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As soluções para os grandes problemas das populações não vêm 

dos governos nem das grandes empresas, mas da própria 
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outro mundo diferente e que é possível. Temos de sonhar com uma 

grande coalizão de forças éticas e morais, que sejam mais 

mobilizadoras, que medidas políticas e tecnológicas. 
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    Este trabalho tem o objetivo de trazer novas reflexões para o atendimento 

de serviços de energia elétrica às comunidades tradicionais do Estado do Amazonas 

com geração de renda e melhoria das condições de vida da população. Para tal, foram 

analisados e avaliados os principais resultados alcançados na Comunidade do Roque 

com a implantação do “Projeto Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica e 

Valorização da Biodiversidade em Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do 

Médio Juruá”, Município de Carauari, Amazonas. A partir dai é formulada uma 

proposta de planejamento da eletrificação fundamentada no conhecimento da 

realidade socioeconômica e ambiental das populações da Floresta, que para ser 

implementada, vai demandar aperfeiçoamento da regulação vigente e o 

estabelecimento de parcerias/articulação institucional envolvendo entre outros 

agentes, os comunitários e a concessionária de energia local. 
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Department::  Energy Planning 

This work aims to bring new ideas for expanding access to  electricity services to 

traditional communities in the state of Amazonas including strategies for income 

generation and improvement of local living conditions. To this end, the main 

achievements in the community of Roque in the implementation of the project 

Vegetable Oil for Electricity Generation and Valuation of Biodiversity in Isolated 

Communities of Extractive Reserve in the Middle Juruá, Carauari, Amazon state were 

identified and evaluated. Based on the results, a proposal for planning electrification 

works is formulated that takes into account local knowledge on socioeconomic and 

environmental conditions. In order to be implemented, such a proposal will require an 

improvement of  the existing regulatory system and the establishment of partnerships 

or institutional articulation with broad stakeholder involvement, including 

representatives of communities and local power utilities. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A energia elétrica é de vital importância para o processo de integração da Amazônia 

ao desenvolvimento nacional, viabilizando a educação no meio rural e possibilitando o 

acesso aos modernos meios de comunicação. Na Amazônia o suprimento de 

eletricidade já ocorre em algumas comunidades remotas, independentemente da 

concessionária. Esse suprimento é limitado a poucas horas, caro e ineficiente e é 

resultado de uma mobilização de pessoas que rateiam os custos de combustível e 

manutenção e muitas vezes instalam a própria rede. Esses custos não são 

subsidiados pela Conta de Consumo de Combustível - CCC, já que somente as 

concessionárias podem fazer o repasse. Isto demonstra o quanto essas pessoas 

anseiam por eletricidade e a coesão social em torno do suprimento de eletricidade. 

Além disso, é observado que essas pessoas já se engajam em atividades 

comunitárias de processamento de insumos como a produção de farinha [1]. Nesses 

pequenos vilarejos distantes das redes de distribuição, onde a própria comunidade 

administra o gerador e a minirrede, com capacidade requerida entre 10 e 100 kW, em 

geral, o óleo diesel para alimentar os motores é adquirido dos marreteiros1, que 

navegam pelos rios da Amazônia comprando produtos da floresta e vendendo 

mercadorias a um preço muito elevado. Quando o combustível é comprado nas sedes 

dos municípios, o preço é menor, mas parte do óleo deve ser usada no transporte até 

o local do consumo. Muitos desses motores, devido à manutenção precária, 

consomem cerca de 500 g/kWh, o que corresponde a cerca de 30 por cento superior o 

limite de consumo específico de combustível estabelecido pela ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica, para os sistemas que usufruem dos benefícios da CCC. 

Considerando o litro de óleo diesel a R$2,20, o custo da geração, para esses 

sistemas, gira em torno de R$ 1.100,00/MWh, não incluindo as despesas de operação 

e manutenção, enquanto no sistema interligado a geração está em torno de 

R$120,00/MWh em setembro 2010. Em algumas regiões do Amazonas, em locais 

distantes das sedes dos municípios, compra-se o óleo diesel a R$6,00/litro. 

A questão de logística para aquisição de matéria-prima e transporte de mercadorias ao 

mercado consumidor, além de acesso a créditos, são algumas outras dificuldades que 

devem ser equacionadas para efetiva inclusão da população rural na economia do 

País. Essas variáveis são essencialmente dependentes da implementação das 

condições de infraestrutura e de desenvolvimento econômico que devem acompanhar 
                                                 
1  Marreteiro - vendedor fluvial ambulante 

1 
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a chegada da energia elétrica, viabilizando as atividades agrícola, pecuária ou 

industrial no meio rural, com emancipação da população rural e sua inserção no 

mercado, gerando renda e fixando o homem no campo. 

A chegada da eletricidade per se não induz ao desenvolvimento, mas pode propiciar a 

introdução de inovações técnicas e tecnológicas, resultando em melhores práticas 

agrícolas e de produção, fundamentais ao estabelecimento da cadeia produtiva 

agrícola e sua introdução nos modernos e exigentes mercados mundiais. 

É importante ressaltar que como a Região Norte abriga um grande número de 

comunidades não eletrificadas, com características socioculturais e geográficas 

diferentes, a universalização deve levar em conta que o acesso aos serviços de 

energia deve ser implantado de forma inédita, diferente das técnicas de geração e 

tecnologias de distribuição adotadas nas demais regiões do país. 

Uma questão recorrente nas discussões sobre o atendimento das comunidades não 

eletrificadas é quanto ao padrão de atendimento ao consumidor, devido às inúmeras 

dificuldades, no que diz respeito à promoção da universalização: energia durante 24 

horas, indicadores de qualidade dos serviços, padrão mínimo para eletrificação num 

primeiro momento ou a possibilidade de uma oferta inicial de energia que atenda aos 

requisitos necessários para alimentação de algum processo ou serviço, na visão da 

eletricidade como vetor de desenvolvimento.  

Inicialmente este trabalho tinha sido concebido como um estudo das tecnologias de 

fontes renováveis de energia elétrica para o atendimento das comunidades não 

eletrificadas, porém, ao longo da pesquisa foi sendo observada a carência de uma 

política explícita para levar energia elétrica às áreas remotas da Amazônia, 

valorizando o conhecimento e a cultura das comunidades tradicionais. 

Não só a questão da universalização dos serviços de energia elétrica deve ser 

colocada como prioridade na Amazônia, mas também a substituição dos combustíveis 

fósseis por fontes renováveis disponíveis e potenciais localmente; tal substituição 

provoca impactos positivos na economia local e no País, geralmente intensiva em 

mão-de-obra, além de reduzir as emissões de gases poluentes para a atmosfera, 

quebrando o paradigma da geração de energia elétrica na Região através de fontes 

fósseis de energia.  

Assim, as decisões de investimentos para a geração de energia elétrica nas 

comunidades rurais remotas a partir de fontes renováveis não podem seguir os 

critérios convencionais de análise de rentabilidade de investimentos, diante das 

inúmeras vantagens da utilização desses sistemas. 
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É importante o desenvolvimento de uma política explícita de incentivos para que a 

concessionária venha optar pela sub-rogação e substitua a geração fóssil por fontes 

renováveis de energia como, por exemplo, a obrigação de geração a partir de fontes 

renováveis no mix de energéticos de cada empresa concessionária. Só assim será 

possível fazer frente ao incentivo da CCC aos combustíveis fósseis.  

Na seleção da opção tecnológica a ser adotada para o atendimento dos serviços de 

energia na Amazônia deve ser priorizada uma solução que atue na redução da 

disparidade de condições das comunidades amazônidas, acompanhada de medidas 

institucionais e políticas que promovam o desenvolvimento local.  

A motivação desse trabalho de pesquisa foi o atendimento às populações distantes do 

Estado do Amazonas, estudando os óbices para realizá-lo, as dificuldades das 

concessionárias, o sistema elétrico brasileiro e as tecnologias e fontes renováveis 

disponíveis. 

Buscou-se conhecer alguns projetos de geração e distribuição de energia elétrica na 

região, entraves, sucessos e insucessos de planos governamentais de eletrificação, 

dificuldades do programa atual de universalização dos serviços de energia elétrica e 

das concessionárias em oferecer atendimento a essas populações sem onerar as 

tarifas. 

A Comunidade do Roque foi selecionada devido às suas características que servem 

como referência para outras comunidades não interligadas, isoladas e remotas do 

Estado do Amazonas, pelo projeto lá implantado há 12 anos com resultados 

importantes para a população, com sustentabilidade, em termos sociais, de saúde, 

educação e cidadania; porém, a energia elétrica continua sendo gerada por 

combustível fóssil através de geradores da comunidade, sem a presença da 

concessionária. 

Com a evolução do estudo, foi naturalmente sendo privilegiado o que ocorre nas 

“comunidades tradicionais” (ao mesmo tempo em que ia sendo negligenciada a 

expressão “comunidades isoladas”) em detrimento dos aspectos puramente técnicos 

ou tecnológicos, pela crença de que levantadas as potencialidades locais, a indicação 

da tecnologia apropriada é resultante natural, desde que haja vontade política de 

efetivamente atender às populações. 

Ressalta-se através deste trabalho a necessidade de uma nova visão para o 

planejador que atua nas áreas remotas da Amazônia, como defende Sachs: 
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O ambiente é na realidade, uma dimensão do desenvolvimento: deve, 
pois, ser internalizado em todos os níveis de decisão. De fato, os 
problemas de recursos, energia, ambiente, população e 
desenvolvimento só poderão ser corretamente percebidos quando 
examinados em suas relações mútuas, o que implica um quadro 
conceitual unificado de planejamento... 

...fica patente que os planejadores deverão identificar e empenhar-se 
por ampliar os espaços para a tomada de decisões locais e 
autônomas...ação destinada a apoiar e encorajar certas iniciativas 
locais, assisti-las com a cobertura de métodos legais, administrativos, 
fiscais e financeiros...Ignacy Sachs [2] 

 

A relevância da Tese consiste justamente na possibilidade de pensar o processo de 

eletrificação sob uma nova ótica, através de parcerias e articulação institucional que 

integre a concessionária local, os comunitários e agentes que atuam na região em 

estudo. Para isso, é necessária uma flexibilização regulatória. 

A orientação geral que perpassa toda a Tese é que a eletrificação das comunidades 

tradicionais não atendidas do Amazonas não poderá ser realizada com o padrão 

tecnicista atual. É fundamental um novo olhar para o povo da floresta, para levar 

energia elétrica de uma forma que valorize e ajude aquelas populações. 

É nesse contexto que o trabalho busca levantar reflexões sobre a possibilidade de 

uma flexibilização regulatória para a implementação de uma política de atendimento 

aos serviços de energia elétrica que seja mais coerente com a vida das populações 

que habitam as comunidades remotas da Amazônia. Para isso, é necessário conhecê-

los, sua cultura e seus valores e que seus representantes estejam completamente 

envolvidos nos processos de decisão dos projetos de sistemas energéticos a serem 

implantados. 

 

1.1. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

Este trabalho tem por objetivo trazer novas reflexões para a formulação de uma 

proposta de atendimento de serviços de eletricidade às populações tradicionais e 

remotas do estado do Amazonas, fundamentada no conhecimento da realidade 

socioeconômica e ambiental dessas comunidades, com geração de renda e melhoria 

das condições de vida da população.  
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1.1.2. Objetivos Específicos 

É também objetivo desse trabalho, a elaboração de um diagnóstico sobre o 

atendimento dos serviços de energia elétrica na Amazônia brasileira, observando as 

dificuldades inerentes à prestação do serviço e os resultados dos diversos programas 

de governo implantados na região com esse fim. 

A análise e avaliação dos principais resultados alcançados na Comunidade do Roque 

com a implantação do “Projeto Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica e 

Valorização da Biodiversidade em Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do 

Médio Juruá”, Município de Carauari, Amazonas, como estudo de caso complementam 

os objetivos da pesquisa. 

 

1.2. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente estudo, utiliza-se a seguinte metodologia: 

• Inicialmente procede-se ao conhecimento do processo de planejamento do 

setor elétrico e o arcabouço regulatório recente que o fundamenta, revelando 

os mecanismos efetivos de identificação e atendimento das comunidades 

remotas ainda desassistidas dos serviços de energia elétrica. 

• Compilação das informações sobre a operação e planejamento do Setor 

Elétrico Brasileiro, no que diz respeito aos Sistemas Isolados, em 2010. 

• Procede-se ao conhecimento de projetos selecionados de eletrificação já 

implantados na Amazônia através de visita técnica, revisão bibliográfica e 

consultas a pesquisadores em universidades. 

• Em paralelo, é feita uma revisão da bibliografia sobre alternativas tecnológicas 

de geração de energia elétrica para pequenos aglomerados rurais. 

• Foi realizada visita à Comunidade do Roque assim como entrevistas com os 

idealizadores, pesquisadores envolvidos e Coordenador do Projeto “Óleos 

Vegetais para Geração de Energia Elétrica e Valorização da Biodiversidade em 

Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do Médio Juruá”. 

• Paralelamente, foram compiladas informações relativas aos projetos de 

eletrificação do interior do Amazonas oriundas de documentos disponibilizados 
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e de entrevistas realizadas com o Coordenador e equipe do Programa Luz para 

Todos - LPT da concessionária Eletrobras Amazonas Energia. 

• Apresenta-se em seguida uma proposta de um projeto inicial de eletrificação na 

região em estudo: através da iniciativa da concessionária local, com a 

formação de “redes de parcerias” que aproveitem as vantagens comparativas 

locais, valorizando fundamentalmente o saber da população local. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO 

 

O trabalho foi estruturado em 8 capítulos. Sua síntese está apresentada a seguir: 

 O primeiro capítulo apresenta a introdução, contendo a motivação pela 

abordagem do tema, os objetivos do trabalho e a metodologia desenvolvida. 

 O segundo capítulo apresenta alguns aspectos do Setor Elétrico Brasileiro, 

como a metodologia de previsão de mercado e as principais componentes e 

características do Sistema Elétrico Brasileiro, em especial, os Sistemas 

Isolados, a Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis e a Lei Nº 12.111 de 

09 de dezembro de 2009, como forma de contextualizar o assunto dessa 

pesquisa. É salientada a ausência de uma política explícita de planejamento de 

suprimento de energia elétrica às comunidades remotas, de parte dos órgãos 

governamentais responsáveis pelo tema. 

 O terceiro capítulo discorre inicialmente os aspectos socioeconômicos, físicos e 

ambientais da Amazônia, visando salientar a necessidade de um maior 

conhecimento de sua realidade, a valorização do conhecimento das 

populações da Floresta e o desenvolvimento das populações locais. São 

apresentadas algumas características do processo de eletrificação rural do 

País, apontando para a necessidade de levar energia elétrica acompanhada do 

atendimento das necessidades básicas que caracterizam a cidadania e 

condições que viabilizem o desenvolvimento da localidade. É salientada a 

condição precária de sobrevivência do homem no campo, quase sem 

rendimentos e a dificuldade de atendê-lo com serviços de energia elétrica. São 

apresentados os programas governamentais de eletrificação rural implantados 

no Brasil nas últimas décadas, as dificuldades encontradas, os erros 

cometidos, os sucessos alcançados e as lições aprendidas. 



 7

 O quarto capítulo apresenta as principais características da geração de 

eletricidade a diesel na Amazônia e alternativas a partir de fontes renováveis, 

incluindo processos que utilizam biomassa, sistemas fotovoltaicos, turbinas 

hidrocinéticas e óleos vegetais. 

 O quinto capítulo apresenta um panorama da Comunidade do Roque ex ante, 

do Projeto Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica e Valorização 

da Biodiversidade em Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do 

Médio Juruá, Município de Carauari – AM e da Comunidade ex post em 

termos de melhoria das condições de vida a partir da proposta de 

aproveitamento dos recursos locais com participação integrada de vários 

agentes e parceiros no Projeto, extraindo conclusões e aprendizados sobre a 

experiência. 

 O sexto capítulo descreve as especificidades que caracterizam o atendimento 

de serviços de energia elétrica no estado do Amazonas, indicando a 

necessidade de uma política explícita para as comunidades remotas da região 

no contexto de um planejamento energético diferenciado do até hoje utilizado 

para a oferta de eletricidade do País. São elaborados cenários de exclusão 

elétrica da população que habita o interior do estado do Amazonas que indicam 

um grande contingente de pessoas ainda não atendido pelos serviços da 

concessionária local. 

 O sétimo capítulo reporta às conclusões e considerações finais do trabalho. 

 O oitavo capítulo arrola as referências bibliográficas citadas ao longo do texto. 
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2. O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo são apresentados alguns aspectos do Setor Elétrico Brasileiro como a 

metodologia de previsão de mercado e os principais componentes e características do 

Sistema Elétrico Brasileiro, em especial, os Sistemas Isolados, a Conta de Consumo 

de Combustíveis Fósseis e a Lei Nº 12.111 de 09 de dezembro de 2009, como forma 

de contextualizar o assunto dessa pesquisa.  

 

2.1. O MODELO SETORIAL 

 

As bases do modelo vigente do Setor Elétrico Brasileiro foi lançado em 2003 pelo 

Governo Federal, fundamentado através dos seguintes instrumentos jurídicos, 

promulgados em 2004: Leis Nº 10.847 e Nº 10.848, de 15 de março de 2004 e Decreto 

Nº 5.163 de 30 de julho de 2004. 

Na ocasião foram criados a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, responsável pelo 

planejamento do setor elétrico a longo prazo, o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico - CMSE, com a função de avaliação contínua e permanente da segurança do 

suprimento de energia elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do 

Sistema Interligado - CCEE, dando continuidade às atividades do MAE – Mercado 

Atacadista de Energia, relativas à comercialização de energia elétrica no Sistema 

Interligado. 

O modelo do setor elétrico tem três objetivos principais: 

 Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica; 

 Promover a modicidade tarifária; 

 Promover a inserção social no Setor Elétrico Brasileiro, em particular pelos 

programas de universalização de atendimento. 

A estrutura do setor elétrico, vigente em setembro 2010, ficou definida de acordo com 

as instituições e funções apresentadas abaixo e esquematizada na Figura 1. 
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• CNPE – Conselho Nacional de Política Energética 

O CNPE é um órgão interministerial de assessoramento à Presidência da República, 

tendo como principais atribuições: formular políticas e diretrizes de energia e 

assegurar o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil 

acesso do País. 

É também responsável por revisar periodicamente as matrizes energéticas aplicadas 

às diversas regiões do país, estabelecer diretrizes para programas específicos, como 

os de uso do gás natural, do álcool, de outras biomassas, do carvão e da energia 

termonuclear, além de estabelecer diretrizes para a importação e exportação de 

petróleo e gás natural. 

• MME – Ministério de Minas e Energia 

O MME é o órgão do Governo Federal responsável pela condução das políticas 

energéticas do País. Suas principais obrigações incluem a formulação e 

implementação de políticas para o setor energético, de acordo com as diretrizes 

definidas pelo CNPE. O MME é responsável por estabelecer o planejamento do setor 

energético nacional, monitorar a segurança do suprimento do Setor Elétrico Brasileiro 

e definir ações preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de 

desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda de energia. 

• EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

Instituída pela Lei nº 10.847/04 e criada pelo Decreto nº 5.184/04, a EPE é uma 

empresa vinculada ao MME, cuja finalidade é prestar serviços na área de estudos e 

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.  

Suas principais atribuições incluem a realização de estudos e projeções da matriz 

energética brasileira, execução de estudos que propiciem o planejamento integrado de 

recursos energéticos, desenvolvimento de estudos que propiciem o planejamento de 

expansão da geração e da transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo 

prazos, realização de análises de viabilidade técnico-econômica e socioambiental de 

usinas, bem como a obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos 

hidrelétricos e de transmissão de energia elétrica 

• CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

O CMSE é um órgão criado no âmbito do MME, sob sua coordenação direta, com a 

função de acompanhar e avaliar a continuidade e a segurança do suprimento elétrico 

em todo o território nacional. Suas principais atribuições incluem: acompanhar o 

desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, 
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comercialização, importação e exportação de energia elétrica; avaliar as condições de 

abastecimento e de atendimento; realizar periodicamente a análise integrada de 

segurança de abastecimento e de atendimento; identificar dificuldades e obstáculos 

que afetem a regularidade e a segurança de abastecimento e expansão do setor e 

elaborar propostas para ajustes e ações preventivas que possam restaurar a 

segurança no abastecimento e no atendimento elétrico. 

• ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

A ANEEL foi instituída pela Lei nº 9.427/96 e constituída pelo Decreto nº 2.335/97, 

com as atribuições de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, zelando pela qualidade dos serviços prestados, 

pela universalização do atendimento e pelo estabelecimento das tarifas para os 

consumidores finais, sempre preservando a viabilidade econômica e financeira dos 

Agentes e da indústria. As alterações promovidas em 2004 pelo novo modelo do setor 

estabeleceram como responsabilidade da ANEEL, direta ou indiretamente, a 

promoção de licitações na modalidade de leilão, para a contratação de energia elétrica 

pelos Agentes de Distribuição do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

• CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

A CCEE, instituída pela Lei nº 10.848/04 e criada pelo Decreto nº 5.177/04, absorveu 

as funções do MAE e suas estruturas organizacionais e operacionais. Entre suas 

principais obrigações estão: a apuração do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), 

utilizado para valorar as transações realizadas no mercado de curto prazo; a 

realização da contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados; a 

liquidação financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de 

energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo e a realização de leilões de 

compra e venda de energia no ACR, por delegação da ANEEL. 

• ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

O ONS foi criado pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e regulamentado pelo 

Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, com as alterações do Decreto nº 5.081, de 14 

de maio de 2004, para operar, supervisionar e controlar a geração de energia elétrica 

no SIN, e administrar a rede básica de transmissão de energia elétrica no Brasil.Tem 

como objetivo principal, atender os requisitos de carga, otimizar custos e garantir a 

confiabilidade do sistema, definindo ainda, as condições de acesso à malha de 

transmissão em alta-tensão do país. 
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Figura 1 – Diagrama das Instituições do Setor Elétrico Brasileiro 
Fonte:CCEE, [3] 
 
 
2.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PREVISÃO DE MERCADO 
 

O Planejamento Energético Brasileiro é desenvolvido pela EPE que elabora seus 

estudos focando dois horizontes distintos: os estudos energéticos de horizonte mais 

curto, como o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), com revisões periódicas 

e o planejamento energético de longo prazo - PNE 2030 - Plano Nacional de Energia, 

publicado em 2007. Esse documento constitui-se como referência para os trabalhos da 

EPE. 

O processo de previsão da demanda de eletricidade, representado esquematicamente 

na Figura 2, contempla o uso de metodologias e modelos complementares apoiados 

por vários estudos setoriais. 
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Figura 2 – Modelagem da projeção da demanda de energia elétrica 
Fonte: EPE, [4] 

 

A projeção da demanda de eletricidade é apoiada pela análise do comportamento 

histórico do mercado de energia elétrica vis-à-vis a evolução da economia, o cenário 

demográfico e os estudos prospectivos setoriais. 

Para elaborar as previsões, são utilizadas três abordagens paralelas, sendo uma delas 

do tipo top-down, onde se busca a correlação entre o consumo de energia elétrica 

descrito em classes de consumos e subsistemas elétricos, com variáveis 

macroeconômicas como PIB, população e indicadores setoriais; as demais 

metodologias seguem modelos do tipo bottom-up, baseadas na análise dos usos finais 

da eletricidade em cada setor econômico e dos serviços que os solicitam, expressos 

em termos de energia útil a partir dos equipamentos de transformação: o Modelo 

Integrado de Planejamento Energético (MIPE) desenvolvido no Programa de 
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Planejamento Energético da COPPE em 1997 e o Modelo do Setor Residencial (MSR) 

que é um modelo tecnoeconômico de simulação paramétrica para análise e projeção 

da demanda de energia no setor residencial. 

No que diz respeito à metodologia de previsão de mercado de energia elétrica que 

indica a necessidade de expansão da oferta de eletricidade, o Brasil tem consolidada 

uma metodologia robusta, fruto de aperfeiçoamento contínuo que tem origem nos 

estudos empreendidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas 

Elétricos - GCPS, criado em 1982, através da Portaria MME/1617 e coordenado pela 

Eletrobras. 

 

2.3. O SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL 

 

O Sistema Interligado Nacional – SIN, é o sistema de produção e transmissão de 

energia elétrica do Brasil, hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de 

usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários, com tamanho e características que 

permitem considerá-lo único em âmbito mundial.  

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS é uma entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, criada em 26 de agosto de 1998, responsável pela coordenação e 

controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no 

Sistema Interligado Nacional, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). 

O Sistema Interligado Nacional – SIN - é formado pelas empresas das regiões Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. A integração 

eletroenergética das bacias que compõem o SIN está esquematizada no mapa da 

Figura 3. 
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Figura 3 - Integração eletroenergética de bacias hidrográficas do SIN 
Fonte: ONS, [5] 
 

 

2.4. SISTEMAS ISOLADOS 

 

Apenas 3,4 por cento da capacidade de produção de eletricidade do país encontram-

se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região 

amazônica, onde a geração é baseada em usinas termelétricas que usam óleo diesel 

como combustível. 

O modelo de geração elétrica a partir do combustível fóssil na região teve como 

indutores básicos seu relativo baixo custo de investimento inicial, as vantagens de 

utilização de combustíveis líquidos derivados de petróleo, a relativa baixa necessidade 



 15

de manutenção dos equipamentos geradores, ou seja, uma série de facilidades hoje 

não estão mais presentes.  

O planejamento da expansão dos serviços de energia elétrica, a operação e o 

acompanhamento da operação dos Sistemas Isolados Brasileiros são de 

responsabilidade do GTON – Grupo Técnico Operacional da Região Norte2 composto 

por representantes de empresas públicas e privadas e coordenado pela Eletrobras. O 

GTON tem como objetivo assegurar o fornecimento de energia elétrica em condições 

adequadas de segurança e qualidade aos consumidores dos Sistemas Isolados dos 

Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Mato Grosso. 

Os Sistemas Isolados Brasileiros se traduzem em parques hidrotérmicos, 

predominantemente térmicos e dispersos na Região Norte do Brasil, abastecendo uma 

área que corresponde a 45 por cento do território brasileiro e cerca de 3 por cento da 

população nacional - aproximadamente 1,6 milhões de unidades consumidoras. 

De acordo com o GTON, a previsão para 2010 é de 85 por cento a geração térmica 

dos Sistemas Isolados e 15 por cento oriunda de Usinas Hidrelétricas e Pequenas 

Centrais Hidrelétricas [6]. Em 2009, a geração foi de 74 e 26 por cento 

respectivamente a geração térmica e hidráulica. A estimativa de redução da geração 

hídrica para o ano em curso deve-se, em grande parte, à interligação do Sistema Porto 

Velho ao SIN, em outubro de 2009, tendo a UHE Samuel deixado de contribuir com a 

sua geração para os Sistemas Isolados.  Além disso, foram também adotados 

cenários de vazões afluentes menos favoráveis para 2010 do que aquelas verificadas 

em 2009. 

Os Sistemas Isolados do Amazonas apresentam características especiais como: um 

mercado consumidor reduzido e disperso com demanda reprimida acentuada e baixo 

nível de renda; alto custo de geração, baseada, essencialmente, na utilização de 

combustíveis derivados de petróleo, muitas vezes transportados através dos rios; 

receitas insuficientes para cobrir os custos operacionais das concessionárias, além de 

elevadas perdas técnicas nos sistemas de geração e distribuição, implicando em 

grandes perdas financeiras [7]. 

A Figura 4 apresenta as unidades de geração de energia elétrica que compõem os 

Sistemas Isolados da Amazônia; em sua maioria, são pequenos motogeradores diesel 

para atender à população ribeirinha. 

                                                 
2  A Portaria MINFRA Nº. 895 de 29 de novembro de 1990 criou o GTON e estabeleceu as empresas que o 
comporiam: Cea, Ceam, Celpa, Cemat, Cer, Ceron, Eletroacre, Eletronorte e ELETROBRAS; posteriormente foram 
também incluídas a Manaus Energia e Boa Vista Energia. 
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Figura 4 - Centrais Elétricas que compõem os Sistemas Isolados 

Fonte: ANEEL/SIGEL - Elaboração IVIG/COPPE/UFRJ 

 

Na Tabela 1 está apresentado o Parque Gerador atual dos Sistemas Isolados do País, 

localizado quase integralmente na Região Norte do Brasil.  

 
Tabela 1 - Parque Gerador dos Sistemas Isolados - 2010 

Região Norte 
Parque Hidráulico Total 

 % 

Nº. de UHE 8 8 100 

Potência UHE (MW) 328 328 100 

Nº. PCH 39 30 77 

Potência PCH (MW) 117 101 86 

Potência Nominal (MW) 445 429 96 

Região Norte 
Parque Térmico Total 

 % 

Nº. de Unidades Geradoras 1.334 1.279 96 

Potência Nominal (MW) 2.217 2.196 99 

Fonte: Eletrobras. GTON [6] 

 

A Tabela 2 apresenta a previsão da geração térmica nos Sistemas Isolados para 2010, 

com participação pouco expressiva da biomassa e a Tabela 3 a previsão de consumo 
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de combustível fóssil e da geração térmica correspondente em MWh, já incluindo a 

participação da geração elétrica utilizando gás natural em Manaus. 

Tabela 2 - Previsão da Geração Térmica - Sistemas Isolados - 2010 
Fonte Geradora Geração Térmica - MW Médio 

Óleo Diesel 394,1 

Óleo OCTE3  17,7 

Óleo Combustível 279,9 

Óleo PGE4  94,6 

Gás Natural 230,8 

Biomassa 5,9 

Total Geração Térmica  1.023 

Fonte: Eletrobras, GTON [6] 
 
 

Tabela 3 - Previsão da Geração Térmica e Consumo de Combustível - Sistemas Isolados 
2010 

Fonte Geradora Consumo de 
Combustível 

Geração Térmica - MWh 

Óleo Diesel (106 litros) 976,5 3.399.150 

Óleo OCTE (106 litros) 52,3 154.786 

Óleo Combustível (106 kg) 578,6 2.450.944 

Óleo PGE (106 kg) 164,2 828.777 

Gás Natural (MMm3) 718 2.021.494 

Fonte: Eletrobras, GTON [6] 

 

A geração de energia termelétrica nos Sistemas Isolados é realizada através de usinas 

termelétricas (baseadas em turbinas) nos municípios maiores e de grande número de 

pequenas unidades geradoras (grupos motogeradores muitas vezes doados às 

comunidades pelas prefeituras locais) a óleo diesel que causam desperdício de 

combustível, em função da vida útil ultrapassada e de baixa eficiência. O combustível 

é subsidiado através da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC.  

Para 2010, foram previstos 283 Sistemas Isolados no âmbito do GTON, cobrindo Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Roraima que correspondem a 

1.279 unidades de geração termelétricas, com potência nominal de 2.196 MW [6]. 

O custo médio da geração termelétrica, sem considerar o ICMS – Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - e o equivalente hidráulico para 2009, 

                                                 
3  OCTE - óleo combustível para turbinas geradoras de energia elétrica (óleo leve). 
4  PGE – óleo pesado para geração de energia elétrica. 
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influenciado principalmente pela eficiência do gerador e pelo preço do combustível, foi 

estimado para cada fonte termelétrica como é apresentado na Tabela 4 [8]. 

 
Tabela 4 - Custo de Geração Termelétrica nos Sistemas Isolados - Previsão para 2009 

Fonte Termelétrica Consumo 
Específico  
(kg/kWh ou 

l/kWh) 

Preço do 
Combustível 5 
(R$/kg ou R$/l) 

Custo da Energia 
(R$/MWh sem 

ICMS) 

Óleo Diesel (l) 0,282 1,99 561,18 

Óleo OCTE (l) 0,310 2,08 644,80 

Óleo Combustível (kg) 0,230 1,58 363,40 

Óleo PGE (kg) 0,199 1,92 382,08 

Fonte: ANEEL, [8] 

 

Os preços efetivamente pagos pelos combustíveis nos Sistemas Isolados ao longo de 

2009, sem ICMS, estão apresentados na Tabela 5.

                                                 
5  É interessante observar a variação de preço do OCTE e do óleo PGE em relação a seus similares (diesel e óleo 
combustível, respectivamente) em 4,5% e 21,5%. Segundo a Petrobrás, a diferença de valores se deve às condições 
especiais e qualidade superior dos óleos citados, com especificações mais rígidas em relação ao controle de cinzas e 
metais, densidade e viscosidade, conforme solicitação das geradoras, oferta limitada e custos de produção e logística 
mais elevados devido à necessidade de operação específica de armazenamento, segregação operacional e transporte 
[10]. O preço pago nas refinarias para esses produtos acompanha as variações no curto prazo no mercado 
internacional e a taxa de câmbio, enquanto o preço do diesel no mercado interno tem sua formulação baseada no 
acompanhamento de longo prazo. 
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Tabela 5 - Preços Praticados pelos Sistemas Isolados para as Fontes Termelétricas, sem ICMS, em 2009 

EMPRESA/PRODUTO/UNIDADE janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 

CEA/OD/R$/103l 
1.949,45 1.901,95 1.909,54 1.919,95 1.923,28 1.800,54 1.802,04 1.796,50 1.770,14 1.804,21 1.803,54  1.806,48 

CELPA/OD/ R$/103l 
2.031,03 2.011,61 2.013,04 2.013,63 2.000,80 1.909,57 1.863,97 1.862,24 1.861,64 1.861,18 1.867,09  1.870,87 

CEMAT/OD/R$/103l 
2.168,22 2.163,08 2.153,13 2.168,97 2.147,04 1.995,55 1.971,40 1.959,06 1.954,56 1.962,14 1.971,57  1.964,99 

CER/OD/R$/103l 
2.089,51 2.015,22 2.014,00 2.038,44 2.047,37 1.978,26 1.922,32 2.338,42 1.870,34 1.860,76 1.891,49  1.919,79 

Eletrobras Distribuição 

Rondônia/OD/R$/103l 
2.023,53 2.021,92 2.024,07 2.031,12 2.029,59 1.915,31 1.877,02 1.880,50 1.877,54 1.876,68 1.875,73 1.873,23 

Eletrobras Distribuição 

Acre/OD/R$/103l  
2.132,05 2.120,24 2.207,30 1.847,81 2.278,45 2.168,92 2.148,70 2.146,08 2.152,66 2.135,73 2.133,97 2.120,93 

Eletrobras Amazonas Energia 

capital/OC/R$/t 
1.171,71 1.171,71 1.149,88 1.197,19 1.197,19 1.197,19 1.228,94 1.283,43 1.382,12 1.382,12 1.382,12 1.382,12 

Eletrobras Amazonas Energia 

capt/OPGE/R$/t  
1.248,98 1.248,98 1.249,23 1.249,23 1.312,48 1.319,87 1.356,58 1.443,04 1.661,66 1.514,75 1.514,75 1.514,75 

Eletrobras Amazonas Energia 

capt/OD/R$/103l 
1.706,45 1.709,44 1.710,03 1.710,61 1.712,24 1.600,34 1.587,13 1.584,41 1.587,19 1.587,84 1.589,86 1.591,46 

Elbras Amazonas Energia 

capt/OCTE/R$/103l 
1.727,78 1.658,26 2.041,47 1.595,26 1.595,26 1.594,37 1.591,36 1.590,53 1.590,53 1.590,53 1.590,53 1.590,37 

Elb Amazonas Energia 

interior/OD/R$/103l  
2.002,01 1.961,10 1.956,72 1.968,83 1.978,16 1.935,08 1.829,06 1.814,56 1.818,34 1.809,49 1.820,73 1.821,03 

Fonte: Eletrobras, GTON [6]
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Através da tabela anterior, é possível observar que os preços dos derivados de 

petróleo apresentaram queda significativa em junho de 2009, respondendo 

tardiamente à crise financeira internacional do segundo semestre de 2008, que se 

refletiu nos preços dos combustíveis quase um ano depois, de acordo com o horizonte 

de renovação dos contratos. 

De um modo geral, os preços realizados foram superiores aos valores médios 

previstos para o ano pelo GTON, como pode ser visto no Gráfico 1 para o Estado do 

Amazonas. 
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Gráfico 1 - Preços dos Combustíveis para a Amazonas Energia - 2009 

Fonte: Eletrobras, GTON [6] 

 

As variações orçamentárias anuais para o custeio da CCC decorrem essencialmente 

da previsão hidrológica, da expansão do mercado, da flutuação do preço dos 

combustíveis e do consumo específico das centrais geradoras, acarretando em maior 

ou menor consumo de combustíveis, com resultado direto no custo da geração.  
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2.5. A GERAÇÃO NA ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA 

 

O Parque Gerador da Empresa Eletrobras Amazonas Energia (empresa composta 

pelas antigas Manaus Energia e Ceam) é composto da UHE Balbina com 5 máquinas 

de 50 MW e 170 pequenas unidades térmicas. 

Como se vê na Tabela 6, o parque é constituído de máquinas de pequeno porte, em 

sua maioria - cerca de 70 por cento das unidades térmicas da Eletrobras Amazonas 

Energia (116) têm capacidade de geração até 2.000kW. 

 

Tabela 6 - Parque Gerador Térmico - 2009 - Estado do Amazonas 
Configuração por Faixa de Potência Nominal Número de Unidades 

Entre 500 kW e 1 MW 48 

Entre 1 e 2 MW 68 

Entre 2 e 20 MW 36 

Entre 20 e 60 MW 18 

Fonte: GTON [6] 

 

2.5.1. As Localidades Não Eletrificadas 

A área de concessão da Eletrobras Amazonas Energia abriga inúmeras comunidades 

ribeirinhas dispersas espacialmente, com precariedade de serviços e de recursos 

básicos à sobrevivência, dificuldade de transporte e acesso, necessidade de 

transposição dos acidentes geográficos que se interpõem como grandes áreas de 

floresta, lagos, rios, etc. [9], além da existência de muitas comunidades remotas ainda 

não eletrificadas. 

Nas localidades isoladas existe uma série de usos produtivos que exigem potência 

motriz muito baixa, para os quais os motores de combustão interna são, em geral, 

superdimensionados e muito caros. Para tais aplicações também não se viabiliza o 

uso de energia elétrica de rede através de grandes distâncias [10]. 

A opção por extensão de rede no imenso interior da Amazônia se traduz muitas vezes 

em quilômetros de fio e dezenas de postes para o atendimento de uma única 

residência, devido à imensa dispersão territorial. Assim, a geração descentralizada, e 

muitas vezes individual, de energia, torna-se atrativa para a região, comparada com os 

altos custos de transmissão e distribuição. No entanto, a cultura do setor elétrico é 
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diesel e fio, necessitando de capacitação em alternativas tecnológicas para o 

atendimento de novos consumidores. 

 

2.6. A CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS – CCC 

 

O encargo que subsidia a compra do óleo diesel e do óleo combustível usado na 

geração de energia por usinas termelétricas que atendem às comunidades isoladas, a 

Conta de Consumo de Combustíveis, foi criado em 07 de novembro de 1973, através 

do Decreto Nº. 73.102. A Conta, instituída pela Lei Nº. 5899/1973, é recolhida em 

parcelas mensais pelas concessionárias de distribuição, transmissoras e 

permissionárias do serviço público de distribuição que repassam os custos aos 

consumidores conectados em suas redes e recolhem as quotas à Eletrobras, gestora 

da Conta [11]. O rateio do custo do consumo de combustíveis para geração de energia 

elétrica nos Sistemas Isolados abrange a totalidade dos agentes de consumo de 

energia elétrica do Sistema Interligado Nacional e dos Sistemas Isolados por meio da 

CCC-ISOL6. A CCC-ISOL reembolsa somente os custos com combustíveis que 

excedem os montantes correspondentes ao respectivo custo da energia hidráulica 

equivalente calculado como Tarifa de Equivalente Hidráulico7. 

Para 2009, as quotas, para as concessionárias e permissionárias de serviço público de 

distribuição de energia elétrica, calculadas proporcionalmente à energia vendida dos 

agentes estão apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Quotas Anuais Revisadas da CCC-ISOL 2009 – R$ milhões 

Região Quota Anual  

Centro-Oeste 180,0  

Nordeste 381,4 

Norte 116,2  

Sudeste 1.528,7 

Sul 513,8 

Total Distribuidoras 2.720,1 

Fonte: ANEEL [12] 

 
                                                 
6  Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolados; rateio implantado em 1993. 
7  A Tarifa de Energia Hidráulica Equivalente – TEH foi estabelecida em R$73,37/MWh, de acordo com a Resolução 
Homologatória Nº 746 de 25 de novembro de 2008. 
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Para as concessionárias de distribuição, o repasse dos custos da CCC-ISOL aos 

consumidores é efetivado com o recolhimento do custo no reajuste ou revisão de suas 

tarifas, mais especificamente como elemento que compõe a Tarifa de Uso dos 

Serviços de Distribuição – TUSD. Assim, tanto os consumidores cativos da 

distribuidora, como os livres em sua área de concessão são contribuintes da CCC. 

A partir de 2009, com o processo de regularização das cooperativas de eletrificação 

rural como permissionárias do serviço público de distribuição, surgiu também a 

obrigação de recolhimento dos encargos setoriais por estes agentes e consequente 

necessidade de definição das quotas anuais. 

 

2.6.1. A Sub-rogação dos Benefícios da CCC para Fontes Renováveis de Energia  

Como visto, a sistemática da CCC subsidia o custo dos combustíveis fósseis, 

beneficiando as populações das áreas mais remotas do País, mas não contribui para a 

substituição do parque termelétrico do país, além de onerar as concessionárias do 

Sistema Interligado, que repassam os custos para as tarifas de todos os consumidores 

finais. 

Na Amazônia, o custo de geração a diesel pode variar de R$700,00 a 

R$1.300,00/MWh. O combustível é fóssil, parte importado, de difícil logística de 

distribuição para o interior da Amazônia e, sobretudo, não está envolvido com a 

economia local, retirando recursos financeiros da região. Tal modelo de geração 

acarreta pouco emprego sem o compromisso de qualificação dos moradores locais. 

Como inexiste qualquer obrigatoriedade das empresas concessionárias ou 

permissionárias de migrarem do uso de combustíveis fósseis para o uso de energias 

renováveis, as concessionárias tendem a optar pela facilidade de implantação de 

grupos geradores térmicos a diesel que podem ser instalados rapidamente e têm um 

custo de instalação relativamente baixo, quando comparado com alternativas que 

utilizam fontes novas renováveis. O tempo entre aquisição e operação dos geradores 

diesel varia entre 4 a 8 meses, dependendo da potência, e pode ser adquirido de  

7,5 kVA até 1 MVA. Esses sistemas requerem poucos operadores, podendo até ser 

integralmente automatizados e controlados remotamente. Possuem flexibilidade para 

acompanhar as variações de carga e podem operar por longos períodos de tempo, 

continuamente.  

A manutenção e operação desses sistemas são dominadas no País, pois existe toda 

uma cultura consolidada na Região Norte com relação à geração diesel e há diversos 
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fabricantes desses motores no Brasil com disponibilidade de peças de reposição e 

pessoal qualificado para executar os serviços de manutenção. 

Como forma de incentivar a substituição dos combustíveis fósseis por formas 

renováveis de energia, foi desenvolvido o mecanismo da sub-rogação dos benefícios 

da CCC-ISOL, possibilitando a utilização dos recursos da Conta para viabilização de 

PCH, empreendimentos de geração a partir de fonte eólica, solar, biomassa, gás 

natural e empreendimentos de transmissão e distribuição que permitam a substituição 

de geração termelétrica que utiliza derivados de petróleo, incluindo novas cargas, 

provocando a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC. 

O benefício da sub-rogação é definido em 75 por cento da parcela do investimento 

com exceção para os empreendimentos de transmissão ou distribuição que integrem 

os sistemas isolados (não integrantes da Rede Básica8), que substituam a geração 

térmica existente, cujo benefício corresponde a 100 por cento do valor aprovado pela 

ANEEL, podendo ainda ser acrescido de um valor complementar, como forma de 

incentivo às concessionárias da Região Norte com relação à construção de linhas de 

transmissão visando à interligação do sistema. 

O que se propõe neste trabalho é que a sub-rogação, ou outro mecanismo que o 

substitua, possa ser preservado temporariamente, subsidiando alternativas renováveis 

no intuito de popularizar e massificar seu uso, aperfeiçoando os equipamentos 

utilizadores e as tecnologias associadas, de modo a tornar essas opções competitivas 

e disponíveis no mercado, em substituição ao diesel. 

Além disso, como a sub-rogação só cobre o investimento, o incentivo não alcança os 

gastos com combustíveis renováveis que têm peso expressivo no custo da geração. 

Desta forma, propõe-se também um incentivo à substituição dos combustíveis 

renováveis, mas que possa estimular o desenvolvimento de tecnologias e fontes 

renováveis apropriadas à região. 

Deve ser levado em conta que dentre as inúmeras vantagens da utilização de fontes 

renováveis, entre elas a neutralização dos gases de efeito estufa, sua implantação 

envolve forte geração de trabalho e renda, carência do interior da região. 

Adicionalmente, há vantagens ambientais significativas na substituição de diesel por 

fontes renováveis, notadamente quanto às emissões de gases e particulados. Um 

motor diesel lança 220 kgC/MWh – 220 quilos de carbono por hora de operação para 

cada MW gerado pelo motor na atmosfera. Outros impactos ambientais são gerados: o 

                                                 
8 A Rede Básica é constituída por todas as subestações e linhas de transmissão dos Sistemas Elétricos Interligados 
em tensões de 230 kV ou superior, integrantes de concessões de serviços públicos de energia elétrica. 
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lubrificante usado nos motores possui altos teores de metais com manuseio regulado 

pelo CONAMA e o diesel é transportado em toda região amazônica, muitas vezes com 

vazamento de combustível pelo caminho, contaminando rios e floresta. 

Como o mecanismo da CCC, ao mesmo tempo em que viabiliza o atendimento das 

comunidades isoladas, retarda a competitividade das fontes renováveis para o 

fornecimento de energia elétrica na região, deveria ser cada vez mais incentivada a 

sub-rogação em detrimento do subsídio ao combustível fóssil. O fim da CCC deve ser 

uma variável a ser considerada nos estudos de planejamento do setor. 

 

2.6.2. Consumo Específico de Combustível 

Até 2007, o Grupo Técnico Operacional da Região Norte – GTON usava como limites 

para as centrais beneficiárias da CCC os consumos específicos médios de 

combustíveis verificados em cada ano anterior, limitados em 0,300 l/kWh, para grupo 

motogerador e em 0,380 l/kWh de unidades geradoras tipo turbinas.  

Avaliando a atual condição do parque gerador dos sistemas isolados, com a eventual 

necessidade de modernização ou substituição de centrais para adequação aos limites 

de consumo, dentre outros objetivos, foi publicada a Resolução Normativa ANEEL  

Nº. 350 de 21 de janeiro de 2009 que estabeleceu limites de consumo específico por 

faixa de potência e tecnologia (motores de combustão interna e turbinas a gás), com 

patamares progressivos de eficiência apresentados na Tabela 8, visando, 

basicamente, direcionar o parque gerador no sentido da eficiência e minimização dos 

dispêndios com a CCC.  
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Tabela 8 - Limites de Consumo Específico de Combustíveis por Faixa de Potência, 
Tecnologia e Horizonte 

Combustível Líquido 

(kg/kWh ou l/kWh) * 

Potência (kW) 

 

De ... a ... Janeiro 2009 a 

dezembro 2011

Janeiro 2012 a 

dezembro 2013

A partir de janeiro 

2014 

Motor a pistão    

1  100  0,404  0,404 0,404 

101  250  0,349  0,349  0,349  

251  500  0,329  0,329  0,329  

501  750  0,300  0,296 0,296 

751  1.000  0,300  0,296 0,289 

1.001  2.500  0,300  0,296 0,289 

2.501  5.000  0,290  0,283 0,283 

5.001  7.500  0,290  0,283 0,283 

7.501  10.000  0,290  0,283 0,283 

10.001  12.500  0,290  0,283 0,253 

12.501  15.000  0,290  0,283 0,253 

15.001  20.000  0,290  0,283 0,253 

20.001  acima  0,290  0,283 0,210 

Turbina a Gás (Ciclo 

Brayton – aeroderivada e 

heavy-duty) 

0,380 0,330 0,330 

Turbina a Vapor (Ciclo 

Rankine – em geral para 

biomassa) 

0,380 0,290 0,290 

* kg/kWh para óleo combustível e PGE e l/kWh para óleo diesel e OCTE 
Fonte: ANEEL [8] 

 

Para as usinas em ciclo combinado, considerando que se trata da tecnologia com 

elevado rendimento energético e baixo consumo específico de combustível, a ANEEL 

não estabeleceu limites. 

 

 

 



27 

 

2.6.3. Perdas 

Há também um elevado potencial de redução dos gastos da CCC quanto ao índice de 

perdas das concessionárias de distribuição dos sistemas isolados, pois a CCC é 

onerada pela energia produzida, seja ela consumida e paga pelo consumidor final ou 

não.  

O termo perdas de energia refere-se, em geral, às perdas globais de energia que 

envolve as perdas técnicas – energia elétrica dissipada entre o suprimento e o ponto 

de entrega, decorrente das leis físicas relativas aos processos de transporte de 

energia – e as perdas não-técnicas ou comerciais que são aquelas decorrentes de 

desvios de energia, fraude e erro nos processos de faturamento associados à gestão 

comercial da concessionária de distribuição [13]. A inadimplência é também um 

problema importante para as concessionárias de energia elétrica.  

Vários são os fatores que podem explicar os altos índices de perdas e inadimplência 

como aspectos culturais e desigualdades sociais.  

A nova gestão das Empresas de Distribuição do Sistema Eletrobras tem aplicado 

investimentos e envidado esforços para a melhoria dos indicadores de fornecimento 

de energia das distribuidoras, entre eles o índice de perdas, do Sistema: Distribuição 

Alagoas, Distribuição Piauí, Distribuição Rondônia, Distribuição Roraima, Distribuição 

Acre e Amazonas Energia que deverão estar refletidos nos índices que serão 

apurados ao longo de 2010. 

A título de ilustração, o Gráfico 2 apresenta a evolução das perdas de energia 

consolidadas nas Empresas de Distribuição da Eletrobras de dezembro 2005 a 

dezembro 2010, estabilizada no último ano em 36 por cento. 
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Gráfico 2 - Evolução das Perdas Globais de Energia Consolidadas das Empresas de 

Distribuição* do Sistema Eletrobras (%) 
Fonte: Eletrobras 
*Distribuição Alagoas, Distribuição Piauí, Distribuição Rondônia, Amazonas Energia, 
Distribuição Rondônia e Distribuição Acre. 

 

2.6.4. ICMS Sobre os Combustíveis 

Outro item a ser aprimorado na questão da CCC é quanto à incidência do ICMS sobre 

os combustíveis utilizados para gerar energia elétrica nos Sistemas Isolados, pois da 

forma como está regulamentado, cria um sinal tributário contrário à implantação de 

empreendimentos que reduzam a CCC, como as fontes renováveis, dificultando a 

compensação dos créditos a ele associados com o imposto cobrado sobre a venda de 

energia elétrica nessas localidades.[14]. 

Os derivados de petróleo adquiridos pela concessionária de geração de energia 

elétrica junto à Petrobrás sofrem a incidência do ICMS que é pago pela geradora e 

recolhido pela Petrobrás aos cofres estaduais, permanecendo a empresa de geração 

de energia com o direito de se apropriar do ICMS incluso desses produtos como 

crédito9. No entanto, com a sistemática estabelecida pela lei Kandir10, a cobrança do 

ICMS aplicável à energia elétrica ocorre, em geral, apenas na etapa de 

comercialização de energia ao consumidor final. A partir daí estão configuradas duas 

situações: quando a empresa geradora somente supre as concessionárias de 
                                                 
9  O princípio da não-cumulatividade, previsto na Constituição Federal de 1988, assegura aos contribuintes do ICMS 
o direito de abatimento do imposto estadual incidente nas entradas de mercadorias, exercido no momento em que o 
imposto é cobrado das suas saídas tributadas. Assim, o valor cobrado a título de ICMS nas entradas de produtos dá 
origem a um crédito, que poderá ser aproveitado pelo contribuinte e compensado com o valor do imposto a ser 
recolhido nas saídas. 
10  De acordo com essa lei, quem efetivamente paga o ICMS de energia elétrica é o consumidor final, desde que não 
se destine a comercializá-la ou industrializá-la. 
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distribuição sem venda ao consumidor final ou quando ela é verticalizada, isto é, 

produz e distribui energia elétrica. 

Se a empresa geradora não vende ao consumidor final, ao adquirir o combustível para 

produção de energia elétrica são gerados créditos de ICMS, mas ela não tem 

possibilidade de recuperá-lo, em virtude da falta de regulamentação do dispositivo 

constitucional pelas legislações estaduais. Nesse caso, a concessionária é 

reembolsada do ICMS pela metodologia da CCC, pois representa custo, como 

montante de tributo não recuperável e faz jus ao subsídio. 

Neste caso, o beneficiado é o Estado onde se localiza o Sistema Isolado que acumula 

esses créditos e não tem interesse, de um modo geral, em alavancar investimentos 

que redundem perda de ICMS decorrente da redução da compra de combustível no 

Estado.  

A ANEEL entende que o reembolso pela CCC-ISOL aos agentes beneficiários, sob a 

ótica econômica e financeira, deve representar efetivo custo e não promover ganhos 

financeiros aos agentes. Assim, as empresas verticalizadas fazem jus ao reembolso 

apenas do custo incorrido com aquisição de combustíveis e do ICMS, incidente 

efetivamente contabilizado como custo não recuperável.  

Assim, a ANEEL editou a Resolução Normativa Nº. 303 de 26 de fevereiro de 2008 

estabelecendo a metodologia e procedimentos para a apuração, demonstração e 

validação do montante do ICMS contabilizado como custo decorrente da aquisição de 

combustíveis; a mesma norma indicou o pagamento do passivo que deve ser 

restituído à CCC pelos agentes beneficiários do reembolso do tributo em montante 

superior ao efetivo custo incorrido com este imposto, para os casos em que o ICMS 

apurado na compra de combustíveis foi inferior àquele faturado pela venda de energia 

elétrica, recolhendo a diferença daí resultante ao Estado. Nesse caso, no 

entendimento da ANEEL, o reembolso do ICMS pela CCC criou uma receita 

extraordinária para a concessionária e por isso deve ser devolvido à Conta. 

