em alguns meses. No assentamento também o valor
da conta é praticamente igual ao da geração.
Atualmente já se tem as primeiras relações entre os elementos
meteorológicos vento e radiação solar com a geração de energia elétrica. Nos
locais onde foram colocadas as estações meteorológicas automáticas foi
verificada as relações com os dados dos primeiros meses de coleta. As relações
se encontram na Figura 1, mostrando que a geração solar tem apresentado os
melhor visto que a quantidade de energia gerada é maior do que a eólica e a
relação entre os parâmetros apresenta melhores coeficientes o que representa
uma relação mais estreita entre radiação solar e geração de energia. Se forem
mantidas as relações podemos concluir que a aplicabilidade das placas solares,
atualmente é maior do que a dos geradores eólicos e que as placas poderiam
imediatamente, com o conhecimento existente, serem recomendadas para os
produtores se economicamente forem viáveis. Já os geradores eólicos nos
levam a crer que as condições escolhidas como, local de instalação, regulagem
dos equipamentos, e modelos, ainda não estão todos adequados à geração no
meio rural. Para que fossem melhoradas as condições de geração, com certeza
teríamos que ter critérios de escolha mais técnicos, com levantamento prévio
das condições locais do vento, uma regulagem e talvez um novo modelo de
inversor, tipo de alternador ou de pás mais adequadas a variações de direção e
velocidade do vento.

Com relação a outras formas de geração de energia renovável propostas
no trabalho estas não foram testadas devido a problemas operacionais
relacionados a mão-de-obra para abastecer e coletar dados dos biodigestores e
com relação a geração hídrica, problemas com inexistência de turbinas
adequadas inicialmente e com o atraso da realização de obras de um produtor
parceiro.
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Figura 2 Relações entre as varáveis meteorológicas e a geração de energia nos
três locais de medição, CEC, CAVG e Comunidade quilombola.

Consumo energia (KWh)

Gerações e valores
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2014
2015
2016
2017
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Consumo energia (KW)

meses do ano

1000
800
600

2014

400

2015
2016

200

2017

0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

meses do ano

Energia Injetada (Reais)

120,00
100,00
80,00

2015

60,00

2016

40,00

2017

20,00
-

Energia injetada (Reais)

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
120
100
80
60

2015

40

2016

20

2017

0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

meses do ano

Energia Injetada (KWh/dia)

6
5
4
2015

3

2016

2

2017

1
0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Energia Injetada (KWh/dia)

6
5
4
2015

3

2016

2

2017

1
0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Figura 3. Variaveis medidas nas propriedades (Quiombola e assentado)
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Figura 4. Geração média diária de cada local.
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Figura 5. Geração medida pela CEEE e pelo Projeto.

CONCLUSÕES
 Tecnicamente é viável a geração fotovoltaica ‘grid tie’ com o uso de
painéis no meio rural;
 Geradores eólicos ‘grid tie’ necessitam mais informações sobre as
localidades de instalação, necessitam de outras adaptações e
regulagens para que se adaptem a realidade do produtor rural;

POTENCIAL GAÚCHO DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL PELAS
PROPRIEDADES RURAIS FAMILIARES

Figura 6. Mapa por município do potencial de geração de energia fotovoltaica
pela pequena propriedade do RS
Se instalado sistemas fotovoltaicos de geração nas 380.000 propriedades com
menos de 50 ha do RS, se instalaria uma “usina” de 760MW de potencia capaz
de gerar 916,3 GWh/ano (2 termoelétricas de Candiota – cada R$ 1,8 bi).
Investimento de 6,5 bilhões de reais (2016) sem custos ambientais nem recurso
em geração e distribuição
Geraria um valor de R$ 380 milhões/ano distribuídos aos pequenos agricultores
de todo o RS. (1/2 exportação de carne bovina; 1/3 exportação de arroz; toda
produção hortaliças do RS).
CASA EFICIENTE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
As obras do laboratório estão em desenvolvimento onde sua estrutura
básica esta sendo montada. Aberturas eficientes termicamente, telhado com
isolação acústica e térmica, instalação hidráulica adequada ao tratamento e
reciclagem de resíduos estão sendo colocados e construídos. Algumas das
propostas iniciais do projeto não foram realizadas devido ao curto período

disponível para a tomada de preços e realização do edital de compra. O trabalho
proposto visa mostrar novas idéias de uso de energia elétrica com a orientação
de economia de recursos naturais e preservação ambiental. Mais uma vez o
processo de liberação de recursos e aquisição de bens e serviços não permitiu
que se atingisse o objetivo proposto, pois muitos dos equipamentos a serem
instalados não foram adquiridos.

Figura 7 Visão parcial da casa eficiente em utilização de energia elétrica e
preservação ambiental.
PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
1. Encontro sobre Energia Renovável na agricultura familiar (folder em anexo).
2. II Encontro sobre Energia Renovável na Agricultura Familiar
3. Dia Campo Cascata 2014
4. Dia Campo Cascata 2015
5. Participação na reunião da Assembléia Legislativa do Estado do rio grande do
Sul para lançamento da Frente Parlamentar de incentivo à micro e pequena
geração alternativa de energia elétrica. Foi apresentado os resultados do projeto
desenvolvido pela Embrapa e parceiros.
6. Em 11/04/2016 Microgeração de energia elétrica terá isenção de impostos no
RS.
6. Em setembro de 2015, participação como apresentador no VII Simpósio de
Energia e Meio Ambiente (SEMA) em Pelotas com a palestra “Produção
renovável de energia elétrica.
7. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA ANEEL (Brasília, julho de 2015),
Relatório da reunião da ANEEL em julho de 2015.
8. Participação do VIII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada,.
9. Participação da Conferência Internacional LINKS 2015.
10. Participação da reunião dos técnicos da Emater-RS em 2015.
11. Várias apresentações para alunos da UFPel e universidades do sul do RS e
grupos de produtores e técnicos relacionados a pequenos agricultores.

TRABALHOS
1. Viabilidade técnica e econômica do uso de aerogeradores e células voltaicas
em propriedades rurais familiares do rio grande do sul.- Agroenergia
2. Implantação de sistemas de geração fotovoltaica e aerogeradores em
propriedades rurais familiares no Rio Grande do Sul. Agrometeorologia
3. No evento LINKS 2015, de 22 a 24, o trabalho “Estudo da geração distribuída
em rede rural monofilar de retorno por terra (MRT) e os impactos
socioeconômicos e ambientais;
4. Trabalho de dissertação de mestrado UFSM do professor do IFSul e
participante do projeto Rodrigo Motta de Azevedo em Março de 2016.
5. congresso Brasileiro de Agrometeorologia.
DIVULGAÇÃO MÍDIA
Para rádio, televisão, jornal, revistas e em outros meios de divulgação eletrônica
foram usados para divulgar a proposta e resultados do trabalho.
PALESTRAS EM EVENTOS
Palestra visita deputado CEC, 2015;
Palestra Engenharia Agrícola Livramento CEC, - 2015;
Aula no curso de Agroecologia da FURG, Fundação Universitária de Rio Grande,
sobre a geração alternativa de energia elétrica na Comunidade Quilombola
Monjolo de São Lourenço;
Palestra na Semana Acadêmica da Escola Técnica de Canguçú;
TREINAMENTO BOLSISTAS
Já passaram 7 estudantes de curso técnico e 4 de curso superior
Atualmente temos 2 de curso superior de engenharia elétrica.

