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APRESENTAÇÃO 

Atendendo à demanda dos indígenas Wai Wai, trazida pela Associação do Povo Indígena 
Wai Wai, na figura de seu coordenador regional em Roraima, Sr Miguel Wepaxi Wai Wai, 
o Fórum de Energias Renováveis - que tem como um de seus desafios levar às comuni-
dades amazônicas acesso à energia limpa, com eficiência, justiça social e desenvolvi-
mento local - elaborou, com o apoio do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena 
(IEPÉ), na pessoa do antropólogo Renan Reis, esta proposta de implementação de pro-
tótipo de projeto chamado “Projeto-Piloto Samaúma/RR”. O projeto tem o propósito 
de gerar uma primeira referência para outros projetos a serem especificamente desen-
volvidos para povos Karib, que incluem os Wai Wai, em comunidades de Roraima, Ama-
zonas, Pará e Guiana. A região de ocupação tradicional dos Wai Wai e as redes de rela-
ções de troca e de parentesco com outros povos foram denominadas recentemente 
como União do Território Wayamu. A UTW envolve as Tis Trombetas-Mapuera, Nha-
mundá-Mapuera, Katxuiyana-Tunaiyana, Waimiri-Atroari e Wai Wai. 

O “Projeto-Piloto Samaúma/RR” pretende assegurar internet e energia elétrica àquela 
comunidade, mediante a implementação de sistema de geração fotovoltaica com arma-
zenamento de energia; revisão e recuperação em vários trechos da infraestrutura de 
distribuição da rede ali existente; e entrega segura às famílias, na perspectiva de suprir 
as demandas domésticas e toda a infraestrutura de entretenimento, educação e cultura, 
saúde e atividades de produção. 

Como fator diferencial, inovador, está o processo de gestão do projeto que valoriza e, 
portanto, contempla a colaboração efetiva dos indígenas desde o processo de instala-
ção, operacionalização, monitoramento até a fase de manutenção do sistema solar fo-
tovoltaico com todas as implicações de segurança e controle que o sistema exige. Para 
tanto, a proposta prevê capacitações, a fim de qualificá-los e dar a eles senso de perten-
cimento e responsabilidade para o bom uso dos equipamentos e de toda a estrutura 
correspondente. 

Trata-se de um projeto-piloto que certamente terá replicabilidade em outras tantas lo-
calidades remotas, em atenção aos quase 1 milhão de brasileiros que ainda se encon-
tram em semelhantes condições, sem acesso à energia elétrica, haja vista que redes de 
transmissão de energia ainda não conseguem alcançar essas comunidades dados os al-
tos investimentos em infraestrutura. E embora existam geradores a diesel ali instalados, 
são registrados frequentes colapsos pelo fato de serem antigos e por falta de manuten-
ção. Nessa perspectiva, as energias poluentes vão gradativamente dando lugar às reno-
váveis que, além de responderem a sua finalidade precípua, protegem o planeta das 
alarmantes emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
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QUALIFICAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO PROJETO 

O Projeto-Piloto Samaúma/RR  reúne uma série de características que o tornam um 
projeto inovador (principalmente no que tange a técnicas, métodos e processos), de 
autossustentabilidade e plena capacidade de ser replicável: 

1. CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 
Processo de gestão do projeto que valoriza e, portanto, contempla a colaboração 
efetiva dos indígenas desde o processo de instalação, operacionalização, 
monitoramento até a fase de manutenção do sistema solar fotovoltaico com 
todas as implicações de segurança e controle que o sistema exige. E, para tanto, 
a proposta prevê capacitações a fim de qualificá-los e dar a eles senso de 
pertencimento e responsabilidade para o bom uso dos equipamentos e de toda 
a estrutura correspondente. 

2. PROVA E CERTIFICAÇÃO 
Constitui-se em campo de prova, certificação e demonstração de produtos, de 
fabricantes de equipamentos de geração de energia e no âmbito das 
telecomunicações. 

3. PILOTO 
Denominado Projeto-Piloto exatamente por ter o propósito de gerar uma 
primeira referência para outros projetos a serem especificamente desenvolvidos 
para o Povo Wai Wai em comunidades dos estados de Roraima, Amazonas e 
Pará, assim como na Guiana. 