Assim, a ANEEL entende que o reembolso do ICMS nas quotas da CCC é pertinente 

para as concessionárias que acumulam créditos sem conseguir realizá-los ao longo do 

tempo, limitado tão somente à parcela do tributo não recuperado, ou seja, efetivo custo 

incorrido. 
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2.6.5. A Lei Nº. 12.111 de 09 de dezembro de 2009 

Um marco institucional importante na direção de uma política setorial é a Lei  

Nº. 12.111 de 09 de dezembro de 2009 que dispõe, entre outros itens, sobre o 

atendimento à totalidade dos mercados dos Sistemas Isolados que deverá ser 

promovido pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e 

instalações de distribuição de energia elétrica por meio de licitação, na modalidade de 

concorrência ou leilão. A licitação será realizada direta ou indiretamente pela ANEEL, 

de acordo com as diretrizes do MME. Este instrumento legal deve promover a 

prestação dos serviços de energia elétrica de forma mais competitiva e com padrões 

de qualidade e segurança superiores aos atuais. 

Além disso, a Lei Nº. 12.111 modifica a lógica de cobertura da CCC deslocando os 

subsídios do custo da compra de combustível para o custo efetivo da produção de 

energia elétrica de forma eficiente. Tal modificação na metodologia da CCC viabiliza 

não só o reembolso de todos os custos diretamente associados à prestação do serviço 

de energia elétrica dos Sistemas Isolados como, por exemplo, as despesas relativas à 

operação e manutenção de sistemas de atendimento, como também colabora para a 

implementação de alternativas às soluções de geração a óleo, como por exemplo, a 

cobertura dos custos das baterias dos sistemas fotovoltaicos. 

A Lei também prevê recursos a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, pelas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, para ressarcimento de Estados e Municípios que tiverem perda de receita 

decorrente da arrecadação de ICMS incidente sobre combustíveis fósseis utilizados 

para geração de energia elétrica resultante da interligação dos respectivos Sistemas 

Isolados ao SIN; tal procedimento deve neutralizar as “perdas” de arrecadação dos 

governos com a substituição dos combustíveis fósseis por alternativas mais 

interessantes sob o ponto de vista ambiental. É uma medida a ser adotada, 

temporariamente, para que os agentes possam ir se adaptando à nova realidade. 

Durante 24 meses após a interligação, as empresas serão ressarcidas dos valores 

correspondentes à diferença da aplicação da alíquota de referência do ICMS nos 24 

meses que antecederam a interligação. As receitas obtidas deverão ser aplicadas em 

atividades do setor elétrico como programas de universalização do serviço público de 

energia elétrica, financiamento de projetos socioambientais, projetos de eficiência e 

pesquisa energética e no pagamento de faturas de energia elétrica de unidades 

consumidoras de órgãos estaduais e municipais. 
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Para os estados, a perspectiva da interligação dos sistemas na Região Norte sinaliza 

uma redução de arrecadação, mas na verdade, a segurança e regularidade do 

abastecimento de energia elétrica do Sistema Interligado induzem novos investimentos 

e atraem novas indústrias que geram receitas para os estados, compensando 

significativamente as “perdas”. 

 

2.7. O PLANEJAMENTO DO SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS REGIÕES 

REMOTAS 

 

Apesar de constar da agenda do CNPE a formulação de políticas para assegurar o 

suprimento de energia às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, não foram 

ainda explicitadas políticas de atendimento a essas populações, conforme 

apresentado ao longo deste trabalho. 

Os órgãos governamentais responsáveis pelo planejamento das necessidades de 

suprimento de energia elétrica têm dado pouca atenção a esses potenciais 

consumidores, deixando uma lacuna de atendimento, conforme será visto ao longo da 

apresentação dos resultados do Programa Luz para Todos. 

A Lei 12.111 de 09 de dezembro de 2009 que dispõe sobre os serviços de energia 

elétrica nos Sistemas Isolados, regulamentada pelo Decreto Nº 7.246 de 28 de julho 

de 2010 e pela Portaria MME Nº 600 de 30 de junho de 2010 determina que os 

agentes de distribuição de energia elétrica deverão submeter à EPE para avaliação e 

habilitação, a solução de suprimento de energia elétrica para atendimento aos 

consumidores dos Sistemas Isolados – Projeto de Referência. 

Os instrumentos jurídicos citados definem as Regiões Remotas como pequenas 

localidades ou grupamentos de consumidores afastados das Sedes Municipais e 

caracterizados por ausência de economia de escala; no entanto há um vácuo de 

informação sobre o planejamento do atendimento a essas localidades, mencionando 

apenas o Leilão de Contratação de Energia Elétrica e Potência Associada para essas 

populações na modalidade de contratação de prestação de serviços de suprimento de 

energia elétrica por meio de Sistemas de Geração Descentralizada com Redes 

Associadas. 

Portanto, mais uma vez, o atendimento às pequenas comunidades isoladas ainda 

carece de uma política explícita. Mesmo dessa vez ainda não houve uma indicação 
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forte de identificação e localização das reais necessidades das populações que se 

encontram dispersas e remotas na Amazônia. 

A EPE e demais agentes envolvidos no planejamento do suprimento de energia 

elétrica às regiões remotas estão se capacitando e buscando informações para 

definirem a linha de corte entre Sistemas Isolados e pequenos atendimentos para 

solicitarem aos agentes de distribuição os dados de necessidade de atendimento e as 

soluções adequadas por meio dos projetos de referência para as regiões remotas. 

O planejamento do atendimento dos mercados consumidores a partir do ano 2011 e 

os respectivos Projetos de Referência devem ser elaborados de acordo com as 

Instruções divulgadas pela EPE de 21 de setembro de 2010 e deverião ser 

encaminhadas à EPE até 04 de outubro de 2010. 

Neste capítulo foi feito um breve panorama do Setor Elétrico Brasileiro, com ênfase 

nos Sistemas Isolados e foi salientada a ausência de uma política explícita de 

planejamento de suprimento de energia elétrica às comunidades remotas, de parte 

dos órgãos governamentais responsáveis pelo tema.  
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3. AMAZÔNIA E ELETRIFICAÇÃO RURAL NO CONTEXTO 
BRASILEIRO 

 

3.1. AMAZÔNIA 

 

3.1.1. Aspectos Gerais 

A Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do Rio Amazonas e 

coberta em grande parte por floresta tropical (que também é chamada Floresta 

Equatorial da Amazônia ou Hileia Amazônica). O bioma Amazônia ocupa uma área 

total de 6,3 milhões de km², dos quais 4,1 milhões de km² estão em território brasileiro, 

representando cerca de 48% do território brasileiro, como pode ser visto na Figura 5. 

 
Figura 5 - Amazônia 

Fonte: U.S. Geological Survey (EUA) e Ministério do Meio Ambiente. Elaboração: Eletrobras 

 

Apesar de uma aparente homogeneidade da cobertura, a floresta é diversificada, em 

razão das variações de solo, composta por complexos tipos de vegetação incluindo 
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floresta de terra firme, cerrado, savanas, várzeas e igapós, apresentando uma 

diversidade considerada como mais rica do mundo, apesar de pouco conhecida. 

Representando cerca de 7 por cento da cobertura vegetal mundial, a Amazônia abriga 

mais de 50 por cento de todas as formas de vida existentes no planeta, ou seja, de 60 

mil espécies vegetais, 2,5 milhões de espécies de antrópodos, mil espécies de aves, 

cerca de duas mil espécies de peixes, mais de 300 espécies de mamíferos, além de 

um número ainda não conhecido de formas mais simples do mundo microscópico [15]. 

As diferentes espécies não estão amplamente distribuídas na região, mas são 

encontradas em certas áreas bem delimitadas e restritas, denominadas como áreas de 

endemismo [16]. 

A floresta densa, com árvores de até 50 metros de altura, copas fechadas, é onde se 

desenvolve uma variedade de espécies em equilíbrio. A redução da biodiversidade é a 

principal consequência do desflorestamento11 da Amazônia, pois a perda das espécies 

consideradas extintas é irreversível. 

Há indicações de que a quantidade de carbono estocado na floresta pode estar 

aumentando, o que torna a Amazônia, desde que reduzido o nível corrente de 

desmatamento, em sumidouro de dióxido de carbono (responsável por intensificar os 

gases de efeito estufa na atmosfera), contribuindo assim para os esforços de 

manutenção da temperatura média do Planeta em patamares seguros. [17] [18] 

A Amazônia abriga 20 por cento de toda a água doce não congelada do Planeta e 80 

por cento da água disponível no território brasileiro. Esta abundância de água sustenta 

a mais extensa floresta tropical do mundo, que tem um papel fundamental na 

manutenção do ciclo hidrológico e nos equilíbrios climáticos a nível local e global. 

Cerca de metade das chuvas que caem sobre a região tem como origem o fenômeno 

da evapotranspiração da floresta e a outra parte vem do oceano, com uma 

precipitação pluviométrica média anual em torno de 2.000 milímetros cúbicos [15].  

A bacia hidrográfica da Amazônia tem muitos afluentes importantes, como o Rio 

Negro, Tapajós e Madeira, sendo o Amazonas o principal rio, percorrendo outros 

países antes de adentrar em terras brasileiras. O Rio Amazonas nasce na Cordilheira 

dos Andes e estende-se por nove países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 

Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. É considerado o rio mais volumoso do 

                                                 
11 Entende-se por desflorestamento ou desmatamento, a substituição de florestas hiperdiversas por sistemas 
ecológicos simples, dominados por algumas poucas espécies, derivada de ação antrópica. 
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mundo, responsável por jogar no Oceano Atlântico entre 200 e 220 mil metros cúbicos 

de água por segundo.  

A Amazônia é composta por mais de 20.000 km de vias navegáveis. O regime fluvial é 

da maior importância para a vida do homem rural amazonense, interferindo no seu 

modo de produzir e reproduzir a sua subsistência, na moradia, no lazer, nas suas 

relações com a natureza e em todas as atividades econômicas e sociais [19]. A Bacia 

Amazônica está apresentada na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Bacia Amazônica 

Fonte: Ministério dos Transportes 

 

O clima da Amazônia é equatorial, quente e úmido. As temperaturas médias são 

superiores a 25° Celsius e variam menos de dois graus entre o mês mais quente e o 

mais frio. A amplitude térmica diária é, porém muito maior, dependendo de fatores 

locais. 

O clima tropical da região, chuvoso e úmido, é também responsável por muitas 

dificuldades de deslocamento da população e de equipes técnicas, além das questões 

de logística para abastecimento, acesso de materiais e equipamentos ou mesmo de 

distribuição da produção familiar da Amazônia para os mercados consumidores. Para 

algumas localidades, o período de novembro a abril, de constantes chuvas, deixa 

algumas comunidades completamente isoladas. 
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A Amazônia apresenta condições ótimas para fotossíntese, com um potencial elevado 

de produção de matéria orgânica, estimado em oito toneladas de carbono fixo por 

hectare por ano (equivalente a vinte toneladas de matéria seca por hectare por ano) 
[20].  

A massa da matéria viva presente numa dada área, num dado instante, é muito 

significativa, da ordem de 500 toneladas por hectare, expressa em peso seco, o que é 

equivalente a 200 toneladas de carbono por hectare, constituída, em sua quase 

totalidade, pelas plantas, especialmente pelas árvores e plantas lenhosas. A biomassa 

animal representa uma fração pouco significativa, sendo da ordem de algumas 

dezenas de kg/ha (peso fresco) para os vertebrados e de algumas centenas de kg/ha 

(peso fresco) para os invertebrados, sobretudo insetos [21].  

 

3.1.2. Socioeconomia da Amazônia 

A Amazônia brasileira foi, por muito tempo, tratada como um território homogêneo, 

premissa que induziu a tantos insucessos nas iniciativas de projetos levadas à região. 

Diante da realidade complexa e multifacetada da região, ficou, como lição a ser 

aprendida, a necessidade de uma nova abordagem estratégica na promoção do 

projeto de desenvolvimento das diversas localidades com identidade própria, 

incorporando a participação dos atores locais em seu planejamento e execução. O 

grande desafio da Amazônia consiste em trabalhar com a diversidade natural, não 

contra ela, encontrando formas de organização flexíveis para o gerenciamento da 

complexidade e evitando excessos de especialização, padronização e rigidez [17]. 

A região convive com disparidades regionais sociais entre as capitais e os interiores 

dos estados, em especial o estado do Amazonas, resultante da estruturação de forma 

isolada das localidades, não chegando a compor economias regionais integradas. Na 

capital e cidades mais desenvolvidas concentra-se a maior parte da população e o 

desenvolvimento econômico, ficando o interior extremamente desassistido, onde a 

falta de oportunidades para o crescimento e desenvolvimento colabora para o 

esvaziamento demográfico, levando os habitantes, sem alternativas, a migrarem para 

Manaus, que concentra mais de 80 por cento do PIB – Produto Interno Bruto, do 

Estado do Amazonas e 50 por cento da população estadual, segundo o IBGE- Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. A promoção de melhores condições de vida e 

geração de renda na zona rural da Amazônia irá reduzir a pressão por implantação de 

infraestrutura necessária ao atendimento do fluxo migratório dos novos moradores 

urbanos desempregados e marginalizados. 
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Os municípios do interior apresentam características socioeconômicas semelhantes 

entre si, tais como economia com forte componente extrativista, baixo índice de 

industrialização e carência de infraestrutura básica - água encanada, rede de esgotos, 

serviços de energia elétrica, além de baixa densidade demográfica.  

Assim, pode-se observar uma forte assimetria socioespacial na Amazônia, constituída 

por polos onde floresce uma economia de porte razoável, coexistindo com regiões 

onde as populações vivem em condições primitivas, quase tribais. A título de 

ilustração, cabe observar que enquanto o PIB per capita de Manaus era estimado em 

R$ 20.894,00 em 2007, o PIB per capita do Estado era R$13.043,00, de acordo com o 

IBGE. 

A colonização da Amazônia, a partir do final da década de 60, foi marcada pelo 

processo violento de ocupação e degradação ambiental característico das economias 

de fronteira, nas quais o progresso é entendido como crescimento econômico e 

prosperidade infinitos, baseado na exploração de recursos naturais percebidos como 

igualmente infinitos [22].  

Sem levar em consideração as peculiaridades dos diversos espaços ecológicos 

amazônicos e os desejos e anseios da população regional, a Amazônia foi sofrendo as 

consequências de um modelo exógeno baseado na extração predatória dos recursos 

florestais, seguido pela substituição da floresta por extensas áreas de pastagem ou 

agricultura, deixando um saldo de pobreza para as populações [23].  

Na Amazônia os habitantes dependem fundamentalmente do ecossistema em que 

vivem: o lago é a despensa, o rio é a estrada e a terra firme é onde eles plantam 

mandioca. Para eles, os benefícios sociais gerados da exploração dos recursos da 

região foram irrisórios comparados com os altos custos ambientais resultantes e a 

população local nunca esteve no centro do modelo aplicado na região e muito menos 

foi ouvida quanto a seus interesses e reais necessidades.  

Para a maior parte dos pobres, a conexão entre a sustentabilidade ecológica e a 

justiça social é evidente porque os recursos naturais e ecológicos constituem a fonte 

principal do seu sustento e quando alguém se apropria indevidamente deles, isso leva 

por um lado à insustentabilidade ecológica e por outro, à injustiça social e econômica 
[24].  

A ocupação agressiva da Amazônia permanece, diante da fragilidade das instituições 

oficiais, dando como consequência um aumento considerável do desflorestamento da 

região, oriundo de várias ações antrópicas como exploração da madeira, destinação 

da superfície florestal para cultivos agrícolas, pecuária, plantações de árvores, 
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explorações minerais, urbanização de outras regiões e queimadas12. - estima-se que a 

região dispõe de mais de 16 milhões de hectares desmatados. Por outro lado, essas 

terras poderiam ser aproveitadas para cultivo das mais variadas espécies florestais 

como as oleaginosas. 

As mudanças ocorridas nas últimas décadas transformaram a Amazônia que deixou 

de ser apenas uma área ocupada e conquistou o status de uma região propriamente 

dita, carente de programas e políticas que respondam às reais necessidades do povo 

que vive naquele espaço. Nesse aspecto, coloca-se a polarização entre ambientalismo 

e desenvolvimento. O ambientalismo preservacionista, que trata a Amazônia como um 

santuário inviolável, não gera riquezas, trabalho ou renda - demandas da região que 

tem como base recursos naturais [25]; esses mesmos recursos, utilizados com 

conservação da natureza e da cultura dos povos que lá habitam, surgem como 

esperança do desenvolvimento sustentável e socialmente includente das sociedades 

locais, pois a floresta só deixará de ser destruída, se tiver valor econômico para 

competir com a madeira, com a pecuária e com a soja [22]. Um exemplo de valor 

econômico dado aos produtos da floresta, sem sua devastação (floresta em pé), é a 

extração, beneficiamento e comercialização do óleo de andiroba na Comunidade do 

Roque, exemplo apresentado neste trabalho. 

Somente a atribuição de valor econômico à floresta em pé permitirá a ela competir 

com outros usos como as commodities e a exploração madeireira convencional que 

pressupõem sua derrubada ou degradação, e a tríade Ciência, Tecnologia e Inovação 

poderá mostrar o caminho de como utilizar o patrimônio natural da biodiversidade sem 

destruí-la [26].  

De acordo com Mangabeira Unger [27], 

 

“Como há um forte desnível entre a eficiência econômica relativa das 
atividades devastadoras e a ineficiência econômica relativa das 
atividades sustentáveis, ainda não foi adequadamente construído e 
desenvolvido o conceito manter a floresta em pé na Amazônia.” 

 

Assim, tal como Becker [22], defende-se nessa pesquisa que o uso do imenso 

potencial de recursos naturais da Amazônia depende da implementação de novas 

formas de aproveitamento econômico dos seus ecossistemas a partir de um modelo 

                                                 
12 Processo que expõe a fragilidade do solo, deixando-o vulnerável aos processos erosivos que podem levar à 
desertificação. 
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de gestão, desenvolvido com as comunidades regionais, que seja capaz de gerar 

riqueza e trabalho para os habitantes da região, sem destruir a floresta. Tal modelo 

deve estar definitivamente incorporado às estratégias de desenvolvimento nacional. 

De forma a assegurar que os benefícios da riqueza do patrimônio natural do Brasil 

permaneçam na região, é fundamental o desenvolvimento de capacitação, 

internalizando conhecimento e informação nas comunidades amazônidas, de acordo 

com suas necessidades, potencialidades e possibilidades. 

Pela análise das experiências já desenvolvidas na região, é importante salientar a 

importância da integração dos vários saberes dos florestanos, observando que o 

conhecimento das populações da Floresta está intrinsecamente vinculado à sua forma 

respeitosa de lidar com o meio ambiente e a floresta, como defende José de Castro 

Correia [28].  

 

É preciso que se reconheça que sem as informações passadas pelos 
moradores tradicionais da floresta, acumuladas ao longo de 
gerações, notadamente no uso de plantas nativas na cura de 
determinadas doenças, muitos dos medicamentos hoje utilizados pela 
medicina tradicional não estariam disponíveis. Portanto, é importante 
que estas pessoas, que têm contribuído com informações valiosas no 
auxílio da formulação de novos medicamentos, que têm resguardado 
o território nacional com sua presença nos lugares mais longínquos e 
inóspitos, e que, acima de tudo, têm dado lição de respeito à 
natureza, tenham a chance de galgar melhores condições de vida. 
Esta chance poderá residir, entre outros instrumentos, em tecnologias 
e insumos que potencializem a exploração racional, em seu favor, 
dos recursos da biodiversidade que lhes cerca. Correia [28].  

 

Neste capítulo foi visto que é cenário comum na Amazônia uma forte assimetria 

socioespacial entre a capital e o interior do estado, em especial no Estado do 

Amazonas, resultante do processo de colonização da região, onde a área rural sofre 

de falta de oportunidades para o crescimento e dependem fundamentalmente do 

ecossistema em que vivem. Neste contexto deve-se salientar a importância da 

exploração da região que seja capaz de gerar riqueza e trabalho para os habitantes da 

floresta sem destruir a Floresta. 

 

3.2 ELETRIFICAÇÃO RURAL NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Este capítulo apresenta algumas características do processo de eletrificação rural do 

País, apontando para a necessidade de levar energia elétrica acompanhada do 
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atendimento das necessidades básicas que caracterizam a cidadania e condições que 

viabilizem o desenvolvimento da localidade. É salientada a condição precária de 

sobrevivência do homem no campo, quase sem rendimentos e a dificuldade de 

atendê-lo com serviços de energia elétrica. São apresentados os programas 

governamentais de eletrificação rural implantados no Brasil nas últimas décadas, as 

dificuldades encontradas, os erros cometidos, os sucessos alcançados e as lições 

aprendidas. 

 

• Introdução 

No Brasil, assim como em outros países considerados em desenvolvimento, a 

formação dos setores de infraestrutura esteve vinculada à estratégia de modernização 

e industrialização da economia. A prescrição dos teóricos heterodoxos do crescimento 

econômico para a superação do atraso nos países em desenvolvimento consistia em 

eliminar os gargalos econômicos estruturais que inviabilizavam iniciativas de 

industrialização. Nesse sentido, os investimentos em infraestrutura ocupavam uma 

posição central na estratégia de desenvolvimento, a partir da qual se almejava a 

transição de uma economia essencialmente agroexportadora para uma economia 

industrializada. Assim, nestes países, a modernização econômica era vista como a 

porta de saída do círculo vicioso da pobreza e do subdesenvolvimento [29]. 

Quanto ao vetor energia, o desenvolvimento de tecnologias de transformação dos 

recursos energéticos primários disponíveis na natureza, em energia secundária, fez da 

eletricidade uma ferramenta importante para o desenvolvimento das regiões. A energia 

elétrica é base para diversas atividades produtivas e de serviços, além de ocasionar 

significativas melhorias na qualidade de vida (iluminação, uso de eletrodoméstico, 

irrigação e suporte para recebimento de água tratada nas moradias, entre outras). 

No entanto, as disparidades socioeconômicas em termos mundiais podem também ser 

observadas quanto ao consumo de energia elétrica: dados de 2005 apontam que 

somente os EUA consomem 24 por cento de toda energia elétrica consumida no 

mundo. Enquanto isso, dados referentes ao ano 2000 [30] estimam que 27 por cento 

da população habitante no Planeta, ou seja, cerca de 1,6 bilhões de pessoas, se 

mantinham sem direito de acesso aos sistemas de distribuição de energia elétrica. 

Nesse universo, a maior concentração de cidadãos sem disponibilidade de energia em 

seus domicílios, algo em torno de 99 por cento, registra-se nos países em 
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desenvolvimento e 80 por cento de todos os domicílios não eletrificados estão 

localizados nas zonas rurais13. 

A década de 1940 marca o início da construção de uma série de usinas hidrelétricas, o 

que tornou o Brasil um dos maiores produtores de energia renovável do mundo, junto 

com o Canadá. O modelo de oferta de eletricidade aplicado no Brasil priorizou a 

geração hidrelétrica a partir de grandes empreendimentos e a transmissão de 

volumosos blocos de energia. Em termos de capacidade instalada de geração de 

energia elétrica, as plantas hidrelétricas respondem por mais de 80 por cento da 

produção. Tal modelo possibilitou o alcance de uma taxa de eletrificação superior a 90 

por cento no Brasil, com enormes discrepâncias entre as áreas urbanas e rurais e 

dentre as várias regiões do país, copiando as desigualdades observadas no Índice de 

Desenvolvimento Humano do Brasil.  

No tocante ao setor residencial brasileiro, o mesmo responde por 24,1 por cento do 

consumo total de eletricidade, estando distribuído por cerca de 52,6 milhões de 

unidades consumidoras.  

A energia elétrica é o serviço com maior alcance no Brasil, de acordo com dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD, apresentados na Tabela 9 para 

2008.  

Tabela 9 - Domicílios Particulares Permanentes - 2008 
Serviço de: BRASIL (%) 

Iluminação Elétrica 98,6 

Abastecimento de Água por Rede Geral 83,9 

Esgotamento Sanitário (serviço de rede de esg. san. e/ou 

pluvial) 

73,2 

Coleta de Lixo 87,9 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD/IBGE – 2008 

 

A inexistência de energia elétrica impossibilita o acesso da população a diversos 

serviços sociais básicos, como água de qualidade, saneamento, educação e 

comunicação, além do acesso a bens e serviços amplamente difundidos na sociedade 

moderna que dependem da eletricidade. Há, portanto, uma íntima relação entre os 

índices de eletrificação e o grau de modernização do espaço rural, redundando na 

qualidade de vida da população rural [31]. 

                                                 
13 Ao longo desta pesquisa a expressão Eletrificação Rural é definida como acesso à eletricidade em áreas não-
integradas ao Sistema Interligado Nacional, isoladas e remotas. 
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O setor urbano do Brasil apresenta elevados níveis de cobertura de eletricidade, 

alcançando 99% dos domicílios. Apesar das fontes oficiais de estatística só 

recentemente terem alcançado a área rural da Região Norte, há estimativas que em 

2002, mais de 12 milhões de brasileiros distribuídos em cerca de dois milhões de 

domicílios não dispunham deste serviço no Brasil, dos quais mais de 84% estariam 

localizados na área rural.  

Compreender a estrutura de acesso e consumo de energia elétrica no Brasil requer 

uma radiografia da distribuição da riqueza circulante na sociedade e seus padrões de 

consumo energético e econômico. A distribuição de renda no Brasil é acintosamente 

concentrada e 97 por cento das famílias sem acesso à energia elétrica em seus 

domicílios possuem renda inferior a três salários mínimos14. Destes, 33% auferem 

renda abaixo de um salário mínimo15 [32].  

 

3.2.1. Atendimento à Área Rural 

O desafio da eletrificação nas áreas rurais do Brasil é essencialmente a alta dispersão 

espacial, ou seja, baixa densidade demográfica, às vezes menor que  

um hab/km2, comparativamente com áreas urbanas, o que significa dificuldades 

quanto à logística, tempo e custo de transporte e acesso a serviços de comunicação. 

Além disso, essas áreas, em geral, não são integradas à economia formal, dificultando 

a difusão de mercadorias e serviços intra e extracomunidades, resultado da pouca 

atenção ao campo, pois só a partir desse século foi implementada uma política de 

eletrificação rural explicitamente com viés de inclusão social. 

É importante ressaltar que a garantia do acesso à eletricidade apresenta-se como 

condição necessária ao cumprimento das demandas básicas da população rural. No 

entanto, não configura por si só as condições de desenvolvimento socioeconômico do 

meio rural, uma vez que diversas outras dívidas sociais se mostram ainda sem 

horizonte de um possível resgate. Os níveis mais baixos do Indicador de 

Desenvolvimento Humano - IDH - encontram-se nas áreas rurais, onde se verifica a 

reduzida abrangência dos serviços públicos a exemplo da falta de água tratada, 

saneamento, serviço de saúde, educação e abastecimento elétrico. Tal situação 

contribui sobremaneira para a precariedade e ausência de postos de trabalho, 

recursos alimentares, moradia, entre outras necessidades. Como resultado, localizam-

                                                 
14 Até R$1.530,00. 
15 Salário Mínimo igual a R$510,00. 
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se nessas regiões os mais elevados níveis de mortalidade infantil, reduzida 

expectativa de vida e maiores taxas de analfabetismo [33].  

A eletrificação do campo como vetor de desenvolvimento sem o atendimento das 

necessidades básicas que caracterizam o exercício da cidadania, é inútil, pois os 

pequenos produtores não têm acesso a crédito, possibilidade de escoamento da 

produção e garantia de preços competitivos para seus produtos no mercado, 

impedindo a viabilização da energia como indutora do desenvolvimento da área rural.  

A população rural, em especial no Brasil, quase não dispõe de rendimento monetário 

(exemplificado no Capitulo 5 desta pesquisa pela Comunidade do Roque), 

obstaculizando a aquisição de energia elétrica e apresentando-se como solução, a 

prática do escambo ou a mobilização do trabalho familiar gratuito para a coleta de 

lenha e outros resíduos de origem animal ou vegetal. Eles dependem essencialmente 

do trabalho humano ou animal para as tarefas mecânicas como atividades agrícolas e 

transporte e da combustão direta da biomassa para atividades que dependem de 

calor. Assim é que a lenha e o carvão vegetal são amplamente utilizados para cocção 

e a iluminação é a partir de lamparinas a querosene ou velas; são também 

encontrados rádios e lanternas movidos a baterias e pilhas.  

A eletrificação na área rural é extremamente relevante para a educação da população, 

pois com a energização das escolas, pode ser viabilizada a inclusão digital, além da 

utilização de televisão e vídeo e possibilita a educação noturna, já que boa parte da 

população trabalha durante o dia no campo. A energia elétrica no campo permite 

também a chegada da telefonia, possibilitando a essa população um maior bem estar 

e qualidade de vida. 

A eletricidade propicia a introdução de inovações tecnológicas no campo, como o 

processamento de colheitas e conservação de produtos, resultando em maior 

produtividade agrícola, qualidade dos processos produtivos e melhores práticas além 

da possibilidade de alargamento da cadeia produtiva agrícola.  

Mesmo com a possibilidade de acesso aos serviços de energia elétrica, devido à baixa 

renda das comunidades rurais isoladas, o nível de consumo de eletricidade é pouco 

expressivo, pelo menos no curto prazo, dificultando a viabilização dos projetos de 

eletrificação das concessionárias, devido à incerteza do retorno dos investimentos [34]. 

Para essas regiões são também muito elevados os custos de operação e manutenção, 

sobretudo devido às grandes distâncias a serem vencidas. 
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3.2.2. Dificuldade de Atendimento na Amazônia 

A distribuição territorial da população rural da Amazônia brasileira indica basicamente 

dois modelos de ocupação territorial, apresentados na Figura 7 [35]. Um deles, no qual 

prevalece a floresta e as chuvas continuadas, é formado por diversos vilarejos 

distantes ou moradias isoladas e o outro é típico do Arco do Desmatamento, local em 

que predominam os Projetos de Colonização. Nos dois casos, a sede do município é o 

aglomerado urbano mais importante para essas comunidades, pois ali estão situados 

os serviços de saúde e outros serviços municipais [35]. 

 
Figura 7 - Distribuição Territorial Esquemática das Populações da Amazônia 

Fonte: Di Lascio [35] 

 

As Figuras 8 a 16 apresentadas a seguir, ilustram as situações de dificuldades de 

atendimento aos consumidores, enfrentadas pela concessionária Eletrobras 

Amazonas Energia para eletrificação de unidades na zona rural de sua área de 

concessão - Estado do Amazonas 16. 

                                                 
16 A Eletrobras Amazonas Energia informou em julho de 2010 que está testando postes PRFV – políéster reforçado 
com fibra de vidro em substituição aos postes atualmente utilizados pela empresa, que tem como principais carac 
terísticas, em comparação com o poste de concreto o peso, o preço, o custo de transporte e de instalação: enquanto o 
de PRFV pesa cerca de 130 kg, o de concreto pesa quase 1 tonelada; apesar do poste de fibra de vidro ser mais caro, 
quando são somados o custo de transporte e de instalação, o poste de fibra chega a cerca de R$1.800,00 e o de 
concreto é o dobro deste valor.  
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Figura 8 - Dificuldade de deslocamento em obra de eletrificação no Município de 

Presidente Figueiredo 
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  
 
 
 

 
Figura 9 - Poste de concreto sendo transportado por 13 homens para a obra de rede de 

distribuição nas comunidades de São José e São Francisco, no Município Maraã 
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia. 
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Figura 10 - Necessidade de supressão de 
vegetação na Comunidade do Piaba, 

Município de Borba  
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  

Figura 11 - Necessidade de supressão de 
vegetação na Comunidade de Caiçara, 

Município de Borba  
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  
 
 
 
 

 
Figura 12 - Ajuda dos comunitários na implantação do poste 

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia. 
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Figura 13 - Transporte de poste para obra do Baixo-

Iranduba 
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  

Figura 14 - Estrada da Várzea - Iranduba, em 
período de cheia do Rio Solimões 

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  
 
 
 

 
Figura 15 - Condições de acesso para execução e fiscalização de obra da comunidade 

Quiriru no Município Itamarati 
Fonte: Eletrobrás Amazonas Energia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 16 - Levantamento de poste em Careiro Castanho 
Fonte: Eletrobrás Amazonas Energia 
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No contexto do processo de estruturação das políticas públicas voltadas para a 

garantia da universalização do acesso à energia elétrica, recentemente foram 

lançados programas visando a eletrificação rural no Brasil, nomeadamente: o 

Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios – PRODEEM, o 

Programa Nacional de Eletrificação Rural - Programa Luz no Campo e o Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Programa Luz para 

Todos. 

 

 



49 

 

3.3. OS PROGRAMAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

 

3.3.1. Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios 
PRODEEM 

O Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios – PRODEEM, 

foi criado em 1994, pelo Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético, do 

Ministério das Minas e Energia (MME), com o objetivo central de atender às 

comunidades rurais não conectadas à rede convencional de distribuição de energia 

elétrica, através da utilização de sistemas descentralizados de geração a partir de 

fontes renováveis, eletrificando escolas, centros de saúde e outras instalações 

comunitárias. O decreto de criação do Programa pautava o alcance dos objetivos em 

quatro linhas de ação: Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Econômico; 

Complementação da Oferta de Energia; Base Tecnológica e Industrial. 

As tecnologias consideradas pelo PRODEEM incluíam a energia solar fotovoltaica, 

energia eólica, pequenas centrais hidrelétricas, combustíveis derivados de biomassa e 

biodigestores. No entanto, foi a tecnologia fotovoltaica que se destacou no Programa. 

Entre 1996 e 2002 foram instalados cerca de 5,2 MWp em energia solar fotovoltaica, 

distribuídos em mais de 8.700 sistemas.  

Uma série de problemas de gestão do Programa foi se acumulando e muitos sistemas 

foram perdidos, devido à falta de preparo, capacitação e organização das 

comunidades para receber, operar, manter e se responsabilizar pelos equipamentos, 

basicamente devido à centralização das decisões, sem o envolvimento das 

comunidades beneficiadas. 

A partir de 2002, o Ministério de Minas e Energia, juntamente com os demais agentes 

promotores do Programa, iniciaram uma fase de revitalização do PRODEEEM, 

objetivando atender às avaliações dos resultados conferidos até aquela data e acolher 

as recomendações e determinações impostas pelo Tribunal de Contas da União - 

TCU, em decorrência do relatório de auditoria do Programa elaborado por esse órgão 

em 2002. Segundo informações do MME, o Programa foi incorporado ao Programa 

Luz para Todos, porém, até abril de 2010 não havia notícia de qualquer ação nessa 

direção. 

Em 24 de maio de 2010 foi publicada a Portaria MME Nº. 540 criando uma Comissão 

para propor o desfazimento de bens remanescentes dos sistemas fotovoltaicos do 

PRODEEM armazenados nos almoxarifados da Eletrobras Eletrosul, providenciando, a 



50 

 

alienação à Eletrobras dos equipamentos que possam ser incorporados às ações do 

PLpT. Vários módulos solares, inversores e controladores de carga permanecem 

ainda estocados em almoxarifados das empresas e ainda não foi feito inventário dos 

equipamentos instalados. Sabe-se que muitos deles foram furtados ou estão 

danificados. 

 

3.3.2. Programa Nacional de Eletrificação Rural -  Luz no Campo 

O Programa Luz no Campo foi criado por ato legal do governo federal em dezembro 

de 1999, tendo como objetivo central o aumento do nível da eletrificação no interior do 

país, como forma de estabelecer as condições básicas à expansão das atividades 

agropecuárias e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do meio rural.  

Em suas metas, o Programa previa o atendimento de cerca de um milhão de 

domicílios e propriedades rurais com os serviços de energia elétrica entre os anos 

2000 e 2003. Nesse contexto, o universo dos beneficiários atingiria uma população de 

cinco milhões de habitantes do meio rural que ainda não fazia uso da eletricidade em 

suas moradias ou unidades de produção agropecuária. 

O Programa concentrava-se na expansão de rede, onde o futuro consumidor rural 

pagava parte do custo da implantação e o Governo Federal, por meio da Eletrobras, 

financiava a outra parte dos custos para a execução dos trabalhos, seguindo o 

cronograma de obras definido pela concessionária. Os recursos para a execução das 

obras de eletrificação eram repassados pela Eletrobras às concessionárias e 

permissionárias, sendo os mesmos oriundos dos fundos da RGR17, com a intervenção 

dos governos estaduais e municipais. No entanto, foram adotadas estratégias distintas 

nos Estados, promovendo assim diferentes formas de apoio aos novos consumidores. 

Alguns governos de estado proveram subsídios parciais, assumindo a contribuição dos 

custos que cabiam ao consumidor e em algumas situações viabilizaram o 

financiamento das instalações internas dos domicílios. O Programa Luz no Campo foi, 

até então, o maior programa de eletrificação rural implementado no Brasil. O Programa 

esteve centrado na extensão da rede de distribuição e entre o ano de 2000 e 2003 

foram realizadas cerca de 630.000 ligações, registrando uma média de 157.500 

conexões/ano. 

                                                 
17 RGR – Reserva Global de Reversão - Criada pelo Decreto Nº. 41.019 de 26 de fevereiro de 1957 para prover 
recursos para reversão ou encampação dos serviços de energia elétrica. Fundo gerido pela ELETROBRAS a ser 
extinto no final do exercício de 2010, de acordo com texto atualizado da LEI 9.648 de 27 de maio de 1998. 
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3.3.3. Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 
Elétrica - LpT 

Criado pelo Decreto Nº. 4.873 de 11 de novembro de 2003, em consonância com a Lei 

10.438 de 2002 que introduziu o conceito de universalização18, o Programa Nacional 

de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz Para Todos (PLpT), tem 

como objetivo atender, até o ano de 201019, com serviços de distribuição de energia 

elétrica, todos os domicílios e estabelecimentos rurais do País levando eletricidade a 

12 milhões de brasileiros em mais de dois milhões de domicílios20. Além disso, são 

objetivos do PLpT, promover ações de melhoria na prestação de serviços à população 

beneficiada, intensificar o ritmo de atendimento e mitigar o potencial impacto tarifário, 

por meio da alocação de recursos subvencionados (CDE 21) e pelo complemento de 

recursos financiados (RGR). Neste Programa, os governos estaduais e as 

concessionárias também são responsáveis por parcelas do investimento (cerca de 30 

por cento) e o consumidor, de baixa renda22,  

                                                 
18 A Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, atualizada e regulamentada por diversos instrumentos jurídicos, define 
Universalização como o atendimento a todos os pedidos de nova ligação para fornecimento de energia elétrica a 
unidades consumidoras com carga instalada menor ou igual a 50 kW, em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que 
necessária a extensão de rede de tensão inferior ou igual a 138 kV, sem ônus para o solicitante, observados os 
prazos fixados nas “Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica”. (Grifo nosso) 
19 Alterado de 2008 para o ano 2010 pelo Decreto Nº. 6442 de 25 de abril de 2008 porque durante a execução do 
Programa novas famílias sem energia elétrica foram localizadas. 
20 Sabe-se hoje que a estimativa de população não atendida por serviços de eletricidade foi subavaliada quando do 
lançamento do Programa, principalmente em função de: a) desconhecimento das concessionárias de distribuição da 
real necessidade de atendimento das populações isoladas de difícil acesso, muitas vezes dependentes do registro dos 
comunitários nas prefeituras locais; b) carência de informação do IBGE sobre as populações rurais da Região Norte; c) 
divergência entre o Setor Elétrico e o IBGE quanto à definição de domicílios com iluminação elétrica: por questão 
metodológica, o IBGE classifica domicílio eletrificado a residência atendida através de pequeno gerador diesel ou 
sistema à gasolina, diferentemente do setor elétrico que contabiliza as ligações ou consumidores atendidos pela 
concessionária; d) utilização dos dados do IBGE do censo de 2000, já defasados quando do início do programa em 
2004; e) surgimento de novos pontos residenciais a serem supridos que não constavam das estatísticas anteriores, 
resultado da informação da perspectiva do advento da energia elétrica; f) partição de propriedades rurais; g) retorno de 
famíliares e ocupação de terras até então sem moradores. Além disso, as metas estabelecidas foram muitas vezes 
apresentadas em meio a solenidades políticas sem avaliação de viabilidade real do alcance das mesmas pela 
concessionária. 
21 CDE - Conta de Desenvolvimento Energético - Criada pela Lei 10.438 de 2002 com recursos oriundos do pagamento 
anual de uso de bens públicos, pagos através de cotas pelos agentes que comercializam energia elétrica para os 
consumidores finais, para promover a eletrificação rural em todo o território nacional, na modalidade fundo perdido, a 
ser extinta em 25 anos da data de sua criação. 
22 A Subclasse Residencial Baixa Renda, que faz jus ao benefício da  tarifa social, foi criada através da Lei Nº 10.438 
de 26 de abril de 2002 para consumidores com ligação monofásica ou bifásica a dois fios com consumo inferior a  
80 kWh/mês como média mensal dos últimos 12 meses e para os consumidores entre 80 e 220 kWh/mês que 
comprovem inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Tal definição vigorou até 20 de 
janeiro de 2010, quando foi editada a Lei 12.212 caracterizando a Tarifa Social de Energia Elétrica para os 
consumidores da Subclasse Residencial Baixa Renda por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe 
residencial, calculados da seguinte forma: para consumo inferior ou igual a 30kWh/mês, desconto de 65%; entre  
31 kWh/mês e 100 kWh/mês, 40%; entre 101 kWh/mês e 220 kWh/mês, 10% e não há desconto para consumo 
superior a 220 kWh/mês. 
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recebe o kit de instalação interna que consiste no fornecimento e instalação de um 

ponto de luz por cômodo até o limite de três pontos de luz, duas tomadas, condutores, 

lâmpadas e demais materiais necessários, sem qualquer despesa23.  

O PLpT apresentou relativo sucesso na expansão dos serviços de eletrificação rural, 

com foco prioritário para a quantidade de ligações e com participação muito tímida das 

fontes renováveis ou de uma real orientação no sentido de levar junto com a 

eletricidade, uma perspectiva de desenvolvimento sustentável das populações 

atendidas, apesar de algumas tentativas institucionais, conforme apresentado adiante. 

Cabe ao Ministério de Minas e Energia a coordenação do Programa, sendo o mesmo 

operacionalizado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, governos 

estaduais e empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica. À Eletrobras 

compete o gerenciamento dos recursos financeiros do Programa, bem como o suporte 

técnico aos agentes envolvidos. Na Figura 17 está apresentada a configuração 

operacional do Programa com as articulações entre os vários agentes que compõem o 

LPT. 

                                                 
23 Em todas as residências com ligações monofásicas ou em residências em assentamentos rurais, comunidades 
remanescentes de quilombos ou territórios indígenas com ligações bifásicas. Para atendimento de estabelecimentos 
coletivos, tais como escolas, postos de saúde e centros comunitários de produção, incluir o kit de instalação interna 
completo, contendo lâmpadas fluorescentes e tomadas. 
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Figura 17 - Estrutura Operacional do PLpT 

Fonte: Manual de Operacionalização do Programa Nacional de Universalização do Acesso e 
Uso de Energia Elétrica – anexo à Portaria MME Nº. 85 de 20 de fevereiro de 2009 

 

O Programa foi orçado em R$ 12,7 bilhões, sendo R$ 9,1 bilhões provenientes da 

CDE e da RGR, e o restante dos governos estaduais e de agentes do setor, 

observando, dentre outras, as seguintes prioridades: 

• Assentamentos Rurais, Quilombolas, Terras Indígenas;  

• Comunidades atingidas por barragens de usinas hidrelétricas; 

• Municípios com índice de atendimento inferior a 85 por cento; 

• Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano; 

• Escolas públicas, postos de saúde e poços d'água coletivos; 

• Projetos de eletrificação rural oriundos de demandas coletivas. 

O PLpT prioriza o atendimento dos consumidores situados em áreas rurais, 

privilegiando o caráter social do investimento com ênfase na utilização de tecnologias 

de rede de baixo custo e, de forma complementar, unidades descentralizadas de 
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geração sem extensão da rede convencional e sistemas de abastecimento individuais. 

Um diferencial do Programa Luz Para Todos em relação ao programa anterior é que 

sobre os novos beneficiários não incorre o custo referente às ligações efetuadas. 

Devido ao alto grau de dispersão dos clientes e às maiores distâncias a serem 

vencidas, o atendimento às comunidades rurais isoladas impõe à concessionária de 

distribuição uma elevação de custos operacionais para os investimentos não 

subvencionados e para a operação e manutenção desses sistemas24. Além disso, o 

alto nível de perdas técnicas e comerciais derivadas desses serviços acarreta custos 

adicionais que não são compensados pelas receitas advindas dos consumidores da 

área de atuação destas empresas, o que agrava a situação deficitária das 

concessionárias da região, que para ofertar serviços de eletricidade a toda sua área de 

concessão necessita do amparo de uma política governamental explícita que apoie as 

iniciativas. 

Apesar da obrigação das concessionárias de atender todas as solicitações de ligação 

na sua área de concessão, a Resolução ANEEL Nº. 175 de 28 de novembro de 2005 

estabeleceu a limitação de 8 por cento o impacto tarifário para os consumidores em 

decorrência do custo adicional advindo da implantação do PLpT, de forma a preservar 

o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Na impossibilidade de atendimento 

desta condição, a concessionária deve solicitar a revisão das metas de 

universalização, postergando assim o atendimento a algumas áreas.  

Na época do lançamento do Programa, a meta de dois milhões de unidades 

consumidoras a serem atendidas estava distribuída ao longo dos anos de acordo com 

a Tabela 10: 

Tabela 10 - Meta de Atendimentos do Programa LPT - Brasil - Mil 
Meta Atendimentos Acumulado 

2004 150 150 

2005 620 770 

2006 630 1.400 

2007 300 1.700 

2008 300 2.000 

Fonte: Portaria ANEEL Nº. 447 de 31 de dezembro de 2004 – revogada. 

 
                                                 
24 De acordo com o Art. 3º da Lei Nº 12.111 de 09 de dezembro de 2009, a Conta de Consumo de Combustíveis – CCC 
que reembolsa o montante igual à diferença entre o custo total de geração da energia elétrica para o atendimento ao 
serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados e a valoração da quantidade correspondente 
de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada - 
ACR do Sistema Interligado Nacional – SIN, passa também a reembolsar os custos de operação e manutenção para o 
atendimento destes consumidores, já que altera a lógica da cobertura da CCC que subsidiava o custo da compra do 
combustível e se deslocou para o subsídio ao custo efetivo de produção de energia elétrica de forma eficiente. 
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As ligações efetuadas no PLpT foram, em sua maioria, através de extensão de redes 

existentes, negligenciando mais uma vez o atendimento às comunidades isoladas e 

remotas do País, onde esta tecnologia não apresenta custos competitivos. O 

Programa exigia modelos e soluções diferenciadas de universalização, de acordo com 

as áreas de atendimento com realidades bem diferentes; soluções que eram 

apresentadas em discursos e documentos, porém implementadas somente em escala 

piloto a nível de experiência. 

 

3.4. RESULTADOS DO LPT 

 

Em agosto de 2009, a meta de 10 milhões de pessoas beneficiadas pelo Programa foi 

atingida, distribuídas de acordo com Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Pessoas Beneficiadas pelo LPT - Brasil - 2004 até 08/2009 
Beneficiados Pessoas 

Área Rural 9.200.000 

Assentadas 995.300 

Indígenas 101.500 

Remanescentes de Quilombos 95.600 

Total 10.392.400 
Fonte: MME 

 

Para o Estado do Amazonas, a estratificação das ligações efetuadas, atendendo as 10 

milhões de pessoas no País, em outubro de 2009, está apresentada na Tabela 12.  

 
Tabela 12 - Categorias de Ligações 

Item Amazonas Brasil 

Quilombolas  20.018 

Indígenas 1.076 20.647 

Assentamentos 5.756 202.765 

Escolas 144 11.643 

Convencionais 28.478 1.891.831 

Total  35.454 2.146.904 
Fonte: MME 
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Do total de ligações do LPT realizadas no Estado do Amazonas de 2004 a 2009, foram 

atendidos 57 municípios, 1.089 comunidades, beneficiando uma população de cerca 

de 180.000 pessoas, sendo mais de 86 por cento no interior do Estado. 

Por Região do País, as ligações realizadas até maio de 2010, cotejadas com as metas 

ampliadas, estão apresentadas na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Ligações Realizadas até Maio 2010 
Região Meta 

Original 
Acumulado 

até Maio 2010 
Pessoas 

Beneficiadas 
Meta 

Ampliada 
(até 2010) 

% 
Realizado 

Norte 470.538 418.195 2.090.975 656.943 64 

Nordeste 1.110.405 1.163.188 5.815.940 1.434.938 81 

Centro-
Oeste 

148.617 160.176 800.880 213.706 75 

Sudeste 159.794 397.183 1.985.915 456.299 87 

Sul 110.646 186.068 930.340 204.102 91 

Total 2.000.000 2.324.810 11.624.050 2.965.988 78 

Fonte: MME 

 

Na Região Norte do país, ainda hoje, quase alcançada a data estendida do final do 

Programa, há cerca de 250.000 unidades consumidoras ainda a serem ligadas. Com 

certeza, o Programa não alcançará a universalização até o final de 2010, sendo 

necessário, portanto, uma extensão do programa ou o lançamento de um novo 

Programa, especialmente desenhado e planejado para a Região Norte do País. Um 

Programa que não mais poderá apresentar as características do que foi feito até hoje, 

mas um programa focado para as reais necessidades do povo da Amazônia. 

Especialmente no Estado do Amazonas, onde as dificuldades são enormes, as 

ligações estão bem atrasadas, sem possibilidade do alcance da universalização até o 

fim do Programa, em 2010.  

O Gráfico 1 apresenta as metas originalmente pactuadas com o Governo Estadual do 

Amazonas no âmbito do Programa LpT para o período 2004 – 2008, que somam 

81.000 ligações. As metas de 2009 e 2010 foram definidas posteriormente, quando do 

adiamento do Programa para 2010, considerando o mesmo montante de ligações até 

o final do período: 81.000 ligações. É também apresentado no gráfico o volume de 

unidades consumidoras ligadas no período e a 3ª barra corresponde à diferença entre 

Meta e Ligações acumulada anualmente. Em maio de 2010, já tinham sido realizadas 



57 

 

3.386 ligações no Estado no ano, estavam em andamento 1.745 e a meta do ano é de 

27.337 ligações. Desde 2004 até dezembro de 2009 foi realizado um total de 39.492 

ligações no Estado do Amazonas. Além das dificuldades já mencionadas, as chuvas 

intensas, a demora na entrega de materiais e a escassez de mão de obra no interior 

colaboraram para o atraso das obras no Estado. 
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Gráfico 3 - Metas LPT e Ligações Realizadas – Estado do Amazonas 

Fonte: MME e elaboração própria 

 

Até dezembro de 2009, as quase 40.000 ligações efetuadas no Estado 

corresponderam a mais de 200.000 pessoas que passaram a usufruir da energia 

elétrica no Estado, com recursos de 161 milhões de reais do Governo Federal, além 

de 6.000 empregos gerados e milhares de equipamentos conforme apresentados na 

Tabela 6 para o Amazonas. 

Apesar de que mais de 80% das ligações efetuadas no contexto do Programa Luz 

para Todos foram no interior do Estado, o número de comunidades tradicionais 

atendidas foi irrelevante e as ligações foram essencialmente através de extensão de 

rede de geradores movidos a combustível fóssil. 
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Tabela 14 - Resultados do Programa Luz para Todos - AM - 2004 a 2009 
Item Amazonas 

Unidades Consumidoras 39.492 

Pessoas Atendidas 205.358 

Empregos Gerados 6.000 

Postes Implantados 59.971 

Cabos (km de linha) 4.563,29 

Transformadores 14.222 

Potência Instalada 76.888 

Recursos Liberados pelo Governo 

Federal (CDE +RGR) – R$ milhões 

160,8 

Fonte:MME e Eletrobras Amazonas Energia 

 

Os mais de R$ 8,7 bilhões liberados pelo Governo Federal para o Programa Brasileiro 

até maio 2010, foram direcionados às concessionárias distribuídas pelas regiões, 

conforme Tabela 15. 

Tabela 15 - Posição Física e Financeira das Ligações Efetuadas - LPT – 2004 a maio 2010 

Região Ligações 
Acumuladas 

Pessoas 
Beneficiadas 

Recursos Liberados pelo 
Governo Federal 

(R$ milhões) 

Norte 402.313 2.090.975 1.952,4 

Nordeste 1.116.851 5.815.940 4.116,3 

Centro-Oeste 155.574 800.880 913,2 

Sudeste 380.851 1.985.915 1.196,0 

Sul 179.743 930.340 525,4 

Total 2.235.332 11.624.050 8.703,3 

Fonte: MME 

 

Uma questão importante com a qual as distribuidoras têm se deparado para o alcance 

das metas de universalização no meio rural é o aumento dos custos das novas 

ligações: conforme a empresa passe a atuar em localidades mais isoladas, seus 

custos de atendimento são mais caros, além do aumento do custo decorrente da 

intensificação da demanda por equipamentos, principalmente cabos e 

transformadores, por conta do Programa. Estima-se que o custo médio da ligação nos 

primeiros contratos do PLpT era de cerca de R$ 2 mil por domicílio em 2004; hoje, seis 

anos depois,  para o interior do Amazonas, o custo médio por domicílio é cerca de 
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R$10.000,00, agravado pelo alto índice de inadimplência25 dos consumidores - cerca 

de 70%, comprometendo a rentabilidade da concessionária. Deve ser salientado 

também que como a eletrificação dessas novas unidades consumidoras do interior não 

é acompanhada de ações transversais visando a geração de renda, o resultado para a 

distribuidora demandará tempo. 

Além disso, as grandes obras governamentais no âmbito do PAC – Programa de 

Aceleração do Crescimento, especialmente na Região Norte como as Usinas de Jirau 

e Santo Antônio, têm absorvido grande volume de mão de obra, escasseando a 

disponibilidade de recursos humanos para as obras do LPT no interior. 

Em muitas localidades, a simples chegada da energia não acarretou melhoria de 

renda e muitas famílias não têm condição de pagar as faturas, mesmo em valores 

simbólicos, pois estão incluídas na categoria baixa renda. Estes atendimentos podem 

abalar o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e com a inadimplência, a 

questão se agrava. Impasses como esses devem estar no planejamento do Governo 

para serem administrados, sem comprometer a sobrevivência financeira das empresas 

de distribuição de energia da Região Norte, já com tantos problemas estruturais de 

solvência. Esta é uma das várias questões não equacionadas no Programa: como 

prover energia elétrica junto com a possibilidade de melhoria das condições das 

populações sem colocar em risco a viabilidade da empresa de distribuição.  

E é neste ponto que essa pesquisa busca colocar seus fundamentos. A necessidade 

de serem promovidos avanços regulatórios para atendimento das populações não 

servidas por energia elétrica, novos modelos de gestão onde o envolvimento da 

população local e a busca por parcerias seja o grande diferencial e inovações técnicas 

e tecnológicas adequadas às realidades locais. 

A universalização, mais uma vez está comprovado, não pode estar somente focada 

nas ligações, contando a cada dia o número de unidades consumidoras atendidas, 

sem a preocupação com a continuidade do serviço. Feitas as ligações no âmbito do 

Programa, a questão é como mantê-los ligados usufruindo do serviço. 

No âmbito da pesquisa contratada pelo MME [32] para avaliar e quantificar os impactos 

provocados nas famílias atendidas pelo LPT, foram feitas cerca de 4.000 entrevistas 

em 26 estados brasileiros e pode-se observar que 91 por cento dos beneficiados 
                                                 
25 Considerando que está vigente no setor elétrico uma tarifa social para consumidores de Baixa Renda, a suspensão 
do fornecimento de energia elétrica por inadimplência reduz a histórica polêmica que reveste o assunto. Destarte a 
energia elétrica ser considerada um serviço público essencial, e por isso deve ser observado o princípio da 
continuidade, para alguns doutrinadores, o corte de energia por inadimplemento do usuário não é considerado 
descontinuidade do serviço, de acordo com a Lei de Concessões; o corte caracteriza-se como direito que assiste ao 
Poder Público ou seu concessionário, pois em última instância, se a empresa deixar de ser ressarcida dos custos 
inerentes às suas atividades, não há como fazer com que os serviços permaneçam sendo prestados com o mesmo 
padrão de qualidade, prejudicando, em maior escala, aqueles que pagam em dia suas contas. 
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revelaram que a qualidade de vida melhorou após a vinda da eletricidade e 88 por 

cento das famílias atribuem à energia elétrica as melhorias nas condições de moradia. 

Cerca de 36 por cento dos entrevistados afirmaram que a renda familiar aumentou e 

34 por cento revelaram crescimento das oportunidades de emprego. 

Segundo as entrevistas, 55% dos beneficiados gastam menos de  

80 kWh/mês. A chegada da energia teve como consequência o aquecimento da 

demanda por eletrodomésticos, em particular televisão (79,3%), geladeira (73,3%) e 

aparelhos de som – 45,4%. Estima-se que foram comercializados 1,57 milhões de 

aparelhos de TV e 1,46 milhões de geladeiras no Brasil como um todo, devido ao 

Programa. A energia também possibilitou a instalação de postos de saúde com 

geladeiras, permitindo estocar vacinas e a eletrificação de várias escolas, viabilizando 

a utilização de computadores e a aplicação de aulas no período noturno. 

A partir dos resultados da pesquisa, estima-se que com a eletrificação rural, cerca de 

96.000 famílias inverteram o fluxo migratório, ou seja, cerca de 500.000 pessoas 

deixaram as grandes cidades fixando-se novamente no campo. 

De acordo com Estudo de Caso feito na Comunidade Terra Preta do Limão, no 

Amazonas [36], atendida pelo Luz para Todos, verificou-se que o acesso à energia não 

propiciou o alcance das metas traçadas quanto à articulação com outras políticas 

públicas para promoção do desenvolvimento da população local. Segundo alguns 

beneficiados pelo Programa na região, a energia elétrica é utilizada para 

entretenimento, comunicação (noticiário), iluminação, bombeamento de água, 

refrigeração e climatização, sem, contudo, viabilizar a instalação de pequenos 

negócios, como oficina de bicicleta ou pequeno mercado, devido ao 

subdimensionamento do sistema de oferta de energia. Foi também apontada a 

necessidade do treinamento em práticas de uso eficiente da energia junto com a 

chegada da energia elétrica. 

Alguns resultados positivos observados na Comunidade após a implantação do PLpT 

são a redução do número de enfermidades, devido principalmente à chegada da água 

encanada e da contratação de profissionais da área de saúde e de serviço 

odontológico que puderam ser admitidos a partir da implantação dos centros de saúde 

viabilizados com a chegada da energia. 

A energia elétrica possibilitou a implantação do turno da noite na escola, além da 

inclusão do ensino tecnológico e digital melhorando sobremaneira o nível escolar da 

população. Possibilitou também a conservação de alimentos, venda de congelados e 

frios e melhoria dos produtos consumidos. 
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A energia durante 24 horas na comunidade viabilizou o serviço de iluminação pública, 

o comércio e a aquisição de eletrodomésticos e tornou possível o acesso à informação 

a partir dos noticiários da TV. Por outro lado, a energia à noite induziu à implantação 

de bares e centros de diversão noturnos que trouxeram consigo a questão de 

alcoolismo e drogas, novidades inseridas na comunidade.  

Tal observação corrobora para o ponto em relevância nessa pesquisa, sobre a real 

necessidade de levar energia por 24 horas para as comunidades, nesse primeiro 

momento de eletrificação. Não só pelos altos custos envolvidos e dificuldades 

logísticas, mas sugere-se um exercício de reflexão sobre o que é realmente 

importante, positivo e saudável e o que essas populações esperam e podem usufruir 

de positivo com a chegada da energia elétrica da concessionária. 

Destarte, a grande questão que se coloca é que apesar das distribuidoras terem a 

obrigação da expansão do sistema elétrico até as populações mais isoladas e remotas 
da sua área de influência, compete ao Estado a iniciativa de promover a 

universalização e definir mecanismos claros de financiamento que viabilizem sua 

realização, sem agravamento do equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias. 

Neste contexto, como atender as necessidades e o paradigma da modicidade tarifária, 

buscada pelo Governo, tornou-se o grande desafio. Deverá ser encontrado um ponto 

de equilíbrio entre as metas de desenvolvimento socioeconômico das regiões menos 

favorecidas e a capacidade de pagamento da sociedade [37], ou a população das 

regiões remotas da Amazônia continuarão estagnadas em condições sub-humanas. 

É neste contexto que se situa o grande desafio para atendimento das populações 

ainda não atendidas: assim como, a partir do LpT houve um real interesse em atender 

aqueles que ainda não podiam usufruir dos benefícios da energia elétrica, agora, 

finalizando 2010 e com metas ainda a serem cumpridas, deve ser desenhada uma 

política explícita de atendimento às comunidades não atendidas, de forma 

diferenciada, sem ferir os anseios destes povos, atendendo suas necessidades para 

elevarem-se a categoria de cidadãos brasileiros e respeitando e valorizando sua 

cultura e seu saber. 

Deve também ser levado em conta que os investimentos do Programa, quando 

renovados, deixarão de ser subvencionados, sob responsabilidade de reposição da 

empresa distribuidora, que terão que arcar com os valores não cobertos pela CCC 26. 

                                                 
26A Conta de Consumo de Combustíveis – CCC foi criada em 1973, vigente até hoje, para financiar os custos com a 
geração de energia à base de combustíveis fósseis, principalmente nos Sistemas Isolados (menos a Tarifa de Energia 
Hidráulica). Conforme a Lei 10.438 de 26 de abril de 2002 sua extinção estava prevista para abril de 2022; no entanto, 
a Lei 12.111 de 09 de dezembro de 2009 aboliu a data-limite. 
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3.4.1. Ações Integradas e Uso Produtivo de Energia Elétrica 

Como forma de melhor atender as necessidades do Programa de Universalização, vis-

à-vis os resultados alcançados, o Manual de Projetos Especiais do Programa Luz para 

Todos, anexo à Portaria ANEEL Nº. 60 de 12 de fevereiro de 2009 estabeleceu 

procedimentos a serem observados quanto às diferentes opções tecnológicas para os 

novos projetos do PLpT, como mini e microcentral hidrelétrica, sistemas hidrocinéticos, 

usina termelétrica (UTE) a biocombustíveis ou gás natural, usina solar fotovoltaica, 

aerogeradores, sistemas híbridos resultantes da combinação de duas ou mais das 

fontes primárias (solar, eólica, biomassa, hídrica e/ou diesel), cabos subaquáticos para 

implantação de redes, cabos isolados pra implantação de redes e sistema pré-pago de 

faturamento, como opção não convencional de medição, desde que autorizado pela 

ANEEL. Opções ainda implantadas em escala muito reduzida ou em escala piloto. 

Neste novo contexto, o Programa Luz para Todos, alcunhado de Programa para o 

desenvolvimento de Ações Integradas e Uso Produtivo de Energia Elétrica passou a 

se apresentar institucionalmente, como, não somente um programa de universalização 

de acesso à energia elétrica, mas como política de governo para redução da pobreza 

e da fome utilizando a energia como vetor de desenvolvimento; além disso o 

programa, nesta segunda fase, propõe-se a eletrificar preferencialmente lançando mão 

de fontes locais e renováveis de energia, etapa não efetivamente implementada do 

Programa. 

Ações Integradas e Uso Produtivo de Energia Elétrica envolve um conjunto de 

iniciativas estratégicas que integram programas e recursos multissetoriais para 

viabilizar o acesso e uso da energia como elemento indutor de desenvolvimento 

econômico, social e sustentável. Elas incluem, além do abastecimento de energia 

elétrica, o abastecimento de água através de poços comunitários, escolas, telecentros 

e Centros Comunitários de Produção integrando ao Ministério das Minas e Energia 

outros ministérios como: Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades, Ciência e 

Tecnologia, Comunicações, Cultura, Defesa, Desenvolvimento Agrário, 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Educação, Integração Nacional, Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Emprego 

e Ciência e Tecnologia. Além disso, várias outras instituições estão também 

integradas como Sistema Eletrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Secretarias 

Estaduais, Banco Mundial e Universidades.  



63 

 

Concretamente, não têm sido observadas ações de vulto nessa direção. O que se tem 

visto é um esforço de aquisição de milhares de equipamentos fotovoltaicos para 

instalação açodadamente nos domicílios do interior dos estados do Acre e Amazonas, 

sem planejamento cuidadoso das ações. Tal procedimento pode acarretar o mesmo 

desfecho que o PRODEEM, sem qualquer compromisso com a adequação ou 

sustentabilidade dos serviços de energia elétrica, ou mesmo, em utilizar a energia 

elétrica como vetor de desenvolvimento, já que a capacidade dos módulos domiciliares 

está prevista para até 30 kWh/mês. 

Os Centros Comunitários de Produção – CCP fazem parte do Programa de Ações 

Integradas do Luz para Todos e visam o uso produtivo da energia elétrica por 

intermédio da implantação de unidades produtivas e/ou unidades demonstrativas. 

Segundo o MME, estão hoje em implantação cerca de 600 CCP’s no País. Em 

especial, deve ser mencionado o Projeto de Capacitação e Implantação de 11 

Unidades Demonstrativas de Produção no Amazonas em parceria com o Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – 

IDAM. O Projeto tem como objetivo principal apoiar a organização de agricultores 

familiares e a produção agrícola e não agrícola em oito municípios do Amazonas, 

realizando ações e atividades de capacitação para estes beneficiários (agricultores, 

piscicultores, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, jovens e mulheres rurais), com 

base na reorganização do processo produtivo, na diversificação das atividades e 

agregação de valor, com a utilização de metodologias participativas e fundamentado 

em princípios agroecológicos em áreas prioritárias do PLpT. Como principais 

atividades estão a produção de farinha de mandioca, frutas regionais de valor 

econômico, pesca e piscicultura, criação de aves e criação de abelhas sem ferrão, 

atividade denominada meliponicultura.  

Tais iniciativas, apesar de louváveis e necessárias, estão ainda alcançando um 

contingente muito pequeno de pessoas, quase em escala experimental, muito distante 

das reais carências da região. 
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3.4.2. Territórios da Cidadania 

Outra iniciativa onde o Luz para Todos está inserido é o Programa Territórios da 

Cidadania que é uma ação de desenvolvimento regional sustentável e garantia de 

direitos sociais voltados às regiões do País que mais precisam, com objetivo de levar o 

desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania [38]. A 

ideia central do Programa é melhorar o IDH, evitar o êxodo rural e superar as 

desigualdades sociais. 

São 120 territórios beneficiados em todo o País onde mais de dois milhões de famílias 

de agricultores familiares, assentados de reforma agrária, quilombolas, indígenas, 

famílias de pescadores e comunidades tradicionais devem ser alcançados.  

O Programa combina diferentes ações de ministérios e governos estaduais e 

municipais consolidando as relações federativas e tornando mais eficiente a ação do 

poder público nos territórios. Por exemplo: são desenvolvidas ações combinando os 

financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) com a ampliação de assistência técnica; a construção de estradas com a 

ampliação do Programa Luz para Todos; a recuperação da infraestrutura dos 

assentamentos com a ampliação da Bolsa Família; a implantação de Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) com a ampliação dos programas Saúde da 

Família, Farmácia Popular e Brasil Sorridente; e a construção de escolas com obras 

de saneamento básico e a construção de cisternas. 

Os critérios para identificação de quais territórios seriam incluídos foram: menor IDH, 

maior concentração de agricultores familiares e assentamentos da Reforma Agrária, 

maior concentração de populações quilombolas e indígenas, maior número de 

beneficiários do Programa Bolsa Família, maior número de municípios com baixo 

dinamismo econômico e maior organização social. Toda Unidade da Federação deve 

ser contemplada com pelo menos um município. 

No Estado do Amazonas, estão contemplados 6 territórios, num total de 41 municípios, 

cerca de 10.000 ligações e um orçamento de 63 milhões de reais, conforme a Figura 

18 e a Tabela 16. 

Quando formulados questionamentos no MME sobre o andamento das ligações no 

âmbito do LPT nos Territórios da Cidadania, não se encontram respostas objetivas ou 

dados estatísticos de realização. Há uma nítida impressão de que o Ministério tem 

acompanhado fielmente o número de ligações somente, a partir das informações das 

concessionárias, sem qualquer preocupação com as ações paralelas apregoadas nos 

discursos e documentos do Setor. 
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Figura 18 - Territórios da Cidadania no Estado do Amazonas 

Fonte: Rede Global de Computadores e elaborado por IVIG/COPPE/UFRJ. 
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Tabela 16 - Territórios da Cidadania - Metas - 2009 - Estado do Amazonas  

Território Municípios 
Meta 
Física 

prevista 
(ligações) 

Meta financeira 
prevista  

(R$) 

Alto Juruá Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna,  411 2.624.936 

Rio Negro da Cidadania 
Indígena 

Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São 
Gabriel da Cachoeira 97 619.511 

Baixo Amazonas 
Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, 
Nhamundá, Parintins, São Sebastião do 

Uatumã, Urucará 
1.739 11.106.483 

Madeira  Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Novo 
Aripuanã 1.735 11.080.936 

Manaus e Entorno 

Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, 
Irandura, Itacoatiara, Itpiranga, Manaquiri, 
Manaus, Nova Olinda do Norte, Presidente 

Figueiredo, Silves, Urucurituba 

4.256 27.181.824 

Mesorregião Alto Solimões 

Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim 
Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antonio 
do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, 

Tonantins 

1.642 10.486.972 

TOTAL   9.880 63.100.662 
Fonte: Territórios da Cidadania, Rede Global de Computadores. 

 

3.4.3. Observações e Conclusões Extraídas do PLpT 

A diversidade de situações observadas no processo de universalização do acesso e 

uso da energia elétrica nas diversas áreas rurais brasileiras, em particular na Região 

Norte, exige imperativamente uma diversidade de soluções e alternativas tecnológicas.  

O Brasil já avançou bastante no processo de testar pontualmente várias iniciativas, 

soluções e vias tecnológicas - alguns êxitos foram alcançados e muitos problemas 

observados no curso desses processos, como o Projeto Ribeirinhas, projetos em 

Manacapuru, Paruá, São Francisco de Mainá ou no Roque, apresentado nesta 

pesquisa. 

Muitas Comunidades como Mainá, próximo a Manaus, possuem motogerador doado 

que é abastecido por óleo diesel comprado pela comunidade: cada família contribui 

com R$30,00/mensais para oferta de energia elétrica durante 3 horas no período 

noturno. A situação é bastante diferente nas comunidades onde a Empresa Eletrobras 

Amazonas Energia já alcançou, pois os consumidores taxados pagam em torno de 

R$3,50/mês.  
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Não atingidas as metas de universalização em 2010, na nova fase do PLpT, segundo 

o MME, devem ser implementadas as alternativas tecnológicas de geração distribuída 

a partir de fontes renováveis em maior escala no atendimento da população isolada da 

Região Norte, à luz da experiência obtida e dos resultados atingidos. No entanto, o 

conceito de Ações Integradas ou a inserção do LPT nos Territórios da Cidadania são 

premissas teóricas interessantes, porém os resultados na prática foram extremamente 

restritos. 

 

3.4.4. Eletrificação Rural e Pobreza 

O grande objetivo a ser perseguido é fazer com que essas populações alvo atinjam um 

patamar de desenvolvimento que lhe proporcionem o status de cidadãos, i.e., sejam 

incluídas na sociedade moderna, participem do desenvolvimento do país como um 

todo e do próprio movimento que se dá em nível mundial de melhoria do bem estar 

das populações (ver Caixa de Texto). Esse é o maior desafio. 

A Evolução do Índice de Desenvolvimento Social e Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é um indicador usado pela ONU para medir o 

desempenho dos países nas áreas de saúde, educação e padrão de vida, indicando o grau de 

desenvolvimento dos países através das variáveis: estado de satisfação e de bem estar e 

tendência de capacitação estratégica de longo prazo de uma comunidade. 

Há uma visível tendência de melhoria do IDH medido nos vários países do mundo, como pode 

ser visto pelo gráfico abaixo. 

Dependendo do nível de pobreza, a chegada da energia elétrica pode ser um dos 

fatores propulsores do desenvolvimento e da superação de dificuldades de certa 

população, ou de um determinado grupo humano. No entanto, a pobreza no Brasil, em 

alguns casos, é tão grave, que a chegada da energia elétrica torna-se apenas mais um 

componente que contribui para a solução do problema. Por isso, o acesso à energia 

elétrica deve ser coordenado com outras ações, para que efetivamente possa 

contribuir na superação da situação da pobreza. 
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Gráfico 4 – Evolução do IDH 
Fonte: www.estadao.com.br 

 

No Brasil, além do Programa Luz Para Todos, outros programas têm atuado no 

problema emergencial da pobreza como o Bolsa Família e o Fome Zero.  

Apesar de ter diminuído a desigualdade, de acordo com dados recentes, o Brasil 

apresenta um dos piores índices de distribuição de renda do mundo: o Índice de Gini27 

foi estimado em 0,493, em junho de 2009, para as seis principais regiões 

metropolitanas do País – Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Porto Alegre [39]. Apesar dessa alta desigualdade, a situação de pobreza tem sido 

aliviada nos últimos anos, como pode ser observado pelo valor do Índice de Gini que 

era de 0,545 em dezembro de 2002. A queda do índice de Gini de dezembro de 2002 

até junho de 2009 chega a 9,5 por cento. 

Os níveis de pobreza estimados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

também refletem o mesmo movimento de redução da desigualdade da população 

brasileira: em março de 2002, a taxa de pobreza28 era de 42,5 por cento da população 

e atingia 18,5 milhões de habitantes; em junho de 2009, a taxa chegou a 31,1 por 

                                                 
27 O Coeficiente de Gini é uma medida comumente utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de renda. Ele 
consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma 
renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda e as demais nada têm). O índice 
brasileiro é publicado pelo IPEA a partir da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE. 
28 Taxa de pobreza ou pobres absolutos - percentual da população em estado de pobreza, ou seja, com renda inferior a 
meio salário minimo. 
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cento da população nas seis regiões metropolitanas, atingindo 14,5 milhões de 

pessoas. Portanto, nesse período de sete anos, cerca de quatro milhões de brasileiros 

deixaram a pobreza. 

De acordo com o IPEA, no período 2004-2008 a pobreza extrema29 decresceu 1,8 por 

cento e a pobreza absoluta, 3,1 por cento. Se o país mantiver, nos próximos seis anos, 

o mesmo ritmo de queda da pobreza e da desigualdade observados nos últimos cinco 

anos, o Brasil terá em 2016, uma taxa de pobreza extrema de 0 por cento (em 2008 

era de 10,5%) e de 4 por cento de pobreza absoluta. 

Porém, os índices da Região Norte do País ainda estão longe daqueles apresentados 

pelas seis regiões analisadas: de 1990 para os dias de hoje, estima-se um aumento de 

cerca de três milhões de pessoas que se encontram abaixo da linha da miséria na 

Região Norte, significando que a pobreza continua completamente instalada na região. 

A solução desse problema exige desenvolvimento social e crescimento econômico e a 

energia elétrica, nesse contexto, é um fator que atua nessa direção. 

Ações devem ser empreendidas, visando não apenas o acesso à energia elétrica às 

regiões remotas, mas também outras atividades devem ser promovidas de modo a 

tirar aquela área da situação em que se encontra, reduzir o distanciamento social em 

que essas pessoas vivem em relação ao resto da sociedade e proporcionar níveis 

satisfatórios de bem estar, acesso à educação e assistência à saúde. 

Neste capítulo foi visto que a implantação de programas de universalização dos 

serviços de energia elétrica com foco prioritário para a quantidade de ligações sem 

uma orientação efetiva no sentido de levar junto com a eletricidade, uma perspectiva 

de desenvolvimento sustentável e autônomo das populações atendidas, não alcança o 

objetivo ideal. As ligações efetuadas no âmbito do Programa Luz para Todos foram 

majoritariamente através de geração fóssil e extensão de rede, não alcançando as 

áreas remotas do Amazonas. Tal atendimento exige um novo modelo, formulado 

especialmente para as necessidades e aspirações das comunidades, desenvolvido 

com a participação da população local. 

 

 
 

                                                 
29 São considerados pobres extremos aqueles que recebem até 25% de um salário mínimo por mês, 
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4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA GERAÇÃO TERMELÉTRICA 
PARA AS COMUNIDADES 

 

Este capítulo apresenta as principais características da geração de eletricidade a 

diesel e alternativas a partir de fontes renováveis incluindo processos que utilizam 

biomassa, sistemas fotovoltaicos, turbinas hidrocinéticas e óleos vegetais.  

 

4.1. GERAÇÃO A DIESEL 

 

4.1.1. Principais Aspectos 

Os motores diesel classificados em estacionários (geradores), industriais, veiculares e 

marítimos representam uma tecnologia altamente difundida para geração de 

eletricidade, em especial nas comunidades remotas da Amazônia, devido à sua 

simplicidade, aplicação modular onde unidades são adicionadas em função do 

crescimento da carga, robustez, alta relação potência/peso, considerável eficiência 

térmica (entre 36 e 40%) e ao seu menor custo de geração quando comparados com 

alternativas de geração de eletricidade no interior da Amazônia [40]. 

Na próxima página a figura 19 apresenta um modelo de motor Ciclo Diesel. 
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Figura 19 - Motor Diesel CUMMINS – modelo 6CT8.3 - vista de corte 

Fonte: Motores e Geradores, Engenheiro. José Cláudio Pereira [41] 

 

O processo diesel não se limita a combustíveis líquidos. Nos motores, podem também 

ser utilizados carvão em pó, produtos vegetais e gás [41]. 

Os grupogeradores são máquinas muito utilizadas para o fornecimento de energia 

elétrica, em especial na região amazônica. 

Várias razões levam ao amplo uso dos motogeradores nas localidades remotas e não 

atendidas por serviços de energia elétrica da concessionária local: pode ser 

encontrado em ampla faixa de potência, o preço de aquisição, apesar de alto, é 

competitivo em relação a outras fontes como solar e fotovoltaica, além de sua 

robustez. Como desvantagens podem ser citados o alto custo de operação e 

manutenção, a logística para transportar o combustível e os impactos ao meio 

ambiente gerados pelo combustível fóssil. 

Os grupos-geradores encontrados no interior da Amazônia são em geral doados pelo 

Estado ou Prefeitura, o combustível é rateado entre os moradores e a capacidade de 

geração das unidades está entre 10 e 100 kW. O combustível é adquirido de 

atravessadores que o transportam e o oferecem em barcaças, com preços abusivos. O 

custo do transporte para comprá-lo na sede do município não compensa a economia 

feita. 
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A maioria desses geradores encontra-se em estado de conservação precário, por falta 

de mão-de–obra qualificada nas comunidades para sua manutenção, resultando em 

baixa eficiência e alto consumo de combustível. 

O consumo específico de combustível, medido em l/kWh gerado nos grupos 

geradores, é um parâmetro de comparação muito usado para mostrar quão 

eficientemente um motor está transformando combustível em trabalho. O emprego 

deste parâmetro tem maior aceitação que o rendimento térmico. 

O objetivo principal do desenvolvimento de motores é manter a relação ar/combustível, 

em qualquer situação operacional, em volumes que propiciem o melhor 

aproveitamento possível da energia térmica do combustível, reduzindo as emissões de 

poluentes e produzindo ruídos em níveis reduzidos [41]. 

A energia térmica liberada na combustão não é totalmente aproveitada para a 

realização de trabalho pelo motor. O calor gerado pelo poder calorífico30 do óleo diesel 

se dispersa e apenas uma parcela é transformada em potência útil. Motores diesel de 

grande porte e baixa rotação têm melhor aproveitamento da energia obtida na 

combustão. Para os motores diesel de pequeno porte e alta rotação, em média, o 

rendimento térmico se situa entre 36 e 40 por cento, o que para máquinas térmicas, é 

considerado alto.  

 

4.1.2. Emissões Gasosas Oriundas da Queima do Óleo Diesel 

O processo de combustão é uma reação química de oxidação que se processa em 

altas temperaturas. 

Nos motores em geral, o processo de combustão oxida uma parcela dos componentes 

que são admitidos no interior do cilindro. O combustível, principalmente os derivados 

de petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos que contém também outros materiais, 

como enxofre, vanádio, sódio e potássio. Por outro lado, o ar, utilizado como 

comburente, é uma mistura de gases diversos. O oxigênio contido no ar é o que 

interessa ao processo de combustão. Os demais gases, como o nitrogênio, ao se 

combinarem com alguns outros componentes do combustível, podem produzir 

compostos indesejáveis, os quais são lançados na atmosfera, misturando-se ao ar. 

Alguns desses compostos, como o SO2, são prejudiciais e atualmente são objeto de 

preocupação mundial. As organizações internacionais, como a Agência Americana de 

Proteção Ambiental (EPA), o Conselho Nacional de Meio Ambiente do Ministério do 

                                                 
30  Poder Calorpifico: a quantidade de energia por unidade de massa (ou de volume no caso dos gases) libertada na 
oxidação de um determinado combustível. 
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Meio Ambiente (CONAMA) no Brasil e outras entidades, estabelecem padrões para 

controle dos níveis de emissões desses poluentes. 

Os motores diesel produzidos atualmente necessitam atender a limites estabelecidos 

em normas internacionais, sendo esses limites, periodicamente, reduzidos a fim de 

obrigar os fabricantes a desenvolverem motores capazes de produzir potência com o 

máximo aproveitamento do combustível e o mínimo de emissões. Como ilustração, 

segue quadro de emissões de um motor Diesel novo, em boas condições de operação 

e aprovado em testes de emissões [41], na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Emissões de um Motor Diesel Novo - g/HPh 
HC Hidrocarbonetos não queimados 2,40 

NOx Óxidos de Nitrogênio como N2 11,49 

CO Monóxido de Carbono 0,40 

PM Material particulado 0,50 

SO2 Anidrido Sulfuroso 0,62 

CO2 Gás Carbônico 510 

N2 Nitrogênio 3.400 

O2 Oxigênio 490 

H2O Vapor d’água 180 

Fonte: Motores e Geradores, Engenheiro José Cláudio Pereira [41].  

 

Os motores de combustão interna emitem poluentes durante sua operação, cujos 

componentes tóxicos principais são o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio 

(NOx), hidrocarbonetos não queimados ou parcialmente queimados (CxHy), óxidos de 

enxofre (SOx) e particulados, e cujas concentrações estão diretamente relacionadas 

com a qualidade do combustível e parâmetros de operação do motor (relação ar-

combustível). Os óxidos de nitrogênio e particulados são os componentes com maior 

concentração nos gases de exaustão dos motores Diesel. 

Alguns gases poluentes emitidos na combustão são conhecidos como gases estufa - 

capturam parte da radiação infravermelha que a Terra devolve para o espaço, 

provocando o aumento da temperatura atmosférica com as decorrentes mudanças 

climáticas. Dentre os principais gases de efeito estufa – GEE, os mais conhecidos são 

CO2 (gás carbônico ou dióxido de carbono), CH4 (metano) e NOX (óxidos de 

nitrogênio), como mostrado na Figura 20. 
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Figura 20 - Efeito Estufa 
Fonte: CEPAC/PUCRS [42] 

 

O efeito estufa está relacionado com o Balanço do Ciclo de Carbono, mostrado na 

Figura 21, quanto ao equilíbrio da radiação solar que entra na atmosfera e a parcela 

que é refletida para o espaço. 

 

Figura 21 - Ciclo do Carbono 

Fonte: www.aticaeducacional.com.br 
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Atualmente a preocupação é grande com relação às emissões de dióxido de carbono 

(CO2) e outros gases considerados GEE, que contribuem para o aquecimento global 

[43], como explicado na caixa de texto. 

Aquecimento Global 

O aquecimento global pode ser definido como o acréscimo constante da temperatura média da 

Terra em consequência do aumento da concentração atmosférica de alguns gases, como o gás 

carbônico, os clorofluorcarbonos (CFC)31, o metano (CH4)32 e o óxido nitroso (N2O), 

denominados GEE. 

A transição climática projetada pelo Painel Intergovernamental de Mudança Climática – IPCC 

afetará os recursos naturais, a economia e as sociedades do mundo todo em magnitude hoje 

desconhecida. Segundo o estudo Economia das Mudanças do Clima no Brasil [44], a 

Amazônia é uma das regiões do país mais vulneráveis à mudança do clima (além do 

Nordeste), onde o aquecimento pode chegar a 7-8ºC em 2100, o que prenuncia uma alteração 

radical da floresta amazônica – a chamada savanização. O que se observa, portanto, é que os 

piores efeitos da mudança do clima recairão sobre as regiões mais pobres do Brasil e que, 

portanto, o custo da inação será o aprofundamento das desigualdades regionais e de renda 

[44].  

 

As emissões atmosféricas causadas pelos geradores diesel podem ser classificadas 

em dois grandes grupos [45]. O primeiro se refere às emissões próprias, isto é, 

inerentes à combustão interna que se opera durante o funcionamento do motor. O 

segundo grupo está associado às emissões indiretas, ou seja, aquelas relacionadas 

com o processo de produção do combustível. Enquanto que as emissões próprias 

ocorrem no momento em que o motor está funcionando, as emissões indiretas, já 

ocorreram nas refinarias de petróleo, quando da produção do óleo. Cabe notar, que as 

emissões indiretas, tal como definidas, acompanham a vida útil do tipo de gerador em 

pauta, pois a sua operação depende do suprimento de combustível.  

A estimativa das emissões próprias tem como ponto de partida a expectativa de 

geração de energia em um determinado período, normalmente, expressas em termos 

anuais. Cálculos desta natureza podem ser efetuados levando em conta os fatores de 

emissão do ciclo Diesel, neste caso indicados em g/kWh. 

Segue uma descrição sucinta das características das substâncias emitidas pelos 

geradores diesel, de acordo com Murgel [46] apud Peres [45]: 
                                                 
31  A espuma plástica para embalagem, refrigerantes, solventes, aerossol, spray e propelentes são fontes 
antropogências de emissões de CFC. 
32  O cultivo de arroz, ruminantes, queima de biomassa e vazamento de gás natural são alguns exemplos de 
emissores de metano à atmosfera. 
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Monóxido de carbono (CO) – resulta da oxidação parcial do carbono, que é regida pela 

quantidade de oxigênio disponível no momento da queima. A relação ar/combustível 

adotada pode aumentar, de maneira considerável, a quantidade de CO emitida. Esta 

substância é conhecida pelo seu efeito letal quando inalada, pois combina com a 

hemoglobina do sangue, diminuindo a capacidade de oxigenação do cérebro, do 

coração e de outros tecidos orgânicos. Pode provocar tonturas, dor de cabeça, sono e 

redução de reflexos, chegando a caso extremo, dependendo das condições de 

confinamento, resultar em morte. Sua ação maior é de efeito local, abrangendo áreas 

próximas das fontes emissoras. 

Óxidos de nitrogênio (NOx) – resultam da combinação do oxigênio e nitrogênio 

presentes no ar admitido pelo motor, em condições de altas temperaturas e pressões. 

Os NOx podem provocar irritação e constrição das vias respiratórias, diminuem a 

resistência orgânica, participam do desenvolvimento do enfisema pulmonar e à 

semelhança dos hidrocarbonetos, se envolvem , de forma ativa, nas reações 

fotoquímicas que dão origem ao smog. O dióxido de nitrogênio em contato com o 

vapor d'água transforma-se em ácido nítrico podendo estar presente na chuva ácida. 

O dióxido de nitrogênio tem como fontes antropogênicas, além dos combustíveis 

fósseis, fertilizantes, queima de biomassa e conversão da terra para fins agrícolas. 

Óxidos de enxofre (SOx) – resultam da oxidação do enxofre existente no combustível. 

Os óxidos de enxofre se absorvidos pelo trato respiratório superior podem provocar 

tosse, sensação de falta de ar, respiração ofegante, rinofaringites, diminuição da 

resistência orgânica às infecções, bronquite crônica e enfisema pulmonar. A ação dos 

óxidos de enxofre ocorre a nível local, regional e continental. O dióxido de enxofre ao 

reagir na atmosfera propicia a formação de partículas de ácido sulfúrico e de sais de 

sulfato, podendo, também, participar na composição da chuva ácida. 

Material Particulado (MP) – é constituído de partículas diminutas, que se formam da 

queima incompleta dos combustíveis e de seus aditivos. Os motores Diesel 

apresentam emissões de partículas de carbono, as quais servem de transporte para 

outras substâncias, como os hidrocarbonetos. Os particulados finos apresentam uma 

grave ameaça à saúde ao se instalarem nos tecidos pulmonares e podem atuar a nível 

local, regional e continental. 

Dióxido de carbono (CO2) – na acepção da palavra, não tem sido considerado como 

um poluente devido à sua baixa toxidade. Entretanto, devido à sua intensa 

participação nos desequilíbrios que afetam o efeito estufa e das implicações a nível 

global, há uma atenção particular quanto à emissão desta substância que é objeto de 
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acompanhamento e supervisão permanente por diversos organismos nacionais e 

internacionais [47]. Além dos combustíveis fósseis, o desmatamento e mudanças no 

uso da terra também são emissores de CO2 para a atmosfera. 

 

4.2. FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 

Sustainable energy policies for the Brazilian Amazon, based on the 
provision of alternative sources of energy, including biomass and 
small-scale hydropower, are not an impossible dream, but they do 
require a large measure of policy integration and political will.  

J. A. M. Luc, 1985 33 

 

A opção pela alternativa de sistema de geração de energia elétrica a partir de fonte 

renovável de energia para as comunidades não interligadas do estado do Amazonas 

deve ser resultado de estudo da potencialidade vocacional da região e devem ser 

analisados diversos aspectos como possibilidade de inclusão social, geração de 

trabalho e renda, fixação do povo na Floresta, capacitação e impactos ambientais.  

 

• Introdução 

Como apresentado ao longo deste trabalho, a energia elétrica quando ofertada no 

interior da Amazônia, é de um modo geral, de origem fóssil, através de motogeradores 

a óleo diesel. 

Há algumas experiências pontuais com paineis fotovoltaicos, alguns pequenos 

aproveitamentos hidráulicos e experiências oriundas de projetos de pesquisa. 

Algumas tecnologias de geração de eletricidade em pequena escala para a área rural 

estão bem desenvolvidas como a hidreletricidade e o aproveitamento fotovoltaico, no 

entanto, outras estão ainda em fase de desenvolvimento e/ou verificação da 

adequabilidade às condições locais como uso do óleo vegetal, gaseificação de 

biomassa e turbinas hidrocinéticas. 

A grande questão que se coloca para a Amazônia é como utilizar o imenso patrimônio 

para promover o crescimento econômico com inclusão social preservando a natureza 

[23]. Para isso, faz-se necessário o estudo da Amazônia, de suas espécies vegetais, 

de sua potencialidade, aprofundando o conhecimento e o saber da região, visando o 

                                                 
33 River impoundment, related population displacement in Brazilian Amazônia: The Tucuruí Resettlement Program 
1976-1984, Bogotá, November 1985 
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aproveitamento das espécies, sem depredação, para o desenvolvimento de sua 

população. 

Na Amazônia, a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável deve abarcar, 

em especial, a preocupação com a destruição da camada vegetal, integrando ações 

que levem à geração de valor, de renda e de fluxos monetários que permaneçam na 

região promovendo o desenvolvimento econômico da população. 

Na Região Amazônica há uma diversidade de fontes primárias renováveis 

sustentáveis de energia e uma biodiversidade ímpar no Planeta. Energia solar 

abundante o ano inteiro, ventos em algumas localidades litorâneas da Região, 

corredeiras e correntezas de cursos de água.  

A opção por fontes renováveis de energia deve ser fruto de uma política explícita de 

incentivo à sua utilização através de mecanismos como por exemplo o 

esatabelecimento de cotas de energia por fonte a serem compulsoriamente 

compradas pelas distribuidoras.  

A biomassa é uma das principais fontes de energia domiciliar no meio rural, sob a 

forma de combustão da lenha para cocção. Tal uso, além de ser extremamente 

ineficiente, se dá em locais de pouca ventilação, gerando uma grande concentração 

de fumaça, cinzas e outros gases poluentes prejudiciais à saúde. 

Face à predominância da biomassa renovável nativa na Região, esta fonte é 

constantemente indicada como a alternativa capaz de reverter o “cenário sem luz” da 

Amazônia brasileira. No entanto, deve-se ter em conta que a biomassa ali contida não 

está sob a forma de resíduos para utilização direta. Há que se produzir, cultivar. Na 

verdade em termos de resíduos agrícolas, que poderiam ser aproveitados para 

geração de energia, o estado do Amazonas produz somente dois por cento do total do 

País. Há poucas serrarias, devido aos Planos de Manejo e os resíduos disponíveis 

estão hoje muito valorizados. Não há plantações de milho, arroz e outros produtos que 

geram resíduos agrícolas. Assim, a gaseificação de resíduos agrícolas e florestais que 

podem ser uma fonte potencial de geração de energia elétrica utilizando recursos 

locais tem sua possibilidade muito limitada e localizada. 

A biomassa da floresta se oriunda de manejo sustentável ou de resíduos florestais 

pode dar resultado equilibrado de emissão de CO2 quando de sua utilização para 

geração de energia, pois é compensada pela absorção de gás carbônico durante o 

crescimento da planta, através do processo de fotossíntese. Entretanto, o ciclo de vida 

da fonte deve ser analisado, pois essa vantagem só prevalece se as plantações forem 

adequadamente dimensionadas e obedecerem a manejos onde as atividades de 
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plantio e colheita garantam que as novas plantas, ao crescerem, absorvam a mesma 

quantidade de CO2 que a emitida pela queima dos combustíveis produzidos nas safras 

anteriores, representando assim um balanço neutro. Adicionalmente, nas operações 

de plantio e manejo dessas culturas podem ser usadas tanto máquinas que 

consomem combustíveis fósseis quanto fertilizantes e pesticidas, todos derivados de 

petróleo [48]. Em termos de emissão de enxofre as fontes de bioenergia são bem 

menos poluentes do que o carvão ou petróleo. 

A opção pela biomassa, de forma racional e sustentada, na Amazônia, valoriza a 

floresta-em-pé e, portanto contribui para sua conservação, como é o caso da andiroba 

em estudo apresentado mais adiante. A comercialização de produtos não-madeireiros 

e o aproveitamento das árvores amazônicas produtoras de frutos colaboram nesta 

direção. Vários produtos podem ser aproveitados para geração de renda dos 

amazônidas como fibras, frutos, plantas medicinais, resinas, amêndoas, etc. 34 A falta 

de crédito e os desmatamentos têm impedido a expansão dessa atividade. Além disso, 

a falta de energia impede o desenvolvimento de atividades como, por exemplo, o açaí 

que não pode ser transportado, por ser perecível, sendo a energia elétrica 

fundamental para a comercialização das polpas dos frutos congeladas. 

Ao longo das calhas dos extensos rios da Amazônia há uma elevada incidência de 

espécies oleaginosas exatamente onde habita a maioria da população ribeirinha, que 

deve ser pesquisada para produção de óleos vegetais para serem utilizados como 

alternativa aos óleos minerais, seja in natura, processados ou transesterificados 

(biodiesel).  

Nas áreas de desmatamento é interessante a opção de plantio de dendê, que mesmo 

levando cerca de 4 anos para uma produção significativa, apresenta-se como uma boa 

opção para geração de energia elétrica devido ao alto teor de óleo por hectare – cerca 

de 3 a 5 toneladas de óleo vegetal, enquanto a mamona e soja não chegam a  

1 ton /ha. 

As tecnologias de aproveitamento de energia solar e eólica para pequenas cargas já 

são bastante consolidadas. Para a Amazônia, os sistemas solares são mais viáveis do 

que as turbinas eólicas, devido à pouca disponibilidade de vento na região. 

O aproveitamento da energia solar fotovoltaica representa muitas vezes uma solução 

adequada e competitiva para as residências isoladas. Há também a possibilidade de 

                                                 
34  As sacolas de juta, em substituição às sacolas plásticas, devem retornar ao uso devido à preocupação com o meio 
ambiente, valorizando de novo o produto da Amazônia e propiciando aumento de renda às comunidades extrativistas. 
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sistemas híbridos como o diesel/solar fotovoltaico e outras tecnologias que devem ser 

analisadas individualmente para as comunidades da Amazônia. 

A região apresenta alto potencial hidrelétrico, de acordo com o Sistema de 

Informações do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (Sipot), da Eletrobras, apresentado no 

Gráfico 5. Porém, seu relevo não é favorável a grandes aproveitamentos, tendo em 

vista que via de regra, levariam a enormes áreas inundadas. 

 

Gráfico 5 - Potencial Hidrelétrico Brasileiro – agosto 2009 35 36 
Fonte: SIPOT, Eletrobras. 

 
                                                 
35  O valor do potencial hidrelétrico brasileiro é composto pela soma da parcela estimada (remanescente + 
individualizada) com a inventariada. A parcela inventariada inclui usinas em diferentes níveis de estudos – inventário, 
viabilidade e projeto básico – além de aproveitamentos em construção e operação. Remanescente: estimativa em 
escritório; individualizado: estimativa em escritório a partir de dados existentes ou levantamentos expeditos; inventário: 
estudo da bacia hidrográfica para determinação de seu potencial hidrelétrico, através da escolha da melhor divisão de 
queda; viabilidade: resultado da concepção global do aproveitamento, considerando sua otimização tecnoeconômica; 
projeto básico: aproveitamento detalhado com orçamento definido para elaboração dos documentos e licitação de 
obras e do fornecimento de equipamentos; construção: aproveitamento que teve suas obras iniciadas; operação: 
aproveitamento que dispõe de pelo menos uma unidade geradora em operação. Os estágios inventário, viabilidade e 
projeto básico são definidos quando os respectivos estudos são aprovados pela ANNEL.  
36O potencial hidrelétrico é estimado para aproveitamentos que possam conter usinas com potência superior a 1 MW. 
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O potencial hidrelétrico do Estado do Amazonas, de 20 GW, está apresentado no 

Quadro 1 por estágio. O Potencial da Bacia do Rio Amazonas é de cerca de 93 GW, 

dos quais 58 GW são estimados (18 GW Remanescente e 40 GW Individualizado) e 

35 GW estão inventariados. De acordo com o SIPOT, em 2008, menos de 250 MW 

estavam em operação. 

 

Remanescente Individual. Inventariado Viabilidade P.Básico Construção Operação 

6.226 10.868 2.648 0 8 0 250 

Quadro 1 - Potencial Hidrelétrico –AM – MW – 06/2009 
Fonte: SIPOT, Eletrobras 

 

As turbinas hidrocinéticas apresentam-se como opção de geração de energia elétrica 

na Amazônia fazendo uso da energia cinética produzida pela correnteza de um rio, 

sem necessidade de intervenção no seu curso e podendo ser instalada em sua 

margem.  

De tecnologia simples e baixo custo, a turbina hidrocinética pode ser implementada 

em comunidades ribeirinhas compostas de poucos domicílios e próximas a cursos 

d’água com velocidade em torno de 1m/s. 

Dispondo da localização espacial das comunidades e informações sobre os rios, 

oriundas das medições nas estações fluviais, é possível realizar um trabalho de 

integração dos dados socioeconômicos das comunidades, com necessidades de 

energia e características dos rios, disponibilizadas em Bases de Dados Hidrológicos, 

lançando mão dos recursos disponíveis nos Sistemas de Informação Geográfica. A 

análise integrada tem como objetivo, a avaliação do potencial de utilização de turbinas 

hidrocinéticas, dentre outras opções potenciais e adequadas a cada localidade [58]. 

A capacidade de atendimento das turbinas hidrocinéticas é limitada, porém esta 

alternativa pode ser vislumbrada como uma pré-eletrificação das populações para que 

possam se livrar do estado de abandono em que muitas delas se encontram. 

Como alternativas viáveis para as comunidades tradicionais do Estado do Amazonas 

(da Amazônia de um modo geral) este trabalho de pesquisa discorre sobre a 

biomassa, as células fotovoltaicas, as turbinas hidrocinéticas, a energia eólica e os 

óleos vegetais. 
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4.2.1. Biomassa 

O termo biomassa engloba a matéria vegetal gerada através da fotossíntese (ver 

quadro) e os seus derivados, tais como: resíduos florestais e agrícolas, resíduos 

animais e a matéria orgânica contida nos resíduos industriais, domésticos, municipais, 

etc. Estes materiais contêm energia química oriunda da transformação energética da 

radiação solar. Essa energia química pode ser liberada diretamente por combustão ou 

convertida através de algum processo em outras fontes energéticas [49]. 

Fotossíntese 

A energia solar é acumulada nos vegetais através do fenômeno da fotossíntese. 

O processo da fotossíntese pode ser esquematizado da seguinte forma: 

6 CO2 + 6 H2O      planta (verde)               C6H12O6+ 6 O2           

          luz solar 

Esta transformação de gás carbônico e água em açúcar e oxigênio ocorre segundo diversas 

etapas intermediárias, permitindo a vida, tal como a conhecemos na Terra. Os vegetais, os 

animais e o homem vivem em uma simbiose, consumindo e trocando recursos em complexas 

cadeias de onde fluem alimentos e energia, sempre a partir da energia solar sintetizada 

quimicamente nas plantas. 

Os principais fatores que afetam a fotossíntese são a radiação solar, a temperatura e a 

disponibilidade hídrica. 

Nem toda a radiação solar incidente nos vegetais pode ser utilizada para a fotossíntese. Devido 

às propriedades de absorção luminosa da clorofila, principal pigmento responsável pela 

fotossíntese, só é aproveitada a radiação com comprimento de onda entre 400 e 700 mm, o 

que corresponde a aproximadamente 50 por cento da energia solar disponível. Como esta 

franja está situada na região de cor vermelha, por isso os vegetais são verdes, pois refletem as 

demais cores do espectro luminoso, como o azul e o amarelo [49]. 

Diversos subprodutos de atividades agrícolas, campestres, florestais, agroindustriais e 

urbanas, tais como cascas e outros resíduos lignocelulósicos, podem ser utilizados 

como combustíveis. Um aspecto relevante com relação à utilização energética de 

resíduos é quanto à sua dispersão, que acarreta dificuldades de coleta e transporte. 

Os resíduos florestais incluem os subprodutos das atividades silviculturais, como 

pontas e caules deixados no campo, e que em função da finalidade da madeira 

produzida, industrial ou energética, apresentam distintas produções específicas.  

Para o setor elétrico, biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica 

(de origem animal ou vegetal) que pode ser utilizado na produção de energia. É uma 

forma indireta de energia solar, como a energia hidráulica e outras fontes renováveis. 
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A energia solar é convertida em energia química através da fotossíntese, base dos 

processos biológicos de todos os seres vivos [49]. 

A biomassa é largamente utilizada como fonte de energia para o cozimento diário de 

alimentos em países em desenvolvimento. Em geral, os sistemas empregados para a 

queima da lenha (mais difundida), carvão vegetal ou resíduos agroindustriais são 

muito simples, não utilizam a energia térmica total gerada pela combustão e produzem 

muita fumaça e danos à saúde.  

Para a produção de energia elétrica a partir de biomassa deve-se ter em conta que o 

conteúdo energético da biomassa é pouco “denso” espacialmente, exigindo coleta e 

transporte para concentrar o insumo, encarecendo o processo de conversão. 

Assim, para reduzir o custo de transporte, as aplicações mais promissoras de 

biomassa para geração de energia elétrica em sistemas individuais ou de geração 

distribuída são resíduos de outros usos de biomassa como bagaço de cana, palha de 

arroz, restos de serrarias, restos de oleaginosas utilizadas para extração de óleo, 

caroço de açaí, etc. 

A biomassa pode ser aproveitada diretamente a partir da combustão, embora com 

eficiência reduzida, ou pode passar por tecnologias de conversão mais eficientes 

como a gaseificação ou pirólise. 

Os recursos energéticos da biomassa podem ser classificados em: 

 

⇒ Biocombustíveis da madeira – dendrocombustíveis 

⇒ Combustíveis de plantação não florestal – agrocombustíveis 

⇒ Resíduos urbanos 

 

A geração de energia elétrica é uma das aplicações importantes da dendroenergia. O 

conteúdo energético contido nesta classe de biomassa está associado basicamente 

aos conteúdos de celulose e lignina presentes na biomassa em questão. 

Assim, o termo dendroenergia se associa com a biomassa energética lignocelulósica 

em geral e seus subprodutos, sobretudo em bases renováveis, sendo considerados 

como temas dendroenergéticos os aspectos técnicos, socioeconômicos e ambientais 

relacionados com a produção florestal, o pré-processamento dos recursos florestais e 

semelhantes, sua eventual conversão em outras formas de energia final e sua efetiva 

utilização. Por sua afinidade com as tecnologias de utilização da lenha, outros 
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produtos não madeireiros, porém de composição semelhante, também fazem parte da 

temática dendroenergética, como o bagaço e diversos resíduos ou subprodutos 

agrícolas e agroindustriais [49]. 

A decisão pelo uso da biomassa na geração elétrica deve ultrapassar a questão da 

viabilidade econômica e deve estar amparada na avaliação da potencialidade e 

vocação regional, sob a égide do aproveitamento sustentável da matéria prima 

escolhida. 

 

4.2.1.1. Avaliação do potencial de biomassa disponível na Amazônia 

Para a avaliação da disponibilidade de biomassa energética, é importante considerar 

as restrições de ordem ecológica - associadas à preservação do meio ambiente e da 

qualidade de vida, econômica e tecnológica. Só assim, a biomassa disponível – 

recurso - será determinada em termos de reserva, a partir da qual pode ser 

determinado o potencial de produção [49]. 

Quanto à economicidade do uso da biomassa, devem ser analisados vários aspectos 

como a finalidade econômica da exploração da biomassa, custos de coleta, transporte 

e armazenamento cotejados com os custos das alternativas, o ciclo de vida completo 

da biomassa incluindo os equipamentos de transformação, analisando o balanço 

geração de energia x input de energia, impactos sobre as atividades locais, nível de 

ocupação de mão-de-obra, a renda a ser gerada e a economia de divisas. 

As restrições tecnológicas se referem à existência de processos e operações de 

conversão da biomassa em combustíveis. Estas restrições podem estar associadas à 

viabilidade econômica das alternativas. 

O potencial de biomassa pode ser avaliado a partir da silvicultura e de resíduos 

agrícolas. 

Tanto em termos de resíduos florestais como de resíduos agrícolas, a Região Norte 

apresenta potencial reduzido para uso energético, apesar da abundância de biomassa 

sob a forma de florestas, como estudado pelo Cenbio [50] e apresentado nas figuras 

22 e 23. No entanto, estudos na área florestal indicam a opção de plantações 

energéticas em áreas devastadas e degradadas da Região.  
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Figura 22 - Estimativa do Potencial de Geração de Energia a partir do uso de resíduos da 
Silvicultura na Região Norte 

Fonte: Cenbio, 2008 [50] 
 

Para a estimação do potencial de geração de energia a partir de resíduos agrícolas 

elaborada pelo Cenbio [50], foram levados em conta os valores das produções 

agrícolas em cada município do País e calculou-se cada tipo de resíduo a partir de 

índices citados na literatura. A eficiência de conversão adotada para os resíduos foi de 

15 por cento, de baixo rendimento termodinâmico – sistemas compostos de caldeira 

de 20 bar e turbina de condensador atmosférico.  

Como pode se ver na Figura 23 e Tabela 17, o Estado do Amazonas é pobre em 

resíduos agrícolas, há poucas plantações e pouca produção de grãos. 
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Figura 23 - Estimativa do Potencial de Geração de Energia a partir do uso de Resíduos 
Agrícolas na Região Norte 

Fonte: Cenbio, 2008 [50] 
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Tabela 17 - Área e Produção de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas – Safra 2010 

 

Fonte: IBGE 
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4.2.1.2. Processos de conversão 

Os processos de conversão energética da biomassa, como vistos na Figura 24, podem 

ser classificados em: 

⇒ Processos Físico-Químicos – Processo Mecânico para lenha (Densificação ou 

Secagem para produção de briquetes e péletes ou Redução Granulométrica 

para produção de aparas), Moagem, Secagem, Prensagem Mecânica para 

óleo vegetal e Extração. 