4. COMUNICAÇÃO - INTERNET 
Com a implementação de sistema de geração fotovoltaica com armazenamento 
de energia, o projeto pretende assegurar, além da energia elétrica, internet 
àquela Comunidade. 

5. OFF GRID COM ENGENHARIA 
Sob o ponto de vista do projeto de engenharia elétrica, trata-se de uma Micro-
rede com operação em ilhamento, pelo menos na fase inicial de implantação. O 
sistema de gestão desta micro-rede deverá ser capaz de gerenciar as fontes de 
geração, os recursos de armazenamento e as cargas, estabelecendo prioridades 
de atendimento e eventual suspensão de fornecimento, nos casos em que os 
níveis de consumo e armazenamento projetarem o comprometimento da vida 
útil das baterias. 

6. MICRO-REDE COM ENERGIA RENOVÁVEL 
A capacidade de gerenciamento da Micro-rede, como concebida, permitirá o 
aproveitamento de qualquer outra fonte de geração, com grandes perspectivas 
também para a hidráulica, eólica e biomassa de pequeno porte, propiciando 
significativa redução dos custos de armazenamento de energia. 

7. UNIVERSALIZAÇÃO COM DIGITALIZAÇAO E ENERGIA RENOVÁVEL 
A concepção técnica robusta e flexivel da Micro-rede, que pode abrigar geração 
de energia elétrica de qualquer natureza, renovável ou não, estende a 
aplicabilidade dos resultados do Projeto a praticamente a totalidade das 
comunidades que o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 
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Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia (MLA), pretende 
atingir. 

8. INFRAESTRUTURA  
Disponibilidade de energia elétrica sem restrições e comunicações seguras 
configuram a infraestrutura básica necessária à garantia da saude, educação, 
saneamento básico, segurança alimentar e atividades econômicas. Competirá a 
essas atividades econômicas gerar os recursos capazes de garantir a expansão e 
a manutenção destas instalações.  

Tais características asseguram ao Projeto-Piloto Samaúma/RR os principais critérios de 
elegibilidade junto a programas de P&D do MME/ANEEL; treinamento/aprendizagem 
(desde a fase de implantação até avaliação e monitoramento do projeto) disponibilizado 
pelo SENAI, UNIVERSIDADES e EMPRESAS; vinculação a demais projetos de 
sustentabilidade econômica e segurança alimentar da comunidade (ex: hortas 
comunitárias, criação de pequenos animais e peixes, mediante aconselhamento 
remoto) providos por entidades como a EMBRAPA; além de outros tantos programas 
apoiados pelo MMA, BNDES, FINEP, GIZ, dentre outras organizações que estimulam a 
inclusão social e o  desenvolvimento local, com sustentabilidade. 

Contribuição e Agradecimentos 

Este projeto tem muito a agradecer ao prof. Alexandre Bueno,  Diretor de Tecnologia e 
Desenvolvimento de Mercado da ABAQUE - Associação Brasileira de Armazenamento e 
Qualidade de Energia pelas sugestões e indicação dos caminhos para levar esta planta 
piloto à apreciação dos órgãos e entidades envolvidas em pesquisas e desenvolvimento 
no país.  
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INTRODUÇÃO 

O desejo pela implementação de uma usina de energia solar nas aldeias roraimenses 
dos Wai Wai não é novo. Desde 2014 a APIW, junto às demais associações que repre-
sentam a União do Território Wayamu, vem desenvolvendo em parceria com o IEPÉ ofi-
cinas diagnósticas, tendo em vista a elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambi-
ental da União do Território Wayamu. Os Wai Wai de Roraima representam a região 
conhecida como Alto Jatapu-Jatapuzinho. Destas oficinas diagnósticas, resultou o elen-
camento de desafios e soluções voltadas para a gestão e proteção territorial. Dentre 
esses desafios, o fornecimento de energia limpa e constante foi levantado por todas as 
comunidades do território (hoje são 54 aldeias). Uma vez que o PGTA do território 
estava sendo finalizado, a APIW e o IEPÉ começaram a se articular para promover ações 
em rede com novos parceiros, identificando no Fórum de Energias Renováveis a 
oportunidade de trabalhar em conjunto com especialistas necessários ao 
desenvolvimento dos projetos, com uma perspectiva ampliada de atendimento às 
demandas por eletrificação, tendo em vista a justiça social e o desenvolvimento local.   