⇒ Processos Termoquímicos - Combustão ou Queima Direta, Gaseificação, 

Pirólise e Liquefação. 

⇒ Processos Microbiológicos - Fermentação e Digestão Anaeróbica (ou 

biodigestão). 

⇒ Processos Químicos – Craqueamento e Esterificação. 

⇒ Processos Termelétricos – ciclo termodinâmico/mecânico  

⇒ Turbina a Gás, Turbina a Vapor, ciclo combinado, motores, etc. 

 

Figura 24 - Processos de Conversão Energética da Biomassa 
Fonte: Cenbio 
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Nos processos físicos não há alteração da composição química original da matéria 

prima. Os processos termoquímicos se caracterizam por temperaturas elevadas. Os 

processos biológicos se desenvolvem geralmente na presença de alto teor de umidade 

e temperaturas próximas da ambiente. 

Nos processos termoquímicos, tanto a combustão quanto a gaseificação consistem da 

reação dos componentes da biomassa com ar. A combustão ocorre com excesso de 

oxigênio enquanto que a gaseificação ocorre com falta de oxigênio. Excesso ou falta é 

com relação a uma quantidade de referência denominada quantidade de ar 

estequiométrica. A pirólise ocorre na ausência de oxigênio. 

Na combustão, a energia contida no combustível é convertida em calor enquanto que 

na gaseificação a energia contida na biomassa é transferida para os gases resultantes 

da gaseificação. 

A reação entre o ar e o combustível só ocorre se houver condições favoráveis, ou seja, 

temperatura, pressão e relação ar/combustível adequadas. 

Se a quantidade de ar for superior à razão estequiométrica (ar/combustível), a chama 

diminui e a mistura é denominada pobre. De outra forma, se a quantidade de ar for 

inferior à razão estequiométrica, a mistura é denominada rica. Quando os reagentes 

possuem misturas ricas ou pobres, a composição dos produtos é diferente dos 

produtos de uma reação estequiométrica (CO2, H2O e N2). 

O processo de combustão ocorre com a razão próxima à estequiometria ou levemente 

pobre. A gaseificação ocorre com misturas ricas. 

 

4.2.1.3. Impactos Ambientais 

Os efeitos negativos sobre o meio ambiente das tecnologias de conversão de 

biomassa em produtos energéticos também devem ser analisados. 

As emissões gasosas quando se queima biomassa são menores do que as emissões 

oriundas da queima de combustíveis minerais, no entanto as emissões de particulados 

(basicamente cinza volátil) devem ser avaliadas. 

A substituição da geração a diesel por geração termelétrica a partir da biomassa pode 

ser uma opção para as comunidades não atendidas da Amazônia que possuem 

biomassa como recurso energético.  
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Para avaliar o impacto da dendroenergia em relação ao balanço de carbono 

atmosférico, é necessário conhecer as emissões de gás carbônico associadas à 

queima de biomassa e a capacidade da Floresta para armazenar carbono. 

As emissões de carbono dependem basicamente de sua composição, de seu Poder 

Calorífico, da eficiência da geração em energia elétrica (razão entre a energia gerada 

e o calor total disponível) e da eficiência de combustão (determinada pela fração de 

combustível que é oxidada na reação de combustão). 

A partir das informações sobre quanto de carbono emite-se ao queimar um 

combustível e quanto se armazena em uma formação de bosque, é possível avaliar o 

papel que a dendroenergia pode desempenhar e fazer uma comparação do manejo de 

bosques para a produção de energia e o papel que ela pode desempenhar como 

depósito permanente de carbono [49] ou seqüestro de carbono atmosférico 37, 

compensando as emissões devidas aos combustíveis fósseis. 

A substituição de combustíveis fósseis por biomassa na geração termelétrica resulta 

em um impacto positivo global conhecido como Emissões Evitadas de Carbono, 

levando em conta todo o ciclo da biomassa. 

Uma possibilidade de substituição dos derivados de petróleo para produção de 

eletricidade, é a geração a partir de biomassa em comunidades que possuem 

processos produtivos que geram resíduos como na indústria de polpa de açaí, que 

resulta em grandes quantidades de caroço ou na produção de óleos vegetais que 

geram resíduos das sementes prensadas, como o Roque. 

Naturalmente, a geração de energia elétrica acoplada ao processo produtivo traz 

inúmeros benefícios à comunidade. Para isso, há a necessidade de capacitação de 

mão de obra local em operação das caldeiras e ao longo de todo o processo de 

preparação da matéria prima até a queima, para que o insumo esteja em condições 

adequadas de uso. 

 

4.2.1.4. Queima Direta ou Combustão da Biomassa 

A combustão é a tecnologia de conversão mais antiga e difundida comercialmente. É 

uma reação química exotérmica entre um combustível e um comburente (em geral 

                                                 
37Sequestro de Carbono é a absorção de grandes quantidades de gás carbônico (CO2) presentes na atmosfera. A 
forma mais comum de sequestro de carbono é naturalmente realizada pelas florestas. Na fase de crescimento, as 
árvores demandam uma quantidade muito grande de carbono para se desenvolver e acabam tirando esse elemento do 
ar. Esse processo natural ajuda a diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera. 
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oxigênio), aplicada fundamentalmente para a madeira e para os mais diversos 

resíduos agroindustriais como o bagaço de cana e a casca de arroz. 

A combustão libera calor e tem como produto final gases e sólidos inertes como CO2, 

H2O e cinzas. Todo processo de combustão ocorre na fase gasosa. 

 

4.2.1.5. Gasificação da Biomassa 

A geração de eletricidade com gasificação de biomassa é uma atividade com uma 

longa cadeia produtiva, onde cada elo da cadeia é essencial ao bom funcionamento da 

operação seguinte [51], como apresentado na Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Uso da Biomassa e Gasificação na Geração de Eletricidade 
Fonte:BARRETO, [51]. 

 

Neste processo, diferente da combustão, a produção de calor não é o objetivo, mas 

sim a conversão da biomassa em um gás combustível, através de sua oxidação 

parcial a temperaturas elevadas. Este gás, conhecido como gás pobre, é um 

energético intermediário que poderá ser empregado em outro processo de conversão 

para gerar calor ou potência mecânica, adequado a sistemas em que a biomassa 

sólida não é possível de ser utilizada. 

É possível a combustão do gás em fornos, câmaras de combustão de geradores de 

vapor e motores de combustão interna, projetados para combustíveis líquidos e 

gasosos derivados do petróleo, sem grandes modificações no equipamento e em sua 

eficiência. 

O processo de gasificação da biomassa é resultante de várias reações, resumidas 

abaixo [49], [51]: 

⇒ Pirólise ou decomposição térmica, que se desenvolve a temperaturas próximas 

a 600ºC; 
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⇒ Oxidação de parte do carbono fixo do combustível, método que constitui a 

fonte de energia térmica para o processo de volatilização e gasificação; 

⇒ Gasificação propriamente dita que inclui reações heterogêneas entre os gases 

e o coque residual, assim como reações homogêneas entre os produtos já 

formados; 

⇒ Craqueamento de alcatrão que é o processo de destruição térmica das 

moléculas dos compostos que formam o alcatrão com a obtenção de CO, CO2, 

CH4 e outros gases; 

⇒ Oxidação parcial dos produtos da pirólise. 

O gás produto da reação de gasificação é composto por CO, H2 (denominados gás de 

síntese), CH4, alcatrão e gases inertes como CO2 e N2. 

⇒ Reações de Gasificação da Biomassa. 

- Pirólise 

Biomassa + calor → coque + gases + alcatrão + condensáveis 

- Oxidação do Carbono 

C + ½ O2 → CO 

C + O2 → CO2 

- Gasificação 

Reações Heterogêneas 

C + CO2 → 2 CO (Reação de Bouduard) 

C + H2O → CO + H2 (Reação carbono vapor) 

C + 2H2 → CH4 (Reação de Formação de Metano) 

Reações Homogêneas 

CO + H2O → CO2 + H2 (Reação de deslocamento da água) 

CH4 + H2O → CO + 3H2 

- Craqueamento do Alcatrão 

Alcatrão + vapor + calor → CO + CO2 + CH2 

- Oxidação Parcial dos Produtos da Pirólise 

(CO + H2 + CH4) + O2 → CO2 + H2 
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4.2.1.6. Alimentação do motor-diesel por gás de Biomassa 

Os sistemas que gasificam a biomassa geram gases de baixo poder calorífico e 

podem alimentar motores de combustão interna, como o Diesel, em mistura com o ar. 

São utilizados há muitos anos, como os gasogênios que foram adaptados a veículos 

durante a Segunda Guerra Mundial, para enfrentar as restrições de oferta dos 

derivados de petróleo utilizando carvão vegetal como matéria prima. 

Mais recentemente, algumas iniciativas de substituição dos derivados de petróleo por 

gasificadores de biomassa para geração de energia elétrica têm sido desenvolvidas, 

porém algumas com pouco êxito, como é o caso do Projeto Ribeirinhas da Eletrobrás, 

com gasificador indiano, como relatado na caixa de texto que segue. 

Sistema de Gaseificação alimentado com rejeitos de madeireiras locais – Projeto 
Ribeirinhas  

O Projeto Ribeirinhas, da Eletrobras, tem como objetivo a implantação de Sistemas-Piloto para 

demonstração da viabilidade tecnoeconômica e socioambiental de sistemas de geração elétrica 

baseados em fontes renováveis de energia com aproveitamento de potenciais locais para o 

atendimento energético das populações ribeirinhas isoladas na região amazônica. A premissa 

básica do projeto é o aproveitamento dos recursos naturais renováveis existentes em diversas 

localidades do Amazonas para geração de energia elétrica de forma sustentável. 

Uma das tecnologias selecionadas para análise foi a gasificação de resíduos de madeireiras na 

Comunidade de Nossa Senhora das Graças, localidade de Costa do Pesqueiro, à margem 

oposta à sede do Município de Manacapuru, no Rio Solimões, Estado do Amazonas. O objetivo 

do sistema de geração do projeto Ribeirinhas era o atendimento a 15 domicílios, através de 

uma rede de distribuição em baixa tensão. 

O sistema é constituído de um gerador diesel de potência contínua de 20 kW e um gasificador 

que fornece gás para o grupo gerador, permitindo uma substituição de aproximadamente 70 

por cento de óleo diesel. 

O gás produzido no sistema de gasificação é resfriado e lavado através de contato com água 

recirculante para a remoção de impurezas, tais como cinzas e alcatrão.  

O projeto foi descontinuado, principalmente devido à quantidade de alcatrão produzida que não 

pode ser jogada no rio por risco de contaminação. 

Após análise de sucessos e insucessos da implementação de programas de 

gasificação, podem ser citados os seguintes pontos, conforme Tabela 18 [49]: 
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Tabela 18 - Causas de Fracassos e Êxitos em Programas de Gasificação de Pequena 
Escala 

Razões Fracassos  Êxitos 

Dificuldades Operacionais 

por problemas técnicos do 

Projeto 

Operadores bem 

preparados e motivados 

Pouca Experiência dos 

Operadores 
Apoio técnico constante 

Ajuste inadequado de 

capacidade no sistema 

gasificador-motor 

 

Técnicas 

Alto valor das emissões  

Alto custo dos 

gasificadores importados 

Tecnologia bem 

desenvolvida 

Equipamentos antigos e 

pouca motivação do 

pessoal 

Disponibilidade de peças de 

reposição Financeiras 

Aumento dos preços e 

indisponibilidade da 

biomassa 

 

Apoio insuficiente Apoio intenso 

Institucionais 

Instalação dos 

gasificadores em lugares 

inadequados ou sem 

interesse comercial 

Presença de equipe 

experiente em gasificação 

para treinamento do 

pessoal e para manutenção 

Fonte: NOGUEIRA, L.A.H. et al [49] 

 

Os sistemas energéticos baseados em biomassa florestal, diferentemente de outras 

formas tradicionais de energia primária como o petróleo ou carvão, tem como 

característica a sua dispersão no solo, indicando a dificuldade de utilização em 

sistemas centralizados de geração de energia, devendo ser utilizada em sistemas 

individuais ou com geração distribuída. 

Uma característica interessante da utilização da biomassa como recurso energético na 

Amazônia é o seu uso intensivo de mão de obra, gerando trabalho em diversas 

operações como colheita, transporte e processamento. 
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4.2.1.7. Pirólise da Biomassa 

Enquanto a gaseificação é combustão parcial com o ar, a pirólise é a degradação 

térmica da biomassa em ausência total ou quase total do agente oxidante a 

temperaturas relativamente baixas (500 a 1.000ºC), transformando a biomassa sólida 

em outro combustível sólido, líquido (bioóleos) ou gasoso. 

A carbonização é um caso particular de pirólise lenta utilizada para converter a lenha 

em um combustível mais homogêneo e de maior densidade energética,  

 

4.2.1.8. Gasificação e Comunidades Tradicionais da Amazônia 

A gasificação da biomassa é uma alternativa sustentável para a geração de energia 

elétrica, com baixa emissão de poluentes e está inserida no ciclo global de 

crescimento e absorção de CO2 pelos vegetais. 

O conteúdo de cinzas da biomassa é bem menor do que nos combustíveis fósseis e 

tem valor econômico como fertilizante, ajudando a repor os nutrientes do solo. A 

porcentagem de enxofre nas cinzas é irrisória, quando comparada com o carvão 

mineral [35]. 

Por outro lado, o processo de gasificação libera alcatrão e outros contaminantes, 

processos que requerem procedimentos especiais e produzem resíduos que devem 

ser eliminados sem contaminar o ambiente. 

Assim, esta alternativa deve ser muito bem estudada, dentre outras, para utilização 

nas comunidades tradicionais da Amazônia. 

 

4.2.2. Energia Solar Fotovoltaica 

O Sistema Solar Fotovoltaico transforma a energia solar em elétrica diretamente, 

diferentemente dos sistemas termossolares em que a energia solar é usada para 

produzir o vapor que aciona uma usina térmica para a produção de energia elétrica 

[52]. 

A transformação da radiação solar diretamente em energia elétrica se dá através da 

utilização de materiais semicondutores, quase sempre de silício. São dispositivos 

constituídos de células fotovoltaicas, reunidas em série e em paralelo, para aumentar 

a tensão e a potência fornecidas, formando os paineis fotovoltaicos [35]. 
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Devido às flutuações climáticas, a radiação solar incidente na Terra, no limite superior 

da atmosfera, sofre uma série de reflexões, dispersões e absorções durante o seu 

percurso até o solo. 

Os níveis de radiação solar em um plano horizontal na superfície da Terra variam com 

as estações do ano, devido, principalmente, à inclinação de seu eixo em relação ao 

plano da órbita em torno do Sol. Variam também de acordo com a região, 

notadamente pelas diferenças de latitude, condições meteorológicas e altitude. 

Devido à natureza estocástica da radiação solar incidente na superfície terrestre, é 

conveniente basear estimativas e previsões do recurso solar em informações 

solarimétricas levantadas durante prolongados períodos de tempo. 

Em junho de 2001 foi publicado o Atlas Solarimétrico do Brasil38 que consta de uma 

base de dados solarimétricos para o País que organiza, classifica e padroniza os 

dados medidos e publicados por diversos autores e instituições ao longo das últimas 

décadas em conjunto com novos mapas de isolinhas da radiação solar.  

Em condições atmosféricas ótimas, ou seja, céu claro sem nenhuma nuvem, a 

iluminação máxima observada ao meio-dia num local situado ao nível do mar é de      

1 kW/m2. 

Um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica compreende o agrupamento 

de módulos em paineis fotovoltaicos e de outros equipamentos relativamente 

convencionais, que transformam ou armazenam a energia elétrica para que possa ser 

utilizada pelo consumidor. 

Os principais constituintes desse sistema são: conjunto de módulos fotovoltaicos, 

controlador de carga, sistema para armazenamento de energia e inversor corrente 

contínua/corrente alternada [53]. 

A Figura 26 apresenta o Sistema Fotovoltaico de Geração de Energia Elétrica. 

                                                 
38O Banco de Dados é resultado do Grupo de Trabalho em Energia Solar Fotovoltaica, coordenado pelo CEPEL – 
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica/ELETROBRÁS e constituído por empresas do setor elétrico, grupos de 
pesquisa, universidades e fabricantes ou representantes de equipamentos fotovoltaicos. 
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Figura 26 - Sistema Solar Fotovoltaico de Geração de Energia Elétrica 

Fonte: DUTRA, [54]. 

 

O módulo é o dispositivo gerador (painel solar) propriamente dito e consiste de um 

conjunto de células fotovoltaicas interligadas e conectadas. 

Vários materiais e tipos de estruturas são usados na produção de células fotovoltaicas 

sendo o silício o material mais importante atualmente. 

O painel solar absorve a energia solar e a transforma em tensão elétrica contínua de 

12V. O sistema de armazenamento de energia é constituído de baterias 

eletroquímicas de 12V. 

O controlador de carga tem como principal função não deixar que haja danos na 

bateria por sobrecarga ou descarga profunda. O controlador de carga é usado em 

sistemas pequenos onde os aparelhos utilizados são de baixa tensão e corrente 

contínua (CC).  

O inversor converte a corrente contínua em corrente alternada para ser usada nos 

eletrodomésticos convencionais.  

A potência gerada num sistema fotovoltaico com a configuração apresentada depende 

da radiação solar horária incidente e tem relação direta com a área do painel solar. As 

baterias regulam a potência e, portanto, aumentam o fator de capacidade do sistema. 

Os sistemas fotovoltaicos individuais podem adotar as configurações: atendimento 

exclusivamente em corrente contínua, atendimento corrente contínua e corrente 

alternada (sistema “híbrido”) e atendimento exclusivamente em corrente alternada. 



98 

 

O atendimento exclusivamente em CC apesar de muito difundido para sistemas de 

baixa potência é uma configuração que apresenta limitações quanto ao uso de 

equipamentos finais convencionais.  

Os sistemas que adotam a configuração “híbrida” consistem de uma linha em CC para 

iluminação e um conversor CC/CA para alimentação de pequenas cargas de 

equipamentos tradicionais no mercado, em corrente alternada. Desta forma, o 

conversor não é acionado quando a carga é exclusivamente para o uso final 

iluminação. Esta configuração apresenta como vantagem a possibilidade de 

atendimento dos requisitos de iluminação mesmo na ocorrência de falha no conversor. 

No entanto, apresenta como desvantagem principal a complexidade de gerenciamento 

da instalação quando da interrupção do atendimento das cargas em CA, 

caracterizando assim uma interrupção parcial, situação ainda não regulamentada no 

contexto da universalização.  

Assim, a configuração exclusivamente em corrente alternada vis-à-vis as demais 

opções tem sido defendida no contexto da universalização devido às facilidades em 

termos de fiação (menores diâmetros) como em relação ao acesso a equipamentos 

elétricos, tanto de controle como de uso final. Além disso, os padrões de entrada são 

aqueles estabelecidos nos casos de extensão de rede. Um inconveniente da 

configuração é exatamente com relação ao inversor, quando opera em condições 

parciais de carga. Este componente apresenta uma incidência de falhas ainda a ser 

equacionada. 

Esta última alternativa é vista também como a única que mantém a equidade entre 

todos os consumidores no País, com padrão semelhante àqueles atendidos através de 

rede e a que permite maior facilidade na transição para atendimento por meio de rede 

de energia convencional. 

A Resolução Nº. ANEEL 083 de 20 de setembro de 2004 estabelece os procedimentos 

e as condições de fornecimento por intermédio de Sistemas Individuais de Geração de 

Energia Elétrica com Fontes Intermitentes – SIGFI39. 

A proposta inicial era regulamentar exclusivamente os sistemas fotovoltaicos 

domiciliares, porém devido a semelhanças com outras fontes, a ANEEL estendeu-a 

para outras tecnologias chamadas fontes de energia de fluxo, que não podem ser 

estocadas, como energia eólica e solar. 

                                                 
39SIGFI – Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente, constituído basicamente de um 
sistema de geração, um sistema de acumulação e um sistema de condicionador. A Classe de Atendimento SIGFI 13 
corresponde a uma disponibilidade mensal garantida de 13 kWh, de acordo com a Resolução ANEEL Nº. 083 de 20 de 
setembro de 2004.  
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A principal motivação da Resolução foi atender às necessidades do Programa Luz 

Para Todos. 

A especificação do tipo de sistema adotado pela Resolução Normativa 083 da ANEEL, 

pelas suas características especiais, está associada à quantidade de energia que se 

pretende oferecer aos consumidores, motivo pelo qual é necessário estabelecer 

padrões mínimos de fornecimento (potência e energia). 

A definição do porte do sistema é uma questão que deve estar associada ao montante 

de energia, em kWh/mês, que se pretende ofertar.  

A utilização dos sistemas fotovoltaicos no Brasil ainda carece de decisões da ANEEL a 

exemplo da autorização de utilização de corrente contínua, dispensando assim o 

alternador para transformação em corrente alternada; a questão do dimensionamento 

dos equipamentos X demanda de energia com relação à disponibilidade mensal de 

energia garantida, de forma a possibilitar geração de renda das famílias através de 

equipamentos que viabilizam serviços que utilizam, por exemplo, o freezer ou a 

máquina de costura; a questão da flexibilização do atendimento 24 horas por dia 

precisa também ser definida diante da baixa necessidade energética das 

comunidades; registro de falhas e manutenção de qualidade dos serviços de energia 

elétrica devem ser flexibilizados para permitirem uma ampla utilização de opções de 

geração de energia elétrica compatíveis com a realidade das comunidades 

tradicionais. 

Um aspecto relevante da opção por sistema fotovoltaico é a sua limitação de 

expansão da oferta de energia devido aos custos atuais dos paineis, que embora 

tenham sofrido redução nos últimos anos, ainda é um componente caro para o 

atendimento daquelas populações. A instalação do sistema mais simples, do tipo  

SIGF 13 (disponibilidade mensal garantida de 13 kWh), por exemplo, é capaz de 

atender basicamente três a cinco lâmpadas fluorescentes, um televisor e um aparelho 

de som, não suportando maiores consumos de eletrodomésticos como geladeira. A 

Configuração SIGFI 30 (disponibilidade mensal de 30 kWh) tem capacidade para 

alimentar, por exemplo, três lâmpadas,  um ventilador, um rádio, uma TV 14”, uma 

antena parabólica, 1 DVD, um liquidificador e uma geladeira pequena. 

Para a região amazônica, o potencial solar estimado tem baixa variabilidade 

intersazonal e é adequado aos padrões técnicos recomendados para a tecnologia de 

minissistemas híbridos (diesel/solar fotovoltaico), conforme Figura 27. 
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Figura 27 - Potencial Anual Médio de Energia Solar na Região Norte  

Fonte: SWERA – Atlas Brasileiro de Energia Solar - 2006 

 

No pior período do ano, grande parte da Amazônia recebe radiação solar média de   

4,0 kWh/m2/dia, calculando-se assim um sistema de 50Wp que pode ofertar até  

3,5 kWh/mês, ou seja, apenas o suficiente para fornecer energia para o funcionamento 

de algumas lâmpadas fluorescentes de baixa potência e um rádio, por quatro horas 

por dia [35].  

Um sistema de 300 Wp pode disponibilizar cerca de 24 kWh/mês, dando mais 

flexibilidade ao usuário com relação à utilização, ao número de lâmpadas e usos de 

equipamentos eletro/eletrônicos. Independentemente do porte, o funcionamento dos 

sistemas é idêntico.  

É estimado em cerca de R$4.000,00 os custos envolvidos na instalação de um módulo 

unitário (SIGFI 13), somados os acessórios, bateria, controlador, inversor, mão de 

obra em obras civis e transporte dos equipamentos às comunidades isoladas, para 

atendimento individual nas áreas distantes e não interligadas do Estado do Amazonas. 

O sistema fotovoltaico, além de sua utilização individual, pode também ser empregado 

em minirredes, sob a forma de geração distribuída, com o objetivo de atender um 

grupo de consumidores em áreas isoladas. 
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No dimensionamento do atendimento à demanda, atenção deve ser dada aos 

equipamentos de geração e de acumulação, pois representam grande parcela do 

custo de implantação do sistema. 

A Eletrobras Amazonas Energia vai adquirir em setembro de 2010 sistemas solares de 

15 kW para atenderem 12 localidades, com cerca de 12 a 15 famílias em cada uma. 

Em média, cada unidade consumidora terá disponibilidade mensal garantida de  

30 kWh. 

A opção pelos sistemas fotovoltaicos para geração de eletricidade nas comunidades 

da Amazônia deve ser analisada face outras fontes potenciais na região em estudo, 

priorizando a opção que viabilize autonomia de gestão do sistema e possibilidade de 

ampliação por aumento de carga para fins produtivos. 

 

4.2.3. Turbinas Hidrocinéticas 

Em estágio de desenvolvimento para aplicação na Amazônia, o aproveitamento da 

energia cinética de rios e correntes para geração de energia elétrica não é um novo 

conceito, mas apresenta-se atualmente como alternativa à eletrificação de pequenas 

comunidades em áreas remotas e isoladas do estado do Amazonas [55]. 

A turbina hidrocinética (THC) é desenvolvida para gerar energia elétrica através da 

vazão do rio sem necessidade da construção de barragens ou de condutos forçados e 

é composta apenas por um grupo gerador instalado no leito do rio. 

A turbina hidrocinética consiste em um cilindro oco de metal, de tamanho variado – 

protótipos em teste variam de quatro a nove metros de comprimento, com uma hélice 

acoplada em seu interior. Suspensa por um braço mecânico instalado na margem ou 

flutuando em boias no meio de um rio, a máquina aproveita a própria correnteza para 

girar a hélice e acionar um gerador de energia [56]. 

Os sistemas hidrocinéticos têm baixo custo operacional e podem ser concebidos com 

tecnologias atuais de projeto de máquinas hidráulicas [57].  

A potência que pode ser extraída da energia cinética de um fluxo livre, de acordo com 

Betz é: 

P disponível = ½ . Kh . A . ρ . v3, onde 

Kh é o coeficiente de Betz (Kh=16/27 ou 59,2 por cento), A é a área do rotor, ρ é a 

densidade do fluido (1.000 kg/m3 para a água) e v a velocidade do fluido.  

Algumas características das THC, além das já citadas, são [58] e [59]:  
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⇒ Baixo custo por unidade de potência gerada e baixo custo operacional; 

⇒ Facilidade de instalação e operação; 

⇒ A potência de geração em geral é menor que 10 kW;  

⇒ Como referência, para velocidade do rio em torno de 1,5 m/s e 

profundidade de 1 m, é possível gerar cerca de 400 kWh – turbinas de 1 

kW; 

⇒ Para turbinas de 1 kW, é estimado um custo entre R$15.000,00 e 

R$20.000,00 e atende cerca de 3 famílias (25 pessoas), ou seja, entre      

R$ 0,40 e R$0,50/kWh (sem operação e manutenção) [60]; a nova geração 

de turbinas deverá custar entre US$3 mil a US$ 4 mil por unidade; 

⇒ Como essas turbinas só usam a energia cinética dos rios (enquanto as 

turbinas tradicionais aproveitam também a energia potencial), as 

dimensões são maiores do que aquelas das turbinas hidráulicas 

convencionais para uma mesma potência; 

⇒ A nova geração de turbinas já está mais leve e compacta (150 quilos), 

podendo ser transportada por canoa; 

⇒ O equipamento deve ser parado por cerca de 3 horas por dia para limpeza, 

manutenção preventiva e corretiva; 

⇒ A baixa rotação dessas máquinas não são suficientes para criar ações 

centrífugas notáveis dentro d’água que possam provocar perda de peças e 

danos aos peixes; tais riscos são equacionados através de medidas 

simples; 

⇒ A THC tem alta durabilidade, com vida média projetada de 30 anos; 

⇒ As máquinas podem ser instaladas em série para atender demandas 

maiores. 

A escolha do sítio para instalação das THC envolve alguns parâmetros básicos como 

[59] e [61]: 

⇒ Trecho do rio com maior potencial de energia cinética é onde há maior 

correnteza com maior profundidade; 

⇒ São interessantes as regiões situadas no médio e alto curso dos principais 

corpos d’água, em locais com declividades mais acentuadas; 
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⇒ A velocidade mínima é 1,5 m/s e profundidade mínima de 1 metro na época 

de seca; no caso de turbinas montadas em flutuantes, a velocidade mínima 

pode ser 1 m/s, mas a profundidade deve ser maior que 3m; 

⇒ Na Região Amazônica, com velocidade entre 1 e 1,5 m/s, a turbina deve ter 

diâmetro entre 1,5 e 2,8 m e as potências típicas a serem alcançadas serão 

de 300 a 3.000 kW; 

⇒ Os rios Amazonas e Solimões apresentam correnteza e profundidade, em 

geral, adequadas em toda sua extensão; porém, correntezas maiores que  

1 m/s são altamente erosivas, só ocorrendo perto da margem se houver 

pedras no local ou se a barranca estiver sofrendo uma erosão ativa; 

⇒ Os rios de águas pretas correm mais devagar e têm menos vazão que os 

rios Solimões e Amazonas; 

⇒ A distância entre o ponto de instalação do sistema e a margem do rio não 

deve ultrapassar 24 m; 

⇒ A distância do centro de carga até o ponto de instalação da turbina, em 

linha reta, não deve ultrapassar 1 km;  

⇒ O equipamento pode ser fixado na margem do rio ou em cima de estrutura 

flutuante, ancorada no leito do rio; neste caso, para grandes rios, pois os 

locais de maior velocidade estão afastados das margens; 

⇒ Deve ser observada a diferença entre nível máximo e mínimo das águas na 

época de cheia e seca; 

⇒ A presença de detritos é fator limitante para esta tecnologia; 

⇒ São também importantes as características do solo na margem do rio para 

o sistema de sustentação da turbina e a facilidade de acesso para realizar a 

limpeza e manutenção; no caso das flutuantes, deve ser vista a 

possibilidade de ancoragem do equipamento. 

 

A partir dos dados da Tabela 19, é possível estimar a potência elétrica da THC em 

função do diâmetro da hélice e da velocidade da água. 
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Tabela 19 - Potência Elétrica da Turbina em Função do Diâmetro da Hélice e da 
Velocidade da Água 

 
Fonte: Turbinas Hidrocinéticas no Brasil [61] 

 

Desde 1985 o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, 

UnB, vem desenvolvendo uma turbina axial, a partir da solicitação do médico francês 

Dr. Edgard Van Den Beusch que buscava uma alternativa de geração de energia para 

instalação de um posto médico em Arrojelândia, Correntina, Bahia (Comunidade 

Veredãozinho, às margens do Rio das Éguas). A turbina foi instalada em 1995, de 

forma piloto e vem possibilitando o funcionamento de um posto médico, beneficiando 

8.000 pessoas [56]. 

Um protótipo da segunda geração de turbinas desenvolvida pela UnB foi instalado em 

um assentamento extrativista do Maracá, na Comunidade de Caranã/Pacumê, 

município de Mazagão, região sul do Estado do Amapá, em parceria com a Eletronorte 

[62]. O objetivo principal do projeto é melhorar a tecnologia das turbinas para que seja 

possível instalá-las em vários locais de difícil acesso da Amazônia.  

A turbina instalada no Amapá é uma máquina simples e robusta caracterizada por uma 

eficiência muito grande de conversão de energia cinética, gerando  

1,5 kW, suficiente para atender com energia uma escola, carregar baterias para 

ribeirinhos que moram mais distantes da comunidade e alimentar um secador de 

castanhas, que movimenta a economia da comunidade, como se vê na Figura 28. 
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Figura 28 - Modelo de THC instalada no Amapá 
Fonte: CRUZ, [63]. 

 

A turbina é mergulhada na água por um braço mecânico (Figura 28) e a manutenção 

da turbina é feita pelos comunitários. 

 

Figura 29 - Turbina instalada no Amapá pela UnB 
Fonte: CRUZ, [63]. 

 

A primeira instalação de uma turbina hidrocinética pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (Inpa) foi feita no rio Solimões, mas teve problemas relacionados com os 

detritos flutuantes que desciam carregados pela correnteza e acumulavam nos cabos 

e no molhe. A equipe decidiu então mudar de local e fez uma nova instalação no rio 

Uatumã, a 21 km à jusante da Hidrelétrica de Balbina. Foram usados materiais mais 

leves para o molhe que serviu de teste para vários modelos de geradores 

hidrocinéticos, enfocando a durabilidade e confiabilidade da máquina [64]. 

A equipe do Inpa colaborou com o grupo da UnB na construção e teste de um gerador 

hidrocinético que utiliza uma turbina entubada de maior porte que foi testada no lago 

de Brasília [64]. 
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Cruz [60], do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto de Tecnologia da 

Amazônia apresentou um projeto, em vias de implantação (2003) para grupogeradores 

hidrocinéticos para a Comunidade de São Sebastião, localizada no Igarapé do Tarumã 

II, margem esquerda do Rio Negro, distrito de Manaus, de onde distam 85 km. Lá 

viviam 50 famílias, totalizando 425 pessoas, estimando a taxa média per capita de 

demanda, em torno de 25 habitantes por kW. 

Nas Figuras 30, 31 e 32 estão apresentadas imagens das três gerações de turbinas 

hidrocinéticas em desenvolvimento no Brasil [57].  

 

´ 

Figura 30 - Primeiras Máquinas Instaladas nos anos 90 (1ª Geração) 
Fonte: Manual de Instalação de Turbinas Hidrocinéticas, [57]. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 31 - THC desenvolvida pela UnB em 2004 (2ª Geração) 
 
Fonte: Manual de Instalação de Turbinas Hidrocinéticas, [57]. 

 

Na turbina de Segunda Geração o tubo de sucção foi otimizado para aproveitar a 

máxima potência disponível, impondo como limitação o tamanho e peso do tubo; o 

tubo de sucção de forma oval minimiza a limitação de profundidade do rio. 

São partes da Turbina, de acordo com a Figura 31: 

1 - grade de proteção 

2 - estator com pás diretrizes 
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3 - rotor 

4 - tubo de sucção (difusor) 

5 - cone de entrada e saída 

6.- caixa de transmissão 

 

Figura 32 - Projeto de Pesquisa iniciado em 2006 na UnB para desenvolvimento da 3ª 
Geração de THC 

Fonte: Manual de Instalação de Turbinas Hidrocinéticas, [57]. 

A Turbina de 3ª Geração é de tamanho menor que a da geração anterior, com redução 

de custo. 

 

4.2.4. Energia Eólica 

Comparativamente com as regiões Nordeste, Sul e Sudeste, o potencial para geração 

de energia elétrica através dos ventos é bem mais baixo na Região Norte, como se vê 

na Figura 33. Somente em algumas poucas regiões litorâneas da Amazônia é possível 

seu aproveitamento para geração de energia. 



108 

 

 

Figura 33- Potencial Eólico Brasileiro - 2007 
Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética 
 

Os ventos são resultantes do movimento do ar na atmosfera, e, são originados, 

basicamente, pelo aquecimento heterogêneo da superfície terrestre pela radiação 

solar e pelo movimento de rotação da Terra [65]. 

Para a avaliação do potencial eólico para geração de eletricidade são utilizados 

instrumentos de medição como anemômetros, sensores de direção do vento, 

termômetros, barômetros e higrômetros. Com as medições, procede-se à utilização de 

modelos probabilísticos para a estimativa do potencial eólico. A distribuição de Weibull 

é o modelo probabilístico mais utilizado para representar as curvas de frequência de 

velocidade do vento. 

Somente os locais com intensidades médias anuais de velocidade do vento superiores 

a 6m/s são considerados adequados para a implantação de turbinas eólicas de médio 

e grande porte [35].  

A potência em função da velocidade do vento e área é dada pela expressão: 

P= β ½ ρAv3, onde β é o coeficiente de Betz (0,59) e ρ é densidade do ar. 

Como a potência disponível no vento é proporcional ao cubo da velocidade do vento, 

uma pequena variação na velocidade implica numa grande diferença de energia 
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elétrica produzida. Por esse motivo, devem ser usadas médias sazonais, ao invés de 

médias anuais, para o dimensionamento do equipamento para evitar a obtenção de 

resultados teóricos fora da realidade local. 

No caso de pouca incidência de ventos, são utilizadas baterias ou outra fonte de 

energia complementar para atendimento da demanda, compondo assim os sistemas 

híbridos. 

A tecnologia atual de geração eólica de energia elétrica é essencialmente voltada para 

turbinas de eixo horizontal, de velocidade constante e com um gerador de indução. 

São unidades com três pás, alinhamento ativo e estrutura não flexível. 

São componentes de uma Turbina Eólica de Eixo Horizontal (Figura 34) [66]: 

 

⇒ Pás do rotor: capturam a energia do vento e a convertem em energia rotacional 

no eixo; 

⇒ Eixo: transfere a energia rotacional para o gerador; 

⇒ Nacele: uma carcaça que abriga:  

⇒ Caixa de engrenagens: aumenta a velocidade do eixo entre o cubo do rotor e o 

gerador; 

 

Gerador: usa a energia rotacional do eixo para gerar eletricidade usando 

eletromagnetismo; 

Unidade de controle eletrônico: monitora o sistema, desliga a turbina em caso de mau 

funcionamento e controla o mecanismo de ajuste para alinhamento da turbina com o 

vento; 

Controlador: move o rotor para alinhá-lo com a direção do vento; 

Freios: detêm a rotação do eixo em caso de sobrecarga de energia ou falha no 

sistema; 

⇒ Torre: sustenta o rotor e a nacele, além de erguer todo o conjunto a uma altura 

onde as pás possam girar com segurança e distantes do solo; 

⇒ Equipamentos elétricos: transmitem a eletricidade do gerador através da torre e 

controlam os diversos elementos de segurança da turbina. 
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Figura 34 - Turbina Eólica de Eixo Horizontal 
Fonte: [66] 

 

4.2.5. Óleos Vegetais 

Várias alternativas têm sido estudadas como fontes alternativas ao óleo diesel, em 

especial as fontes renováveis de energia. Os óleos vegetais, desde a década de 80 

[67] são constantemente mencionados como substitutos aos derivados de petróleo, 

conforme citação abaixo. 

 

A tendência de crescimento do consumo de óleo diesel nos induz a 
buscar uma alternativa que amenize a sua participação na estrutura 
de refino. Os óleos vegetais têm sido apontados como o potencial 
substituto deste derivado. Podemos concluir deste trabalho que a 
expansão da produção de oleaginosas a níveis bastante superiores 
aos atuais, encontra uma série de dificuldades não solucionáveis no 
prazo em análise – até 1990. Observamos que quando da 
implantação de um programa de óleos vegetais com fins carburantes, 
as consequências que podem advir de tal tomada de decisão devem 
ser cuidadosamente analisadas. Através dos resultados obtidos de 
experiências realizadas visando a utilização de óleos vegetais em 
motores diesel, concluímos que há dúvidas quanto a melhor forma de 
utilizá-los – que apresentem desempenho satisfatório, a custos 
razoáveis. Sugerimos, portanto, que pesquisas agrícolas sobre 



111 

 

oleaginosas devem ser implementadas – visando maior 
conhecimento da cultura e disponibilidade interna de matéria prima -, 
para aumento da produção de óleos vegetais. Paralelamente, 
pesquisas tecnológicas devem ser incentivadas para encontrar-se a 
utilização mais conveniente dos óleos vegetais como substitutos do 
diesel. Cabe observar a possibilidade de desenvolvimento de motores 
adaptáveis ao uso de óleos vegetais. Em substituição aos derivados 
de petróleo, além da utilização como carburantes, os óleos vegetais 
podem servir de matéria prima à produção de lubrificantes sintéticos. 
A química de transformação dos óleos vegetais é uma linha de 
pesquisa a ser desenvolvida que pode inclusive vir a prestar grandes 
contribuições à produção de álcoois superiores – que importamos em 
grandes quantidades -, com usos em revestimentos, plastificantes, 
sabões e detergentes, entre outros. Celia Salama, 1982, [67] 

 

O Brasil possui condições edafoclimáticas favoráveis à produção de várias 

oleaginosas, além de apresentar um território cultivável que pode ser explorado, desde 

que sejam avaliados fatores como zoneamento socioeconômico e ambiental e 

propriedades específicas de cada oleaginosa. 

Os óleos vegetais têm alto conteúdo energético, são biodegradáveis, renováveis, 

podem ser utilizados in natura, necessitando algum refino ou em motores ligeiramente 

modificados, ou transformados química ou fisicoquimicamente através de 

esterificação, transesterificação, craqueamento térmico ou catalítico, dependendo do 

uso e das condições locais. 

Os óleos vegetais são ácidos graxos de ocorrência natural com cadeia constituída de 

átomos de carbono, hidrogênio e carboxila, presente nos ácidos orgânicos. 

   Ácido Graxo: 
 

Os ácidos graxos diferem basicamente um do outro pelo comprimento da cadeia e 

pelo número e posição das duplas ligações. Os óleos vegetais são compostos de 

vários ácidos graxos, muitas vezes sob a forma de triglicerídeos, como a fórmula 

química abaixo: 
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O Brasil ocupa uma posição relevante no panorama mundial de produção de óleos, 

em especial a soja, que apesar da baixa produtividade por hectare (cerca de 500 kg) é 

responsável por cerca de 98 por cento da produção brasileira de óleos vegetais [68]. 

Na Amazônia, destacam-se as palmeiras que podem ser de ocorrência extrativista 

como o buriti, babaçu, murumuru e uricuri, oleaginosas de cultivo de ciclo curto (soja e 

amendoim) e de cultivo de ciclo longo ou perene como o dendê. 

Conforme apresentado ao longo deste trabalho, a biodiversidade da região amazônica 

para ser explorada deverá ser como resultado de um programa de preservação da 

cobertura vegetal e para melhoria de vida da população regional. 

Resultados de estudo da UFAM visando a identificação das espécies oleaginosas 

encontradas nas localidades selecionadas do Estado do Amazonas, em especial as 

comunidades espalhadas nas calhas do Rio Negro, Purus, Madeira e Amazonas, são 

apresentados na Tabela 21 e Gráfico 6 [69]. 

Tabela 21 – Adensamentos de Oleaginosas nos Municípios - AM 

 

Fonte: NUMOMURA, [69] 
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Gráfico 6 – Potencial de Produção Total de Óleos por Município - AM 
Fonte: NUMOMURA, [69] 

 

Pesquisas dessa natureza possibilitam um planejamento quanto à implantação de 

usinas de extração de óleo e de produção de derivados como o biodiesel, identificando 

os municípios com maiores adensamentos florestais de espécies oleaginosas com 

bons rendimentos em óleo para serem explorados como é o caso exemplificado pelas 

localidades próximas aos municípios de Lábrea, Beruri, Barreirinha e São Paulo de 

Olivença. 

 

4.2.6. Extração de Óleos Vegetais e Utilização em Motores Diesel 

A coleta dos frutos deve ser cuidadosa devido à ocorrência de fungos e ataques de 

insetos nos frutos e sementes. A retirada das sementes deve ser planejada para que 

não haja comprometimento da sua regeneração natural sem reduzir a quantidade de 

alimentos disponíveis para as várias espécies de animais da região.  

A industrialização das sementes oleaginosas divide-se na produção do óleo bruto e da 

torta (e/ou farelo residuais) e no refino do óleo bruto extraído. 

A produção e propriedades do óleo bruto e dos resíduos dependem de vários fatores 

como armazenamento das sementes oleaginosas preservando sua qualidade, 

preparação da matéria prima e da extração do óleo.  
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O processo de extração mecânica dos óleos vegetais compreende as fases de 

limpeza da semente, descascamento, pesagem, moagem, cozimento, prensagem, 

filtração do óleo e moagem da torta, como apresentado abaixo. 

 

Fonte: Ecirtec – Equipamentos e Acessórios Industriais 

O processo convencional de refino de óleos vegetais divide-se em várias etapas que 

variam conforme o tipo de óleo, a variedade da oleaginosa, a qualidade do óleo bruto 

e a aplicação do produto final [67] e podem ser degomagem, neutralização, lavagem, 

secagem, branqueamento e desodorização. 

Em termos de uso em motores diesel, pode se dar através de três formas: 

⇒ Utilização direta “puro” ou em mistura com óleo diesel que pode necessitar de 

ajustes no equipamento existente para impedir o desgaste dos componentes 

do motor e evitar a emissão de poluentes na atmosfera; 

⇒ Como biodiesel ou produto do processo de transesterificação que transforma 

os triglicerídeos naturais componentes do óleo vegetal em monoésteres do 

etanol ou do metanol e glicerina. O biocombustível assim obtido é um óleo 

menos viscoso com propriedades mais semelhantes ao óleo fóssil, podendo, 

em muitos casos, ser utilizado no gerador diesel sem qualquer ajuste do motor. 

A glicerina, como subproduto principal, pode ser utilizada como matéria prima 
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para fabricação de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos e na indústria têxtil, 

agregando valor ao óleo vegetal, conforme esquema abaixo: 

 

⇒ Como óleo resultante da degradação térmica ou catalítica, com propriedades 

muito semelhantes ao óleo diesel, mas com custo de produção elevado.  

 

Para identificação da concentração do biodiesel na mistura com o óleo diesel mineral é 

adotada a nomenclatura Biodiesel BXX onde XX corresponde à percentagem em 

volume de biodiesel à mistura. Por exemplo, B20 e B100 são combustíveis com uma 

concentração de 20 por cento e 100 por cento de biodiesel, respectivamente. 

 

4.2.6.1. Emissão de gases a partir do uso de Biodiesel 

As emissões de poluentes locais (controlados e não controlados) do biodiesel variam 

em função do tipo da matéria graxa (triglicerídeos e ácidos graxos) utilizada para a 

produção de biodiesel. 

O uso do biodiesel reduz as emissões de monóxido de carbono (CO), do material 

particulado (MP), do óxido de enxofre (SOX), dos hidrocarbonetos totais e de grande 

parte dos hidrocarbonetos tóxicos que apresentam potencial cancerígeno [70]. 

No entanto, alguns estudos apontam aumento das emissões de NOx associadas ao 

biodiesel em relação às do diesel de petróleo, o que deve ser mais pesquisado já que 

os óxidos de nitrogênio podem intensificar o ozônio troposférico - problema de 

qualidade do ar nas grandes cidades brasileiras 40. 

                                                 
40  O ozônio troposférico pode ser obtido através do deslocamento do ozônio estratosférico em quantidades 

limitadas, mas ele é principalmente produzido por reações fotoquímicas complexas associadas à emissão de gases 
pelo homem, frequentemente em cima das grandes cidades. Esses gases podem ser o monóxido de carbono, metano 
e o óxido nitroso. O ozônio estratosférico é a componente chave na absorção da radiação ultravioleta, protegendo a 
vida contra os efeitos nocivos desta radiação. O ozônio é criado e destruído a partir de uma série de reações 
complexas que envolvem a luz. Ele é também um gás de efeito estufa, por absorver a radiação infravermelha que é 
liberada pela Terra. 
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O Gráfico 7 apresenta resultados de pesquisas realizadas pela Agência de Proteção 

Ambiental Americana – EPA – US Environmental Protection Agency para efeito do 

biodiesel sobre as emissões associadas em termos de óxidos de nitrogênio, material 

particulado (PM), monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados. 

 

Gráfico 7 - Efeito do biodiesel sobre as emissões associadas  
Fonte: EPA, [70] 

No biodiesel (B100), as emissões de compostos de óxidos de enxofre e sulfatos 

(maiores componentes da chuva ácida) são eliminadas em comparação com o diesel 

puro e de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (potencialmente cancerígenos) são 

reduzidas em 80 por cento de acordo com o National Biodiesel Board americano [71]. 

 

4.2.6.2. Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica na Amazônia 

O óleo diesel, combustível tradicionalmente utilizado nas áreas isoladas da Região 

Norte do País para geração de energia elétrica pode ser substituído planejadamente 

pela Bioeletricidade, em especial pelos óleos vegetais, que apresentam inúmeras 

vantagens econômicas, sociais, ambientais, preservando os aspectos éticos e 

culturais e lançando mão das rotas tecnológicas que mais se adequam à realidade 

local. 

Quanto aos aspectos econômicos, a utilização dos óleos vegetais, como visto ao longo 

desta pesquisa, podem ser vetores de fortalecimento da economia local e regional, de 

implantação de agroindústria sendo os óleos o coração da atividade, como alavanca 
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de geração de renda e de formação de polos ou ecopolos com rede de subprodutos e 

derivados no seu entorno, além de substituir importações de petróleo e diesel. 

A possibilidade de inclusão social, geração de empregos, a consequente melhoria da 

qualidade de vida dos amazônidas, a fixação do povo na floresta onde nasceu, a 

capacitação da nova geração e o fortalecimento da organização social são alguns 

itens sociais que a utilização dos óleos vegetais pode propiciar nas comunidades que 

passem a explorá-los com consciência, sustentabilidade e autonomia. 

O uso de fonte renovável como os óleos vegetais para mitigação das emissões de 

gases de efeito estufa através da absorção de CO2 durante o crescimento das plantas, 

a possibilidade de cultivo de oleaginosas em áreas degradadas e no combate ao 

desmatamento, o fortalecimento do extrativismo e a valorização da floresta-em-pé são 

alguns dos benefícios que esta alternativa acarreta. 

Estima-se que o Bioma Amazônia dispõe de mais de 5 milhões de hectares 

desmatados com aptidão para o dendê. O cultivo dessa palmácea de origem africana 

tem elevado grau de eficiência e rentabilidade: sua produção começa três anos após o 

plantio, podendo atingir 5 toneladas de óleo por hectare após o 4º ano de plantio. Além 

disso, essa espécie produz cerca de 880 quilos de óleo para 120 quilos de farelo – 

relação óleo/farelo melhor que muitas oleaginosas como a soja. Outra grande 

vantagem do dendê é a possibilidade da cultura ser cultivada por pequenos 

agricultores, desenvolvendo assim a agricultura familiar. 

A valorização dos produtos do extrativismo, que faz parte da cultura dos habitantes da 

Hileia Amazônica, preserva os valores e tradições regionais, além de apoiar o saber 

ecológico tradicional e manter a convivência harmoniosa dentre as várias espécies da 

vida. 

A escolha da melhor rota tecnológica de utilização dos óleos derivados da Floresta 

deve ser a que seja mais interessante à vida dos habitantes da Região: um modelo 

agroflorestal, com programa de capacitação em tratamento do solo, sementes, mudas, 

extração de óleos, operações unitárias que envolvem o processamento dos óleos, 

operação e manutenção de máquinas e equipamentos, boas práticas de produção, 

desenvolvimento de subprodutos, valorização, gestão e planejamento das atividades e 

treinamento dos comunitários para que possam desfrutar de novas e melhores 

perspectivas de vida. 

A experiência do Roque, no vale do Rio Juruá, no município de Carauari, objeto de 

estudo deste trabalho, é um exemplo de comunidade do Estado do Amazonas que 

está produzindo e comercializando óleos vegetais com a finalidade de abastecer a 



118 

 

indústria de cosméticos, apesar de o projeto inicial ter tido como objetivo, a utilização 

dos óleos para geração de eletricidade. Ao longo do desenvolvimento do Projeto, foi 

se desenhando uma alternativa comercial ao uso do óleo vegetal como combustível 

termelétrico, apresentada mais adiante.  

A Comunidade do Roque conta com parceria comercial que representa segurança 

para os comunitários, uma vez que a garantia de compra da produção gera renda e 

possibilita a aquisição de bens de consumo, que antes não era possível em função da 

baixa capacidade econômica desses comunitários que viviam somente da renda 

oriunda da farinha de mandioca, praticamente cultura de subsistência. Atualmente, o 

lucro da comercialização dos óleos remunera os custos de produção e a mão de obra 

envolvida, indicando um desenvolvimento da comunidade no caminho da autonomia e 

sustentabilidade, a partir da capacitação, treinamento e crescimento dos ribeirinhos 

locais. 

Assim como tem sido para os habitantes do Roque, as oleaginosas podem representar 

uma fonte valiosa de geração de renda para as comunidades ribeirinhas que vivem do 

extrativismo na Amazônia. 

A expansão da produção de óleos vai propiciar uma expansão de seu uso tradicional 

na indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia e vai possibilitar sua utilização como 

combustível para as comunidades desassistidas em atendimento de energia elétrica e 

que vislumbram essa possibilidade em sua circunvizinhança. No entanto, devem ser 

mapeadas outras possibilidades potenciais da região e atenção deve ser dada ao 

mercado internacional de óleos, pois o exemplo da dependência em produto 

extrativista pode ter resultados desastrosos no longo prazo, tal qual aconteceu com o 

látex no Brasil, que perdeu sua vantagem comparativa a partir da exploração do 

produto em outros países. 

É importante a consolidação dos estudos de vegetação para projetos de avaliação 

florestal, realizando o mapeamento da vegetação, o inventário florestal e o 

levantamento florístico das espécies oleaginosas potenciais da Amazônia e a análise 

da possibilidade de implantação de espécies oleaginosas exóticas, como o dendê, em 

áreas degradadas da região [72]. 

De acordo com a Embrapa, do ponto de vista ecológico, a exploração de culturas 

perenes na Amazônia, como o dendê, mesmo em sistemas agroflorestais e plantações 

uniformes, tem a capacidade de se assemelhar às florestas naturais, uma vez que são 

capazes de conter a erosão, lixiviação e compactação de solos; além disso, essas 

culturas demandam menor aporte de nutrientes do solo e são tolerantes à acidez e 
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toxicidade por excesso de alumínio no solo [106]. No entanto, o correto 

estabelecimento dessas culturas deve seguir um zoneamento ecológico, com forte 

aplicação da agrometeorologia, para evitar riscos climáticos e conter, ao máximo, a 

exposição das plantações à ocorrência de limitantes biológicos. 

Os projetos de produção de óleos vegetais para se viabilizarem, devem contemplar a 

integração e valorização dos diversos produtos de sua cadeia, oriundos do 

beneficiamento como frutos, polpa, óleo e material lignocelulósico. 

Uma linha de pesquisa interessante para a glicerina, subproduto da transformação dos 

óleos vegetais em biodiesel, está sendo conduzida no Instituto de Química da UFRJ 

indicando que a substância poderá desempenhar papel importante na petroquímica, 

como matéria prima para produção de propeno, a partir de tecnologia que permitirá a 

obtenção do propeno verde, oriundo de fonte renovável. Tradicionalmente o propeno é 

produzido a partir da nafta, originária do petróleo e é insumo básico para a indústria do 

plástico [73]. 

 

4.2.7. Outras Iniciativas 

Uma iniciativa promissora para as comunidades da Região é a utilização de etanol nos 

motogeradores na Amazônia, neutralizando assim os óbices de logística que 

caracterizam o transporte de combustível fóssil até as regiões remotas. 

A Eletrobras Amazonas Energia em um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento com a 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM, realiza testes com geradores utilizando 

álcool da mandioca e analisa a produtividade econômica a partir de novos clones da 

planta, como alternativa à cana-de-açúcar para implantação na Amazônia. 

A opção apresenta inúmeros aspectos positovos para os ribeirinhos que já têm a 

tradição na cultura da mandioca e poderão continuar a cultivá-la com vistas à 

alimentação e também para geração de energia. 

A ANEEL abriu Consulta Pública, em setembro de 2010, para o recebimento de 

contribuições visando reduzir as barreiras para a instalação de geração distribuída de 

pequeno porte, a partir de fontes renováveis, conectada em tensão de distribuição. É 

um sinal de avanço regulatório para estimular o uso de fontes renováveis em 

pequenos módulos de geração não integrantes da Rede Básica.  

Várias são as vantagens da aplicação de fontes renováveis de energia em substituição 

aos combustíveis fósseis, em especial na Amazônia, entre elas a mitigação das 

emissões de GEE. 
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Neste capítulo foram apresentadas algumas tecnologias de geração de energia 

elétrica para sistemas individuais ou para serem integrados em minirredes, a partir de 

fontes renováveis. Algumas já estão consolidadas em seus aspectos de 

desenvolvimento tecnológico e outras em fase de experimentação. 
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5. ENERGIA ELÉTRICA E A COMUNIDADE DO ROQUE  

 

Neste capítulo é apresentado um panorama da Comunidade do Roque ex ante, do 

Projeto implantado e da Comunidade ex post em termos de melhoria das condições de 

vida a partir da proposta de aproveitamento dos recursos locais com participação 

integrada de vários agentes e parceiros no Projeto, extraindo conclusões e 

aprendizados sobre a experiência. 

• Introdução 

O Projeto Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica e Valorização da 

Biodiversidade em Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do Médio Juruá, 

Município de Carauari – AM originou-se de um convênio firmado entre o Programa do 

Trópico Úmido do Ministério da Ciência e Tecnologia – PTU/MCT, IBAMA, UFAM e 

COPPE/UFRJ, em 1998, com apoio do Projeto Equinócio da UnB.  

O objetivo do Convênio era a busca do desenvolvimento de uma atividade local 

sustentável na recém-criada Reserva Extrativista do Médio Juruá (REMJ) tendo como 

premissa a exploração da floresta em pé, com foco na produção de óleos vegetais. 

Após mapeamento da cobertura vegetal e do uso do solo na REMJ, a Comunidade do 

Roque, antigo seringal, localizada no Lago da Pupunha, cerca de 30 km em linha reta 

da sede do município de Carauari, accessível apenas por via fluvial, na margem 

esquerda do Juruá, foi escolhida para abrigar a usina de óleos vegetais por 

apresentar, na época, uma série de fatores importantes para a sustentabilidade do 

Projeto como o fato de ser a comunidade mais desenvolvida da região, os moradores 

locais já apresentarem uma tradição de participação social e era a comunidade da 

Reserva com maior número de pessoas - interessante para a partição das despesas - 

cerca de 45 casas e 232 pessoas. 

O fato da Comunidade do Roque ficar distante41 dos andirobais mostrou-se positivo, 

pois possibilitou a integração das comunidades vizinhas (em torno de 40) que coletam 

os frutos na beira do rio e repassam à cooperativa, que faz a coleta de barco e 

transporta até a unidade de extração de óleo localizada na Comunidade do Roque. 

O Projeto Equinócio da UnB forneceu um grupogerador multicombustível de 115 kW 

para o aproveitamento energético dos óleos vegetais in natura (Figuras 35 e 36) [35].  

                                                 
41  Da data do levantamento das condições locais à época da implantação do Projeto, a Comunidade se mudou 
(prática comum na região, em busca de novas terras para o cultivo da mandioca), ficando mais distante dos andirobais. 
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Figura 35 - - Motor Multicombustível levado 
para a comunidade do Roque junto com 

outros equipamentos   
Fonte: AQUINO [78] 

Figura 36 - Transporte do motor de Carauari 
para a Comunidade do Roque: 4º 

Grupamento Aéreo do Exército Brasileiro 
Fonte: AQUINO [78] 

 

Os objetivos gerais do projeto eram a seleção de opções de eletrificação rural para as 

pequenas comunidades da REMJ e a indicação de alternativas para melhorar o nível 

de renda do pequeno produtor rural através de um programa abrangente de 

desenvolvimento descentralizado que pudesse oferecer oportunidades de implantação 

de atividades econômicas nos principais núcleos populacionais da Reserva. 

Eram também metas do projeto a valorização de maneira sustentável e integrada da 

biodiversidade da flora nativa da Reserva, a partir do estímulo ao extrativismo racional, 

visando aproveitar produtos de maior valor agregado em toda Unidade, gerando 

conhecimentos científicos e técnicas de geração de energia que permitam explorar a 

floresta tropical com mais eficácia e menor impacto ambiental, o treinamento de mão 

de obra das comunidades locais, ajudando a organização comunitária e o acesso mais 

facilitado dos produtos agrícolas e não-madeireiros aos mercados consumidores e a 

implantação, na REMJ, de ações integradas de desenvolvimento sustentável, 

passíveis de serem reproduzidas, gradativamente, em outras áreas da Amazônia [74].  

O projeto foi executado pela UFAM que até hoje colabora com a Comunidade no 

acompanhamento e desenvolvimento de novas atividades ou aperfeiçoamento dos 

processos. 

Em sua segunda etapa o projeto foi financiado pela ANEEL e PTU/CNPq/MCT, entre 

julho de 1999 e junho de 2001, quando foram obtidos em comodato, os principais bens 
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de capital – grupo motogerador, equipamentos da fábrica de óleo como prensa e 

sistemas de filtragem, motor de popa, voadeira 42 e barco de carga [75]. Nesta etapa, 

foram também construídas as principais edificações – galpões da fábrica e de 

sementes, secadores térmicos e solares, casa de força, bem como, realizadas as 

medições de produtividade do óleo de andiroba e de desempenho do motor 

multicombustível com este óleo. 

Do ponto de vista agronômico, foi possível desenvolver, mesmo de forma incipiente, 

algumas práticas junto à comunidade, no sentido de cultivar outras opções, além do 

cultivo da mandioca, assim como despertar e sensibilizar a associação de produtores 

local quanto à importância da diversificação da produção para a melhoria da renda das 

famílias [76]. 

Com relação à utilização do óleo vegetal no motor multicombustível, foram observadas 

as seguintes necessidades [76]: 

⇒ O óleo vegetal deve receber um tratamento composto de degomagem, 

neutralização e secagem, antes de sua utilização no motor; 

⇒ É importante a disponibilização de um motor reserva para substituir o motor 

multicombustível, quando este sofre manutenção ou reparo; 

⇒ Deve-se prover um estoque mínimo de peças e componentes para 

substituição, especialmente do circuito de injeção, para que a geração não 

sofra interrupção. 

O Projeto se desenvolve agregando novas atividades como a construção de uma 

usina de biodiesel na comunidade de Nova Esperança, vizinha ao Roque e com 

acesso fluvial o ano inteiro (distância de 8 km entre elas em uma trilha na Floresta) e a 

recém instalação em Nova Esperança de uma microdestilaria de álcool a partir de 

cana-de-açúcar, cultivada em pequena escala pelas famílias da localidade. Em 

fevereiro de 2010 os comunitários estavam produzindo e comercializando açúcar 

mascavo e rapadura fabricados a partir da cana-de-açúcar produzida localmente. 

O Projeto contempla atividades em praticamente todas as comunidades da Reserva, 

ficando fora somente algumas poucas localizadas muito distantes do município de 

Carauari (cerca de 10 dias de barco até Manaus). 

As instalações na Comunidade do Roque como a casa de força e a rede de 

eletrificação foram assumidas pela comunidade na forma de mutirão, desde 1998, e as 

                                                 
42  Lancha veloz com motor de popa, muito utilizada nos rios da Amazônia 
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atividades de produção foram assumidas em fevereiro de 2003, pela Cooperativa do 

Desenvolvimento Agroextrativista do Médio Juruá (CODAEMJ) criada naquele ano. 

Além das pesquisas documental, bibliográfica e visita ao Roque em setembro de 2009, 

para esta tese, foram entrevistados o Coordenador do Projeto, Professor D.Sc. José 

de Castro Correia43, o Engenheiro Florestal M.Sc. Luiz Carlos Sérvulo de Aquino44, 

bolsista do CNPq na época do início do Projeto, o Professor D.Sc. Marcos Aurélio 

Vasconcelos de Freitas45, Superintendente da ANEEL na época do início do Projeto e 

o Professor D.Sc. Marco Alfredo Di Lascio 46, que participaram como idealizadores do 

Projeto. 

Para este trabalho, a visita ao Roque e a outras comunidades ribeirinhas foi 

organizada e liderada pelo Engenheiro Radyr Gomes de Oliveira, Gerente do 

Programa Luz para Todos na Eletrobras Amazonas Energia S.A. em setembro de 

2009. 

 

5.1. O MUNICÍPIO DE CARAUARI AM 

Carauari está localizada na região sudoeste do Estado do Amazonas. Faz fronteira 

com os municípios de Juruá (ao norte), Jutaí (a oeste), Itamarati (ao sul), Tefé e Tapuá 

(a leste) como se vê na Figura 37. Em relação à capital Manaus, Carauari distancia-se 

desta por 780 km em linha reta, por via aérea, e 1676 km por via fluvial. Uma viagem 

de barco entre Carauari e Manaus leva de cinco a seis dias. Uma companhia aérea faz 

voo regular para o município (duas viagens semanais), gastando em média duas horas 

e meia, com escala em Tefé. 

O Município possui uma altitude de 60 metros acima do nível do mar, situa-se a 4º 54’ 

de latitude sul e a 66º 55´ de longitude oeste de Greenwich. Carauari corresponde a 

1,64 por cento da área do estado do Amazonas, possuindo uma área aproximada de 

5.767 km² e uma população de 25.110 habitantes em 2007, de acordo com o IBGE. 

                                                 
43  Departamento de Engenharia Elétrica da UFAM. 
44  Hoje no Programa Nacional de Florestas da Diretoria de Florestas do Ministério do Meio Ambiente. 
45  Atualmente Coordenador Executivo do Instituto Internacional de Mudanças Globais IVIG/COPPE/UFRJ. 
46  Atualmente Professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UnB. 



125 

 

 

Figura 37 - Município de Carauari 
Fonte: Rede Mundial de Computadores 

 

Carauari possui uma rede hidrográfica de grande porte, formada por rios, lagos e 

igarapés, entre os quais se destacam os rios Juruá e Weré, os igarapés da Areia, do 

Sossego, da Roça, da Ponte e do Taquara, e os lagos do Sacado, Preto, do Riozinho, 

do Taquarinha e o lago da APLUB47.  

O município todo é banhado pelo rio Juruá, sendo recortado pelos afluentes deste: 

Ueré, Bauana, Xué e Marari à margem direita e Bauana Branco e Anaxiqui à margem 

esquerda.  

O Juruá é um rio de planície, com todas as características decorrentes de pequeno 

declive (Figura 38). Esta pouca queda é bem expressa pelo pequeno desnível de 410 

m em toda a sua extensão de 3280 km até a sua foz. Tanto o Juruá como seus 

afluentes divagam sobre a planície fluvial mudando lentamente de lugar. Os meandros 

abandonados formam lagos piscosos que funcionam como fonte de alimento para as 

comunidades próximas [77]. Para o povo da Floresta o meio ambiente é a vida deles, a 

base de sua sobrevivência. Esse sentimento é traduzido no trabalho que elaboram, na 

renda que adquirem, na sua alimentação, no consumo, enfim, na sua vida diária. Em 

                                                 
47  APLUB Agro Florestal Amazônia Sociedade Anônima 
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especial, para os moradores do Vale do Juruá o rio é a principal via de transporte, de 

comunicação, de abastecimento e de lazer. Através de suas águas chegam o 

pescado, o óleo diesel, produtos industrializados e uma série de outros benefícios, 

dentre os quais se destacam as cheias periódicas que fertilizam a extensa planície 

aluvial (várzea) existente na região. Por esta razão, as florestas das margens do 

Juruá, além de uma série de produtos de origem não lenhosa (principalmente, látex de 

seringueira e gorduras vegetais de diversas espécies como andiroba, copaíba e 

muitas palmeiras), possuem uma riquíssima diversidade de espécies florestais muito 

valorizadas pelas empresas madeireiras [78]. É pelo rio que também é escoada a 

produção dos comunitários, de onde eles obtêm renda. Enfim, os rios representam a 

estrada do ribeirinho da Amazônia. 

 

Figura 38 - Vista Panorâmica do Sinuoso Rio Juruá 
Fonte: Foto aérea tirada em setembro 2009 em visita de pesquisa à Comunidade do Roque. 

 

Os principais produtos da agricultura no vale do Juruá são: mandioca, arroz, milho, 

feijão, batata, banana, cana-de-açúcar (rapadura e açúcar mascavo). Com exceção da 

farinha de mandioca, que é vendida para outras regiões do Estado, todos os demais 

produtos são consumidos nas localidades, sendo comum a prática da agricultura de 

subsistência. No setor secundário da região destacam-se: serrarias, carpintarias, 

fábricas de gelo, serralherias, além de pequenas olarias e estaleiros que produzem 

barcos de madeira. Por sua vez, o setor terciário emprega, de modo geral, um número 
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muito pequeno de pessoas pois os serviços como comércio, saúde e educação são 

ainda pouco desenvolvidos em Carauari. O índice de ociosidade involuntária é 

elevado, fazendo com que muitas famílias busquem novas oportunidades em Manaus, 

Coari, Tefé e Cruzeiro do Sul no Acre [76]. 

Carauari, como parte da Região Amazônica, possui um clima tipicamente tropical 

(Equatorial Quente e Úmido), dotado de uma variação de temperatura de 35º a 22ºC. 

Possui 224 dias de chuva, sendo quarenta no verão, entre julho e novembro e 184 no 

inverno, de dezembro a junho. A região do Juruá foi e é, tradicionalmente, uma área 

de extrativismo. No período entre as duas Guerras Mundiais, a região se destacou 

pela grande e intensa exploração do látex, pois a borracha foi durante muitas décadas, 

o principal produto econômico do lugar. Essa produção, entretanto, chegou à sua 

decadência ao final da década de 70, apesar das tentativas governamentais de 

reativar os seringais, como pode ser visto no texto que segue. Com a crise da 

produção do látex, no início dos anos 80, a economia da região do Juruá e em 

particular de Carauari se transformou. 

Borracha, apogeu e decadência 

Explorada em pequena escala desde o início do século XIX, a extração da borracha intensificou-se na 

Amazônia a partir de 1850. Com a comercialização do produto em nível internacional, principalmente 

entre os anos de 1905 e 1912, época de seu apogeu, quando toda a economia brasileira e em particular a 

do Amazonas, passou a depender unicamente da extração do látex. Essa época foi denominada de Ciclo 

da Borracha. Nesse período, toda a economia da Amazônia encontrava-se dominada por firmas 

estrangeiras, com sede na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, impedindo qualquer iniciativa contrária 

aos seus interesses. Os benefícios que o Ciclo da Borracha trouxe para o Amazonas podem ser 

conferidos nas grandes obras construídas na cidade de Manaus, com destaque para o Teatro Amazonas. 

A planta da cidade de Manaus passou a ser construída em moldes dos padrões europeus. As ações do 

governo, nessa época, limitavam-se à cidade de Manaus, dando pouca importância ao interior do Estado. 

Dessa forma toda a riqueza e poder estava concentrada na capital. Como o interior do estado estava 

relegado ao esquecimento, os trabalhadores dos seringais tornaram-se prisioneiros do sistema patronal, 

sem meios para saldar suas dívidas. O ciclo da borracha possibilitou, sem dúvida, o maior movimento de 

migração brasileira em direção à Amazônia. Estima-se que durante o Ciclo da Borracha, 500.000 

nordestinos tenham chegado a esta região para o trabalho nos seringais. Com a decadência da borracha 

e as fracassadas tentativas dos governos federais em recuperar a produção do látex, os aventureiros e 

explorados soldados da borracha deslocaram-se para suas terras de origem ou para cidade. Na cidade, 

por sua vez, a população viveu momentos de incertezas e necessidades. No interior, alguns seringais 

foram abandonados, assim também outras propriedades. Diante desse quadro de incertezas 

apresentava-se uma alternativa: voltar no tempo e explorar a castanha-do-pará, a madeira, os óleos 

essenciais e vegetais, os couros e as peles, o pescado e a extração mineral. Passaram a explorar, 

também, a agricultura juteira da várzea e a criação da empresa Petróleo Sabbá, trazendo perspectiva de 

investimento para a região. Nessa época destacou-se a participação de políticos, empresários, 
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intelectuais que se mobilizaram para discutir e apresentar ao Governo Federal novas alternativas de 

investimento para a região.  

Na segunda metade do século XIX, ingleses levaram sementes selecionadas de seringueiras (Hevea 

Brasiliensis) para suas colônias do sudeste asiático, onde se desenvolveram rapidamente. Já no início do 

século XX, começa a chegar ao mercado internacional sua primeira produção, causando uma queda dos 

preços da borracha na Amazônia. A partir dai a produção asiática entrou em ascensão e a da Amazônia 

entrou em declínio.   

Na Ásia as seringueiras eram próximas uma das outras, o terreno era limpo e plano, fácil ao cultivo, a 

plantação era próxima aos postos de vendas e apesar da grande produção, continuaram a plantação de 

seringueiras no Brasil. 

Na Amazônia as seringueiras são distantes uma da outra, há dificuldade de locomoção na mata, atraso 

na entrega da produção em virtude da distância do posto de venda e exploração sem replantio de outras 

mudas. 

Diante desta concorrência desigual a borracha do Amazonas não resistiu à competição do produto 

asiático que, em poucos anos, substituiu quase inteiramente os mercados produtores. A partir dai o 

governo brasileiro iniciou a implantação de planos de desenvolvimento da Amazônia com o objetivo de 

recuperar a decadente produção do látex. Portal Amazônia,[79] 

Com a perspectiva da exploração do petróleo e do gás natural nas vizinhanças do 

município, os ex-seringueiros, desocupados devido à crise da borracha, passaram a 

trabalhar com as equipes sísmicas contratadas pela Petrobrás, cuja presença nessas 

localidades adquiriu grande relevância. No entanto, a euforia do desenvolvimento 

econômico de Carauari se extinguiu diante da inviabilidade financeira da exploração 

de gás pela Petrobrás na cidade, somada à existência de petróleo na cidade vizinha 

de Coari.  A infraestrutura da Petrobrás na cidade foi abandonada e as empreiteiras 

foram se transferindo para Tefé, de onde passavam a recrutar seus novos 

empregados, razão pela qual houve uma diminuição significativa da contratação de 

mão de obra carauariense.  

 

5.2. COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

O Decreto Nº. 6.040 de 07 de fevereiro de 2007 institui a PNPCT – Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e definiu em 

seu Art.3º: “Povos e Comunidades Tradicionais como grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, visando a 
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inclusão política e social dessas populações e um comprometimento do Estado no 

trato com a diversidade social brasileira.” 

O processo de conhecimento e planejamento das áreas de conservação e delimitação 

de Reservas resgatou o conceito de concepção sistêmica dos seres vivos propondo o 

respeito às diferentes formas culturais de interação entre o homem e a natureza 48.  

A Amazônia Brasileira não é um imenso vazio demográfico. Ao longo de suas terras, 

encontram-se diferentes segmentos sociais como povos indígenas, pequenos 

agricultores, pescadores artesanais, produtores extrativistas, grupos remanescentes 

de quilombos e outros, vivendo uma relação de dependência e muitas vezes de 

integração, na maioria delas, harmoniosa com a natureza, na medida de seu 

conhecimento e informação [80]. 

As populações tradicionais encontram-se organizadas como agrupamentos de 

pequenos produtores, antigos moradores de áreas hoje protegidas ou atraídas por 

uma atividade econômica aparentemente rentável. Para elas, a natureza tem papel 

relevante na definição e desenvolvimento de modos de vida específicos, geralmente 

em sintonia com as regras básicas do ecossistema florestal e aquático [81]. 

Portanto, o termo comunidades tradicionais envolve a dimensão simbólica do território 

onde estão impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a 

memória do grupo; nele também estão enterrados os ancestrais e encontram--se os 

sítios sagrados49 [82]. O território também faz parte da cosmologia do grupo, 

referendando um modo de vida e uma visão de homem e de mundo; ele é apreendido 

e vivenciado a partir dos sistemas de conhecimento, encerrando, portanto, as 

dimensões lógica e cognitiva.  

Além disso, as comunidades tradicionais podem ser caracterizadas por sua relação 

particular com a natureza, fundada em grande dependência dos ciclos naturais e, por 

isso, num conhecimento profundo dos processos bioecológicos, que gerou um corpo 

de saberes técnicos e sistemas de uso e manejo de recursos naturais adaptados às 

condições dos ecossistemas em que vivem [83]. 

                                                 
48A preocupação crescente com o meio ambiente na busca do equilíbrio entre o homem e os ciclos naturais traz no seu 
bojo o novo paradigma apresentado por Capra em 1982, para a concepção sistêmica da vida, formulando uma rede de 
conceitos e modelos interligados que abarcam os organismos vivos (entre eles, o homem) e suas relações com o meio 
ambiente. A nova concepção interpreta o mundo em termos de relações e integração intrinsecamente dinâmicas. 
Assim, o que se preserva numa região de florestas, não são somente árvores ou organismos individuais, mas a teia 
complexa de relações entre eles. Os sistemas naturais são na verdade estruturas específicas resultantes das 
interações e interdependências de suas partes, onde a natureza do todo é diferente da soma de suas partes, levando à 
necessidade de compreender o meio ambiente como um todo integrado, com seus aspectos naturais (e humanos) 
coexistindo de forma equilibrada e harmônica. CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo. Cultrix, 1982. 947p. 
49  Em nossa visita ao Roque, uma antiga moradora nos relatou que havia se transferido para a comunidade vizinha 
(Nova Esperança) desde a morte do marido, devido à lembrança dele que estava impregnada na comunidade. 
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É neste contexto que este trabalho tem como cerne um novo olhar às Comunidades 

Tradicionais, negligenciando a expressão adotada pelo Setor Elétrico Brasileiro de 

Comunidades Isoladas. O entendimento aqui proposto é de valorização dos habitantes 

aí localizados, dedicando respeito a essas populações, tão alijadas das necessidades 

essenciais que caracterizam o exercício da cidadania. Elas não são isoladas, estão 

integradas no ecossistema onde vivem e distantes geograficamente das grandes 

cidades, no contexto das palavras da Ministra Marina Silva, conforme apresentado na 

sequência. 

Saindo da invisibilidade – a política nacional de povos e comunidades tradicionais 50 
Marina Osmarina Silva [84] 

... Além de assegurar a sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, ele (o território) 

constitui a base para a produção e a reprodução dos saberes tradicionais. A existência destas 

comunidades, baseada em sistemas sustentáveis da exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, desempenha 

papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Em 

contrapartida, sua relação estreita com os recursos naturais faz com que sejam extremamente 

vulneráveis à degradação ambiental: além de atingi-los física e economicamente, essa 

degradação afeta sua identidade, sua definição como indivíduo e como grupo. Outro ponto que 

determina a especificidade dos povos e das comunidades tradicionais são as características 

dos seus processos produtivos marcados pela economia de subsistência, no âmbito da qual a 

produção é determinada por questões singulares ligadas às necessidades versus 

possibilidades. Neste sentido, também se destacam as dificuldades enfrentadas por eles no 

campo econômico, sobretudo no que diz respeito ao acesso ao crédito e ao reconhecimento 

das suas formas de organização social. Resumindo o anteriormente dito, podemos dizer que 

são populações que se definem pelo uso sustentável da terra, pelo destino da sua produção e 

o seu vínculo territorial, incluindo sua situação fundiária, pela importância que os ciclos naturais 

têm nas suas práticas produtivas, pelo uso que fazem dos recursos renováveis e as práticas de 

uso comunitário dos mesmos, pelo seu conhecimento profundo do ecossistema no qual vivem 

e pelo uso de tecnologias de baixo impacto ambiental, por sua organização social, na qual a 

família extensa representa papel importante, também por suas expressões culturais e as inter-

relações com outros grupos da região... 

 

                                                 
50  Parte do editorial 
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5.3. RESERVAS EXTRATIVISTAS - RESEX 

 

Criadas a partir de 1990, as Reservas Extrativistas têm como objetivo serem reservas 

de desenvolvimento sustentável, funcionando complementarmente à agricultura de 

subsistência e à criação de animais de pequeno porte, evitando as derrubadas e 

queimadas prejudiciais ao ecossistema. Das árvores podem ser extraídos somente os 

frutos, sendo proibida a sua derrubada. 

Uma das características importantes das Reservas Extrativistas de florestas tropicais, 

valorizando a biodiversidade, é a extração ou beneficiamento de produtos não-

madeireiros. A idéia é difundir o uso de novos produtos, nos mercados nacional e 

internacional, buscando adicionar valor à matéria-prima vegetal. Além dos tradicionais 

produtos obtidos a partir da castanha e da seringueira, extraem-se, atualmente, frutas 

tropicais, óleos vegetais e muitas essências utilizadas nas indústrias químicas, 

principalmente para fabricação de cosméticos e remédios [78].  

A produção extrativista, ou extrativismo, é definida por Lescure [85] apud Valiante [81], 

como os sistemas de exploração dos produtos da floresta voltados para a venda em 

mercados regionais, nacionais ou internacionais, tal como tem sido praticada por mais 

de um século; caracteriza-se pelo nível reduzido de investimento e pela utilização de 

tecnologia rudimentar. A força de trabalho humano permanece o principal instrumento 

de extração, transporte e transformação dos produtos. 

O papel exercido pelo extrativismo no processo de desenvolvimento regional deu 

origem a duas linhas de pensamentos diferentes, como descritas a seguir [81]: 

Uma argumenta que as margens reduzidas de lucro, os saldos precários dos recursos 

apropriados, o âmbito restrito dos mercados, a competição exercida pelos produtos 

sintéticos ou a disponibilidade de produtos oriundos de plantações industrializadas, 

entre outros fatores, levariam à condenação do extrativismo, passando a ser 

considerado como um modelo de exploração dos ecossistemas amazônicos de baixo 

rendimento. 

O outro grupo afirma que pelo contrário, os argumentos estritamente econômicos não 

justificam a condenação da atividade, defendendo a criação de reservas extrativistas 

onde sejam implementadas práticas de gestão diretamente voltadas para a satisfação 

das necessidades socioculturais dos povos que habitam a floresta e capazes de ao 

mesmo tempo, preservar a biodiversidade do ecossistema. Esta linha de ideia entende 

o conceito de extrativismo como um instrumento de suporte da atividade econômica e 
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socioambientalmente viável, reconhecendo o direito dos habitantes da floresta de 

disporem dos seus meios de subsistência. 

É neste último sentido ou conotação que se insere o Projeto da Comunidade do Roque 

e que é defendido como paradigma ou fonte de inspiração à Proposta apresentada 

neste trabalho de pesquisa. 

É comum às duas correntes a constatação da necessidade de busca de inovações no 

processo produtivo das atividades existentes nas RESEX, pois se encontram em 

estado de atraso tecnológico; os sistemas convencionais de produção comprometem 

as atividades de exploração e preservação da floresta e devem dar lugar a novas 

formas de desempenho econômico da produção de origem florestal sustentável. 

 

5.4. A RESERVA EXTRATIVISTA DO MÉDIO JURUÁ - REMJ 

 

A criação da REMJ foi resultado da luta dos ribeirinhos e seringueiros locais, que 

juntamente com o Movimento de Educação de Base - MEB, Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Carauari - STR, Paróquia de Carauari, Prelazia de Tefé, 

Associação de Produtores Rurais de Carauari – ASPROC e Conselho Nacional de 

Seringueiros - CNS, se mobilizaram e conseguiram convencer o governo federal da 

importância ambiental da região, bem como de sua capacidade de contribuir para a 

conservação da área [86]. Assim, foi criada a primeira RESEX no Estado do 

Amazonas, com o objetivo de “garantir a exploração auto-sustentável e a conservação 

dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população 

extrativista do Município de Carauari”, através do Decreto S/N de 04 de março de 

1997. 

A REMJ está localizada na margem esquerda do Juruá, ao sul da sede do município 

de Carauari. De voadeira, no sentido montante do rio, de Carauari até o início da 

Reserva, a duração média é de 2 horas. Com uma área aproximada de 253.226 ha, a 

RESEX do Médio Juruá limita-se ao norte com o Rio Ipixuna, ao sul com o Rio Juruá, 

a leste com o Igarapé Arrombado e a oeste com o Igarapé Tracoá. 

Mais de 80 por cento das famílias residentes na REMJ descendem dos primeiros 

seringueiros que integraram o exército da borracha no início do século [78]. 

O Clima na REMJ é tropical chuvoso, com precipitação pluviométrica média anual de 

2.500 mm. O período chuvoso inicia em novembro, atingindo os maiores índices entre 

os meses de janeiro e abril. A temperatura média do ar gira em torno de 24°C, com 
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pequena amplitude térmica. A umidade relativa do ar geralmente permanece acima de 

90 por cento [78]. 

No período seco, a formação das praias do Juruá, a desova das tartarugas 

(podocnemis expansa) e a maior disponibilidade de peixes, entulhos e restos vegetais 

acumulados pelo rio em diversos trechos, inviabilizam a navegação de barcos de 

grande calado. Como as cidades de Carauari, Itamarati e Eirunepé não dispõem de 

ligação rodoviária, as viagens e as relações comerciais tornam-se mais difíceis e os 

moradores da terra firme, por exemplo, de Roque e Papuaí, necessitam caminhar 

cerca de uma hora até a margem do rio Juruá para comprar ou vender mercadorias 
[78]. 

Na Reserva do Médio Juruá, a área de uso e a área de preservação são permanentes. 

Como a Reserva é numa margem de rio, são 10 quilômetros de área de uso, onde a 

comunidade caça, colhe açaí, planta e para grande parte da Reserva sua 

potencialidade ainda não foi mensurada. No total, a Reserva tem em torno de 1 por 

cento de floresta degradada, que são as roças comunitárias que estão ao fundo da 

comunidade, onde é feito um rodízio, que consiste em mudar a roça ou mesmo a 

comunidade de lugar. Quem chega, abre a floresta nativa que é trocada a cada três 

anos51, mas após três a cinco anos a área vira floresta novamente (capoeira), que 

pode ser aproveitada, não provocando aumento do desmatamento. Toda comunidade 

tem sua área de produção agrícola e faz o manejo da capoeira52. E, como o solo é 

muito fértil, é possível uma boa lavoura. Em torno de 10 por cento da Reserva 

correspondem à área total de uso, incluindo as áreas de coleta de látex e sementes. 

Além das Reservas que protegem a floresta, as Unidades de Conservação também 

são protegidas pelas populações locais que não permitem ninguém entrar. 

A variabilidade climática da Região gera uma série de dificuldades aos florestanos 

como as grandes secas e as grandes cheias53. As grandes cheias têm deixado vários 

municípios ribeirinhos em situação de calamidade pública. No caso das secas, a 

situação é ainda pior porque ficam impedidos de receber medicamentos e produtos 

industrializados além de ficarem impedidos de escoar a produção. Já houve casos de 

comunidades permanecerem isoladas cerca de dois meses, com acesso somente por 

helicóptero. Outro fenômeno natural típico de algumas regiões da Amazônia é a 

                                                 
51A área de plantio da mandioca deve ser abandonada após três anos de plantio devido ao desgaste do solo. Por isso, 
os habitantes da floresta muitas vezes se mudam a cada três anos. 
52  Terreno com vegetação jovem e resistente a sol intenso (mato), resultado da queimada ou roçada da vegetação 
anterior para o cultivo da terra. 
53 Em 2009 foi registrada a maior cheia da Amazônia, com o Rio Negro atingindo a marca de 29,77 cm. Em setembro 
de 2010, cinco municípios do Amazonas sofreram com a seca na Calha do Juruá e ficaram praticamente isolados – 
Envira, Eurunepé, Ipixuna, Guajará e itamarati. Sofreram com a falta de combustíveis, alimentos e medicamentos. Os 
barcos não chegavam a esses municípios. Jornal O Globo, 06 de setembro de 2010. 
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friagem. Os seringueiros aprenderam os costumes dos índios e entre eles a questão 

da friagem. São duas estações (o inverno e o verão) e a friagem marca o fim da 

chuvarada do inverno e o início do verão. Esse tempo é tradicionalmente aproveitado 

para o plantio nas margens do rio, porque são cerca de cinco dias sem sol, fazendo 

frio, quando a frieza da terra facilita a germinação das sementes e os insetos ficam 

agasalhados na floresta, sem atacarem as plantas. Com a friagem, era comum o 

plantio de batata-doce, feijão, melancia e outras plantas. Mas, nos últimos anos, 

praticamente não há friagem. Nubla, mas não esfria, não corre o vento [87]. 

Além disso, como a seca tem se estendido um pouco mais, a floração das árvores 

está atrasando. São muitas espécies de árvores da floresta que floravam em outubro, 

como a andiroba e o cacau nativo, mas precisavam das primeiras chuvas fortes do 

final da seca, em outubro. Passam anos no Médio Juruá sem que haja uma safra boa 

de andiroba. Há registros de pessoas da Região que nasceram e se criaram nessa 

atividade de seringa e conhecem a floresta profundamente, que afirmam que as 

chuvas têm chegado mais tarde (em novembro, ao invés de outubro) e como 

conseqüência do solo seco, as plantas, quando florescem, não têm boa produtividade. 

Isso tem atingido financeiramente as comunidades. Já foram produzidas 26 toneladas 

de óleo em 2000 e 2002, e nos últimos anos, mesmo ampliando a área de produção, 

chegam a apenas 13 a 14 toneladas [87]. 

A fauna da Reserva é riquíssima e reage com indiferença à presença humana, fato 

explicado pela quase ausência da prática da caça de subsistência, exceção feita aos 

quelônios. É comum a presença de porco queixada, veado mateiro, anta, jaboti, 

mutum, jacu, nambu, macaco guariba, papagaio, peixe-boi, onça, jacaré, cobra e 

outros animais. 

É grande o potencial pesqueiro, devido aos muitos lagos, igarapés, paranás e igapós, 

que fazem a conexão com o Rio Juruá. Ali ocorrem quase todas as espécies que se 

prestam à alimentação, tais como acará, aracu, aruanã, bodó, branquinha, cascuda, 

curimatá, jaraqui, mandi, matrinchã, pacu, pirapitinga, pescada, piraíba, piramutaba, 

piranha, pirarara, pirarucu, sardinha, surubim, tambaqui, tamboatá, traíra e tucunaré.  

As comunidades do Médio Juruá são exemplos de ecossistemas primitivos, 

praticamente intocados e abrigam uma biodiversidade extremamente importante pela 

variedade e quantidade de seus recursos. 

A área da Reserva compreende dois ecossistemas típicos da Amazônia, conhecidos 

como várzea e terra firme. As várzeas são planícies inundáveis que formam uma faixa 

variável ao longo do curso do rio. Extremamente férteis e com boa capacidade 
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agrícola, as terras de várzea são utilizadas quando começa a vazante do rio, a partir 

de outubro. No Rio Juruá ocorrem mudanças do leito do rio a cada enchente, formam-

se baías, restingas, lagos ou sacados. Os novos caminhos abertos são chamados de 

furos ou paranás.  

As terras firmes são áreas não inundáveis pelas cheias do rio. Ali, a floresta 

heterogênea possui um delicado equilíbrio ecológico. A elevada precipitação 

pluviométrica e elevada temperatura impedem a formação de húmus. Por isso, os 

solos são muito pobres, gerando uma agricultura itinerante. 

As matas aluviais e de terra firme apresentam uma imensa diversidade biológica como 

copaíba, seringueira, andiroba, virola, louros, angelim da mata, murumuru, uricuri, 

açaí, patauá, buriti, inajá e paxiúba. 

Na Figura 39 está a localização da REMJ. 

 

Figura 39 - Reserva Extrativista do Médio Juruá 
Fonte: IBAMA [86] 

 

Na REMJ vivem hoje em torno de 1.500 pessoas, em aproximadamente 380 famílias. 

São duas as atividades principais na região: a borracha e os óleos vegetais. Depois 

vem a agricultura, sobretudo a produção de farinha de mandioca e derivados, como 

farinha de tapioca. Em algumas comunidades há também produção de mel de abelha, 

tanto de abelhas nativas quanto abelhas criadas. Já chegaram a produzir até 26 
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toneladas de óleo, entre andiroba e murumuru. O óleo da Reserva é valorizado porque 

a coleta é feita de forma garantida para a espécie através do plano de manejo. Em 

2010, os comunitários chegaram a vender a R$ 24,00 o quilo do óleo. É um produto 

com alto valor comercial e garantia de compra o que tem melhorado bastante a 

qualidade de vida das famílias. No Juruá, os ribeirinhos já detêm o controle do 

processo produtivo. Até os anos 80, o controle era dos patrões, que tanto exploravam 

o preço baixo da produção, quanto o preço alto da mercadoria que lhes era fornecida - 

os produtos industrializados. Hoje tudo isso é feito pela associação e pela cooperativa 

dos próprios moradores da Reserva [86]. 

 

5.5 MAPEAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E DO USO DO SOLO NA 

REMJ 

 

Para a implantação do Projeto PTU/UFAM/IBAMA/COPPE, visando conhecer a 

disponibilidade de recursos naturais da REMJ foram elaborados mapas de cobertura 

florestal e pesquisa de campo, incluindo a participação e informações dos moradores 

locais. São eles os detentores de um profundo conhecimento da floresta já que 

viveram a maior parte de suas vidas extraindo o látex das seringueiras e aprendendo 

os segredos da região.  

O mapeamento da Cobertura Vegetal e do Uso do Solo na REMJ foi realizado em 

1998 no âmbito do Programa do Trópico Úmido – PTU do Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas - PNUD, para implantação da Unidade de 

Referência para Geração Híbrida de Energia Elétrica com Uso Sustentado da 

Biomassa e Valorização da Biodiversidade Nativa da Floresta Amazônica [88]. O 

Projeto Óleos Vegetais para Geração de Energia e Valorização da Biodiversidade em 

Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do Médio Juruá, como a Unidade de 

Referência do Programa do Trópico Úmido, foi elaborado e coordenado pelo 

Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia da Fundação 

Universidade do Amazonas, com financiamento do PNUD, ANEEL/SIH e CNPq e 

apoio de CNPT/IBAMA, PMC, DEE/UnB, INPA, PPE/COPPE/UFRJ, 

CENBIO/IEE/USP, CPAA/EMBRAPA e CIRAD FINANCIAMENTO. 

A Figura 40 apresenta uma vista panorâmica da floresta da REMJ, onde é possível ver 

a alta diversidade de espécies de plantas na Reserva. 
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Figura 40 – Vista Panorâmica da Floresta de Terra Firme da REMJ 

Fonte: AQUINO, [78] 

 

O sucesso do projeto é atribuído em grande parte ao Coordenador de Campo da 

Unidade de Referência da REMJ, da Universidade do Amazonas, que por sua origem 

da Região do Juruá soube compreender as necessidades dos habitantes das 

comunidades, aproveitando o conhecimento intrínseco de seus moradores para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras e aplicadas à localidade.  

A área de estudo está localizada na Microrregião do Médio Juruá, em uma superfície 

de 164.081,6 km² onde se distribuem seis municípios: Envira, Ipixuna, Eirunepé, 

Itamarati, Jutaí e Carauari. A população era estimada em cerca de 115.000 habitantes 

em 1998, os quais em sua maioria viviam de pesca, comercialização da madeira, 

extração da borracha natural, de gomas não elásticas e óleos vegetais [78]. 

O trabalho de mapeamento das espécies vegetais foi realizado com a participação de 

moradores das comunidades do Roque, Nova Esperança, Pupuaí, Bom Jesus, 

Bauana e outras. Como ex-seringueiros, com vasto conhecimento da flora e fauna das 

várzeas do Rio Juruá, eles desempenharam um papel fundamental na definição do 

trabalho final de mapeamento. Os moradores confirmavam e complementavam as 

informações fitogeográficas, de acordo com depoimento de Luiz Carlos Sérvulo de 

Aquino, Engenheiro Florestal, na época bolsista do CNPq do Projeto. Assim, o 

diagnóstico aliou as modernas técnicas de geoprocessamento com as informações 

empíricas procedentes das comunidades tradicionais. O resultado desta pesquisa foi 

fundamental para o planejamento das atividades futuras de produção de óleo vegetal, 
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acompanhando as safras e planejando as atividades extrativas. São inúmeras 

espécies oleaginosas distribuídas aleatoriamente. 

Na Figura 41 é possível localizar o mapeamento vegetal da região superior da 

Reserva Extrativista do Médio Juruá. 

Figura 41 - Área Superior da REMJ – Vegetação e Uso do Solo 
Fonte: Engenheiro Florestal Luiz Carlos Sérvulo de Aquino, M.Sc. 

 

No escopo do Projeto PTU/CNPq/IBAMA/COPPE, em fevereiro de 1999, foi realizado 

um inventário expedito das espécies oleaginosas nativas da REMJ, considerando as 

peculiaridades das várzeas do Médio Juruá e as variações das safras anuais 

condicionadas por fatores edafoclimáticos e ecológicos não controlados pelo homem. 

Tal levantamento resultou na estimativa de 40 árvores adultas54 de andiroba por 

hectare. Este cálculo, considerado conservador pela equipe, dá uma margem de 
                                                 
54  Classificou-se como adulta toda a árvore com dap (diâmetro à altura do peito) superior a 20 cm e altura maior que 
10m.  



139 

 

segurança para a capacidade de extração de óleo de andiroba de quase 50 por cento 
[78].  

Em todas as amostras verificaram-se árvores adultas de andiroba frutificadas. Do 

mesmo modo, a maioria das palmeiras da várzea (murumuru e uricuri) apresentava 

frutos maduros, confirmando a tendência que se verifica em todo período chuvoso 

(inverno amazônico).  

As Tabelas 22 a 29 contêm a síntese dos resultados obtidos no mapeamento e 

inventário das espécies oleaginosas andiroba, murumuru e uricuri na REMJ. 

Tabela 22– Espécies Oleaginosas Mapeadas na REMJ - Várzea 
Espécies Oleaginosas Ambientes de Várzea 

 Andirobas 
Adultas 

Murumuru Uricuri 

total 169 36%  47 58% 11 18% Floresta Aberta de 

Várzea Alta*  média 85  24  7  

total 122 26% 20 25% 12 20% Floresta Densa de 

Terraço Aluvial 

(restingas altas) ** 

média 61  10  6  

total 177 38% 14 17% 37 62% Transição Aluvial 

(Várzea Alta e V. 

Baixa) *** 

média 89  7  19  

Total  468 100% 81 100% 60 100% 

Fonte: AQUINO [78]. 
* Inundável somente nas grandes cheias. 
** Terrenos que permanecem, em média, até 30 dias inundados nas grandes cheias. 
*** Terrenos que permanecem, em média, até 45 dias inundados nas grandes cheias. 
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Tabela 23 – Estimativa de Árvores de Oleaginosas/hectare na REMJ 
CLASSES Área 

(ha) 
% das 

classes 
na REMJ 

Nº. de árvores 
adultas de 
andirobas 

Nº. de árvores 
adultas de 
murumuru 

Nº. de árvores 
adultas de 

uricuri 

Floresta Densa de Terra Firme 194.989 77  8 7 11 

Floresta Aluvial Densa de Terraços e 

Terras Baixas 

32.925 13 40 20 12 

Floresta Aluvial Aberta de Terras 

Baixas 

17.731 7 40 47 15 

Formações Pioneiras – áreas sujeitas 

à inundações 

3.779 1,5 -   

Comunidades Isoladas e Ocupações 

Agropecuárias  

1.778 0,7 -   

Deposição de Sedimentos 

aluvionares (praias) 

127 0,05 -   

Água Preta (sacados e lagos) 1.773 0,7 -   

Água Barrenta (rio Juruá) 127 0,05 -   

Total 253.229 100 -   

Fonte: AQUINO [78] 

 

A partir dos dados coletados na região pode-se estimar a quantidade de óleo vegetal 

por árvore adulta da Reserva. Os resultados aqui apresentados são somente para as 

oleaginosas andiroba, murumuru e uricuri: 

Andiroba (Carapa Guianensis), Figura 42: A árvore de andiroba, conhecida como 

rainha da floresta, é encontrada em áreas de várzea alagadas. É uma árvore de 

grande porte que pode chegar a 30 metros de altura. Nos estados do Pará, Acre e 

Amazonas, as sementes de andiroba são um grande atrativo, pois delas é extraído um 

óleo considerado medicinal e que pode ser empregado de forma diversificada. O óleo 

de andiroba é indicado como anti-inflamatório para dores musculares e micoses nas 

áreas externas do corpo. Também combate a diabetes e o reumatismo através da 

homeopatia. O bálsamo é usado para a fabricação de sabonetes medicinais e para 

uso tópico em luxações. O óleo da semente também serve como protetor solar e como 

repelente de insetos [89]. Cada planta gera de seis a sete latas de sementes, ou seja, 

cerca de 72 quilos por safra. A andiroba por seu rápido crescimento, é considerada 

uma espécie ideal para reflorestar áreas degradadas. 
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Figura 42 – Andirobeira plantada no Roque em 2000 
Fonte: Visita ao Roque em 2009 – Professor Castro 

 
 

Murumuru (Astrocaryum Murumuru), Figura 43: A colheita do murumuru começa em 

abril e se prolonga até julho. Esta palmeira ocorre em quase todos os municípios da 

Amazônia. Porém, no delta do rio Amazonas (Macapá, Breves, Ilha de Marajó, etc.) e 

nas demais zonas de várzea sua presença é também bastante significativa. De cada 

100 quilos de sementes obtém-se 29 quilos de amêndoas. As amêndoas contêm 42 

por cento de óleo. Os óleos de murumuru e de tucumã são bastante consistentes 

(ponto de fusão 32°C) e podem substituir a manteiga de cacau na fabricação de 

chocolates.  
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Figura 43 – Palmeira de Murumuru  
Fonte: http://www.inpa.gov.br 
 

Uricuri (Attalea Phalerata), Figura 44: Esta palmeira cresce, preferencialmente, em 

terrenos alagados e à beira dos rios (várzeas). O caroço do uricuri tem de 3 a 6 

amêndoas oleosas, cujo rendimento nas prensas elétricas é de aproximadamente 45 

por cento. O processo de separação das amêndoas da carapaça lenhosa requer o uso 

de equipamentos adequados. Nos seringais, as sementes de uricuri e inajá eram 

utilizadas na defumação da borracha, como coagulante. Atualmente, foram 

substituídas por produtos químicos industrializados. 
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Figura 44 - Palmeira de Uricuri no Roque em 2009 

Fonte: Visita ao Roque em 2009 

 

O rendimento de produção de óleo por árvore foi baseado em dados obtidos na 

literatura consultada e em algumas inferências feitas pela equipe técnica do Projeto. O 

número de frutos por árvore, parâmetro importante para calcular o rendimento das 

espécies oleaginosas, varia em função dos fatores edafoclimáticos, das condições 

fitossanitárias, da idade das árvores e até mesmo do sistema de manejo adotado [75]. 

O baixo rendimento de óleo de palmeiras como açaí, patauá e bacaba, é compensado 

pela presença de grande número de árvores dessas espécies por hectare, 

principalmente nas áreas de várzea (altas e baixas). Todavia, considerando a grande 

aceitação da polpa de sementes dessas palmeiras na dieta alimentar do homem 

amazônico, a produção de combustível a partir das amêndoas de açaí, patauá e 

bacaba só deve ser estimulada num processo integrado, no qual a obtenção de 

alimentos e a produção de insumos ou líquidos de maior valor agregado sejam 

contempladas. Outra recomendação, válida para algumas comunidades, é que se 

utilizem os resíduos resultantes do aproveitamento da polpa (caroços) em caldeiras ou 

fornos de secagem ou até mesmo no processo de defumação da borracha (Hevea 

brasiliensis), como se fazia no passado [78]. 
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Tabela 24 – Características Botânicas das Oleaginosas 
Espécie Semente 

Por fruto 

Fração de 
amêndoa 

por 
semente 

Peso médio 
da 

amêndoa 
(g) 

Fração de 
óleo por 
amêndoa 

(peso) 

Densidade 

(g/ml) 

Frutos 
por 

árvore 

Volume de 
óleo por 
árvore 

(l/árvore) 

Andiroba 12 0,75 16 0,3 0,89 480 23,30 

Murumuru 1 1 6.3 0,44 0,9 750 2,31 

Uricuri 4 1 8 0,46 0,91 250 4,04 

Fonte: AQUINO [78] 
Observações: Principal literatura consultada: "OLEAGINOSAS DA AMAZÔNIA", de autoria do 
pesquisador Dr. Celestino Pesce. Ed. Revista de Veterinária, 1941. 
Produção média estimada por árvore de andiroba = 6 latas de semente, cada lata com 12 kg, 
ou seja, 0,072 toneladas de semente de andiroba. 
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Tabela 25 - Estimativa da Produção de Óleo por Safra - REMJ 
Tipologia Florestal Superfície 

(103 hectares) 
Espécie Nº. Árvores 

por hectare 
Estimativa da 

produção de óleo 
por árvore (litros) 

Estimativa da 
produção de óleo 

por safra anual (10³ 
litros) 

% 

Densa Terra Firme 195,0 Andiroba 8 23,30 36.348,0 43,33 

 Aluvial Densa de Terraços 33,0 Andiroba 40 23,30 30.756,0 36,67 

Al. Aberta de Terras Baixas 18,0 Andiroba 40 23,30 16.776,0 20,00 

Total 246.000 Andiroba  - - 83.880,0 100 

Densa Terra Firme 195,0 Murumuru 7 2,31 3.153,0 47,5 

Aluvial Densa de Terraços 33,0 Murumuru 20 2,31 1.525,0 23,0 

 Al. Aberta de Ter. Baixas 18,0 Murumuru 47 2,31 1.954,0 29,5 

Total 246.000 Murumuru  - 6.632,0 100 

Densa Terra Firme 195,0 Uricuri 11 4,04 8.665,0 72,0 

Aluvial Densa de Terraços 33,0 Uricuri 12 4,04 1.600,0 13,0 

 Al.Aberta de Terras Baixas 18,0 Uricuri 25 4,04 1.818,0 15,0 

Total 246.000 Uricuri  - 12.083,0 100 

Fonte: AQUINO [78]
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Tabela 26 - Estimativa da Produção de Óleo/ha por Oleaginosa - REMJ 

Oleaginosa Nº. árvores/hectare Estimativa de 
óleo/árvore 

(litros) 

Estimativa de óleo 
por hectare 

(litros/hectare) 

Andiroba 40 23,3 932 

Murumuru 47 2,31 109 

Uricuri 25 4,04 101 

Fonte: AQUINO [78] 

 

5.6. O INTERCÂMBIO COM OS MORADORES 

 

A experiência de revitalização da Reserva Extrativista confirmou as teses de estudos 

recentes que afirmam que a manutenção, e mesmo o aumento, da diversidade 

biológica nas florestas tropicais, estão intimamente relacionados com as práticas 

tradicionais da agricultura itinerante dos povos primitivos. Algo como o sistema 

regenerativo da floresta úmida parece estar muito bem adaptado às atividades do 

homem primitivo, que usa e abandona a área agrícola de forma semelhante à 

destruição ocasional das florestas por causas naturais [90], conforme citação abaixo. 

 

Configura-se, nesse caso, o confronto de dois saberes: o tradicional e 
o científico-moderno. De um lado, está o saber acumulado das 
populações tradicionais sobre os ciclos naturais, a reprodução e 
migração da fauna, a influência da lua nas atividades de corte da 
madeira, da pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos 
naturais, as proibições do exercício de atividades em certas áreas ou 
períodos do ano, tendo em vista a conservação das espécies. De 
outro lado, está o conhecimento científico, oriundo das ciências 
exatas que não apenas desconhece, mas despreza o conhecimento 
tradicionalmente acumulado. Em lugar da etnociência, instala-se o 
poder da ciência moderna, com seus modelos ecossistêmicos, com a 
administração moderna dos recursos naturais, com a noção de 
capacidade de suporte baseada em informações científicas (na 
maioria das vezes, insuficientes). Antonio Carlos Diegues, [90].  

 

BROWN, K. & BROWN, G. [91] apud DIEGUES, A.C.[90] comparam o papel das 

comunidades tradicionais na conservação da biodiversidade na floresta tropical 

brasileira com sua destruição gerada pela ação dos grandes fazendeiros e grupos 

econômicos. Para os autores, a ação desses grandes grupos resulta num máximo de 
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erosão genética, mesmo quando é acompanhada de medidas conservacionistas 

enquanto que o modelo de uso de baixa intensidade dos recursos naturais pelas 

populações extrativistas e indígenas frequentemente resulta num mínimo de erosão 

genética e num máximo de conservação. Segundo eles, esse uso da terra e de seus 

recursos tem-se mostrado como o uso mais rentável da floresta a curto e médio prazo, 

pois mantém a biodiversidade e os processos naturais de forma eficaz. 