O PGTA é um instrumento da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de 
Terras Indígenas (PNGATI - Decreto 7.747/2012) que tem como objetivo “garantir e 
promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio 
indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e 
cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia 
sociocultural, nos termos da legislação vigente”. Neste sentido, esta proposta está 
alinhada à missão e ao planejamento estratégico dessas organizações e a políticas 
nacionais e internacionais pela sustentabilidade. 

Com o Acordo de Paris, negociado durante a Conferência das Nações Unidas sobre as 
mudanças climáticas (COP21) - que rege medidas de redução da emissão de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) a partir do ano de 2020, como forma de conter o aquecimento global 
- os países são testados em suas capacidades de responder ao desafio, buscando pro-
mover o desenvolvimento considerando todo o contexto da sustentabilidade. Diante 
dessa tendência mundial de transição dos combustíveis fósseis, poluentes e caros, para 
as fontes renováveis e sustentáveis, deduz-se que quem ficar para trás, além de estar 
descumprindo o acordo, permanecendo a contribuir com os graves impactos ambientais 
e sociais, enfrentará riscos financeiros cada vez maiores, haja vista a progressiva redu-
ção na demanda de quase todos os principais combustíveis, especialmente carvão, pe-
tróleo e gás, ao tempo em que o mercado global é célere nas novas tecnologias de pro-
dução e armazenamento de energias renováveis. 

A matriz elétrica brasileira possui fontes variadas de geração, mas ainda é bastante de-
pendente das usinas hidrelétricas (de acordo com a ANEEL, atualmente, mais de 60% do 
total de energia consumida no Brasil vem de usinas hidrelétricas) que, apesar de se tra-
tar de fonte renovável, pode provocar significativos impactos ambientais e sociais, além 
dos altos investimentos econômicos requeridos principalmente pelas usinas de grande 
porte. 
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Quadro comparativo da divisão de matriz elétrica brasileira - Fonte: ANEEL/ABSOLAR, 2019 

Ainda que com essa diversidade de fontes de energia, levantamento realizado pelo Ins-
tituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) aponta que 990.103 mil brasileiros vivem sem 
acesso ao serviço público de energia elétrica na Amazônia Legal, área que engloba 9 
estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
parte do Maranhão. Tratam-se, em sua maioria, de localidades remotas, onde não se 
tornam economicamente viáveis investimentos em infraestrutura de rede de energia 
elétrica, cabendo a implementação de programas e projetos de energias renováveis. 

Atualmente, geradores movidos a combustível fóssil são muito utilizados para suprir 
parte da demanda de energia dessas comunidades isoladas. No entanto, estes gerado-
res possuem um alto custo de manutenção, emitem ruídos, necessitam de abasteci-
mento frequente, além de serem altamente poluentes. Uma alternativa viável, limpa e 
sustentável para levar energia a essas localidades são as soluções independentes ou hí-
bridas de fontes renováveis, como a solar, eólica e biomassa.  

Sistemas fotovoltaicos que geram energia elétrica a partir do sol já são uma realidade 
cada vez mais presente e frequente, sendo uma das fontes tanto de calor quanto de luz 
mais promissoras para suprir as necessidades de geração de energia, principalmente nas 
localidades mais remotas, visto que esses sistemas podem ser instalados de forma au-
tônoma (independente de rede elétrica), permitindo o armazenamento de energia em 
baterias estacionárias, para posterior utilização ou utilização em períodos em que não 
haja incidência da luz solar.  