MCNEELY [92] apud DIEGUES, A.C. [90] afirma que a crença num mundo selvagem 

intocado e intocável como um dos fundamentos do movimento de áreas protegidas é 

uma visão da natureza baseada no desconhecimento das relações históricas entre os 

povos e seus habitats e o papel que as populações humanas exercem na 

manutenção da biodiversidade nas florestas e savanas. Para o autor, a biodiversidade 

que nosso mundo apresenta hoje é o resultado de complexas interações históricas 

entre forças físicas, biológicas e sociais no decorrer do tempo. Virtualmente, todas as 

florestas e áreas de gramíneas de nosso planeta foram afetadas pelos tipos de usos 

humanos.  

O sucesso das iniciativas de revitalização das reservas extrativistas está, portanto, 

intimamente ligado ao intercâmbio com os habitantes da floresta, não apenas do ponto 

de vista social, mas especialmente, no sentido de participar dos conhecimentos 

tradicionais acumulados em várias áreas do saber. 

É de suma relevância a intensificação do intercâmbio entre os moradores das 

comunidades tradicionais e os participantes dos projetos visando descobrir a 

existência de possíveis vínculos econômicos entre as atividades propostas (métodos e 

instrumentos de coleta, sistemas de transporte, aspectos de temporalidade, mão de 

obra envolvida, etc.). Além disso, novas modalidades de produção artesanal podem 

ser desenvolvidas com base em conhecimento tradicional como a tecelagem a partir 

de fibras existentes nas localidades ou móveis produzidos com os vários tipos de cipó. 

Tais exemplos são formas inovativas de agregação de valor aos produtos da floresta 

com aplicação de melhores práticas, para uma distribuição mais eficiente dos ganhos 

entre os diferentes habitantes das RESEX. 

A transmissão de novos conhecimentos pode ser feita através de diálogos, aulas, 

cartilhas e manuais de esclarecimento ao homem ribeirinho, para implementação de 

práticas inovadoras em outras comunidades. É interessante observar os fenômenos 

de mimetismo e de multiplicação das práticas e conhecimentos entre as comunidades 

próximas e ribeirinhas. Muito rapidamente o modo de vida e de produção é difundido e 



148 

 

copiado pelas populações vizinhas. Tal característica deve ser levada em conta 

quando da implantação de projetos nas áreas alvo. 

Na aproximação com as comunidades, a interação vai propiciar, sobretudo, o 

mapeamento de possíveis atividades econômicas a serem desenvolvidas na região a 

partir das potencialidades locais com vistas à geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida dessas populações. 

 

5.7. A COMUNIDADE DO ROQUE - ANTES E APÓS O PROJETO 

 

Visando traçar o perfil socioeconômico, político e cultural das famílias que habitavam o 

Roque, na época de início do Projeto, técnicos alocados no Projeto efetuaram uma 

compilação de observações dos participantes, realizaram registros fotográficos e 

aplicaram formulários aos moradores, no mês de abril de 1998. Tal estudo é de 

fundamental importância, pois dá uma série de indicações iniciais para a 

implementação das tecnologias, conforme descrito a seguir [93]. 

É interessante observar que muitas características, situações e problemas observados 

quando da elaboração do diagnóstico da Comunidade do Roque eram comuns às 

comunidades vizinhas. 

 

5.7.1. Condições Sanitárias e de Infraestrutura do Roque em 1998 

5.7.1.1. Habitação 

As 45 casas da Comunidade, em quase sua totalidade, não possuíam instalação 

sanitária e eram cobertas por palhas, conforme pode ser visto na Figura 45. 

Na Comunidade existiam apenas quatro sanitários: um de propriedade da Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus e os demais eram de propriedade dos moradores. 

As paredes e o piso eram de paxiúba, madeira típica da região ribeirinha. 
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Figura 45 - Comunidade do Roque em 2000 
Fonte: Professor José Castro, coordenador do Projeto no Roque 

 

Tratando-se de condições mínimas de proteção das residências contra as intempéries, 

metade das residências encontrava-se em precárias condições de moradia e a outra 

metade podia ser considerada como deteriorada. 

 

5.7.1.2 Abastecimento D’água 

A Comunidade não tinha poço artesiano e a água do igarapé era utilizada para todos 

os fins. 

Em virtude da ausência de fossas sanitárias, o igarapé era facilmente contaminado 

pelos dejetos humanos, contribuindo sobremaneira para a disseminação de doenças 

parasitárias, especialmente verminoses e doenças de pele.  

 

5.7.1.3. Alimentação 

A alimentação da população do Roque era (é) basicamente peixe, farinha produzida 

localmente e galinha caipira. Na época da vazante, maio a outubro, a pesca é 

abundante e as famílias fazem até 3 refeições ao dia. Porém, no período de cheias a 
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frequência de refeições55 diminui bastante porque apesar da grande quantidade de 

peixes nos rios, os utensílios de pesca dos comunitários são muito simples, 

dificultando a pesca em áreas mais profundas. Na vazante, formam-se lagos onde 

eles conseguem pescar e se abastecer. 

 

5.7.1.4. Lixo 

Em virtude do baixo poder aquisitivo da população do Roque, o lixo era basicamente 

composto de restos de alimentos, com pouco lixo de origem industrial (plásticos, 

garrafas, latas, etc.). 

 

5.7.1.5. Saúde 

O posto de saúde Jason Mendes, único da comunidade, foi fundado em 1991, na 

gestão do Prefeito Francisco Costa. Seu nome, segundo informações obtidas no local, 

foi dado em memória a uma criança que morreu na comunidade por falta de socorro 

médico.  

O posto foi desativado e as funções de apoio à saúde dos habitantes do Roque são 

exercidas por um auxiliar de enfermagem que dispõe de um pequeno estoque de 

remédios e dissemina conceitos básicos de higiene. 

A população solicitava sempre que as expedições da Secretaria de Saúde do 

Município de Carauari ao Roque para assistência à saúde e serviços de prevenção 

ocorressem com maior frequência. Por outro lado, reivindicavam, também, um trabalho 

preventivo contra a malária, principalmente no final do período de cheias (início da 

vazante), quando o número de casos da doença torna-se muito elevado. No ano 1999, 

cerca de 140 pessoas (mais da metade da população do Roque), de várias idades, 

contraíram malária, deixando as demais comunidades em estado de alerta, 

preocupadas com uma possível disseminação do mal, que geralmente se agrava entre 

os meses de janeiro e maio. Numa intervenção feita em abril de 1998, a Fundação 

Nacional de Saúde – FNS, verificou, na comunidade do Roque, uma enorme 

concentração do mosquito transmissor da malária (o Anophellis darlingü) e uma 

população que não tomava as devidas precauções, como evitar banhos no lago entre 

18:00 e 20:00 horas, colocar mosquiteiros durante a noite e usar roupas que protejam 

braços e pernas. 

                                                 
55  Durante as cheias, os comunitários “assistem” pescadores de outras comunidades ou mesmo do município 
pescando com utensílios de pesca mais sofisticados, arrastando grandes quantidades de peixes da região. 
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Nos casos de necessidade médica, os moradores recorrem a Carauari. Um barco 

hospital passa pela comunidade duas vezes por ano, oferecendo atendimento médico 

e odontológico. 

 

5.7.1.6. Transporte 

O transporte utilizado para a comunidade é via fluvial, através de canoa e barco. O 

município de Carauari é o principal destino das viagens dos moradores da Reserva, 

que levam duas a três horas de voadeira, dependendo do nível d’água. Se o rio estiver 

seco, tem ainda uma caminhada de uma hora e vinte minutos na floresta. O barco 

normal pode levar de 8 a 10 horas de Carauari ao Roque e 6 a 8 horas no sentido 

contrário. 

 

5.7.1.7. Telecomunicações 

A comunidade utilizava os serviços de rádio de comunicação com a central instalada 

na Prefeitura de Carauari. Toda a comunicação realizada pela Comunidade era para 

as necessidades dos comunitários como: atendimento médico, atividades produtivas e 

participação nos grupos sociais (sindicato, associação, etc.). 

 

5.7.1.8. Energia Elétrica 

A comunidade dispunha de um grupo motor-gerador a diesel, de 18 kVA, com horário 

de funcionamento limitado entre 18:00 e 22:00 horas, coincidindo com o horário das 

aulas noturnas. O gerador ainda era ligado, eventualmente, para funcionamento do 

rádio de comunicação. O suprimento do diesel era de responsabilidade dos 

comunitários, que nem sempre dispunham de recursos financeiros para aquisição do 

mesmo, o que ocasionava eventuais descontinuidades de operação. Os ribeirinhos da 

Comunidade do Roque gastam 60 litros de óleo diesel para trazer 200 litros de 

Carauari à Comunidade. O diesel de Carauari vem de Manaus.  

A questão da distância ao município se traduz também em dificuldades econômicas, 

pois os comunitários muitas vezes recebem o auxílio do Bolsa Família acumulado em 

3 meses porque não compensa o deslocamento e o gasto em combustível de cerca de 

R$50,00 para buscar o valor equivalente a cerca de R$65,00 do Bolsa Família. É um 

dinheiro que deixa de gerar renda para os comunitários. 
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O transporte de diesel em barcaças apresenta comprometimento ecológico devido à 

possibilidade de derramamento do óleo no rio. 

Vale destacar que, embora a questão energética não tenha sido apontada pelos 

moradores do Roque como prioritária, seu equacionamento é de fundamental 

importância para alavancar outras reivindicações importantes diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento da comunidade. Após o desenvolvimento do Projeto 

e o acesso à melhores condições de vida derivadas da disponibilidade de energia 

elétrica, os comunitários passaram a dar maior valor ao serviço de eletricidade. 

 

5.7.1.9. Origem da População 

De acordo com o levantamento efetuado, as famílias do Roque eram formadas por 

grupos de 3 a 8 pessoas. 

Os grupos familiares eram constituídos, basicamente, por relações de parentesco com 

membros da própria região.  

A naturalidade dos entrevistados apontava um percentual de 83 por cento oriundos do 

interior do Município de Carauari. Esses dados revelam que a maioria morava desde 

criança no local de nascimento. Dado esse que se confirmou quando, a partir das 

respostas aos questionários se constatou que 50 por cento dos entrevistados residiam 

na comunidade há mais de 15 anos, seguido de 3 a 5 anos. Alguns entrevistados eram 

de famílias que habitavam nas comunidades vizinhas. 

 

5.7.1.10. Estratificação da População 

Na comunidade do Roque, especificamente, residiam 232 pessoas, das quais, a soma 

de crianças e adolescentes representava um percentual de 71,55 por cento da 

população total, fato que confirmou uma tendência observada nas demais 

comunidades da região. Este perfil da população foi importante para orientar o 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas na Comunidade. 

No Quadro 2 encontra-se a estratificação da população do Roque em 1998. 

Crianças Adolescentes Adultos Idosos Total 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

127 54,8 39 16,8 62 26,7 4 1,7 232 100 

Quadro 2 - População do Roque em 1998 
Fonte: PNUD, [88] 
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5.7.1.11 Educação 

Na época, pode ser observada, in loco, a ausência de uma política pública voltada 

para a população rural, impedindo a melhoria de suas condições. 

Experiências de educação neste cenário se defrontavam com inúmeras dificuldades, 

desde a falta de professores e de material didático à incompatibilidade de um ensino 

com a realidade do campo. 

Tais dificuldades resultaram em um grande índice de analfabetos na área rural. 

O Roque, em 1998 tinha uma escola, com duas salas, comportando cerca de 25 

alunos em cada uma, atendendo as demandas de 1ª à 4ª série. 

Através das entrevistas, foi identificado que existiam 29 crianças em idade escolar (4 a 

7 anos de idade) fora da escola.  

Alguns jovens vão a Carauari para cursar o 2º grau, porém, depois de concluído, 

poucos retornam à Comunidade. 

 

5.7.1.12. Grau de Escolaridade da Comunidade 

No Roque, a educação, para muitos, chegou tarde, ou seja, muitos daqueles que não 

tiveram a oportunidade de estudar, não o tiveram porque não havia escola na sua 

época. Este problema, observado quando do início do Projeto, levou a equipe a 

procurar alternativas de ensino, no sentido de minimizar o índice de analfabetismo. 

No Quadro 3 está apresentado o nível de escolaridade da população do Roque na 

época da pesquisa. 

Cursando em 1998 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Adultos no 

PAJAC56 

Analfabetos 
Entre 19 e 80 

anos  

Total 

61 12 5 10 27 24 139 

Quadro 3 - Grau de Escolaridade da Comunidade do Roque em 1998 
Fonte: PNUD, [88] 

 

Vale destacar que 90 por cento das crianças em idade escolar ajudavam seus 

familiares na agricultura e na pesca. É uma questão de sobrevivência facilmente 
                                                 
56  Programa de Alfabetização e Educação de Adultos e Adolescentes de Carauari 
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detectada nas salas de aula, quando se verifica a existência de pessoas de até 25 

anos cursando a 1ª série primária. Constrangidos, muitos deles, com o passar do 

tempo, desistem de estudar. 

Para dar continuidade aos seus estudos, os jovens devem se deslocar para outras 

localidades onde sejam oferecidas as séries seguintes, como em Carauari. A principal 

dificuldade reside no fato de que a população, carente, não tem condições, na maioria 

das vezes, de se transferir para outras localidades e ali se manter. Também, a 

migração para Carauari, em busca de escola, muitas vezes resultava infrutífera, uma 

vez que não se conseguia atender na rede escolar da cidade todos os alunos oriundos 

das comunidades da região. 

Apesar do índice de analfabetismo na época ser considerado em 17% conforme 

quadro 4, ao classificar como analfabetos os entrevistados e seus familiares que 

realmente não sabiam ler e escrever e os que disseram terem esquecido as letras, 

pois muitos deles abandonaram o ensino antes dos quatro anos básicos e não mais 

retornaram ao banco escolar57, o índice de analfabetismo entre a faixa etária de 19 a 

80 anos estava em torno de 36 por cento. 

 

5.7.1.13. Atividades Econômicas 

Como já mencionado para a REMJ, a produção predominante na comunidade era de 

subsistência. As atividades produtivas dos grupos domésticos se constituíam 

basicamente do cultivo da mandioca e banana. A criação de aves é uma atividade 

tipicamente doméstica da comunidade. A pesca e a caça são utilizadas como fonte de 

alimentação. 

A agricultura é a principal atividade dos pais, na qual os homens representavam 94 por 

cento da mão de obra e as mães 78 por cento. No caso dos filhos, quando não 

estavam na escola, ajudavam nas atividades da agricultura.  

Os instrumentos de trabalho utilizados para realizar as atividades produtivas eram os 

conhecidos tradicionalmente (enxada, terçado, machado e paneiro) além de serra e 

motor de cevar mandioca. No caso do último, existia apenas um, que atendia a todos 

os grupos familiares da comunidade, fato que, segundo informações, impedia-os de 

produzir em tempo hábil. 

                                                 
57 Cabe aqui o conceito de analfabeto funcional, de acordo com a UNESCO para o indivíduo que sabe ler e somente 
assina o nome ou a pessoa com menos de quatro anos de estudos. Na verdade são pessoas que muitas vezes mesmo 
sabendo ler e contar; não conseguem compreender a palavra escrita. 
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Os grupos domésticos não recebiam nenhum tipo de recurso financeiro para realizar 

suas atividades produtivas. Todo o cultivo era realizado por conta própria. A extração 

de produtos vegetais da floresta era dirigida essencialmente ao consumo caseiro: 

frutos para alimentação (açaí, tucumã, bacaba), fibras para construção (paxiúba), etc. 

Como nas demais comunidades da região, a extração da borracha era a principal 

atividade extrativista dos moradores, até a década de 80. Na época dos estudos, a 

coleta de sementes oleaginosas para a mini-indústria representava uma atividade 

extrativista apenas praticada para o uso caseiro, pois a andiroba era destinada à 

extração manual do óleo para uso medicinal caseiro. 

 

5.7.1.14 Renda Familiar 

A renda de cada grupo familiar correspondia, em média, à comercialização de três 

sacos de farinha, equivalente ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais. Na 

maioria das vezes, a troca da produção era feita de forma imediata com alimentos 

como açúcar, café, óleo de cozinha, diesel e, às vezes, lata de leite para as crianças. 

Algumas vezes, o produtor vai à sede do município para vender determinado produto, 

mas chegando lá, ou não encontra comprador ou o preço de venda não cobre as 

despesas do deslocamento nem o tempo perdido que poderia ter sido dedicado à 

produção [25]. 

Há situações em que o produto é negociado localmente com o regatão58, levando o 

produtor a prejuízos devido à ignorância quanto ao preço de mercado de sua produção 
[28].  

 

5.8 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 

O Projeto Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica e Valorização da 

Biodiversidade em Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do Médio Juruá, 

Município de Carauari – AM buscou, ao longo de sua implantação, dar ênfase especial 

à questão da melhoria de renda dos produtores do Roque, tendo em vista que esta é 

uma comunidade que apresentava como características principais a dificuldade de 

abastecimento de óleo diesel para geração de eletricidade e a baixa renda da maioria 

dos habitantes, panorama típico das comunidades do interior da Amazônia. 
                                                 
58 Regatão é o nome dado ao comerciante ambulante que, de barco, percorre os rios, parando em diversos pontos 
para efetuar  vendas. 
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Neste sentido, esforços foram envidados na busca das alternativas econômicas 

baseadas nos recursos disponíveis na localidade. Resultante desta busca, vislumbrou-

se como principais alternativas, tanto para a comunidade do Roque como para outras 

comunidades da Reserva, o multiaproveitamento das oleaginosas nativas, o 

beneficiamento de madeira, diversos tipos de artesanato – entalhe, vime, cerâmico, 

etc., essências vegetais e pescado. 

A Comunidade apresentava outras necessidades extremamente importantes para o 

seu desenvolvimento e bem-estar, merecendo destaque as carências alimentar, 

educacional e de saúde. Assim sendo, diversas ações foram colocadas em prática, na 

busca da minimização destes problemas, tais como: aproveitamento de amêndoas e 

da torta resultante da extração de óleo, como complemento alimentar e como ração 

animal; construção de viveiro de verduras e leguminosas, especialmente para 

consumo na merenda escolar; curso sobre a produção e uso de remédios alternativos, 

utilizando ervas encontradas na própria localidade e implementação, mediante 

parceria com a prefeitura do município de Carauari, do ensino de quinta à oitava série 

do ensino fundamental. 

Também se constituíram preocupações do Projeto, a organização e planejamento 

comunitários, elementos fundamentais para o autogerenciamento da Comunidade. 

Neste sentido, diversos cursos de treinamento foram proporcionados aos produtores, 

especialmente os de organização comunitária e capacitação da mão de obra local. 

Uma outra questão considerada importante e que foi enfaticamente trabalhada, 

apresentando resultados satisfatórios, foi a capacitação dos produtores para a 

operação e manutenção dos equipamentos utilizados na produção de óleos vegetais, 

bem como para operação e manutenção da rede elétrica. 

Dessa forma, foram desenvolvidas estratégias viáveis de desenvolvimento 

autossustentável, num processo de pesquisa-ação59. 

A pesquisa-ação é realizada em um espaço de interlocução onde os atores implicados 

participam na resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, propondo 

soluções e aprendendo na ação. Nesse espaço, os pesquisadores, extensionistas e 

consultores exercem um papel articulador e facilitador em contato com os 

interessados. Possíveis manipulações devem ficar sob controle da metodologia e da 

ética [94].  

                                                 
59 Ou investigação-ação: é uma estratégia metodológica realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um  problema coletivo em que os participantes representativos da atuação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
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A prática da implantação do Projeto se deu essencialmente com a (re) construção do 

conhecimento, com interação entre os diversos atores, na busca de identificação de 

problemas, informação, capacitação e proposta de soluções para redundar em 

transformações úteis para a população a curto ou médio prazo. 

Em um processo de pesquisa-ação, segundo STRINGER [95] apud THIOLLENT [94], 

a participação é mais efetiva quando possibilita significativo nível de envolvimento, 

capacita as pessoas na realização de tarefas, dá apoio para aprenderem a agir com 

autonomia, fortalece planos e atividades que as pessoas são capazes de realizar 

sozinhas e lida mais diretamente do que por intermédio de representantes ou agentes.  

Deve também ser ressaltada a importância da interdisciplinaridade entre os agentes 

envolvidos no Projeto, possibilitando o diálogo intercultural, produzindo-se efeitos de 

compreensão, tradução e facilitação no plano da comunicação. No Roque, a equipe 

era multidisciplinar, composta por Engenheiro Eletricista, Assistente Social, 

Engenheira Agrônoma, Biólogo, Engenheiro Florestal e Químico. 

O Projeto, coordenado pelo Professor Castro, teve como destaque a função da 

assistente social, pois através da execução do trabalho desse ramo de conhecimento, 

foi possível identificar e estabelecer a linha a ser conduzida pelo Projeto.  

A metodologia pesquisa-ação adotada pela equipe de trabalho do Projeto teve como 

pressuposto básico, para o desenvolvimento das atividades, articular seu objeto de 

estudo, de forma simultânea com os pesquisadores, visando a partir de então, o 

desempenho dos atores sociais da pesquisa de forma homogênea, ou paritariamente 

permanente. Essas informações, para a equipe, foram de fundamental importância, na 

medida em que proporcionaram a realização das atividades do Projeto de forma ativa 

e participativa, o que representou, viabilizar os objetivos propostos. 

Além do diálogo intercultural, deve também ser ressaltada, para a Amazônia, a 

relevância das parcerias para busca de soluções, aproveitando as facilidades de 

determinados agentes. Por exemplo, nas “comunidades de fronteira”, as Forças 

Armadas está presente e colabora de forma prioritária, tendo em vista que há bases 

no litoral do País e eles têm vasto conhecimento a ser proporcionado aos comunitários 

para sua evolução. 

Outra entidade chamada a colaborar, por exemplo, são os Correios, que diante das 

grandes distâncias e dificuldades de logística e transporte, este órgão, quando 

possível, cede vagas em seus aviões para o deslocamento até as sedes dos 

municípios mais longínquos. 
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A implementação do Projeto no Roque foi iniciada com uma reunião entre as 

entidades participantes e os comunitários para o estabelecimento dos parâmetros 

determinantes tais como localização e carências e para discussão e aprovação do 

Projeto, ação de fundamental importância para a sua efetiva garantia de sucesso. A 

prática da reunião com os comunitários, segundo o Coordenador, é vital para a 

continuidade do Projeto. Além da possibilidade do feedback, tal procedimento faz os 

comunitários sentirem-se partícipes, com aumento da autoestima, primordial para o 

sucesso de qualquer iniciativa. 

Foram feitos os levantamentos socioeconômicos, do meio físico e biológico e do 

potencial de oleaginosas da área e o diagnóstico das condições sanitárias para 

obtenção de informações sistematizadas da comunidade; foi preparado o croqui da 

Comunidade (Figura 46) que serviu a vários objetivos, dentre eles a elaboração do 

projeto técnico de abastecimento de água dos moradores do local, bem como apontar 

os espaços a serem prioritariamente ocupados, visando uma ordenação dos mesmos. 

O resultado dos levantamentos foi apresentado à Comunidade para a proposição de 

formas de ataque aos problemas, na linha da pesquisa-ação. Essas reuniões serviam 

também para socializar informações, idéias, sugestões (tanto da equipe quanto da 

Comunidade), proporcionando, assim, um espaço para troca de experiências, 

aprendizagem e saberes e delas participavam pessoas que desempenhavam papel de 

liderança na Comunidade como os professores, o pastor, líderes comunitários e 

agentes de saúde. 
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Figura 46 – Desenho da Comunidade do Roque elaborado no início do Projeto para 
crescimento planejado da Comunidade 

Fonte: AQUINO [78] 

Após a conclusão do diagnóstico realizou-se uma reunião entre moradores, 

pesquisadores e equipe, para discussão da proposta e elaboração de um Programa de 

atividades condizente com a realidade local. O Programa teve como foco capacitar e 

estimular ações educativas como o Projeto de Educação à Distância e valorizar os 

recursos e saberes locais para desenvolvimento da população como: produção 

artesanal - em palha, vime e cerâmica, movelaria/carpintaria, desenvolvimento 

agrícola - fruticultura, horticultura e medicina alternativa, produção caseira de doces e 

produção de óleo. A Comunidade discutiu as idéias e sugeriu atividades relacionadas 

à produção de farinha e pescado, de conhecimento tradicional deles. 

O Curso Fogão de Queima Limpa teve como objetivo o aprendizado das técnicas 

para construção do fogão. Foram construídos 10 fogões, sendo que houve alguns 

problemas relativos à queima, construção e qualidade da argila, entre outros, dos 

quais três fogões estão em plena utilização na preparação de alimentos. Essa 

tecnologia é extremamente importante para eles, pois o tipo de fogão tradicionalmente 

utilizado nas comunidades é precário, constituído basicamente de algumas pedras 

dispostas de modo a concentrar a lenha e apoiar o utensílio utilizado no processo de 
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cocção. Trata-se, pois, de um modo pouco eficiente de queima e altamente prejudicial 

à saúde, além de consumir muita lenha, o que demanda muito tempo para sua coleta 

na selva. 

Foi construída uma minirrede elétrica na Comunidade de 700 metros de extensão, 

trifásica a quatro fios que servia a 50 residências, um posto de saúde, duas escolas 

(uma nova) e um Centro Comunitário. Esta atividade contou com a participação ativa 

dos homens da comunidade. 

Na oportunidade, foi treinado um morador da comunidade para trabalhar na instalação 

elétrica e manutenção da rede. Este morador, no início do Projeto recorria sempre ao 

Coordenador através de telefonemas para solucionar algum problema da rede. Ele foi 

se capacitando de tal forma que os telefonemas rarearam e na maioria das vezes ele 

consegue resolver os problemas sozinho. 

Realizaram-se visitas às demais comunidades da Reserva - Pupuaí, Gumo do Facão, 

Juburi e Nova Esperança visando divulgar o Projeto, conhecer a realidade social e as 

potencialidades peculiares de cada uma, buscando apoio e envolvimento destas para 

a viabilização das ações previstas na investigação científica em pauta. 

Foram construídas 4 estufas solares medindo 2 x 4 metros (modelo-Embrapa) para 

secagem de sementes e implantados viveiros de horticultura na área da comunidade 

com a finalidade de melhorar o nível nutricional da alimentação, assim como promover 

um trabalho associativo dos pequenos produtores. A construção dos viveiros e limpeza 

da área foi realizada pelos homens, enquanto a parte de plantio de mudas foi 

realizada, principalmente, por mulheres e crianças. 

Foi montada uma infraestrutura para iniciar o processo de produção de óleo, 

composta, de duas prensas hidráulicas, um moinho triturador, um aquecedor de 

sementes e um galpão para abrigar os equipamentos.  

Optou-se pela contratação de um profissional carpinteiro da própria comunidade para 

a construção do galpão e os ajudantes seriam voluntários. O Projeto forneceu o 

material utilizado na construção, o material industrializado, o combustível para a 

motosserra e os moradores seriam responsáveis pela extração de madeira. A  

Para o transporte de equipamentos foi utilizada, além da UFAM e Comunidade do 

Roque, uma equipe do Comando Militar da Amazônia. 
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Realizou-se treinamento com os pequenos produtores (homens e mulheres) para o 

trabalho de extração dos óleos com as prensas manuais, abordando os aspectos de 

cuidados, higiene, operação e manutenção dos equipamentos. 

 
Figura 47 - Estoque de sementes de andiroba da safra 2000 

Fonte: Aquino [78]  
 

Realizou-se, nos pontos de maior concentração das espécies nativas, coleta de 

oleaginosas como andiroba, murumuru, cajiroba, uricuri e patauá, visando realizar 

testes para obtenção de rendimento em óleo. 

O ciclo de coleta de sementes de andiroba é anual e o impacto da extração do óleo ao 

meio ambiente é mínimo. A coleta dos frutos e sementes deve ser feita tão logo caiam 

da árvore para evitar contaminação por fungos e outros microrganismo presentes no 

solo da floresta bem como contaminação através de insetos [93], preservando um 

pouco de sementes no solo para regeneração natural. 

A higienização dos frutos e sementes deve ser feita em água limpa e corrente. Apesar 

da semente de andiroba perder qualidade quando estocada, a de murumuru pode ser 

estocada após secagem e assim a Comunidade consegue produção de óleo 

praticamente o ano inteiro. 

A extração do óleo deve ser feita logo após a secagem, devendo o fruto alcançar um 

teor de unidade entre 5 e 8 por cento do peso úmido. 

O aquecimento adequado da semente, mantendo as características físico-químicas 

dos óleos, antecede a prensagem que é seguida da filtragem quando serão separados 

os resíduos finos arrastados pelo óleo ao longo do processo de beneficiamento. O 

armazenamento deve ser feito com proteção à luz solar e entrada de ar.  
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Foram desenvolvidos, na própria comunidade, testes experimentais para obtenção de 

sabão e sabonete, a partir do óleo vegetal das oleaginosas uricuri, murumuru, 

andiroba e cajiroba. 

Foram feitas várias articulações institucionais visando o estabelecimento de parcerias, 

condição sine qua non para a viabilização do Projeto, como listadas abaixo: 

Agente Função 

IBAMA Apoio logístico de hospedagem e transporte da sede do Município 

para a Reserva e orientações quanto à legalidade da utilização dos 

recursos naturais, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, 

baseadas no Plano de Manejo da Reserva. 

Prefeitura 
Municipal de 

Carauari 

Participou das discussões sobre as atividades programadas para a 

Reserva, além de colaborar com o transporte da equipe, da sede do 

município até a Reserva e do fornecimento de material e 

instrumentos para execução de trabalhos de construção de viveiros. 

Interações da equipe do Projeto com as Secretarias de Educação e 

Saúde resultaram em diversos projetos de ações que melhoraram 

estes dois importantes itens das condições sociais da Comunidade 

do Roque. 

Movimento de 
Educação de 

Base 

Por sua atuação, já de longa data, junto aos ribeirinhos do 

Município, forneceu dados socioeconômicos dos habitantes da 

Reserva; participaram também das reuniões e salientavam 

enfaticamente as péssimas condições socioeconômicas dos 

moradores, principalmente quanto ao baixo padrão de vida, baixa 

produtividade, baixo nível de escolaridade e a falta de organização e 

liderança para o encaminhamento destas questões, na busca de 

soluções. 

Banco do Brasil Única instituição bancária do Município, na época, responsável pela 

execução de programas de financiamento da produção rural, 

visando a implantação, por parte dos moradores e com o apoio da 

equipe, de projetos de aproveitamento e comercialização de 

produtos da floresta. 

Instituto de Como repassador da política de desenvolvimento agrícola do 
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Desenvolvimento 
Agrícola do 
Amazonas 

Estado, este órgão atuou na distribuição de sementes e 

implementos agrícolas para os agricultores do município. 

Câmara de 
Vereadores 

Apoio e discussões de ações na Reserva 

INPA Realização de análises físico-químicas das oleaginosas murumuru, 

uricuri, andiroba, cajiroba e outras espécies vegetais, visando a 

obtenção de resultados que pudessem indicar o aproveitamento e 

potencialidade econômica de espécies nativas. 

Fundação 
Nacional de 

Saúde 

Elaboração de projetos de abastecimento de água e construção de 

fossas, submetidos aos órgãos competentes para aprovação e 

financiamento, ficando a Prefeitura responsável pela execução. 

Instituto de 
Proteção 

Ambiental do 
Amazonas – 

IPAAM 

Redimensionamento do Projeto com o objetivo de abarcar a 

totalidade das comunidades da Reserva no que diz respeito ao 

beneficiamento das sementes de oleaginosas. 

As atividades desenvolvidas em laboratório tinham por finalidade a investigação 

quanto a possíveis aproveitamentos dos óleos vegetais e das tortas resultantes de sua 

extração na alimentação humana ou animal e testes preliminares do grupo 

motogerador na Universidade do Amazonas, destinado à produção de energia na 

Comunidade do Roque; este gerador já havia sido testado por aproximadamente 

setecentas horas, em uma comunidade do interior de Rondônia, primeiramente com 

óleo de castanha podre (castanha do Pará) e posteriormente com óleo diesel; no 

entanto, havia a necessidade de se efetuarem testes com óleo de andiroba, principal 

oleaginosa encontrada na região, visando detectar qualquer anormalidade 

operacional, antes que o motor seguisse para a comunidade. Foram então realizados 

testes iniciais para verificação da compatibilidade do óleo com o motor, do ponto de 

vista da combustão. Devido à indisponibilidade de carga compatível com a potência do 

motor, não foi possível verificar o consumo específico (litro/kWh) do grupo. No entanto, 

do ponto de vista mecânico, não foi verificada qualquer anormalidade nos circuitos de 

injeção e combustão, quando se operou com vinte e cinco por cento da potência 

nominal. A inspeção visual dos componentes, especialmente pistões, foi feita após 

trinta horas de operação. 
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Com o desenvolvimento das atividades e diante dos resultados obtidos, foi possível 

articular uma nova etapa do Projeto que contou com a ANEEL e IPAAM para aumento 

da capacidade de produção de óleo, mediante a aquisição de novos equipamentos 

como prensas e filtros e ampliação das instalações prediais da fábrica. 

Assim, ficou acordada com os comunitários, a construção da mini-indústria e para o 

galpão de produção foi contratado um profissional, com nível de mestre-de-obras, que 

seria auxiliado por três moradores do Roque. Esta composição do quadro de 

trabalhadores teve como objetivo, além da construção civil, a capacitação da mão de 

obra local nas diversas modalidades profissionais envolvidas (servente, pedreiro, 

carpinteiro, eletricista, etc.) carentes na Comunidade. 

Na Figura 48 são apresentadas fotos da Fábrica, respectivamente, no sentido horário: 

secador de semente rotativo, secador solar de sementes, andiroba no secador, óleo 

de andiroba estocado, equipamento extrator de óleo vegetal e sede da fábrica. 

    

     

Figura 48 Fábrica de Óleo Vegetal do Roque 
Fonte: José de Castro Correia 

 

No processo de ajuda mútua para limpeza da área onde seria construída a mini-usina, 

os homens ficaram encarregados da derrubada e a capina ficou para homens e 

mulheres. 

A construção da mini-usina levou 6 meses devido às dificuldades provocadas pelo 

regime de águas do Rio Juruá.  

A título de ilustração, cita-se o caso da utilização da areia para a construção do 

galpão, que está disponível nas praias do rio Juruá durante a seca, mas seu transporte 

à Comunidade é extremamente difícil neste período devido ao isolamento da 
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Comunidade. No entanto, no período chuvoso, o acesso à Comunidade é possível por 

meio fluvial, mas as praias estão cobertas pelas águas, sem acesso às areias. 

A seleção de mão de obra local para operação da mini-usina foi realizada pela equipe 

técnica do Projeto e líderes comunitários, com o objetivo de treinar mão de obra local 

na operação de todos os equipamentos instalados. Os critérios adotados para seleção 

foram, prioritariamente a participação voluntária nas atividades de implantação do 

Projeto, número de familiares, estar estudando e as piores condições de moradia. 

A finalidade de se ter mão de obra capacitada está relacionada à autogestão e 

operação da mini-usina e à perspectiva de comercialização do óleo extraído, com 

consequente geração de renda para os envolvidos no processo de produção de óleo e 

geração de energia. 

A primeira equipe selecionada recebeu treinamento, no sentido de desenvolver as 

atividades na mini-indústria e ensinar para os próximos selecionados.  

A instrução foi dividida em várias etapas, onde, em cada uma, foram enfatizadas as 

questões de segurança contra acidentes, de higiene, de melhor e maior produtividade, 

assim como a operação e manutenção dos equipamentos (prensas manuais e 

elétricas, filtros-prensa, etc.). 

Foram ministrados cursos em: seleção de sementes, trituração de sementes para 

aquecimento, aquecimento adequado de sementes, ajustes das prensas para extração 

de óleo, filtragem e armazenamento de óleo, limpeza e manutenção dos equipamentos 

e operação do sistema de aquecimento de óleo térmico.  

O trabalho de produção de óleos na mini-usina envolve as atividades de desidratação 

natural (em estufa solar) das sementes, seleção, trituração, aquecimento, prensagem 

(etapa de extração do óleo), filtragem e embalagem do óleo.  

Cabe ressaltar que os trabalhadores foram capacitados para desempenharem todas 

as atividades do processo de produção de óleo.  

 

5.8.1. Experiências Desenvolvidas 

Dentro da perspectiva de multiaproveitamento das oleaginosas e de otimização de 

toda a cadeia de produção de óleo, algumas experiências colocadas em prática estão 

arroladas a seguir. 

Utilização da casca de murumuru e uricuri como combustível para aquecimento do 

sistema de produção de óleos vegetais com resultados satisfatórios como importante 
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matéria-prima a ser aproveitada no processo de produção. Os testes mostraram que 

tanto o murumuru quanto o uricuri fornecem aproximadamente o dobro dos resíduos 

necessários para o aquecimento do óleo térmico do sistema de aquecimento dos 

equipamentos, quando estas oleaginosas estão sendo processadas. Quanto aos 

resíduos de andiroba, representados basicamente pelo pó em forma de torta, 

resultante da extração - pois a casca é prensada junto com a massa - estes não 

apresentaram resultado satisfatório na queima, provavelmente em decorrência de sua 

forma física (tipo pó).  

A coleta de sementes para realização de testes experimentais previstos no Projeto foi 

realizada nas comunidades da Reserva e área do entorno, utilizando-se um barco tipo 

chalana (barco de baixo calado) com capacidade para oito toneladas. Para esta 

operação foram empregadas três pessoas apenas, tendo em vista que nos pontos de 

coleta os coletores locais ajudam na operação de embarque de sementes. Na safra de 

2001, foram envolvidas 253 famílias de 21 comunidades da Reserva. 

Foram realizadas experiências com a secagem de andiroba em estufa solar (Modelo 

EMBRAPA), para se verificar o tempo necessário para que as sementes estivessem 

aptas à extração do óleo. 

O processo de coleta de sementes de andiroba é realizado, normalmente, nos meses 

de fevereiro a maio, período de safra da maioria das oleaginosas da Reserva. A coleta 

é manual (a semente é coletada no solo, após despencar da árvore) e, geralmente, é 

realizada por membros da família - pai, mãe e filhos. As sementes coletadas são 

colocadas em sacos de fibra plástica ou paneiros confeccionados pelos próprios 

moradores. Após a coleta, as sementes são colocadas dentro d’água, por um período 

mínimo de 2 dias, para que seja eliminada, por afogamento, a larva que se alimenta da 

amêndoa, que a danifica e diminui o rendimento na extração de óleo. Após serem 

retiradas da água, as sementes são lavadas e medidas em latas com capacidade para 

18 litros. Após este processo, as sementes são colocadas em estufas solares, com 

capacidade para aproximadamente 40 latas, onde permanecem por um período em 

torno de 14 dias. Este tempo depende do nível de insolação. Durante tal período, a 

andiroba estabiliza seu peso seco, perdendo aproximadamente 45 por cento de 

umidade. 

O acompanhamento da perda de umidade da andiroba foi realizado utilizando-se um 

volume de 30 latas de andiroba. Para medição foi utilizada a média de 3 latas, que 

foram pesadas, logo após terem passado pelo processo de coleta, submersão em 

água por 2 dias e lavadas. A pesagem era realizada de dois em dois dias, em balança 
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comum e utilizando-se latas com capacidade para 18 litros. Após a pesagem, as 

sementes voltam para a estufa, onde são revolvidas diariamente com as demais.  

Um dos objetivos do Projeto era a produção de ração animal, a partir dos resíduos da 

extração de óleo e outros componentes que necessitam ser adicionados. Foram 

realizados testes com torta de murumuru e uricuri misturados a outros ingredientes 

para produção de ração destinada a frangos. Os resultados apontaram uma boa 

aceitação pelos animais e o seu desenvolvimento, em termos de peso, foi equivalente 

àquele observado quando se utiliza apenas a ração balanceada. Todavia, testes 

semelhantes realizados com a torta da andiroba não deram resultados satisfatórios, 

pois não houve aceitação pelos animais. 

Deve ser salientado que a ideia inicial do Projeto era produção de óleo vegetal para 

geração de energia elétrica. Diante da valorização dos óleos vegetais e o interesse da 

indústria cosmética e farmacêutica, em especial, pelo óleo extraído da andiroba pela 

empresa Natura (caixa de texto), o óleo passou a ser comercializado e a energia 

elétrica continuou sendo gerada a partir de óleo diesel. 

 

 

A Andiroba do Médio Juruá 

Natura Ekos foi buscar no estado do Amazonas um de seus mais importantes ativos: a 

andiroba. A Reserva Extrativista do Médio Juruá abrange um território de 253 mil hectares de 

floresta.  

A Resex do Médio Juruá foi criada para ser gerida pelo Ibama em conjunto com os 

representantes dos moradores, organizados numa associação. Foi formada a Amaremju como 

entidade de representação dos moradores. Como o Ibama também necessitava de apoio das 

outras organizações existentes para mobilizar os moradores, estes, além de comporem o 

Conselho, indicaram pessoas que sobrepuseram seus papéis de representação. Assim, surgiu 

a CODAEMJ. 

A Cooperativa do Desenvolvimento Agroextrativista do Médio Juruá foi criada pelo apoio direto 

da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) para organizar, gerir e comercializar produtos 
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da fábrica de extração de óleos de sementes oleaginosas sediada na Comunidade do Roque, 

que já tinha uma razoável organização comunitária. Atualmente são 300 famílias na região. 

O relacionamento Médio Juruá – Natura existe desde 1999. Desde então, a Natura investe em 

estudos na região e na parceria com a cooperativa. Para melhora de sua produção a Codaemj 

recebeu investimentos para certificação e manejo, capacitações, estudos e assessorias. O 

fornecimento de insumos da biodiversidade brasileira teve início em 2003. 

A parceria rendeu muitos frutos. Com secadores de sementes, a fábrica de extração de óleos e 

vários projetos para a melhoria da produção, a cooperativa agregou valor a seus insumos. 

Capacitação sobre o conceito de agrofloresta e investimento em boas práticas de manejo 

permitiram a convivência pacífica entre o sustento e a conservação. Além disso, os recursos 

possibilitaram a compra de maquinário e barcos, facilitando o transporte dos antes isolados 

extrativistas. 

O relacionamento com a Natura possibilitou ainda a compra de dois barcos e um secador de 

sementes em 2004. Em 2008, a cooperativa teve acesso a uma consultoria contábil para 

facilitar a relação comercial com seus compradores. Os produtores passaram, no mesmo ano, 

por um treinamento de Boas Práticas de Coleta, além de um curso sobre Viveiros e Mudas. Em 

2009, a cooperativa recebeu um treinamento em gestão administrativa. 

www.naturaekos.com.br 

 

5.9. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

A Comunidade conta hoje com serviços públicos como Posto de Saúde e escola de 

ensino fundamental, Telecurso 2000, Centro Comunitário, energia elétrica provida de 

geradores movidos a óleo diesel, telefone público, poços artesianos e rede de 

distribuição de água.  

Na sede da Comunidade está localizada a micro-usina de produção de óleos vegetais 

que deu origem à parceria comercial com a empresa Cognis, que compra óleos de 

andiroba e de murumuru produzidos localmente. A Cognis, em parceria com a Natura, 

focou no desenvolvimento de ingredientes amazônicos para o setor de cosméticos, 

retrabalhando o óleo de andiroba, de castanha-do-Brasil e a manteiga de cupuaçu, 

vindos do Amapá, do Amazonas ou de Rondônia [96]. 

 

5.9.1. Condições Sanitárias e de Infraestrutura 

5.9.1.1. Habitação 
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Como pode ser ver na Figura 49, em 2009 as casas não eram mais cobertas de palha, 

encontravam-se em ótimo estado de conservação e limpeza, eram espaçosas e 

seguiam, na medida do possível, o croqui elaborado para o processo de crescimento 

da Comunidade. 

Quase todas as residências são de madeira, a maioria com qualidade de construção, 

cobertura de zinco e com pintura simples, algumas até com esmero [75]. 

 

Figura 49 - Roque em 2009 
Fonte: Visita à Comunidade em setembro de 2009 

 

5.9.1.2. Alimentação 

Como resultado de ações do Projeto na área agronômica, foi observado o cultivo de 

legumes e verduras e sua utilização na dieta alimentar dos grupos familiares. 

 

5.9.1.3. Abastecimento D’água e Saúde 

Esta foi uma área que, embora o Projeto não tivesse como atuar diretamente, tendo 

em vista que na equipe não se dispunha de um profissional com formação afim, a 

disponibilidade de energia permitiu a instalação de um poço artesiano, equipado com 

uma bomba elétrica de sucção e um conjunto de caixas d’água com capacidade para 

dez mil litros. A disponibilidade de água de qualidade teve reflexo imediato na saúde 
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de muitos membros da comunidade, especialmente nas crianças, tendo em vista a 

grande diminuição do índice de verminose, conforme depoimento do agente de saúde 

local. 

A distribuição de água na Comunidade é feita através de rede hidráulica, na qual os 

domicílios são conectados. Porém, é importante destacar que ainda não foi suficiente 

para abastecer a comunidade de acordo com os padrões determinados pela 

Organização Mundial de Saúde.  

 

5.9.1.4. Destino do lixo 

Apesar do acúmulo de lixo ainda ser incipiente na Comunidade, foi desenvolvido junto 

com os moradores, um processo educativo, de cunho ambiental, no sentido da 

limpeza dos igarapés e da seletividade e destinação correta do lixo. Os resultados 

foram visíveis, merecendo destaque a circunvizinhança das escolas, constantemente 

limpas pelos estudantes. 

 

5.9.1.5. Destino dos Dejetos Humanos 

Através de articulações junto à Secretaria de Saúde do Município de Carauari, foi 

possível instalar 49 sanitários. Esta foi mais uma iniciativa com reflexo positivo na 

saúde local, especialmente com relação à disseminação de verminoses. 

 

5.9.1.6. Energia Elétrica 

A Comunidade dispõe hoje de 2 motores em funcionamento: um grupo-gerador de 

66HP (MWM), em torno de 50 kW e outro de 45 HP (KIA), cerca de 38 kW a diesel. As 

residências dispõem de energia elétrica durante o funcionamento da fábrica e no 

período noturno.  

Há outros pequenos motores na Comunidade, doados por governador ou 

intermediados por prefeitos que não funcionam por falta de manutenção. 

Contemplada pelo Projeto, a distribuição de energia se faz atualmente por uma nova 

rede elétrica, em substituição a que existia, que era técnica e economicamente 

deficiente. A nova rede elétrica, pelo seu padrão de qualidade, permite um grande 

aumento da demanda residencial, bem como a instalação de cargas que visem a 

produção local. 

Há pontos de iluminação pública ao longo das três ruas da Comunidade. 
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No Quadro 5 pode-se verificar os tipos de energéticos utilizados na Comunidade do 

Roque em 2000, como eram consumidos e quanto representavam em termos de gasto 

mensal da Comunidade em reais (R$). 

 

Quadro 4 - Balanço de Energia e Custos na Comunidade do Roque 
Fonte: PARÉDIO, [97] 

 

Como pode ser observado a partir da pesquisa de campo realizada no Roque em 

2000,  a Comunidade tinha um gasto superior a 240 litros de óleo diesel na geração de 

energia elétrica com a operação do grupogerador no período de 18:30 às 22:30 horas, 

ou seja, 2 litros por hora, por dia. 

A grande diferença é que após a implantação da fábrica de óleos vegetais, a 

Comunidade passou a ter renda para adquirir o combustível necessário para suprir a 

carga residencial, o que lhe conferiu maior grau de independência.  

Em termos de eletrodomésticos, foi observado na visita em 2009, que várias famílias 

já possuíam eletrodomésticos como televisão, DVD, aparelho de som e freezers. 
Cabe observar que várias famílias adquirem somente o freezer e não geladeira porque 

como não são abastecidos por energia elétrica durante 24 horas, o freezer é capaz de 

manter os alimentos refrigerados por mais tempo. 

 

5.9.2. Aspectos Socioeconômicos 

5.9.2.1. População 

Em setembro de 2000, foi realizado levantamento socioeconômico no Roque, pela 

equipe do Projeto, no sentido de retratar a situação da Comunidade ex post. A 

pesquisa foi realizada através da aplicação de formulários, observação direta e 

registros fotográficos que ilustraram as mudanças ocorridas desde 1998. 
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Do total de 309 habitantes, 159 eram do sexo feminino e 150 do sexo masculino, 

sendo 158 crianças, 98 adultos, 47 adolescentes e 6 idosos. 

No que se refere ao índice de mortalidade, durante o período de abril de 1998 até 

setembro de 2000, morreram duas crianças e um idoso, cujos diagnósticos são 

desconhecidos por parte da Comunidade, uma vez que não há profissionais da área 

de saúde (médicos ou enfermeiros) atuando na região. 

 

5.9.2.2. Educação 

A Comunidade tem hoje uma escola de Ensino Fundamental que funciona também à 

noite. 

Com a implantação do Programa de Educação à Distância - TC 2000, através da 

parceria Universidade do Amazonas e Prefeitura Municipal de Carauari, foi possível 

construir uma escola com capacidade para atender cerca de 40 alunos, de 5ª a 8ª 

série; tal nível de escolaridade era ausente na área rural de Carauari até a 

implantação desse Programa. Inicialmente, o Programa atendia alunos do Roque e 

das Comunidades Jaburi e Nova Esperança. 

Segundo PARÉDIO [97] apud PTU [93], o Programa significou, segundo depoimentos 

das lideranças das comunidades, um marco na Educação dos habitantes da REMJ 

que há mais de 20 anos esperava por este acontecimento. 

Embora com algumas dificuldades de ordem operacional e principalmente devido à 

relação social dos envolvidos, pode-se considerar que esta iniciativa foi responsável 

pelo encorajamento da implantação do mesmo curso em outras comunidades. 

Através de um trabalho realizado pela equipe do Projeto junto à Comunidade, foi 

possível iniciar três turmas de alunos, com professores voluntários da própria 

Comunidade. A esse respeito, cabe ressaltar carências de toda ordem como de 

capacitação para os professores, de ambiente adequado para trabalhar com crianças, 

de merenda escolar e de material didático, entre outras. 

Discussões com a Secretaria de Educação do Município trouxeram o apoio inicial de 

material didático (cadernos, lápis, pinceis, papel ofício, tinta e papel estêncil). Porém, 

naquele momento não foi suficiente para atender as demandas levantadas para se 

trabalhar com a educação infantil, principalmente o atendimento da merenda escolar, 

que reforça a presença ativa das crianças em sala de aula. 
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A partir da própria Comunidade foi possível reunir os esforços dos pais das crianças, 

no sentido de arrecadar alimentos (farinha de mandioca, sal, leite, banana e óleo) para 

o preparo da merenda escolar feita pelas mães. Entretanto, sérias eram as 

dificuldades, visto que a produção básica (farinha de mandioca e banana) dos 

pequenos produtores é de subsistência e eventualmente servem para troca por 

alimentos industrializados (óleo, leite, açúcar, café), o que tornou difícil o trabalho com 

as crianças.  

Além dessas dificuldades, o período de escassez do pescado reforça ainda mais as 

dificuldades enfrentadas. 

Outro entrave na educação infantil diz respeito ao aspecto produtivo das famílias: 

observou-se que a produção tende a aumentar quando os pais, ou os responsáveis 

pela família, estão totalmente voltados para o trabalho, juntamente com os filhos. 

No decorrer do desenvolvimento das atividades realizadas na Comunidade, foi 

possível perceber grandes dificuldades sentidas pelos pais, impostas pela quantidade 

de crianças, por falta de atividades/espaço que lhes ocupasse o tempo [97]. Com a 

ajuda voluntária de alguns membros da Comunidade foram desenvolvidos trabalhos 

de educação informal com crianças de três a seis anos de idade, o que despertou 

grande interesse pela iniciativa, tanto por parte dos professores voluntários quanto por 

parte das crianças. Dos professores, verificou-se também o compromisso, gerando 

como resultado o reconhecimento, respeito e valorização destes na Comunidade. E 

das crianças, segundo relatos de técnicos envolvidos no Projeto, foi emocionante 

observar o fascínio em ter um lápis, um caderno para rabiscar e até mesmo um lanche 

na hora da merenda. Além, é claro, da estima e do respeito prestado aos professores 

[97]. 

 

5.9.2.3. Capacitação Profissional 

Durante o desenvolvimento do Projeto, houve treinamento de pessoal em liderança, 

relações humanas, alimentação alternativa, planejamento da pequena propriedade 

familiar, instalações elétricas, gerenciamento de pequenos empreendimentos, entre 

outros conhecimentos. 

Na área agronômica foram realizados cursos de avicultura e plantas medicinais. 

Os 48 entrevistados em 2000 relataram que sua vida modificou de 1998 para aquela 

data; destes, 28 (quase 60%) afirmaram que as mudanças deram-se graças à 

participação nos treinamentos/cursos devido ao nível de conhecimentos/informações 



174 

 

adquiridas; 10 responderam que melhoraram a relação com a família e a comunidade; 

4 responderam ter melhorado a produção e 2 responderam que a melhoria de vida foi 

devido a terem melhorado a renda familiar. 

 

5.9.2.4. Atividades Econômicas 

A Comunidade do Roque hoje produz e comercializa óleos vegetais com a finalidade 

de abastecer a indústria de cosméticos. 

Normalmente, as atividades da agricultura são desenvolvidas pelos pais/responsáveis 

pela família, muito embora, desde muito cedo, as crianças são levadas pelos pais para 

trabalhar no roçado. Aqueles que já podem realizar as atividades, quando não estão 

em sala de aula são aproveitados para ajudar no plantio e produção da farinha. 

O processo de plantio e produção da farinha de mandioca exige mão de obra 

masculina e feminina. A esse respeito, percebe-se que as atividades que necessitam 

de maior dispêndio de energia são realizadas pelos homens, enquanto aquelas 

consideradas de menor dispêndio são desenvolvidas pelas mulheres e crianças.  

Há duas pequenas mercearias, muito simples, instaladas nas próprias casas dos 

moradores, que surgiram após a implantação do Projeto [97]. 

Alguns moradores possuem equipamentos para fabricarem móveis e artefatos de 

madeira. 

 

5.9.2.5. Renda Familiar 

Com a expansão da capacidade de produção de óleo, decorrente da instalação dos 

secadores de sementes, o número de famílias beneficiadas passou de 282 em 2002 

para 486 em 2006, com aumento relativo da renda familiar em torno de 40 por cento 

[88]. 

A geração de renda vem se dando da seguinte forma: pelo emprego direto de 13 

pessoas na produção de óleo, 8 pessoas no transporte de sementes, cerca de 60 

pessoas na quebra de sementes de murumuru (emprego temporário) e 385 famílias 

envolvidas na coleta de sementes nas próprias comunidades.  

No processo de quebra de sementes, a grande maioria era de mulheres [88] que já 

não mais quebram as sementes, apenas, catam as amêndoas, pois a Comunidade 

agora dispõe de um quebrador de sementes secas de murumuru e uricuri. 
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A coleta de sementes de andiroba, murumuru, uricuri feita pelos comunitários, do 

Roque e de outras comunidades da Reserva, apresenta-se como boa possibilidade de 

aumento da renda familiar da Região.  

Na visita ao Roque em setembro de 2009 foi observado o quanto a vida deles 

modificou após o Projeto e a melhoria das condições de renda.  

O sonho antigo das famílias de terem panelas bonitas expostas havia sido substituído 

pela ambição de comprar uma TV mais moderna ou um boi para transporte da carga 

hoje feito no lombo dos habitantes (Figuras 50 a 53). Alguns já tinham telefones 

celulares e gostariam de adquirir computador para poder participar da era digital. 

�

Figura 50 - Transporte de Farinha na 
Comunidade de Boa Esperança 

Fonte: Visita à comunidade em 2009 

Figura 51 - Casa do Popó na Comunidade do 
Roque 

Fonte: Visita à comunidade em 2009 
 
 
 
 

  � 

 
Figura 52 – Freezer na casa do Popó 

Fonte: Visita à comunidade em 2009 

 

 
Figura 53 – Popó e Professor Castro  

Fonte: Visita à comunidade em 2009 
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5.9.2.6. Organização Sociopolítica 

O levantamento realizado em 2000 foi abrangente, abarcando temas como 

organização sociopolítica, nível de mobilização dos comunitários e religião, entre 

outros. 

O cenário do meio rural é marcado por várias lutas travadas pelos 

produtores/trabalhadores rurais, ribeirinhos, extrativistas, pescadores e seringueiros, 

na busca da garantia da alimentação e da sobrevivência dos grupos domésticos. 

Apesar de todo um trabalho de organização que vem sendo desenvolvido na área da 

Reserva há mais de trinta anos, através do Movimento de Educação de Base, ainda é 

preciso reunir esforços para que o trabalho desenvolvido por parte de cada instituição 

local parceira possa ser acompanhado e, eventualmente, apoiado pelas demais, de 

forma sistematizada. No âmbito da Reserva Extrativista há inúmeras instituições 

atuando - Igreja, Universidades, Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de 

Produção, Associação dos Produtores de Carauari, Greenpeace, Movimento de 

Educação de Base, Associação dos Pescadores, Ibama, Incra, entre outras. 

Logo, em torno dessas instituições há interesses, necessidades e posturas ideológicas 

que ora convergem e ora divergem.  

Do total de 48 entrevistados no Roque em 2000, 40 moradores participavam dos 

grupos sociais locais (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carauari - STRC e 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Carauari - ASPROC).  

 

5.9.2.7. Questão de Gênero  

As mudanças ocorridas na Comunidade, em especial no dia a dia das mulheres, foram 

sentidas com profunda emoção pelas moradoras, conforme citação abaixo. 

 

As entrevistas continuaram até encontrar Maria. Ao ser indagada 
sobre mudanças vivenciadas ao participar das atividades vinculadas 
ao Projeto Óleos Vegetais, Maria, antes de responder, respirou 
profundamente, os globos oculares saltaram e começou a proferir 
com veemência palavras que remetiam à ação, reivindicação, luta, 
força, realização. Ana Maria Andrade Lima de Almeida, [98]. 

 

Observou-se junto à Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), a 

participação ativa dos homens nas instituições locais (sindicatos, associações), 
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enquanto as mulheres não faziam parte de nenhum tipo de organização, salvo 

algumas que eram associadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carauari. 

Depois de dois anos de discussões com o MEB e a ASPROC, a respeito da 

importância da mulher no processo de organização política, estes resolveram 

organizar, pela primeira vez na história do Município de Carauari, o Primeiro 

Encontro de Mulheres da Reserva Extrativista do Médio Juruá, realizado na 

Comunidade de Bom Jesus, com a participação de representantes de todas as 

comunidades. 

Este encontro serviu para aproximar as mulheres das várias comunidades, 

oportunidade em que discutiram os problemas vivenciados pelas mesmas. Nesta 

oportunidade foi marcado um segundo encontro, ocorrido na comunidade do 

Mandioca. 

A recém participação da mulher nas reuniões promovidas pelo MEB e ASPROC iniciou 

uma tomada de consciência, analisando sentimentos, percepções e formas de 

expressão e elas chegaram a assumir cargos eletivos no Conselho Deliberativo, 

responsável pela aprovação do Plano de Manejo dos Recursos Florestais da REMJ 
[96]. 

Pode se observar explicitamente a tradicional divisão de tarefas no plantio e produção 

da mandioca conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 –Mão de Obra no Plantio e Produção de Mandioca 
Fonte: PARÉDIO, [97] 

 

Segundo o Coordenador do Projeto, as mulheres foram pioneiras em acreditarem no 

Projeto, vislumbrando as transformações que poderiam advir para sua família com o 

sucesso das iniciativas. Elas representam 65 por cento da mão de obra envolvida na 

cadeia produtiva do óleo vegetal no Roque. 
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As primeiras coletas de frutos foram remuneradas pelo Projeto, já trazendo ganhos 

monetários para aqueles que acreditaram inicialmente na iniciativa. É interessante 

observar que as mulheres foram as primeiras a se dedicarem às atividades e estavam 

em maior número nas tarefas de coleta e na produção de óleo. Para elas, a 

perspectiva de “trabalhar fora” mudou essencialmente seu “olhar para a vida”. Sua 

vaidade e autoestima estavam mais elevadas e se “produziam” para o trabalho, 

despertando curiosidade nos maridos. 

Sentiam-se mais amparadas com os ganhos de seu esforço, podendo proporcionar 

melhores condições para seus familiares, o que lhes dava muita gratificação. 

Vale mencionar um dito popular entre os habitantes da Floresta: “ver para crer”. Os 

homens resistem em se engajar nos Projetos que chegam às comunidades devido às 

várias experiências das quais foram “objeto de pesquisa” e que não tiveram 

sustentabilidade. São representantes de ONG’s, universidades, órgãos do governo 

federal, estadual ou municipal, entre outros, que se aproximam dos florestanos 

levando ideias, projetos, experiências que se extinguem após a saída deles das 

comunidades, o que os leva a desconfiarem quando aparecem novas iniciativas. 

 

5.9.2.8. Organização Comunitária 

Os pequenos produtores da Comunidade do Roque já possuíam tradição em participar 

da preservação dos lagos de quelônios (tartarugas e tracajás), muito antes da criação 

da Reserva Extrativista. Nesse processo de organização comunitária, muitos 

expressaram suas experiências de vida, de trabalho, do cotidiano e expressaram a 

importância e necessidade das organizações, exemplificadas pelo depoimento de um 

dos entrevistados, como transcrito a seguir: “Viver unido e reunir todo mundo para 

trabalhar unido”. 

Através dos depoimentos dos comunitários, pode-se perceber o sentimento presente 

neles e universal de “ter uma vida melhor e ser valorizado”. Essa concepção se faz 

presente nos depoimentos dos que moram na região do Juruá. Através de suas falas, 

eles expressam o abandono em que vivem. Abandono esse relacionado não somente 

com as condições de bem estar social, mas também no sentido de serem ouvidos, 

respeitados e, principalmente, reconhecidos e valorizados. 
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5.9.2.9. Religião 

Através do levantamento constatou-se que 62,40 por cento dos entrevistados 

frequentavam a religião católica, 33,33 por cento eram evangélicos e 4,16 por cento 

não frequentavam nenhuma das duas. 

A questão religiosa nas comunidades é motivo de muitas divergências, conflitos e 

desagregação, podendo comprometer o envolvimento dos comunitários no Projeto, se 

não for bem trabalhada. 

 

5.9.2.10. Aprendizados a partir da Experiência na Comunidade do Roque  

A transformação da Comunidade e dos moradores do Roque é expressa com muito 

sentimento, como pode ser visto na citação que segue. 

 

Ao dialogar com Jaú, um morador do Roque, observamos uma 
atitude contemplativa. Encostado num pilar de madeira de sua casa, 
Jaú elevava o rosto, olhava para o vazio e falava de sentimentos. 
Expressou que a participação no Projeto mudou sua forma de ver as 
pessoas e o mundo. As coisas passaram a ter um sentido e uma 
razão de ser. A participação nas questões comunitárias passou a ser 
um direito, além de um dever, que requeria sua mobilização para 
realização. Tudo isso expresso numa forma reflexiva, sentida e 
sofrida... Ana Maria Andrade Lima de Almeida, [98] 

 

A experiência desenvolvida na Comunidade do Roque reúne um vasto aprendizado 

sobre atendimento de energia elétrica às populações tradicionais do Estado do 

Amazonas. 

Para replicação do Projeto em outras experiências, algumas observações devem ser 

salientadas como a realização das atividades, de uma maneira geral, terem sido 

realizadas pela própria Comunidade, com o apoio técnico da equipe. Além disso, foi 

constatada a importância vital do acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, 

em especial nos aspectos relacionados com novos hábitos, costumes, valores, relação 

social, forma de trabalho, lideranças, habilidades, entre outros. 

Na aplicação do Projeto na Comunidade do Roque, foram de fundamental importância 

para a sustentabilidade das iniciativas e criação de autonomia dos comunitários, inter 

alia, as reuniões constantes durante todas as etapas, o planejamento das atividades 

locais e na Reserva e o acompanhamento constante das atividades realizadas no 

âmbito do Projeto por parte de toda a equipe técnica, discutindo e propondo soluções 

para as questões e dificuldades que iam se apresentando ao longo dos trabalhos. Tal 
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procedimento representava intercâmbio permanente intraequipe e entre equipe e 

Comunidade. 

Os comunitários passaram a sentirem-se valorizados e como consequência passaram 

a valorizar a Floresta. 

A implantação do projeto na REMJ ofereceu possibilidades concretas de agregar valor 

às espécies arbóreas pesquisadas, abundantes na região. 

O manejo florestal, além de proporcionar trabalho e renda, colocou a REMJ e seus 

arredores no mapa das potencialidades econômicas da Amazônia, provando que a 

floresta-em-pé pode ser bem lucrativa. 

O que era para ser um Projeto de geração de energia transformou-se em um projeto 

de geração de renda. Enquanto em 2002/2003 a Comunidade produzia 3 toneladas de 

óleo, para 2010 a Cognis encomendou 25 toneladas de óleo a R$24,00 por quilo. Os 

comunitários hoje detêm conhecimento das Boas Práticas60 de fabricação de óleo 

vegetal de boa qualidade que pode ser utilizado nas indústrias farmacêutica, 

cosmética e alimentícia. 

Planejamento das operações foi o grande salto de qualidade: os florestanos não 

dispunham da habilidade de planejar: é um dia atrás do outro e assim vão 

levando... Mas para comercializar 25 toneladas de óleo em um ano, é necessário 

planejamento desde outubro do ano anterior em termos de coleta, logística, transporte, 

etc. para a safra de andiroba que vai de fim de janeiro a maio e murumuru de março a 

junho/julho, contando com sementes de boa qualidade. 

Segundo o Coordenador, Roque passou de uma capacidade de produção do óleo de 

andiroba de 20 quilos por dia para cerca de 800 quilos por dia. São cerca de 500 

famílias da região envolvidas no Projeto.  

A equipe entende que a assistência aos moradores deve continuar porque novas 

espécies estão na lista de possíveis aproveitamentos adicionais, como é o caso da 

ucuúba (ou virola), fonte natural de sabão, do uricuri e do cacau nativo.  

A UFAM continua colaborando com os comunitários aperfeiçoando técnicas, 

realizando testes, percebendo novas formas de trabalhar. Eles hoje já dispõem de um 

arcabouço de técnicas que não dispunham quando do início do Projeto. O processo de 

secagem das sementes hoje é através de Ventilação Forçada, melhorando a 

qualidade do óleo. Para secagem também pode ser usado o forno de farinha. Se o 
                                                 
60As Boas Práticas da cadeia produtiva dos óleos vegetais têm como objetivo básico alcançar uma boa qualidade 
(basicamente traduzida em termos de baixo índice de acidez ou de peróxidos) e altos rendimentos na sua extração, 
aliados à garantia de regeneração das espécies oleaginosas utilizadas 
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forno é manual, no futuro poderão automatizá-lo. São várias possibilidades que podem 

ser exploradas na cadeia produtiva. Enfim, há necessidade de continuidade no 

aperfeiçoamento, o que é possível com a permanência dos responsáveis pelo Projeto 

voltando periodicamente à Comunidade. Há ainda a possibilidade de aproveitamento 

do óleo residual contido nas amêndoas (cerca de 15%), que pode ser extraído com 

solvente. Este óleo não poderá ser aproveitado na indústria cosmética devido à 

composição química do solvente, mas poderá ter outra destinação. 

O aproveitamento da biomassa resultante da extração do óleo deve ter um 

planejamento e direcionamento para aumentar a rentabilidade comercial da cadeia 

produtiva do óleo, já que por tonelada de óleo produzido, são geradas 3,5 ton de 

resíduos de andiroba, 12 ton de murumuru e 15 ton de uricuri. Atualmente, o resíduo 

da andiroba é praticamente todo descartado, pois tem impedimentos para ser 

aproveitado para geração de energia elétrica através da queima e como ração animal. 

Os resíduos de murumuru e uricuri são parcialmente utilizados na queima para 

secagem das sementes. Parte do resíduo da andiroba e a torta resultante da extração 

do óleo de murumuru e de uricuri viram adubo. 

Na evolução, deve-se também buscar uma alternativa renovável ao combustível 

mineral em substituição ao óleo diesel, que seja potencialmente interessante e 

adequada à comunidade, com possibilidade de expansão e agregação de novas 

cargas, demanda oriunda do  crescimento da localidade. 

Observa-se também a necessidade de capacitação nos conceitos de uso eficiente de 

energia, pois muitas vezes os comunitários “são perdulários” quanto à energia, 

deixando as luzes acesas durante o dia. 

Como resultado do projeto, foi elaborado o Manual de Boas Práticas de Produção de 

Óleo Andiroba, murumuru e uricuri para ir capacitando os comunitários do Roque e de 

outras comunidades. Até setembro de 2009 já haviam sido implantados oito projetos 

de produção de óleo vegetal na região, espelhados na experiência do Roque e 

replicados com o aprendizado a partir dos problemas do Projeto pioneiro. Com 

certeza, independente de ter gerado energia elétrica o projeto apontou caminhos e 

soluções sustentáveis para os habitantes da região. 

A agregação de conhecimento no desempenho das atividades do Projeto somada ao 

ensino de 5ª a 8ª série através do Telecurso 2º Grau possibilitou aos comunitários 

colocação em funções na Petrobras. 
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Novos projetos podem ser construídos na região como, por exemplo, o aproveitamento 

das cascas lenhosas para geração de energia, assim como aperfeiçoamentos no 

sistema de coleta dos frutos.  

Os colaboradores da produção de óleo da REMJ estavam elaborando, quando da 

visita em setembro de 2009, uma publicação chamada Metodologia de Implantação 

de Projetos de Energia e Renda para disseminar os conhecimentos já adquiridos 

sobre o assunto, focando na sustentabilidade econômica, ambiental e de gestão das 

iniciativas.  

É importante salientar que a economia da Comunidade não deve estar baseada 

inteiramente na renda gerada por um produto somente, com o risco de acontecer o 

mesmo ocorrido com a borracha. Devem ser desenvolvidas e exploradas outras 

frentes de geração de renda na Comunidade devido ao risco da concorrência. 

Interessante observar como os comunitários desenvolveram capacidades e 

habilidades como a observação: segundo o Professor Castro, eles hoje identificam 

quem vem pelo rio pelo barulho do motor. Eles conhecem bem melhor o habitat deles. 

Foi dito o quanto eles se sentem felizes em conseguir renda sem derrubar a floresta, o 

que não lhes passava pela cabeça antes do Projeto. 

De acordo com Manoel Silva da Cunha, Presidente do Conselho Nacional de 

Seringueiros,  

 

 

A experiência dos óleos vegetais na Reserva do Juruá deu certo: 
antes, moravam em casinhas de palha, onde no máximo havia uma 
parede no meio, que dividia a sala do quarto; na cozinha, eles tinham 
umas duas panelas, uma que cozinhava para os meninos menores e 
outra para os maiores. Hoje está todo mundo numa casa digna, numa 
casinha pintada, onde tem quarto para sua família inteira separado, 
tem uma cozinha com fogão a gás, uma sala, muitas com televisão e 
antena parabólica, um aparelho de som para a família. Porque quem 
mora na floresta também tem desejos e direito de ver o mundo lá 
fora, pelo menos pela televisão [89]. 

 

Através do Roque pode ser observado que a utilização sustentável de espécies 

nativas e seus produtos na industrialização de medicamentos e cosméticos é uma 

oportunidade de negócios que pode gerar riqueza aos povos da Amazônia. 

A experiência do Roque nos leva a ter mais certeza que os projetos de eletrificação 

em regiões isoladas e rurais de baixa renda devem ser planejados em parceria com 

outras iniciativas que propiciem à população melhorias de vida como atendimento 
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médico, acesso à água potável, a ensino e fundamentalmente à geração de renda, ou 

estarão fadados à não sustentabilidade.  

O que se espera efetivamente destas iniciativas é que a comunidade alcance um grau 

de autonomia e capacidade para o seu desenvolvimento sustentável. 

Roque, após o Projeto, tem hoje visibilidade e valorização dos ribeirinhos em termos 

sociais.  

No quadro que segue estão identificados e avaliados os principais aspectos da 

Comunidade do Roque antes e após a implantação do projeto, de acordo com a 

literatura disponível, entrevistas e visita ao local. 
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A COMUNIDADE DO ROQUE 
 ANTES DO PROJETO COM O PROJETO 

Habitação 

45 casas, 232 pessoas 
Cobertas por palha 
4 sanitários na Comunidade 
Condições precárias e deterioradas 

50 casas, 309 habitantes 
Cobertas com zinco 
Espaçosas, ótimo estado de conservação, limpeza,  
Qualidade de construção e esmero 
49 sanitários 

Abastecimento d’água 
Sem poço artesiano 
Água do igarapé para tudo, inclusive 
dejetos humanos 

Poços artesianos, bomba elétrica, caixas d’água 
Rede de Distribuição de Água 

Alimentação Peixe, farinha, galinha caipira 
Na cheia é difícil a pesca 

Inclusão na dieta alimentar de legumes e verduras cultivadas 
localmente  
 

Lixo Composto de restos de alimentos 
Limpeza dos igarapés, seleção e destino correto do lixo 
Limpeza em torno das escolas 
Lixo “mais” industrial 

Saúde 

Sem Posto de Saúde 
Com Auxiliar de Enfermagem 
140 pessoas contraíram malária  
Banhos no lago ao anoitecer 
Sem proteção contra mosquitos 

Posto de Saúde 
Menos doenças e verminoses, com a disponibilidade de água de 
qualidade e construção de sanitários 
Malária praticamente erradicada 

Comunicação Rádio ligado com a central em 
Carauari para necessidades Telefone Público 

Energia Elétrica 

Motogerador diesel de 18 kVA – entre 
18:00 e 22:00 
Suprimento do diesel sob a 
responsabilidade dos comunitários 

Nova minirrede de 700 metros, trifásica, atendendo a 50 
residências e possibilidade de aumento de carga 
Geradores a diesel, diurno (horário da fábrica) e noturno 
Demais geradores da Comunidade não funcionam por falta de 
manutenção 

Educação Uma escola, duas salas para 50 alunos 
no total, de 1ª a 4ª séries 

Projeto de Educação à Distância – Com Telecurso 2000, foi 
construída uma escola de 5ª à 8ª para atender 40 alunos 
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 ANTES DO PROJETO COM O PROJETO 
29 crianças em idade escolar, fora da 
escola 
Jovens vão a Carauari para segundo 
grau (e não retornam) 

Escola de Ensino Fundamental, funcionando também à noite 

Crianças e Adolescentes Ajuda aos pais na agricultura e na 
pesca 

Quando não estão estudando, colaboram com os familiares nas 
atividades de plantio e produção de farinha 

Valorização do Saber 
Local  

Cursos de produção artesanal em palha, vime, cerâmica, 
carpintaria, desenvolvimento agrícola, medicina alternativa 
(plantas medicinais), produção caseira de doces, produção de óleo, 
avicultura. 

Centro Comunitário  Construção do primeiro 

Treinamento  

Para instalação elétrica e manutenção da rede 
Treinamento em liderança, relações humanas, alimentação 
alternativa, planejamento da pequena propriedade familiar, 
instalações elétricas, gerenciamento de pequenos empreendimentos 
Capacitação para as atividades da mini-indústria: segurança 
contra acidentes, higiene, seleção, trituração e aquecimento de 
sementes, operação e manutenção dos equipamentos como prensas, 
filtros,sistemas de aquecimento e de armazenamento de óleo  

Atividade econômica Muitas vezes “escambo” Produzem e comercializam óleos vegetais para indústria de 
cosméticos 

Capacidade de Produção 
de Óleo 20 kg/dia 800 kg/dia 

Renda Familiar R$60,00 

500 famílias beneficiadas também nas comunidades vizinhas, em 
coleta e transporte de sementes, quebra e cata de sementes, 
produção de óleo 
Encomenda de 25 toneladas de óleo para 2010 a R$24,00 o quilo 

Utensílios e 
Eletrodomésticos Panelas Freezer, TV, aparelho de som, celular  
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 ANTES DO PROJETO COM O PROJETO 

Questão de Gênero 

Só homens participavam das 
associações locais, sindicatos 
No plantio e produção de mandioca as 
tarefas das mulheres eram descascar, 
lavar, peneirar e limpeza, enquanto os 
homens estavam envolvidos na 
derrubada, queima de gravetos, 
arrancar, cevar, prensar e torrefação 

Coleta remunerada dos frutos (trabalhando “fora”) e primeiras a 
trabalharem na produção de óleo vegetal 
Realização do Primeiro Encontro de Mulheres da REMJ 
Mulheres na quebra de sementes (agora com quebrador), catando 
amêndoas de andiroba, murumuru e uricuri 
Mulheres passaram a participar do MEB e ASPROC e assumindo 
cargos eletivos no Conselho Deliberativo 
Autoestima elevada podendo proporcionar melhores condições à 
família 

Percepção dos 
comunitários Esquecidos, abandonados 

Vida melhorou com novos conhecimentos e com a renda 
Passaram a se sentir valorizados e passaram a valorizar a floresta-
em-pé 

Sonho Panelas bonitas Boi para transporte de carga,TV, computador, celular 
 

No fluxograma que segue estão elencados os principais itens de transformação da Comunidade do Roque 
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INÍCIO DO ROQUE 
INTERAÇÃO LIMITADA COM O MUNDO 

Condições precárias de vida 
Energia Elétrica 4 horas por dia, em torno de R$ 8, quando podiam 
Gastos mensal com energia da Comunidade: R$ 800,00 com pilha, diesel, vela, gasolina e GLP para iluminação, cocção de 
alimentos, gasolina... 
Renda em torno de R$60,00 
Comunicação através de rádio, com Carauari, eventualmente 
O Projeto trouxe novo conceito de mundo, de vida, mais otimismo em relação às suas possibilidades e responsabilidade 
com o seu próprio futuro. “Eu sou capaz de mudar, de melhorar, o meu destino.”                 
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Conhecimento 
Treinamento 
Valorização 
Saúde 
Trabalho 
Perspectiva 
Equipamentos 

Boas Práticas 

Capacitação 
Atendimento de necessidades básicas 
Parcerias 
Educação 
Mercado Ampliado 
Universidades 
Novas Tecnologias 

Comunicação 
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Interações e negociações com novos parceiros 
Melhor qualidade de vida 
Energia elétrica praticamente o dia todo, mas no período noturno as famílias ainda pagam pelo diesel 
Crescimento da renda devido às atividades produtivas 
Valorização do Saber dos florestanos 
Manutenção do ribeirinho no lugar onde nasceu 
Manutenção da floresta em pé   
Aumento da Autoestima 

 

 

INTERAÇÃO ILIMITADA COM O MUNDO
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6. PROPOSTA DE ATENDIMENTO PARTICIPATIVO DOS 
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Este capítulo apresenta algumas especificidades que caracterizam o atendimento de 

serviços de energia elétrica no estado do Amazonas, indicando a necessidade de um 

planejamento de atividades diferenciado do resto do País. 

O déficit de ligações, no contexto do Programa Luz para Todos, estimado pelos órgãos 

oficiais do setor, está subavaliado quando cotejado com as estimativas apresentadas 

nesta tese, que contabilizam as comunidades tradicionais e remotas do interior do 

Estado.  

 

• Introdução 

A partir dos meados dos anos 90, visando a promoção do crescimento econômico do 

Brasil, o governo federal retornou a elaboração de planos de investimentos em setores 

de infraestrutura como transporte e energia. 

Para a Amazônia, os investimentos buscavam dotar a região de novos corredores de 

circulação de mercadorias viabilizando a exportação de grãos para os mercados 

internacionais e, no setor energético, o plano foi transformar a região em área de 

atração de indústrias eletrointensivas, que resultou na exportação indireta de energia 

para os países centrais. 

Assim, as necessidades e aspirações das populações locais continuaram ausentes do 

projeto de desenvolvimento nacional [99]. 

O modelo de geração e transmissão centralizada de grandes blocos de energia, 

adotado no País, não pode ser aplicado na Região Amazônica, devido às suas 

especificidades. As necessidades de energia elétrica da população e da economia 

local passaram a ser parcialmente atendidas através dos geradores térmicos dos 

sistemas isolados, ou não foram atendidas, deixando os consumidores dispersos pelas 

comunidades isoladas totalmente não supridos por eletricidade até o momento atual. 

As comunidades isoladas e remotas do Estado do Amazonas apresentam um perfil 

que pode ser caracterizado, em geral, como extrativistas ou com atividades do setor 

primário, havendo ainda alguns pequenos polos produtivos; constituídas geralmente 
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por populações tradicionais (caboclas e indígenas), havendo pouquíssima, ou quase 

nenhuma, circulação de dinheiro; localizadas ao longo das margens dos rios e lagos 

(comunidades ribeirinhas), geralmente a grandes distâncias das sedes municipais 

[100]. 

Além da larga distância, deve-se ressaltar a inexistência de acesso por terra (ramais 

ou estradas) entre as referidas sedes municipais e as comunidades e a condição de 

acesso fluvial depende ainda do regime e da navegabilidade dos rios da região, 

restringindo ou dificultando o acesso às comunidades durante os meses de vazante. 

As comunidades apresentam baixíssima densidade populacional e elevadas distâncias 

das redes de distribuição de energia elétrica existentes. 

É interessante observar que as comunidades em referência são compostas, 

basicamente, por um núcleo formado, por escola, igreja, sede comunitária, bomba 

d’água, pequeno comércio e alguns domicílios concentrados (aproximadamente 40 por 

cento do total); os demais domicílios estão distribuídos num raio da ordem de 2 km 

seguindo ao longo das margens dos rios; 

Cerca de 40 por cento das comunidades possuem pequenos grupos geradores, na 

grande maioria custeados pelo Estado ou Prefeituras e operam precariamente 

pequenas instalações de geração e distribuição de energia, sem controle ou 

acompanhamento da empresa concessionária e sem registro na ANEEL. Ou seja, para 

as estatísticas do IBGE essas comunidades são contabilizadas como eletrificadas mas 

para o Setor Elétrico são consideradas não atendidas. 

O regime médio de eletrificação nas comunidades que possuem grupos geradores é 

de 3 a 6 horas por dia, fornecendo energia prioritariamente para o atendimento das 

escolas rurais e poços comunitários de bombeamento de água, realizando, ainda, o 

atendimento de alguns domicílios; o óleo diesel é doado pelas prefeituras ou órgãos 

do Estado ou adquirido pela própria comunidade. 

Para a concessionária de distribuição, o custo da geração de energia elétrica para as 

unidades mais remotas é estimado em cerca de R$800,00/MWh enquanto no Sistema 

Interligado do País o custo é cerca de R$120,00/MWh.  

O preço do óleo diesel nas comunidades distantes chega, muitas vezes, a seis vezes 

o preço do diesel nas regiões metropolitanas. 

Diante deste quadro, o abastecimento de energia elétrica a essas comunidades é 

caracterizado por enorme singularidade que obstaculiza a universalização da região. 

Este grande desafio permanece presente na área de atuação da concessionária local 
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– Eletrobras Amazonas Energia, arrefecido, porém não equacionado pelo Programa 

Luz para Todos.  

 

6.1. A ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA 

A Eletrobras Amazonas Energia é uma empresa concessionária de serviços públicos e 

tem por objeto explorar os serviços de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, conforme o respectivo contrato de concessão. A 

empresa está presente nos 62 municípios do estado, sem contudo atendê-los 

totalmente, constituindo-se no maior sistema isolado do mundo que abrange uma área 

de aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados [101]. 

A empresa encerrou o ano de 2009 com um quadro de pessoal próprio composto por 

2.302 funcionários. 

São atendidos um total de 679,7 mil consumidores, dos quais 442,8 mil se encontram 

na capital do Estado. Dos consumidores que compõem o seu mercado, destacam - se 

pela sua importância socioeconômica para o Estado do Amazonas, as indústrias do 

Pólo Industrial de Manaus PIM.  

A estrutura de consumo da cidade de Manaus é totalmente diferente das estruturas de 

consumo apresentadas nas concessionárias dos Sistemas Isolados da Região Norte 

do Brasil, pois a classe industrial detém uma parcela bastante expressiva do mercado 

(39%), enquanto no interior do Estado a situação se inverte, sendo preponderante o 

consumo da classe residencial (44,59%); o consumo industrial e comercial são 

responsáveis por 6,70 e 15 por cento, respectivamente no interior, caracterizando um 

mercado composto por localidades de economia pouco desenvolvida onde a maioria 

da população tem baixo poder aquisitivo, como visto no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Mercado da Amazonas Energia – Interior 2009 
Fonte: Eletrobrás Amazonas Energia 

 

A cidade de Manaus sempre foi atendida pela empresa detentora da sua concessão 

de forma verticalizada. Assim foi com a Companhia de Eletricidade de Manaus - CEM, 
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controlada pela Eletrobras até 30.12.1980, quando a Eletronorte assumiu os ativos da 

concessão. Em dezembro de 1997, foi criada a Manaus Energia, subsidiária integral 

da Eletronorte, com a finalidade de prepará-la para a privatização, prevista para o ano 

seguinte. A diretoria da Eletronorte assumiu a Manaus Energia até 2000, quando foi 

nomeada diretoria própria para a empresa.  

 

 

Figura 54 – Área de Atuação da Amazonas Energia 
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia, [101]  

 

A Companhia Energética do Amazonas CEAM atendia o interior do Estado e foi 

controlada pelo Governo do Estado do Amazonas até abril de 2000, quando teve seu 

controle acionário assumido pela Eletrobras (96,97%). Em março de 2008, a Manaus 

Energia incorporou a CEAM, passando o Estado do Amazonas a ser atendido por 

apenas uma empresa concessionária, a Manaus Energia S.A.: uma sociedade por 

ações, controlada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras. A atual 

diretoria assumiu a direção da Empresa em 26 de maio de 2008 e a partir de 29 de 

abril de 2009 passou a se denominar Amazonas Energia S. A. e desde 23 de março 

de 2010, Eletrobras Amazonas Energia, quando do lançamento da nova marca do 

Grupo Eletrobras. 

Os problemas da Empresa são desafiadores. Devido à redução de potência por 

elevação de temperatura, indisponibilidade e restrições operativas de diversas 
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unidades geradoras que compõem o parque gerador da Empresa, a potência 

disponível se reduz drasticamente, fazendo com que o sistema de geração opere no 

limite de sua capacidade, tanto na capital como no interior, ocasionando uma 

prestação de serviço inadequada aos consumidores. Por outro lado, as perdas de 

energia elétrica, o custo elevado da energia comprada e a inadimplência geram 

desequilíbrio econômico-financeiro, o que ocasiona um imenso desconforto 

empresarial.  

Para o atendimento dos 442 mil consumidores ativos na capital do Estado, a 

Eletrobras Amazonas Energia possui uma potência nominal instalada total de  

1.512,6 MW, dos quais, 1.207,6 MW são próprios e 305 MW provenientes dos 

Produtores Independentes de Energia - PIE s.  

A energia bruta gerada na Capital em 2009 foi de 6.606 GWh (Quadro 6), sendo 36.5 

por cento dessa geração proveniente das Usinas dos PIE’s e 63.5 por cento das 

usinas próprias. 

 

 

Quadro 6 – Energia Gerada em Manaus – 2009 
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia, [101] 
 
 

6.2. O ATENDIMENTO NO INTERIOR DO AMAZONAS 

No interior do Estado a Eletrobras Amazonas Energia é responsável pela operação e 

manutenção do sistema térmico isolado de geração e distribuição de energia elétrica 

para atendimento das sedes de 61 municípios e mais 45 localidades61. O sistema é 

composto por 103 Usinas Termelétricas implantadas nas sedes de 61 municípios e em 

45 localidades, constituídas por 449 grupos geradores com motores a combustão 

interna a partir de óleo diesel, sendo 309 grupos geradores próprios e 129 alugados 

totalizando 393 MW de potência nominal instalada. Os municípios de Presidente 

                                                 
61 No contexto do planejamento do setor elétrico e da Eletrobras Amazonas Energia usa-se a designação localidade 
para um sistema isolado.  
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Figueiredo e Iranduba e parte do município de Rio Preto da Eva são supridos pelo 

sistema de geração de Manaus e o município de Guajará pela Eletroacre. 

Além do parque térmico próprio, o município de Itacoatiara é suprido pelo Produtor 

Independente BK Energia Itacoatiara Ltda. e a Auto Produtora Hermasa. 

Para vencer as grandes distâncias e as características do interior do Estado do 

Amazonas - região recortada por rios e coberta pela maior floresta subtropical úmida 

do Planeta, os únicos meios de transporte possíveis são a navegação fluvial ou a 

utilização de aviões fretados, o que dificulta sobremaneira o provimento desses 

sistemas. Como exemplo desse desafio, pode-se citar a rota fluvial de abastecimento 

de combustível Solimões IV, que com calha de 2.487 km (1.343 milhas marítimas), 

abastece apenas 13 usinas e leva, em média, 46 dias para chegar ao seu destino final 

- Palmeiras dos Índios, no Alto Rio Javari, afluente do Rio Solimões, município de 

Atalaia do Norte. 

O número elevado de pequenas unidades geradoras a óleo diesel e a dispersão 

destas são desafios às atividades inerentes à operação e à manutenção de máquinas 

e equipamentos. Some-se a essas dificuldades, o fato de que os grupos geradores 

existentes encontram-se operando por longos períodos que variam de 14.000h a 

30.000h, sem as devidas manutenções preventivas recomendadas pelos fabricantes, e 

por isso apresentam baixo rendimento (restrição de potência) e consumo específico 

acima das especificações [1]. 

Esta situação de operação e manutenção dos equipamentos totalmente dependente 

da vinda dos técnicos da Empresa às localidades deve ser flexibilizada no sentido de 

treinar e autorizar pessoal local a fazer pequenas intervenções nas unidades. 

A energia bruta gerada no interior em 2009 foi de 1.124 GWh, sendo 85.6 por cento da 

geração proveniente das usinas térmicas próprias e o fornecimento ao interior do 

Amazonas foi de 703, 38 GWh - representando 37,4 por cento de perdas. Os 236.903 

consumidores ativos do interior do Estado estão distribuídos por um território de 

1.566.419 km2, representativo de 98,7 por cento do território do Estado do Amazonas. 

A população que vive no interior do Amazonas é estimada em 1,7 milhões de 

habitantes, segundo o IBGE para 2009. Grande parte das localidades rurais possui 

menos de 1.000 consumidores. Segundo a empresa, estima-se que 35 por cento da 

população do interior do Estado não têm acesso ao serviço de energia elétrica, apesar 

das sedes municipais apresentarem um nível de atendimento médio próximo a 90 por 

cento. 
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De acordo com os dados de planejamento dos sistemas isolados para o ano de 2000 e 

2010, divulgados pelo GTON e apresentados na Tabela 27, enquanto o número de 

sistemas isolados aumentou 36 por cento, a potência nominal total cresceu 93 por 

cento, pois de um modo geral, o crescimento na Amazônia se dá na expansão da 

capacidade dos já existentes e menos por agregação de novos pontos de geração. 

Vão sendo instaladas mais máquinas nos sistemas e estendendo as redes para 

atendimento dos novos consumidores, como apresentado ao longo dessa tese, 

demonstrando o “relativo” sucesso do Programa LpT no atendimento das 

comunidades remotas, que tem se dedicado à extensão dos fios, com pouquíssima 

atenção ao atendimento individualizado ou geração distribuída. O maior crescimento 

do número de geradores demonstra a necessidade de maiores potências para o 

atendimento de novas famílias que são agregadas à oferta dos sistemas existentes. 

Além disso, o aumento da geração em 143 por cento, para um aumento de potência 

de 93 por cento, tem como um dos motivos a  mudança da legislação do ANEEL que 

passou a obrigar que o atendimento de energia elétrica seja em regime de 24 horas. 

Tais valores demonstram a grande dependência do interior do Amazonas em sistemas 

geradores a partir de combustíveis fósseis, apesar de não estar alcançando um 

expressivo número de novas localidades, através do Programa Luz para Todos. O 

incremento da quantidade de energia gerada por litro de combustível (3,97 kWh/l em 

2010 e 3,33 kWh/l em 2000) é resultado de um trabalho de eficientização e 

recapacitação das máquinas existentes, diminuindo o desperdício. 

Tabela 27 – Configuração Sistemas Isolados – Interior AM – 2000 e 2010 
Configuração 2000 2010 Crescimento (%) 

Nº sistemas isolados 81 110 36 

Parque Gerador (Nº 

de unidades) 
264 426 61 

Potência Nominal 

(MW) 
150 289 93 

Energia Anual (MW 

médio)  
57,2 139 143 

Energia Gerada 

(MWh) 
502.181 1.218.641 143 

Consumo de 

Combustível (1.000 l) 
150.654 306.932 104 

Fonte: GTON[102], GTON[6], Eletrobras Amazonas Energia, [76] 
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Pela Tabela 28 é possível visualizar a concentração do consumo na capital em relação 

ao interior e a dispersão do atendimento no interior. 

Para atendimento da zona rural, a potência nominal instalada é cerca de 1/3 da 

potência da capital e a geração 1/6 da geração total da capital, para uma extensão de 

rede 40 por cento maior e número de postes equivalente. 

 

Tabela 28 – Configuração da Rede de Distribuição da Eletrobras Amazonas Energia - 
2009 

Discriminação Capital Interior 
Extensão total da rede - km 6.133 8.603 

Número de postes 128.845 125.425 

Potência Nominal Instalada 

Total - MW 
1513 593 

Energia Bruta Gerada - GWh 6.606 1124 

Atendimento 1 Município (Manaus) 61 municípios e 45 localidades 

Nº de unidades consumidoras 442.800 236.900 

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia, [101] 

 

Enquanto em Manaus o setor responsável pela maior parcela do consumo de energia 

elétrica, é o industrial, com 39 por cento, no interior é o setor residencial que responde 

por mais de 44% do consumo. Assim, como visto na Tabela 28, por ser mais 

industrializada, a capital gera quase 6 vezes mais que o interior, com menos km de 

rede e número equivalente de postes porque a distância entre postes no interior é 

maior. Apesar da potência no interior ser 40 por cento da potência na capital, a energia 

bruta é 17 por cento pois os sistemas termelétricos no interior são bem mais 

perdulários, com muita dificuldade de manutenção. 

Com a implantação do Programa Luz para Todos, o serviço público de energia elétrica 

tem se expandido pela zona rural do interior amazonense aquém das necessidades, 

pois nem a meta de 81.000 ligações estabelecida em 2003 para o PLpT será atendida 

até o final de 2010. 

O mercado é muito rarefeito, visto que, de um total de 105 agências, distribuídas no 

interior do estado, somente 10 são responsáveis por 53 por cento da energia requerida 

bruta, estando o restante dos requisitos diluídos entre as demais localidades atendidas 

pela Eletrobras Amazonas Energia no interior. 
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O perfil dos consumidores da Empresa no interior é diversificado, abrangendo 

comunidades indígenas, extrativistas, de pescadores, quilombolas, áreas de 

preservação ambiental, assentamentos rurais, vilas e pequenas propriedades rurais. 

 

6.3. NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO DIFERENCIADO 

 

Contrariando a tradição de atendimento das necessidades dos serviços de energia 

elétrica no País, as regiões isoladas e remotas do estado do Amazonas exigem um 

planejamento diferenciado. A abordagem e os recortes são bem menores, coerente 

com um novo paradigma de planejamento. Esse novo paradigma traz a noção de que 

a viabilidade das políticas públicas de desenvolvimento integrado e sustentável 

depende da convergência de interesses, da geração de parcerias entre os 

comunitários e os diversos agentes - públicos ou privados. 

As peculiaridades da área de concessão da Amazonas Energia, principalmente as 

associadas à sua geografia econômica, dimensões territoriais continentais, logística de 

transportes e dificuldades de acesso, levam à dificuldades específicas incorrendo em 

diversas ações que antecedem a execução das obras, dentre as quais se destacam: o 

levantamento técnico georreferenciado das localidades a serem atendidas, a fim de 

que seja definida a forma de atendimento mais adequada (rede de distribuição, 

geração descentralizada a diesel ou fontes de energia renováveis) e a execução de 

estudos dos impactos ambientais das obras para a obtenção de licença de 

implantação dos projetos junto aos órgãos competentes. Posteriormente à execução 

dos serviços, as ações mais importantes são fiscalização, acompanhamento e 

cadastramento das obras. 

Alguns domicílios só são referenciados e conhecidos quando do acesso às 

localidades. 

No período de Cheia há facilidade de navegação para transporte de materiais. Porém, 

há dificuldades para execução dos serviços, principalmente na implantação de postes, 

visto que, as áreas ficam alagadas e os ramais intransitáveis.  

Enquanto na Seca, como o único modo de transporte presente é fluvial, há 

comunidades que ficam isoladas. Para os trabalhadores que vão ao campo, as 

dificuldades também são inúmeras nesta época do ano, pois muitas vezes nem água 

tratada está disponível para beber, acarretando desidratação e desnutrição devido à 

falta do pescado; o que há, é muitas vezes dividido entre trabalhadores e moradores 
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No âmbito do Programa Luz para Todos, desde outubro de 2004 até maio de 2009, 

foram ligados 5.396 domicílios rurais dispersos em 293 localidades na área do 

município de Manaus; no interior do Estado foram ligados 20.979 domicílios em 546 

comunidades, beneficiando uma população de aproximadamente 131.875 pessoas em 

todo o Amazonas. (Ver caixa de texto). Segundo a empresa, mais de 90 por cento das 

ligações no interior foram extensão de rede. Ou seja, devem ter sido agregadas em 

torno de 70 comunidades ao sistema de eletrificação da empresa. 

Localidade e Comunidade 

Os conceitos de localidade e comunidade para a Eletrobras Amazonas Energia divergem do 

conceito adotado nesta tese. À concessionária, são encaminhadas solicitações de ligação 

pelas associações que as representam, para eletrificação de comunidades que se 

“estabelecem” a cada 30 km, em média, ao longo de uma via ou rota fluvial. Feita a avaliação 

da necessidade de carga, que pode então ser atendida, por exemplo, por um novo gerador a 

diesel, fica caracterizada uma nova localidade no município, composta por um determinado 

número de comunidades, que agregam, em média, cerca de 30 domicílios. É possível estimar 

que uma localidade congregue seis comunidades. Ou seja, uma localidade atende 180 

domicílios que representam cerca de 1.000 pessoas. 

 

O esforço de empreender as ligações no interior do Estado tem se intensificado nos 

últimos anos, na medida em que mais comunidades estão sendo localizadas com a 

ajuda de novos instrumentos como o GPS – Sistema de Posicionamento Global e 

também muitas famílias têm retornado ao campo devido à crise nas áreas urbanas e a 

possibilidade da luz elétrica chegando ao interior. 

No período de 2002 a 2009, foram realizadas cerca de 140.000 novas ligações no 

Estado do Amazonas, conforme Tabela 29.  
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Tabela 29 - Novas Ligações na Amazonas Energia - 2002 - 200962 

ANO  NÚMERO DE LIGAÇÕES 

 Totais (incluindo LPT) LPT 

2002 15.781 Não se aplica 

2003 21.123 Não se aplica 

2004 9.184 5.265 

2005 12.900 4.156 

2006 13.924 3.833 

2007 19.236 5.220 

2008 16.369 4.684 

2009 30.524 16.334 

TOTAL 139.041 39.492 

FONTE: Eletrobrás Amazonas Energia 
 

A meta do LPT para 2010 é de 27.337 ligações quando serão então completadas 

66.829 ligações desde o início do Programa.  

Cabe ressaltar que o não atendimento das comunidades isoladas contribui para que 

os moradores mantenham-se dispersos ao longo das calhas dos rios, potencializando 

a formação de novas comunidades. Contrariamente, o atendimento com serviços de 

energia elétrica contribui para que os moradores dispersos se concentrem nas 

comunidades, evitando a formação de novas comunidades e a demanda por novas 

unidades de geração de energia. Esta concentração tem, ainda, como efeito positivo, 

facilitar a implementação mais concentrada de serviços públicos, como educação, 

saúde, comunicação e transporte, entre outros, que resulta em menores investimentos 

financeiros por parte do Estado. 

                                                 
62  Nem todas s ligações estão no PLpT 
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6.4. CENÁRIOS DE EXCLUSÃO ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

 

Para a estimativa da população não atendida pelos serviços de energia elétrica no 

Estado do Amazonas, em 2010, foram elaborados quatro cenários, conforme 

apresentados abaixo. 

 

6.4.1. Cenário 1 - Luz para Todos/Eletrobras AmE 

De acordo com os dados do Programa Luz para Todos, do início em 2004 até agosto 

de 2010 foram eletrificadas 52.512 unidades consumidoras no Estado, das quais 

13.020 ligações foram realizadas em 2010. Considerando-se a mesma proporção de 

ligações, serão 19.500 unidades consumidoras eletrificadas em 2010, portanto, 72.000 

ligações no Estado; dessas, cerca de 10% são no interior do AM. Como a meta de 

universalização é de 81.000 ligações, restarão 9.000 ligações, que correspondem a 

cerca de 50.000 pessoas. 

 

6.4.2. Cenário 2 - IBGE/Eletrobras AmE 

Tomando-se por base uma população de 3.393.369 habitantes no Estado do 

Amazonas, de acordo com o IBGE, a população de Manaus é avaliada em 1.738.641 

pessoas, portanto, a população no interior é estimada em 1.654.728, ocupando 98% 

do território do Estado. 

De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, o número de consumidores no Estado 

é 399.479, o número de unidades consumidoras em Manaus e no interior são 210.962 

e 188.517, respectivamente; ou seja, 47% do total de domicílios eletrificados 

encontram-se no interior do Estado. 

Estimando-se uma média de 5,5 pessoas por domicílio no interior do AM, serão 

1.036.843 pessoas atendidas; logo a população do interior não atendida corresponde 

a 617.884 pessoas (~37% população AM). 

 

6.4.3. Cenário 3 - IDAM + Eletrobras AmE “otimista” 

De acordo com o IDAM, foram identificadas 5.532 comunidades (em 2008) [72] no 

Amazonas, com 113.000 unidades residenciais e comunitárias. Atualmente este 

número deve ser de 7.000 comunidades. 
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Supondo que a Eletrobras AmE atenda 20% desses domicílios até 2010, restarão 

5.600 comunidades não eletrificadas ou 114.000 unidades consumidoras sem energia 

elétrica, estimando-se 20 domicílios por comunidade. Assim, resta um contingente de 

627.000 pessoas a serem beneficiadas com os serviços de eletrificação. 

 

6.4.4. Cenário 4 - IDAM + “realista” 

De acordo com o IDAM, foram identificadas 5.532 comunidades, em 2008, no 

Amazonas, com 113.000 unidades residenciais e comunitárias. Atualmente este 

número deve ser de 7.000 comunidades que possivelmente não estarão eletrificadas 

ao final de 2010. 

Estimando-se 30 domicílios por comunidade serão 210.000 domicílios e cerca de 

1.000.000 de pessoas sem energia elétrica em 2010, ou seja, 60% da população 

estimada do interior do Estado sem acesso à eletrificação. 

Resumindo os cenários, tem-se: 

 

CENÁRIO 
I 

LPT/EAmE 

II 

IBGE/EAmE

III 

IDAM/AmE 

IV 

IDAM/Tese 

População Não Atendida 

nas Comunidades do 

Interior do AM 

50.000 617.884 627.000 1.000.000 

 

6.5. PROPOSTA DE ATENDIMENTO  

 

"Os conhecimentos tradicionais partem da exploração de atividades 
práticas, como odor, sabor, textura, cor, mais do que as construções 
conceituais formalizáveis. Acredito que entendendo melhor o modo 
de pensar das populações tradicionais e indígenas, ganharíamos 
alguma luz de como nos aproximar de uma faixa de jovens que 
resiste à educação formal, conceitual”. Ennio Candotti,[103]. 

 

É apresentado a seguir um esboço de uma proposta de eletrificação das comunidades 

tradicionais do Amazonas, que tem como ponto de partida uma nova visão de 
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atendimento, com enfoque multidisciplinar, buscando alianças e parcerias 

estratégicas, com ênfase nas complementaridades e interdependências. 

 

6.5.1. Antecedentes 

A energia elétrica é, na atualidade, um bem de produção essencial à população, pois 

está associada à qualidade de vida e ao desenvolvimento econômico, princípios 

consagrados constitucionalmente. A exclusão social das populações das comunidades 

tradicionais da Amazônia também é reforçada pela falta de acesso à energia elétrica. 

Aos direitos fundamentais – à vida, à liberdade, à satisfação das necessidades básicas 

de alimentação, saúde, educação e moradia, se soma o acesso à energia. O substrato 

ético e a predisposição moral em que há de se constituir esse direito devem se apoiar 

na base jurídica de um bem público [104]. 

Assim, a prestação dos serviços de eletricidade, mesmo quando delegada a um 

agente privado sob concessão ou permissão, sempre através do mecanismo de 

licitação, caracteriza-se como um serviço público regido pelo artigo 175 da 

Constituição Federal de 1988. 

O artigo 175 da Constituição estabelece em seu Parágrafo Único os itens abaixo 

listados, regulamentados por leis específicas: 

“I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado 63”. 

A Lei Nº. 8987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão dos serviços públicos, em seu Art. 6º define que “toda a concessão ou 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato”. Define, ainda, no § 1º, deste mesmo Art., serviço adequado como sendo “o 

                                                 
63  Grifo nosso 
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que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas 54 64”. 

Atualmente, a matéria vem sendo também disciplinada nas Leis Nº. 8.078/90 - Código 

de Defesa do Consumidor e Nº. 9.427/96 que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. 

Assim, apesar de as concessionárias de energia elétrica da Amazônia serem, em sua 

maioria, federais, apesar da Lei da Universalização – 10.438 de 2002, que estabelece 

metas de atendimento, não há nenhum dispositivo legal que as obrigue a atender 

essas comunidades no curto prazo, nas condições de serviço adequado como rege a 

Lei e preservando a modicidade tarifária e o equilíbrio financeiro da concessão, 

conforme mencionado anteriormente neste trabalho. 

A descrição de um novo modelo destinado ao atendimento das comunidades rurais 

isoladas envolve uma nova conceituação do termo serviço adequado, sob o ponto de 

vista das reais necessidades dessas comunidades, vis-à-vis a tradição de ganhos 

crescentes de qualidade no atendimento ao consumidor das áreas urbanas ou rurais 

mais próximas dos grandes centros. 

A realidade das populações amazônidas leva necessariamente a uma nova 

interpretação de serviço adequado, diferente daquela aplicada ao sistema elétrico 

interligado ou não interligado dos centros urbanos, pois o atendimento aos padrões de 

qualidade dos indicadores de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade 

podem acarretar um desrespeito à realidade dessas populações. 

A título de exemplo, em visita ao Roque, no âmbito desta pesquisa, foi observado que 

a oferta de energia elétrica à comunidade durante 24 horas causaria um transtorno 

social grande à população local, que mantém ainda hábitos plácidos de vida, de 

observação, recolhimento e silêncio que seriam negligenciados com a possibilidade de 

energia a noite inteira. À noite, os comunitários reúnem-se para conversar e muita 

coisa sobre o cotidiano deles é apreendido nessas conversas noturnas 65. 

Assim, os princípios de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade, para os 

grandes centros englobam os conceitos de atendimento segundo as normas e 

                                                 
64  A Resolução ANEEL Nº. 175 de 28 de novembro de 2005 estabeleceu a limitação de 8% o impacto tarifário para 
os consumidores em decorrência do custo adicional advindo da implantação do PLpT, além de confirmar a 
necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 
65  Vale citar o exemplo do projeto implantado em uma ilha de pescadores em Santa Catarina, utilizando um sistema 
híbrido solar/eólico para bombear água, essencialmente, e eletrificar as residências, promovendo melhores condições 
de vida aos moradores. Passado um tempo, foi observado que o sistema de bombeamento de água estava destruído. 
Revelou-se então que a rotina de deslocamento até o poço, onde havia um tanque para lavagem de roupa coletivo, era 
“agradável” pois era uma oportunidade de socialização dos comunitários. Tal experiência ratifica a necessidade de 
incluir a Comunidade no Projeto, para junto com eles encontrarem as soluções, ao invés de buscar respostas para 
eles. 
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regulamentos, conceito da não interrupção do serviço, bom uso da energia e qualidade 

ou estado de modernidade das técnicas e equipamentos respectivamente; para os 

comunitários da Amazônia tais significados devem necessariamente sofrer uma 

revisão e adequação à realidade das comunidades tradicionais e isoladas da Região. 