São soluções que, associadas à internet (real necessidade na atualidade, agravada pela 
pandemia da COVID-19 e o consequente distanciamento social exigido), certamente po-
dem melhorar, e muito, a vida de milhares de pessoas, promovendo qualidade de vida 
e bem-estar mediante acesso à educação (inclusive à distância, modalidade cada vez 
mais usual); saúde (unidades de saúde funcionando, com refrigeração adequada para 
manter equipamentos, medicamentos e vacinas); segurança (iluminação das vias públi-
cas); e desenvolvimento econômico local (abertura de novas fontes de renda: armaze-
namento de polpas de fruta e pescado, por exemplo).  
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Energia Elétrica para Todos os Brasileiros 
Foram dois os programas instituídos no país pelo governo para propiciar acesso à par-
cela dos brasileiros ainda não atendidos por energia elétrica: 

• O Programa Luz para Todos (PLpT) e 

• O programa Mais Luz para a Amazônia (MLA) 

O PLpT 

Foi instituído pelo Decreto nº 4.873 de 11 de novembro de 2003 e sofreu algumas alte-
rações, cuja mais recente encontra-se no Decreto nº 8 de julho de 2011, passando a 
vigorar com a seguinte redação em seu Artigo Primeiro: 

Art. 1º Fica instituído o Programa nacional de Universalização do Acesso 
e Uso da Energia Elétrica – “LUZ PARA TODOS”, até o ano de 2022, desti-
nado a propiciar o atendimento com energia elétrica à parcela da popu-
lação do meio rural que não possua acesso a esse serviço público. 

§ 1º São beneficiárias do Programa "LUZ PARA TODOS" as famílias resi-
dentes na área rural que ainda não tenham acesso ao serviço público da 
energia elétrica, com prioridade de atendimento para: 

I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Soci-
ais do Governo federal; 

II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por ob-
jeto o desenvolvimento social e econômico; 

III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras 
comunidades localizadas em reservas extrativistas ou impactadas direta-
mente por empreendimentos de geração ou de transmissão de energia 
elétrica, cuja responsabilidade não seja do próprio concessionário; e 

IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. 

O MLA 

Em complementação ao PLpT e na perspectiva de promover o acesso à energia elétrica 
a partir de fontes renováveis e minimizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias que 
vivem nas regiões mais remotas da Amazônia, o Governo Federal institui em 5 de feve-
reiro de 2020, por meio do Decreto nº 10.221, o Programa Nacional de Universalização 
do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia 
(MLA).  

O Programa, ainda em execução, visa ao desenvolvimento econômico-social da região, 
com sustentabilidade ambiental, a partir da disponibilização de energia como forma de 
impulsão das atividades voltadas para o aumento da renda familiar, levando, conse-
quentemente, cidadania e dignidade às populações ali residentes.  
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Acesso à Energia pelos Povos Indígenas 
Entre as comunidades remotas estão os povos indígenas, fazendo parte daqueles quase 
1 milhão de brasileiros sem acesso à energia elétrica.  Segundo a Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), existem mais de 305 povos indígenas no Brasil, com uma população 
superior a 890 mil pessoas, falando mais de 274 línguas.  O Estado de Roraima é o estado 
brasileiro que, proporcionalmente, abriga a maior população indígena no país: de 
acordo com o censo 2010 divulgado pelo IBGE, do total de 450.479 habitantes, 49.637 
se declararam indígenas, pouco mais de 11% da população do Estado. 

Todos os direitos de usufruto exclusivo dos indígenas sobre as riquezas naturais de suas 
terras, assegurados pela Constituição Federal, não devem ser entendidos como restri-
ções às suas atividades produtivas, não nos cabendo tolhê-los em suas iniciativas de 
projetos com autossustentação econômica, mas, pelo contrário, apoiá-los e facilitar os 
mecanismos de consecução dessa auto sustentabilidade sem, contudo, interferir na cul-
tura e costumes que os caracterizam. 

O acesso à energia, preferencialmente limpa, é indispensável no contexto do desenvol-
vimento local, quer seja para atender ao processo de produção ou armazenamento de 
produtos, ou ainda suprir os pequenos negócios e serviços como é o caso do turismo, 
comum nas mais diversas comunidades indígenas. Sem falar no atendimento às neces-
sidades básicas de saúde, educação, cultura e entretenimento. 