Como pode ser visto ao longo do texto, o atendimento dos serviços de energia elétrica 

às Comunidades Tradicionais e remotas do Estado do Amazonas envolve, 

essencialmente, uma mudança de paradigma, um novo modelo de negócios que 

aponte para parcerias de vários agentes com as comunidades e tenha como premissa 

básica o aproveitamento das potencialidades locais. 

Assim como Agnelli [105] aponta o nascimento de uma nova lógica de investimento 

social privado, em que o papel da empresa sai da aplicação de recursos em projetos 

sociais e segue para a integração com poder público e sociedade civil organizada em 

favor do desenvolvimento territorial sustentável, a proposta nesta pesquisa contém 

uma nova lógica de prestação do serviço público de energia elétrica às comunidades 

também vinculada à integração empresa, poder público e sociedade civil. 

As ações devem ser planejadas para médio e longo prazos, baseadas em 

diagnósticos e levantamentos das comunidades a serem atendidas, com foco em 

políticas de investimentos estruturantes, sendo a valorização do conhecimento o eixo 

da política a ser implementada nestas parcerias. 

No mesmo nível de importância da eletrificação, está o fortalecimento (ou criação) de 

uma economia local, que valoriza o saber e a riqueza da localidade. 

É importante ressaltar que a garantia do acesso à eletricidade apresenta-se como 

condição necessária ao cumprimento das demandas básicas da população rural. No 

entanto, não configura por si só as condições de desenvolvimento socioeconômico do 

meio rural, uma vez que diversas outras dívidas sociais se mostram ainda sem 

horizonte de um possível resgate, a continuar o modelo vigente de atendimento. 

Assim, diversos direitos fundamentais, que dão corpo às condições de cidadania, 

como acesso ao trabalho, alimentação, serviços de saúde, educação, moradia, 

transporte, água potável e tratamento de esgoto, estão ainda por serem exercidos pela 

população rural da Amazônia Brasileira.  

Como todo novo paradigma, faz-se necessária uma revisão de conceitos já 

internalizados na sociedade e, portanto de um novo arcabouço legal e regulatório que 

envolve essencialmente a flexibilização das Condições Gerais de Fornecimento de 

Eletricidade adequando-as para as realidades dos povos da Amazônia. 
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O que se propõe nesta pesquisa é que sejam ouvidas as populações ribeirinhas 

quanto à possibilidade de fornecimento de energia elétrica em período diário reduzido 

e nos casos em que assim for acordado, deve ser criada uma norma que dê amparo a 

esses novos atendimentos.  

A exigência do atendimento de energia elétrica por 24 horas exclui muitas opções 

tecnológicas a partir de fontes renováveis, pois ficam extremamente custosas para 

prover o serviço. A flexibilização do atendimento 24 horas reduz os dispêndios com a 

CCC e possibilita um atendimento menos oneroso para a Concessionária. A ANEEL 

vem há alguns anos analisando o assunto e elaborando critérios e procedimentos para 

a flexibilização do atendimento 24 horas por dia em localidades isoladas não 

atendidas, já tendo inclusive realizado a Audiência Pública Nº. 011/2006, quando 

recebeu contribuições de vários agentes do Setor no período de 11 de setembro a 16 

de outubro de 2006; no entanto, nenhum ato jurídico com este teor foi até hoje 

publicado, devido à questão alegada do Princípio de Isonomia, que “também nessas 

localidades os comunitários devem ter direito à energia nos mesmos padrões de 

qualidade oferecidos às demais regiões do País”. 

A proposta veiculada neste trabalho defende que face às especificidades das 

comunidades da Região Norte do País não atendidas por energia elétrica e com 

baixas necessidades energéticas, o atendimento em horário reduzido, pode adequar-

se aos horários com maior consumo e, portanto com maior fator de carga, 

desonerando a CCC e reduzindo os custos de O&M; tal situação pode ser 

caracterizada como uma posição temporária, até o pleno atendimento, de acordo com 

a práxis do Setor Elétrico Brasileiro. Assim, faz-se necessária uma norma específica a 

ser editada pela ANEEL. 

Face à situação atual de não atendimento das comunidades da Amazônia há o 

entendimento que o princípio da Isonomia possa estar sendo usado para uma situação 

de perpetuidade do não acesso aos serviços de energia elétrica, conforme texto 

abaixo.  

A Discussão sobre a Flexibilização das Regras de Fornecimento e o Princípio da 

Isonomia 
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O princípio da Isonomia, disposto no Art. 5º da Constituição Federal Brasileira: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes...:” 

Tal princípio traz, em sua essência, o conceito de tratamento de respeito e consideração que 

devem ser dados aos cidadãos brasileiros, nos termos dos direitos e garantias individuais que 

correspondem, em última instância, ao elenco de princípios, traduzidos genericamente nos 

chamados Direitos Humanos. 

Assim, em nome da Isonomia, ou seja, quando da impossibilidade de fornecimento dos 

serviços de energia elétrica nas condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária, vários 

brasileiros permanecem fora das condições mínimas dos Direitos Humanos à saúde, moradia, 

alimentação, acesso à informação e outras condições que são proporcionadas com a chegada 

da energia elétrica. 

Vários são os exemplos na história política recente de tratamento diferenciado aos diferentes 

como as cotas nas universidades, o direito à educação especial à criança com necessidades 

especiais, prioridade para idosos, gestantes e outros inúmeros casos. Enfim, o princípio de 

isonomia é “ferido” quando desta forma é possível proporcionar um atendimento melhor ao 

cidadão do que o tratamento a que ele seria submetido (ou não), sob a expressa definição de 

“todos são iguais perante a lei”. 

Fato é que as políticas públicas implementadas nos últimos anos para promoção da 

eletrificação e do desenvolvimento rural foram insuficientes para proporcionar 

melhorias substanciais nas populações tradicionais da Amazônia Brasileira.  

As assimetrias sociais, regionais e quanto às oportunidades de desenvolvimento ainda 

resultam em populações completamente desassistidas pelo Poder Público, que muitas 

vezes se vê engessado por normas elaboradas para as sociedades que vivem em 

situações completamente distintas das comunidades amazônidas.  

É urgente a necessidade de políticas públicas articuladas e bem planejadas, nas 

esferas federal, estadual, municipal, além das empresas privadas, em conjunto com 

iniciativas locais. 

Não cabem mais experiências ou projetos-piloto para essas populações. Há que se 

dar início urgente às iniciativas que aproveitem as vantagens comparativas das 

comunidades, enquanto vai sendo produzido o arcabouço regulatório necessário à 

nova gestão da energia elétrica e procedendo à análise dos resultados das primeiras 

iniciativas para que os erros não se perpetuem nas próximas ações. 
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Enquanto isso, é fundamental o conhecimento das comunidades da Amazônia: onde 

estão, quem são, o que fazem, como vivem e o que há no entorno. 

A dimensão continental da Amazônia requer a aplicação de um ordenamento territorial 

ajustado às necessidades regionais, com critérios ecológicos, econômicos e sociais, 

levando em conta os ecossistemas, o uso sustentável da terra e os interesses do 

amazônida [106]. 

Na Amazônia, o zoneamento agroecológico é tarefa das mais prioritárias, 

considerando os diversos ecossistemas existentes na grande região, onde o principal 

desafio é compatibilizar a expansão da fronteira agrícola sustentável com a proteção 

do meio ambiente. 

O zoneamento conduz ao ordenamento territorial da Amazônia, com base nos 

conhecimentos disponíveis sobre fauna e flora, pedologia, agrometeorologia, riscos 

climáticos e hidrologia, além de outras características da região de suma importância 

para a exploração racional e busca da fronteira econômica para agricultura, pecuária, 

florestas, energia e minérios [78]. 

Para as Reservas, é fundamental o desenvolvimento de um plano de manejo, o que 

propiciará uma identificação de produtos do extrativismo para exploração sustentável. 

Além do potencial florestal, o potencial aquático também deve ser avaliado.  

É fundamental evitar a monocultura, diversificando a produção para reduzir riscos e 

incertezas da concorrência e da natureza. 

Concomitantemente, devem ser incentivados investimentos em tecnologias 

alternativas de geração e distribuição de energia elétrica para a Amazônia. O foco da 

estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico para a Amazônia deve estar 

voltado para a constituição de cadeias tecnoprodutivas baseadas na biodiversidade, 

dadas as possibilidades que seu aproveitamento apresenta para gerar riqueza e 

inclusão social sem destruir a natureza. Trata-se de implementar cadeias produtivas 

associadas a cadeias de conhecimento, a partir do âmago da floresta. Cadeias 

organizadas na concepção de arranjos institucionais coletivos, que reúnem 

pesquisadores e empresas [25].  

É importante o estímulo ao desenvolvimento científico-tecnológico adequado a estas 

populações e o aprofundamento do conhecimento oriundo dos comunitários, para uma 

produção não predatória. O modelo deve ser inovador no sentido de utilizar e 

conservar a floresta concomitantemente, transformando conhecimento em realização. 
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A tônica da Proposta para a Amazônia que se apresenta nesta pesquisa é o enfoque 

multidisciplinar, a busca por alianças e parcerias, e ênfase nas complementaridades e 

interdependências. É escapar do etnocentrismo vigente, de uma dinâmica de vida 

fragmentada para a busca da integração, tal qual observamos nas culturas 

tradicionais. 

Para o planejamento da oferta de energia, deve ser observado que nas zonas rurais, a 

energia elétrica tem como funções primordiais a preservação de alimentos para 

consumo próprio e comercialização além de viabilizar atividades artesanais 

domésticas, com importância fundamental para a economia local. Assim, o 

dimensionamento da carga a ser atendida, deve acomodar não somente os vários 

requerimentos domésticos básicos como também a provisão para a possibilidade de 

desenvolvimento de atividades econômicas desempenhadas no contexto familiar. A 

produção de energia deve estar associada à geração de renda para que ambas sejam 

sustentáveis. 

Ao selecionar as comunidades para iniciarem o Projeto, devem ser aproveitadas as 

facilidades como, potencial pesqueiro, potencial madeireiro e não madeireiro, 

moradias para quem vai chegar, espaço para plantações, etc.  

Uma nova visão para o atendimento de energia elétrica às comunidades 
tradicionais  

A nova visão que se propõe para o atendimento de energia elétrica às comunidades 

tradicionais é a sua priorização na busca de soluções que respondam às 

necessidades básicas daquelas populações e que promova a coalizão e conciliação 

de interesses dos vários agentes que possam efetivamente ajudar a alavancar esses 

povos para um destino melhor, conforme citação que segue. 

 

E eu procurei saber por que os indígenas tratam melhor os padres – 
que interferem em suas crenças e em sua história e que querem 
mudar a sua visão do mundo – do que os cientistas, que não 
questionam esses saberes, pelo contrário procuram preservá-los. As 
respostas que obtive foram baseadas em argumentos de que os 
padres e pastores ajudam nos cuidados com a saúde, oferecem 
instrumentos, medicamentos, ajudam a conseguir instrumentos e 
vantagens para as comunidades etc. Ennio Candotti, [107] 

 

A proposta que se apresenta nesta tese é uma primeira etapa de um “pré-

atendimento” a estas comunidades, aproveitando a existência de pequenos geradores 

em algumas comunidades, para um atendimento inicial a partir do diesel, ajudando-os 
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a sair das condições atuais para uma substituição gradual por fontes renováveis 

potencialmente “disponíveis” na região. 

De acordo com os dados levantados em 2008 pelo IDAM – Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, 

vinculado ao SEPROR – Secretaria de Estado da Produção Rural, foram identificadas 

5.532 comunidades66 (a maioria “isoladas”) distribuídas entre os 62 municípios do 

Estado, num total de 113.000 unidades residenciais e comunitárias. 

Estima-se que deste total, pelo menos duas mil comunidades tradicionais do interior 

do Estado do Amazonas ainda não atendidas pela concessionária local possuem 

pequenos grupos geradores, na grande maioria, custeados pelo Estado ou Prefeituras 

e operam precariamente pequenas instalações de geração e distribuição de energia, 

sem controle ou acompanhamento da Eletrobras Amazonas Energia e sem registro na 

ANEEL. 

Os serviços de energia elétrica tradicionais através de extensão da rede de 

distribuição a partir de grandes volumes de geração de eletricidade (termelétrica, em 

sua maioria, no Estado do Amazonas e hidrelétrica especialmente, em várias outras 

regiões do País) tornam o custo da eletricidade para estas comunidades 

extremamente caro e difícil de operar e manter com qualidade, devido à baixíssima 

densidade populacional nestas comunidades e elevadas distâncias das redes de 

distribuição de energia elétrica existentes. No entanto, o custo da exclusão social 

dessas populações é, também, enorme. 

As comunidades ainda a serem atendidas, são, em geral, compostas de até 30 

famílias e restringem-se, basicamente, a um núcleo formado por escola, igreja, sede 

comunitária, bomba d’água, pequeno comércio e alguns domicílios concentrados 

(aproximadamente 40% do total); os demais domicílios estão distribuídos num raio da 

ordem de 2 km, em geral seguindo ao longo das margens dos rios. 

O núcleo familiar que dá início à formação de uma localidade é composto de cerca de 

5 casas, que se estabelece em determinado local e aí passam a ser demandantes de 

serviços públicos, escola, transporte, energia, etc. A velocidade de formação é muito 

rápida, muito superior à velocidade de energização e se estabelecem extremamente 

dispersos e descentralizados. Como não tem energia, eles se deslocam muito 

facilmente de um ponto a outro da região, pois não importa onde moram, dificultando o 

seu recenseamento e identificação. Ao núcleo vão se unindo novas famílias e dá-se o 

                                                 
66  Devido à alta velocidade de formação de comunidades, possivelmente este número está em torno de 7.000 
comunidades hoje. 
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nome de comunidade a um grupo de cerca de 10 famílias. As localidades 

transformam-se em comunidades muito rapidamente.  

O tamanho do país, as longuíssimas distâncias e a implementação de programas 

governamentais de eletrificação rural indicaram que os custos marginais de expansão 

do atendimento estão crescendo além de provarem que a eletricidade levada a essas 

comunidades remotas e não interligadas deve necessariamente estar acompanhada 

de iniciativas que promovam o bem - estar da população, melhores condições de vida 

e o embrião de uma nova vida com autonomia e sustentabilidade tecnoeconômica e 

ambiental. 

Geração distribuída, sistemas individuais de geração de energia a partir de fontes 

renováveis (como fotovoltaicos, turbinas hidrocinéticas e bioeletricidade) ou sistemas 

de pequena escala com distribuição através de minirredes são ainda relativamente 

caros, com problemas de gestão e de regulamentação que devem alcançar a sua 

maturidade nos próximos anos.  

Apesar da possibilidade de sub-rogar os recursos da CCC para empreendimentos a 

partir de fontes renováveis e as concessionárias da região serem federalizadas, não 

há nenhum dispositivo legal que obrigue as concessionárias a implantar projetos de 

fontes renováveis, demonstrando uma relativa inconsistência entre as políticas 

públicas para a área de energia no País e a atuação dessas empresas. 

A proposta que se apresenta é, em sua primeira etapa, a utilização dos motogeradores 

existentes hoje nas comunidades, como uma alternativa de transição para as soluções 

que devem ser devidamente planejadas e regulamentadas para essas comunidades, 

baseadas na experiência e nos resultados alcançados a partir da aplicação do plano 

que se delineia nessa pesquisa.  

A ideia é o aproveitamento dos grupogeradores, como descrito ao longo deste 

capítulo, inicialmente utilizando óleo diesel, que poderá ser substituído por fontes 

locais de geração de energia à medida que o potencial exploratório seja mapeado e 

planejado para uso com sustentabilidade e seu uso programado para a adoção de 

iniciativas que promovam o bem estar da população e sua autonomia. 

Deve ser salientado que a opção por diesel, viabilizada essencialmente pela 

possibilidade de remuneração através da CCC, nas condições expostas ao longo da 

proposta e com regulamentação que a suporte, deve ser temporária e transitória. O 

benefício do subsídio torna as opções que usufruem do mecanismo, imbatíveis, mas 

tal situação deve vislumbrar um fim, cumprindo sua função transitória, pois é 
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insustentável em longo prazo, onerando todos os consumidores de energia elétrica do 

país. 

O que se espera é que a partir do desenvolvimento destas primeiras comunidades 

estrategicamente selecionadas, possam estão ser atendidas as demais comunidades 

pela concessionária local, que poderá replicar o Projeto sob uma regulamentação mais 

apropriada aos povos daquelas localidades. 

 

6.5.2. Eletrobras Amazonas Energia 

A Amazonas Energia, no cumprimento de sua função de atender com serviços de 

energia elétrica a sua área de concessão, tem buscado novas soluções para viabilizar 

a eletrificação das comunidades isoladas, na busca da universalização, na extensão 

da possibilidade de remuneração dos investimentos realizados mediante a exploração 

do serviço, nos termos da Resolução ANEEL Nº. 456/200067. 

Conforme visto ao longo desta Pesquisa, a elevada demanda por investimentos, os 

dispêndios com combustíveis fósseis, as dificuldades de logística e transporte, os altos 

custos de operação e manutenção dos equipamentos de geração e distribuição de 

energia elétrica aliados à visão puramente economicista dos tomadores de decisão 

têm postergado o fornecimento de energia elétrica às populações isoladas, alijando-as 

do direito ao bem estar social e ao desenvolvimento. 

Apesar do sucesso no alcance das metas de universalização no País, o Programa Luz 

para Todos deve deixar, ainda, um déficit de unidades a serem conectadas no Estado 

do Amazonas, conforme exposto ao longo desta pesquisa, e é neste contexto que é 

apresentada a proposta que segue. 

O perfil das comunidades tradicionais do Amazonas pode ser representado pelas 

características abaixo listadas: 

 

• Cerca de 80 por cento das comunidades não atendidas são compostas por até 

30 famílias; 

• Em geral, são extrativistas ou com atividades do setor primário, com alguns 

pequenos polos produtivos; constituídas geralmente por populações 

tradicionais (caboclas e indígenas), com pouquíssima circulação de dinheiro; 

                                                 
67  Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. 
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• Estão localizadas ao longo das margens dos rios e lagos (comunidades 

ribeirinhas), geralmente a grandes distâncias das sedes municipais e, muitas 

vezes, sem acesso por terra (ramais ou estradas) entre as referidas sedes 

municipais e as comunidades; 

• A condição de transporte fluvial depende do regime e da navegabilidade dos 

rios da região, restringindo ou dificultando o acesso às comunidades durante 

os meses de vazante; 

• Estima-se que mais de 2.000 comunidades possuem equipamento de geração 

a diesel “não oficializados” pela ANEEL ou pela concessionária; 

• O regime médio de operação nas comunidades que possuem grupos 

geradores é de 3 a 6 horas por dia, fornecendo energia prioritariamente para o 

atendimento das escolas rurais e poços comunitários de bombeamento de 

água, atendendo também alguns domicílios com capacidade entre 10 e 100 

kVA; o diesel é doado pelas prefeituras ou órgãos do Estado (no todo ou em 

parte) ou adquirido pela própria comunidade dos vendedores ambulantes que 

navegam pelos rios da Amazônia comprando e vendendo mercadorias a 

preços elevados; 

• A comunidade é responsável pela operação, manutenção, compra de 

combustível (muitas vezes), transporte, estoque, faturamento, arrecadação na 

comunidade de valores muito superiores à tarifa que pagariam se estivessem 

atendidos pela concessionária local;  

• Mesmo na sede dos municípios, nem sempre o preço dos combustíveis é 

oficial, pois em muitos não há postos de venda, a venda é informal e os preços 

são majorados; nas sedes em que o preço é oficial, a economia feita dessa 

forma é gasta no transporte entre o município e a comunidade; 

• Alguns desses geradores, a gasolina ou a óleo diesel, estão conservados e 

mantêm a eficiência “padrão” de 350 g/kWh; porém a maioria recebe uma 

manutenção precária acarretando um aumento do consumo de combustível 

para 500 g/kWh elevando o custo da geração [35]; em algumas localidades o 

diesel é vendido pelos marreteiros a 4 ou mesmo 6 reais o litro, que muitas 

vezes é trocado por 3 kg de feijão; portanto, o custo da energia elétrica para 

eles, sem o apoio da CCC, é muito superior à tarifa do consumidor urbano, do 

consumidor rural, ou da tarifa baixa renda, sem mencionar ainda as despesas 

de operação e manutenção; 
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• A carência de energia elétrica para estas populações, somada aos problemas 

já citados ao longo desta pesquisa, não viabiliza o beneficiamento da produção 

local, por exemplo, de produtos não madeireiros, impedindo os florestanos de 

um acréscimo na renda de suas famílias; além disso, impossibilita-os de 

armazenar a frio peixes e polpas de frutas que poderiam ser transportados e 

comercializados ao longo do período de imperecibilidade. 

 

Assim, os ribeirinhos, por impossibilidade de conservação a frio, pela falta de energia 

elétrica, assistem aos pescadores de fora levarem o pescado que poderia lhes garantir 

certa renda. Ou seja, sequer participam da cadeia produtiva do pescado. Vários outros 

produtos da floresta deixam de ser aproveitados em benefício destas populações face 

à inviabilidade do beneficiamento, pela falta de energia elétrica. 

Como resultado, a economia do interior do Amazonas, como na Amazônia de um 

modo geral, permanece em torno da comercialização indiscriminada da madeira e 

cultivo da farinha de mandioca [35]. 

Diante deste quadro, um dos pontos que se advoga nesta pesquisa é que desde que 

devidamente autorizada, a Eletrobras Amazonas Energia possa prestar serviços de 

fornecimento de combustível, para operação em períodos inferiores a 24 horas, 

conforme necessidade e acordo com a comunidade, além da manutenção e 

restauração de instalações de geração e distribuição já existentes; poderia treinar e 

capacitar comunitários para o desempenho das funções de operação, pequenas 

manutenções dos equipamentos e coleta das taxas de atendimento e desenvolver um 

trabalho de gestão junto às associações, cooperativas ou pessoa jurídica que 

represente as comunidades, no sentido de colaborar para a tomada de decisões que 

afetam as vidas dos amazônidas; além de atuar como elemento integrador e 

viabilizador das parcerias a serem estabelecidas entre os vários agentes e as 

associações representantes dos comunitários rumo à autonomia e sustentabilidade 

socioambiental da Comunidade. 

 

6.5.3. Escopo e Descrição de Aspectos Metodológicos 

Foram identificadas 5.532 comunidades (não interligadas) distribuídas nos 62 

municípios do Estado, de acordo com o IDAM. Este número é subestimado para os 

dias de hoje, já que são formadas novas comunidades todos os dias na Amazônia. 

São famílias que se deslocam e formam novos aglomerados com menos de 30 
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domicílios, que por não disporem de energia elétrica nem demais serviços de 

infraestrutura, vão se deslocando buscando novas terras para morar, muitas vezes, 

por conta do crescimento vegetativo das famílias. 

Considerando as ações em andamento pela Eletrobras Amazonas Energia, estima-se 

que das 5.532 comunidades, aproximadamente 1.731 estão incluídas na meta de 

81.000 ligações a serem efetuadas no âmbito do LPT e serão atendidas por meio de 

soluções convencionais. 

Assim, restam 3.800 comunidades a serem atendidas, com o perfil apresentado na 

Tabela 30 num total estimado de 68.400 domicílios, para as quais a implantação de 

métodos convencionais de atendimento como extensões de rede aérea e construção 

de usinas se mostra de difícil viabilidade. 

 

Tabela 30 - Perfil das Comunidades a serem Atendidas 

Tipo de Comunidade Quantidade 
Nº de 

Famílias  
Média de 

Famílias/Comunidade 

Tradicionais 2.860 50.200 17,5 

Indígenas 650 7.700 11,8 

Em Assentamentos 290 10.500 36,2 

Total 3.800 68.400 18,0 
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  

 

A estimativa do IDAM é que 80 por cento das comunidades são compostas de até 30 

domicílios, conforme a estratificação apresentada na Tabela 31. 

Tabela 31 - Estratificação das Comunidades 

Faixa de 
Domicílios 

% 

Comunidades 
Nº Comunidades Total de Domicílios 

Até 15 30 1.140 7.866 
16 a 30 50 1.900 28.500 
31 a 45 13 494 15.808 
46 a 60 3 114 5.244 
61 a 75 2 76 4.636 
76 a 90 1 38 2.888 
Acima de 91 1 38 3.458 

Total 100 3.800 68.400 

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia  
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Destas comunidades, cerca de 1.500 já são atendidas informalmente e precariamente 

com energia elétrica por meio de pequenos grupogeradores e redes em baixa tensão, 

não observando preceitos mínimos de qualidade e segurança das instalações e das 

pessoas.  

Então, uma proposta deste trabalho de pesquisa, é inicialmente atender a estas 1500 

comunidades que já dispõem de grupogerador e minirrede elétrica 68, iniciando por 

aquelas que atendam à estratégia que se segue: 

 

6.5.4. Estratégia de Seleção para Cronologia das Comunidades a serem 
Atendidas 

Respeitando a história e cultura da Amazônia, aonde as coisas vão evoluindo a partir 

de um ponto já iniciado, foram identificados alguns itens de sustentação para o início 

de um Projeto de atendimento dos serviços de energia elétrica às comunidades 

tradicionais do Estado do Amazonas, a partir dos aprendizados da experiência da 

Comunidade do Roque na Reserva Extrativista do Médio Juruá, elencados a seguir: 

• Comunidades com maior número de habitantes para maior viabilidade de 

remuneração dos serviços como operação das redes e responsabilidade pelas 

pequenas manutenções; 

• Comunidades com moradias agrupadas; 

• Maior facilidade de acesso em qualquer situação dos rios – cheia ou vazante; 

• Menor distância à sede do município; 

• Potencial de uso produtivo de energia; 

• Localização estratégica com possibilidade de se tornar um polo na região para 

concentrar a população; 

• Apresente algum nível de organização com representação; 

• Aceite das condições de atendimento; 

Conjuntamente com a implantação das microusinas, ações transversais necessitam 

ser colocadas em prática como: 

• Levantamento socioeconômico das comunidades para identificação do uso da 

energia, evolução da renda, migração de moradores da comunidade, etc.; 

                                                 
68  Corresponde a cerca de 45.000 famílias ou mais de 225.000 pessoas que serão beneficiadas diretamente com o 
atendimento participativo de energia elétrica, nesta 1ª etapa. 
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• Identificação das necessidades estruturantes; 

• Estabelecimento da rede de parceiros que já atuam e/ou vão atuar na região 

junto com a concessionária local; 

• Formalização da rede com ampla e clara discussão das responsabilidades de 

cada um nas atividades; 

• Conhecimento das potencialidades locais para geração de renda; 

• Identificação e facilitação do aproveitamento das cadeias produtivas e de valor 

na comunidade; 

• Mapeamento das principais fontes de energia locais para substituição ou 

complementação à geração a diesel; 

• Zoneamento agroecológico; 

• Plano de manejo; 

• Desenvolvimento e testes de novas tecnologias a serem aplicadas na região; 

• Identificação das necessidades de desenvolvimento regional; 

• Treinamento e Capacitação dos Comunitários; 

• Desenvolvimento conjunto de estratégias para uso racional de energia; 

• Replicação das Experiências para outras comunidades; 

• Paralelamente será desenvolvido trabalho de Regularização da situação dos 

consumidores às Condições Gerais de Fornecimento estabelecidas na 

Resolução 45669, à medida que as comunidades forem adquirindo condições 

de autonomia e sustentabilidade. 

 

6.5.5. Necessidade de Regulamentação 

Para o atendimento das comunidades isoladas nas condições acima apresentadas, há 

necessidade de Ato Autorizativo da ANEEL, em caráter emergencial e temporário que 

legitime as iniciativas e autorize a empresa a desempenhar essas novas funções e 

regulamente as novas ações desses consumidores diferenciados da Amazônia, como 

forma de viabilizar seu atendimento por energia elétrica, há tantos anos postergado. 

                                                 
69  Resolução ANEEL 456 de 29 de novembro de 2000 que estabelece as disposições atualizadas e consolidadas a 
serem observadas na prestação e utilização do serviço público de eletricidade. 
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O Ato Regulamentar deverá ter como objeto o estabelecimento de diretrizes, 

obrigações, encargos, condições, limites, regras, procedimentos, requisitos, direitos e 

deveres dos agentes e usuários dos serviços de energia elétrica no contexto do 

atendimento participativo na forma e conteúdo apresentados resumidamente neste 

documento. 

Devido à gravidade com que tal assunto se reveste, a premência para o 

encaminhamento das providências cabíveis é notória.  

 

6.5.6. Atribuições dos Parceiros Envolvidos 

O rol de parceiros envolvidos não será essencialmente o mesmo em todas as 

comunidades, que vai depender das potencialidades, das negociações e do 

aproveitamento das vantagens comparativas para a sustentabilidade do Projeto em 

cada comunidade.  

É importante que as agências locais possam identificar os itens de sustentação e 

transversalidade. 

Segue a lista dos possíveis stakeholders e a caracterização de suas atividades 

principais no Projeto, como ponto inicial do plano de atendimento: 

 

6.5.7. Eletrobras Amazonas Energia 

Responsável pela estruturação das parcerias e das atividades e coordenação da 

equipe integrada para eletrificação e desenvolvimento atuando como uma “tutela 

técnica” temporária, até a autonomia da comunidade; direcionamento para a 

viabilização das ações de atendimento aos fatores estruturantes como implantação de 

um posto de saúde e escola, equacionamento da questão do transporte hidroviário, 

rede de distribuição de água ou poços artesianos, rede de saneamento, etc.; 

desenvolvimento de uma cadeia produtiva para geração de renda das comunidades, 

adequada às potencialidades e realidade local, assim como gestão e gerência dos 

fatores relacionados com a geração e distribuição de energia, como fornecimento do 

combustível para geração de energia elétrica; inspeção das instalações; melhoria dos 

equipamentos atuais de geração e distribuição; melhoria das instalações residenciais; 

revisões periódicas e manutenções preventivas ou corretivas nos equipamentos; 

orientação geral aos consumidores quanto ao uso eficiente e racional de energia 

elétrica; treinamento e capacitação aos comunitários; promoção de práticas de uso 

eficiente de energia; levantamento das condições socioeconômicas ex-ante e ex-post; 
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fiscalização e acompanhamento do Projeto junto às comunidades; monitoramento do 

consumo específico de combustível; elaboração do planejamento anual de demanda 

de combustíveis para o GCOI, de acordo com as normas da CCC, entre outros. 

 

6.5.8. CCC 

Ressarcimento à Eletrobras Amazonas Energia dos valores correspondentes ao óleo 

mineral utilizado como combustível (diesel), óleo lubrificante, correias e filtros, 

respeitado o consumo específico máximo de 0,506l/kWh sem dedução da Tarifa de 

Energia Hidráulica Equivalente e dos custos incorridos na operação e manutenção dos 

serviços. 

 

6.5.9. Órgão Regulador - ANEEL 

Modificação do marco regulatório vigente para atender às necessidades da nova 

modalidade de eletrificação como autorização para a concessionária local fornecer 

combustível para a geração de energia, para funcionamento inicial por período inferior 

a 24 horas e flexibilização quanto aos índices exigidos de qualidade da energia, 

coletivos e individuais. 

 

6.5.10. Estado/Prefeitura 

Fornecimento de grupos-geradores; identificação das comunidades; promoção de 

serviços básicos de saúde, educação, etc.; facilitação de acesso a créditos e às boas 

práticas de produção; contatos comerciais; distribuição do combustível das sedes dos 

municípios às comunidades; incentivo às atividades produtivas; fiscalização e 

acompanhamento das atividades promovendo a expansão das iniciativas produtivas 

locais. 

 

6.5.11. Petrobras Distribuidora 

Transporte do combustível até as sedes dos municípios e treinamento aos 

comunitários para recebimento, manuseio e estoque de combustível. 
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6.5.12. Rede de Parceiros  

Conhecer a realidade local; diagnosticar problemas e registrar fatos, casos e soluções; 

explicitar continuamente os objetivos do Projeto às comunidades; discutir 

exaustivamente entre todos os componentes da Rede, inclusive os representantes das 

comunidades, todas as etapas, metas, objetivos e meios a serem utilizados; 

planejamento claro das ações junto com os comunitários; atenção ao aprendizado a 

partir do conhecimento local de forma a aplicar conhecimentos tecnocientíficos ao 

saber popular; dar retorno dos resultados aos comunitários como forma de consolidar 

a credibilidade; internalizar na comunidade novas práticas, reflorestamento de áreas 

degradadas, diversificação das atividades agrícolas; avaliação dos modelos de gestão 

e de negócios aplicados em cada comunidade isolada, entre outros itens. 

 

6.5.13. Instituições Acadêmicas e de Pesquisa 

Desenvolvimento e testes com motores utilizando óleos vegetais nativos nos motores 

diesel; desenvolvimento e testes de tecnologias de geração de energia distribuída ou 

sistemas individuais para aplicação nas comunidades; formação e disponibilidade de 

mão de obra habilitada; capacitação dos comunitários; proposta de novos projetos e 

inovações aplicadas à realidade local. 

 

6.5.14. Comunidades/Organização Comunitária  

Providenciar a personalização jurídica das organizações comunitárias quando atuarem 

informalmente; operar e cuidar dos equipamentos de geração e distribuição de 

energia; instalar novos consumidores à minirrede; orientar os comunitários quanto ao 

uso eficiente e racional de energia; cobrar as contribuições e efetuar a contabilidade 

local; pagar os operadores; controlar e zelar pela segurança do estoque de peças de 

reposição, de lâmpadas e do combustível; registrar as informações sobre o estado 

operacional dos grupos geradores e das demais instalações; ser responsável pelo 

recebimento, manuseio, armazenamento, tratamento e utilização para fins exclusivos 

de geração de energia elétrica, do combustível entregue, devendo cumprir todas as 

normas ambientais e de segurança no tratamento e destinação final dos efluentes. 

 

6.5.15. Custos Envolvidos  

Atendimento de 1.500 comunidades num total de 45.000 famílias ou 225.000 pessoas 

beneficiadas; 
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Revitalização (ou substituição, quando for o caso) dos motogeradores existentes nas 

comunidades; no caso dos motogeradores existentes serem insuficientes para 

alimentar ações de desenvolvimento, a rede de parceiros com a Concessionária e a 

Comunidade deverão indicar o encaminhamento da questão; 

Construção, reforma ou ampliação de pequenos trechos de rede de distribuição aérea 

em baixa tensão (220/127V); 

Operação e manutenção da geração e distribuição serão realizadas pelas 

comunidades, por meio de suas associações comunitárias, com capacitação e 

treinamentos oferecidos permanentemente pela concessionária; 

Inicialmente, fornecimento de óleo diesel para atender à comunidade durante 8 a 12 

horas no período noturno até a possível implantação de fonte alternativa de energia, 

seja a utilização de óleos vegetais puros ou processados no motor diesel ou 

alternativas como energia solar fotovoltaica, sistemas híbridos, etc.; 

Construção de capacidade de reservatórios de armazenagem do combustível, 

dimensionada em função do consumo mensal, para autonomia mínima de 2 meses e 

do regime de rios da região; as providências quanto à tancagem têm como objetivos a 

garantia de estoque mínimo, controle do combustível e otimização da logística de 

transporte; 

A área do gerador deverá ser construída em terreno cedido pela Prefeitura do 

Município em local a ser estabelecido pela empresa concessionária; 

Os custos de operação e manutenção e do combustível além dos lubrificantes, 

correias, filtros, etc. serão cobertos, temporariamente, pela CCC; 

Os consumidores serão taxados, provisoriamente, em valores definidos pela ANEEL e 

a arrecadação será feita pela Associação e a ela destinada como contrapartida dos 

serviços operacionais; 

Os índices de continuidade de energia elétrica e suas respectivas metas serão 

definidos e flexibilizados de acordo com as condições locais e servirão somente de 

parâmetro para uma melhor prestação dos serviços;  

A Eletrobras Amazonas Energia será responsável por elaborar e executar o 

planejamento anual do combustível e pelo controle de sua aplicação de acordo com as 

normas da CCC; 

Treinamento dos comunitários efetuado pela Petrobras para recebimento e manuseio 

do combustível; 
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Responsabilidade pelas revisões periódicas e manutenções preventivas ou corretivas, 

fiscalização quanto à correta utilização do combustível, monitoramento do consumo 

específico, atendimento às normas ambientais de segurança e tratamento dos 

efluentes pela Comunidade serão da concessionária de energia elétrica. 

 

6.5.16. Estimativa dos Custos  

⇒ Revitalização e/ou substituição de motores: 

R$20.000,0070/un.X1500= R$30 milhões 

⇒ Obras Civis para instalação do motogerador e da base do reservatório de 

combustível:  

R$52.000,00/un. X 1500= R$ 78 milhões 

⇒ Reservatório de Combustível: assumindo capacidade de 10.000 litros para a 

metade das comunidades e 35.000 litros para a outra fração: R$20.000,00/un e 
R$65.000/un respectivamente: 

R$20.000,00 X 750 + R$ 65.000,00 X 750= R$63,75 milhões 

⇒ km de Rede Unitário 

a. Rede BT 3#2(2) AL= 0,70 km para metade das comunidades ao custo de 

R$ 39.421,98/km 

b. Para a outra metade das comunidades: Rede BT 3#2(2) AL= 0,70 km a 

um custo de R$ 39.421,98/km e Rede BT 3#2/0 (1/0) AL= 0,35 km ao 

custo de R$44.260,02/km 

Custo Total de Rede:  

0,70 X 1500 X 39.421,98 + 0,35 X 750 X 44.260,02= R$ 53,00 milhões 

Custo Total de Implantação para as 1500 comunidades: ~ R$225,00 milhões 

⇒ Custo de Combustível (anual) 

Para os cálculos foram considerados os seguintes parâmetros por 

comunidade: 

• Motor de 30 kVA 

• Fator de carga= 0,27 

                                                 
70  O valor médio de revitalização é estimado em R$10.000,00/un e um motogerador novo é estimado em 
R$25.000,00 para potências entre 7,5 e 15 kVA. 
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• Potência disponível por domicílio= ~1 kVA ou  

~800 W 

• Carga média por domicílio=~ 200W → 1 geladeira 200 litros (70 W) + 3 

lâmpadas de 20 W (60 W) + Kit TV, vídeo, antena. (70 W) 

• O consumo mensal de óleo foi calculado em função do consumo específico de 

0,404 l/kWh que é o limite máximo estabelecido pela ANEEL para UTE de 

potências entre 1 e 100kW 

• O custo do combustível foi calculado considerando o preço do óleo diesel a 

R$4,00/litro 

• Atendimento em regime de 12 horas diárias por 30 dias ao mês 

• Nº. de domicílios (famílias) por comunidade = 30 

• Nº. de pessoas por domicílio (família) = 5 

• Consumo: 840 W (geladeira durante 12 horas) +  

60 W (lâmpadas) + 280 W (TV, som...) X 30 dias =  

~40 kWh/mês/domicílio ou 480 kWh/ano/domicílio 

• Consumo anual de energia elétrica por comunidade = 14 MWh/ano 

• Considerando o consumo específico regulamentar, são 6.000 litros de óleo 

diesel/ ano/comunidade 

• Considerando o preço do óleo diesel:  

R$ 24.000,00/ano/comunidade (equivalente a um custo de energia aproximado 

de R$1.700,00/MWh) 

• Custo anual total do combustível para 1.500 comunidades: R$ 36 milhões 

⇒ Outros Custos de O&M (anual)/comunidade  

 Lubrificantes – R$3.000,00 

 Peças de Reposição – R$5.000,00 

 Manutenção – R$ 2.000,00 

 Operação – R$ 30.000,00 

 Total: R$ 40.000,00/comunidade (equivalente a um custo de O&M, sem 

combustível, aproximado de R$2.860,00/MWh); custo total de O&M 

(com combustível)/MWh = R$4.600,00  
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 Custo de O&M sem combustível para as 1.500 comunidades= R$ 60 
milhões 

Total de O&M, incluindo combustível: R$96 milhões/ano → a serem cobertos 
pela CCC. 

 

6.5.17. Continuidade da Proposta de Atendimento 

Em continuidade, a proposta deve ser aplicada nas demais comunidades que já 

dispõem de geradores a diesel usufruindo do aprendizado e as facilidades resultantes 

da implantação dos projetos pioneiros. 

Como resultado das parcerias, com certeza mais comunidades irão conseguindo os 

equipamentos geradores e o Projeto vai alcançando assim a universalização enquanto 

as comunidades, se desenvolvendo, vão necessitando de aumento de carga, seguindo 

a expansão do setor. 

Este capítulo apresentou as dificuldades de atendimento com energia elétrica aos 

núcleos que vão se formando velozmente no interior do estado do Amazonas, 

dispersos e com reduzido número de pessoas. São apresentados cenários de 

exclusão elétrica no Estado e uma proposta de atendimento participativo. Para 

universalizar os serviços de energia elétrica no Amazonas, é defendido nesta tese um 

novo paradigma de planejamento que traga no seu bojo a indicação da necessidade 

de um desenvolvimento integrado e sustentável para as comunidades tradicionais da 

Amazônia, a partir da convergência de interesses e geração de parcerias. 
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7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O programa de universalização de energia elétrica vigente no País, Luz para Todos, 

atendeu parcialmente a população desassistida do País, em sua maioria das Regiões 

Norte e Nordeste (70 por cento das ligações) levando energia a mais de 12 milhões de 

brasileiros, de 2003 até agosto de 2010, porém não alcançou as comunidades 

tradicionais do interior do Estado do Amazonas. 

Historicamente, a Amazônia sofre as consequências de um modelo exógeno baseado 

na extração predatória de recursos florestais, deixando um saldo de pobreza para as 

populações [23]. A estruturação das localidades no estado do Amazonas, de forma 

isolada, não chegou a compor economias regionais integradas, deixando um legado 

de forte assimetria socioespacial no Estado, coexistindo uma economia de porte 

razoável como Manaus com populações que vivem em condições primitivas, quase 

tribais, como os habitantes do interior da Amazônia. 

Assim como não há uma política de desenvolvimento para a Amazônia sendo 

implementada efetivamente, não há tampouco uma política de atendimento às 

comunidades tradicionais isoladas vinculada à ações transversais de desenvolvimento, 

sendo levada com a seriedade que o assunto merece. 

O planejamento do setor elétrico é essencialmente direcionado ao Sistema Interligado 

e aos Sistemas Isolados, mas ainda não contemplou o atendimento das comunidades 

isoladas e remotas com uma política efetiva de universalização (e geração de renda). 

É defendido neste trabalho que é possível implementar novas formas de 

aproveitamento dos ecossistemas amazônicos florestais, a partir do uso econômico da 

biodiversidade, capaz de gerar riqueza e trabalho para os habitantes da região, sem 

destruir a floresta; podem ser utilizados os produtos amazônicos e suas cadeias 

produtivas, mediante o uso do insumo energia elétrica na agregação de valor desses 

recursos, como no caso da Comunidade do Roque.  

Da análise dos resultados dos vários projetos implantados na Amazônia para geração 

de energia elétrica, pode-se concluir que diante das inúmeras dificuldades da região, 

em especial no que diz respeito às longas distâncias e condições de acesso, além da 

ocupação territorial dispersa com muitas moradias isoladas e distantes dos vilarejos, é 

importante a integração dos vários saberes dos florestanos e a sua efetiva 

participação na concepção e implantação dos projetos que, em última instância, são 

voltados para eles. Hoje a energia está sendo comercializada no Sistema Interligado a 
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R$120,00/MWh e para atender o consumidor do interior do Estado do Amazonas o 

custo aproximado é de R$800,00/MWh. Estima-se em R$10.000,00 reais por moradia 

o custo das novas ligações nas comunidades em análise, enquanto no programa de 

eletrificação rural anterior, as ligações custavam em torno de R$1.000,00. 

Os planos de universalização de energia elétrica na região em estudo não devem ser 

meramente de contabilização de ligações ou consumidores atendidos, mas deve 

conter uma lógica própria de levar junto com a energia a base para diversas atividades 

produtivas e de serviços que possam acarretar melhoria sustentada dos níveis de 

qualidade de vida da população. 

É fundamental o aperfeiçoamento do arcabouço regulatório para viabilização de um 

novo modelo de atendimento das populações não servidas por energia elétrica que 

priorize algum atendimento em detrimento do nenhum, que os indicadores de 

qualidade sejam flexibilizados para essa nova realidade e que a possibilidade de 

atendimento em períodos menores do que 24 horas possa ser uma alternativa. Há 

necessidade também de alteração nas condições legais e institucionais de 

atendimento a essas populações, de modo a permitir parcerias com novos agentes do 

mercado junto com as concessionárias. É preciso também marcos regulatórios 

flexíveis, onde seja permitido o estabelecimento de acordos formais entre 

concessionária e comunidades e possa legitimar novas funções a serem exercidas 

pela empresa, como por exemplo, fornecer óleo diesel para as comunidades, com 

reembolso da CCC, para aquelas que já dispõem de motogeradores; nessas 

localidades, os habitantes custeiam o combustível entre os comunitários, gastando 

cerca de R$30,00 por família para um período diário de 3 a 4 horas, enquanto o 

consumidor Baixa Renda paga cerca de R$3,50 por 30 kWh/mês. 

O que se espera é a possibilidade de um novo padrão de atendimento que a 

tecnocracia hoje não permite modificar. Não é apregoar uma quebra de isonomia, mas 

é valorizar as diferenças culturais. Não se pode manter o mito de que eles vivem em 

um paraíso idílico e por isso deixá-los à própria sorte, porque tal atitude seria 

perpetuar as condições primitivas em que a maioria deles se encontra.  

O novo modelo de gestão deve envolver uma diversidade de soluções e alternativas 

tecnológicas diante das inúmeras situações observadas no contexto da eletrificação já 

que a opção por geração centralizada e extensão de rede é inadequada à realidade 

dessas localidades. 

A tecnologia para a Amazônia deve ser robusta e não necessariamente a mais 

moderna. Por outro lado, a integração com o mercado nacional (e internacional) exige 
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a adoção de Boas Práticas e processos atualizados para viabilizar a comercialização 

dos produtos. 

 Objetivos da pesquisa e cenários de exclusão elétrica 

O objetivo geral dessa pesquisa foi trazer novas reflexões para a formulação de uma 

proposta de atendimento de serviços de eletricidade às populações tradicionais e 

remotas do estado do Amazonas, fundamentada no conhecimento da realidade 

socioeconômica e ambiental dessas comunidades, com geração de renda e melhoria 

das condições de vida da população. 

A partir do diagnóstico sobre o atendimento dos serviços de energia elétrica na 

Amazônia brasileira, observando as dificuldades inerentes à prestação do serviço e os 

resultados dos diversos programas de governo implantados na região com esse fim e 

lançando mão de cenários prospectivos, esta pesquisa estimou um déficit de ligações 

no Amazonas que corresponde a 50.000 pessoas sem energia elétrica, de acordo com 

as estimativas iniciais do programa Luz para Todos a um contingente de 1.000.000 de 

pessoas de acordo com a hipótese da existência de 7.000 comunidades não 

eletrificadas, comportando em média 30 domicílios com 5 pessoas por habitação. São 

210.000 ligações ainda a serem realizadas no estado, para atender 60% da população 

ainda desassistida. 

Para o atendimento desta população desassistida, será necessário um novo modelo 

que contenha uma solução concebida sob o prisma da cidadania e do uso produtivo 

de energia, de modo sustentável, levando educação, conhecimento, treinamento, 

capacitação tanto para o trabalho quanto para a participação, cidadania, condições 

para melhoria da saúde, tecnologia, comunicação, e perspectiva de melhores dias, 

promovidos pelas iniciativas da empresa concessionária e dos agentes envolvidos. 

O planejamento da oferta de energia aos Sistemas Isolados tem sido aperfeiçoado, 

através de recentes regulamentações como a Lei Nº 12.111/2009 e o Decreto  

Nº 7.246 de 28 de julho de 2010 que determinam que os agentes de distribuição de 

energia elétrica deverão submeter à EPE, para avaliação e habilitação, a solução de 

suprimento de energia elétrica para atendimento aos consumidores dos Sistemas 

Isolados – Projeto de Referência; no entanto, para as áreas remotas, faz-se apenas 

breve menção sem ainda o estabelecimento de uma política para a busca de soluções 

adequadas para essas regiões. Com certeza, a política de atendimento dos chamados 

Sistemas Isolados, agora se dirigindo para um atendimento nos moldes do Sistema 

Interligado, não poderá ser a mesma para as comunidades remotas, que ainda 

encontram-se esquecidas pelos órgãos de planejamento do setor elétrico. 
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 Aprendizados a partir da experiência na Comunidade do Roque na REMJ 

A experiência desenvolvida na Comunidade do Roque de melhoria de renda e inclusão 

social, a partir de uma iniciativa de substituição de óleo diesel por fonte renovável 

produzida localmente para geração de energia elétrica é apontada nesta pesquisa 

como um caso de sustentabilidade e busca de autonomia da população ribeirinha do 

Amazonas. 

Nesta Tese foram sistematizados e analisados os resultados divulgados do Projeto 

“Óleos Vegetais para Geração de Energia Elétrica e a Valorização da Biodiversidade 

em Comunidades Isoladas da Reserva Extrativista do Médio Juruá, Município de 

Carauari, AM” que viabilizou uma nova realidade para o Roque. Da avaliação dos 

resultados deste Estudo de Caso pode ser vista a importância da valorização do saber 

dos comunitários e de seu envolvimento nas decisões para o sucesso do projeto.  

Roque tinha como objetivo a utilização de fontes renováveis de energia para geração 

de eletricidade e com a sobrevalorização do óleo vegetal, os comunitários passaram a 

comercializá-lo agregando valor e saber à comunidade; eles continuaram utilizando 

combustível fóssil para geração de energia, ainda parcialmente custeado pela 

população local, pois a concessionária ainda não alcançou a região, mas agora com 

mais possibilidades, pois têm trabalho e renda.  

Tal experiência mostrou que a sustentabilidade pode adquirir um conceito mais amplo, 

global, qual seja, o alcance e perpetuidade das condições de vida de hierarquia 

superior - a sustentabilidade econômica e social, antecedendo a sustentabilidade 

ambiental. 

Através da experiência do Roque, pode ser observada a importância da organização 

comunitária inserida no planejamento e execução das ações do Projeto implantado na 

Comunidade [76]. 

Neste trabalho de pesquisa houve um interesse natural em identificar vínculos e 

alianças geradas em torno do Projeto e descrever os efeitos produzidos por estes 

vínculos como as negociações, conversas informais com os moradores e líderes 

locais, deslocamentos e transformações ocasionadas pelas ações dos diversos atores, 

procurando encontrar o fio que tece as redes que se formam quando da intervenção 

nessas comunidades. Este fio, com certeza, não é “elétrico”, pois os comunitários com 

carência de serviços de eletricidade não a identificam como primeira prioridade. Mas 

este fio é o alcance de melhores condições de vida com conhecimento, trabalho e 

renda. E a chegada da eletricidade deve vir acompanhada desses vetores e ser 

insumo dos fatores de promoção de uma vida mais digna aos comunitários. 
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Nas negociações e articulações com os ribeirinhos, não podem ser negligenciados 

fatores “não-humanos” presentes na Comunidade como a “desconfiança” de muitos 

ribeirinhos com mais um Projeto que se aproxima, depois de tantos outros que 

fracassaram e foram embora deixando-os nas mesmas condições anteriores, a tristeza 

de ver outros de fora “levando seu peixe”, as crenças, os conflitos entre as tradições 

religiosas, enfim, tudo que pode provocar desvios ou modificação no processo de 

intervenção, influindo diretamente no trabalho dos comunitários, na vida dos 

moradores ou na atuação dos técnicos que estão na localidade. 

 Proposta de atendimento 

A tônica da proposta de projeto de atendimento apresentada neste trabalho é o 

enfoque interdisciplinar, a busca de alianças e parcerias, estimulando o trabalho em 

grupo e o associativismo, para potencializar o processo participativo, com ênfase nas 

complementaridades e interdependências, em uma gestão organizada e duradoura 

onde a comunidade participa do projeto e está imbuída do mesmo objetivo - de 

melhoria sustentada de vida, traduzida também por fixação no local onde nasceu, 

manutenção da floresta em pé e aumento da autoestima dos ribeirinhos. 

Cada localidade deve ser mapeada no sentido de abarcar a realidade local em suas 

múltiplas dimensões e identificar sua vocação e vantagem comparativa. Não existe 

uma fórmula única para todas as comunidades tradicionais, ou seja, diferentes fontes, 

diferentes tecnologias e diferentes propostas de desenvolvimento para cada 

comunidade, com diferentes parcerias. Nessas parcerias é relevante a presença do 

Estado em todos os níveis, principalmente assegurando adequada provisão de 

serviços essenciais como educação, saúde e habitação e na estruturação da logística 

apropriada à provisão desses serviços. 

O resultado final da Tese é a formulação de uma proposta de atendimento participativo 

dos serviços de energia elétrica às comunidades tradicionais do Amazonas a partir de 

uma nova visão de eletrificação que incorpore a possibilidade de geração de renda e 

melhoria das condições da população, de forma autônoma e sustentável. 

O que se espera é que esta pesquisa e a proposta desenvolvida possam servir como 

sugestão para os agentes que têm responsabilidade pelo planejamento, regulação, 

execução ou manutenção do atendimento dos serviços de energia elétrica ao interior 

do Estado do Amazonas, ou da Amazônia, já que as hipóteses e proposições são 

passíveis de serem aplicadas e replicadas à região como um todo. 

Como continuidade de implementação da proposta aqui apresentada, visando o 

atendimento com serviços de energia elétrica às populações rurais da Amazônia, 
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indica-se o conhecimento da diversidade regional, mapeamento das potencialidades 

do interior da Amazônia, desenvolvimento científico e tecnológico em bioeconomia e 

em fontes renováveis para geração de energia elétrica, localização georreferenciada 

das comunidades, busca de agentes que atuam na Amazônia e com vocação para o 

desenvolvimento de parcerias com os comunitários e para promoção de treinamento e 

capacitação dos ribeirinhos e estímulo à formação de associações e cooperativas. 
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