O Povo Indígena Wai Wai 
A unidade territorial Alto Jatapu-Jatapuzinho, parte da União do Território Wayamu, 
contempla a parcela roraimense da Terra Indígena Trombetas-Mapuera. A região en-
contra-se no limite sudoeste do Estado, a cerca de 400 quilômetros da capital, Boa Vista. 
Diversos povos vivem aqui, entre eles os Katwena, Wai Wai, Xerew, Caruma, Mawayana 
Karapawyana, Tunayana e Cikiyana. Há também algumas poucas famílias ou pessoas 
Wapixana, Waimiri, Hexkaryana, Ye'kuana, Macuxi, Tiriyó, Xirixana e Katxuyana. Nor-
malmente, para quem os vê de fora são todos um só povo - Wai Wai. Até setembro de 
2021 havia dez aldeias: Angelim Ferro, Cobra, Soma, Laranjinha, Makará, Catual, Sama-
úma, Jatapuzinho, Kwarikwara e Açaí. A região no passado era ocupada pelos Kara-
pawyana e usada também pelos Waimiri e Atroari. Aqui o Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI) teve uma base de atração criada em 1963. A intenção do SPI era contatar os 
indígenas isolados para integrá-los à sociedade dos Karaiwa, não indígenas. 

Na década de 1970, os Wai Wai que estavam vivendo no entorno da base missionária 
Kanaxen, no sul da Guiana, começaram a voltar para seus antigos locais de moradia em 
território brasileiro. A maioria foi para o rio Mapuera, no Pará, e uma outra parte para 
o Rio Anauá, sudoeste do Estado de Roraima. Lá os missionários fundaram uma nova 
base, onde se originou a aldeia Kaxmi, que foi em seguida abandonada e aberta a aldeia 
Anauá, existente até hoje, situada na Terra Indígena Wai Wai. As lideranças no Rio Anauá 
vinham até o rio Jatapu com a intenção de estabelecer contato com os Waimiri e os 
Atroari, e com os Karapawyana. No início da década de 1980, os Karapawyana foram 
localizados na cabeceira do Rio Jatapu e, em 1983, abriu-se uma roça que viria a se 
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tornar a aldeia Jatapuzinho, hoje a maior da região do Alto Rio Jatapu e do rio 
Jatapuzinho. Nem todo o território utilizado nesta época pelos povos indígenas veio a 
ser demarcado, pois atividades de colonização da região culminaram na criação dos 
municípios de Caroebe e de São João da Baliza. Este é o motivo de existir um enorme 
espaço separando as Terras Indígenas Wai Wai e Trombetas-Mapuera. Nessa mesma 
época, em 1987, foi editada a Portaria 3633 de Interdição da Terra Indígena Trombetas-
Mapuera. Somente em 2009 a TI foi homologada, e criada a Associação do Povo Indígena  
Wai Wai (APIW), que representa os indígenas da região.  

Após a homologação da TI Trombetas-Mapuera, os moradores da unidade territorial 
Alto Jatapu-Jatapuzinho começaram a desenvolver, mediante a APIW, uma série de 
atividades: Em 2014, foi iniciado o processo de construção do Plano de Gestão Territorial 
e Ambiental da região, publicado agora, tendo levado cerca de seis anos até se 
concretizar. A maior preocupação atual é garantir a proteção do território, propor 
soluções para invasões que ocorrem com frequência, e evitar futuras invasões também. 
O PGTA também visa garantir que as próximas gerações tenham acesso aos recursos 
ambientais hoje disponíveis com abundância no interior da TI Trombetas-Mapuera: rios, 
floresta, caça, peixes, e terras agricultáveis para roçado. 

 

Os Wai Wai de Roraima e a Energia Elétrica 

Dos mais de 3.000 indígenas pertencentes aos povos Wai Wai, sendo que cerca de 950 
vivem no Estado de Roraima, distribuídos conforme mostram o mapa e a tabela a seguir: 

COMUNIDADES WAI WAI EM RORAIMA 

COMUNIDADES POPULAÇÃO FAMÍLIAS MUNICÍPIO TI 

Anauá 287 57 São João da Baliza Wai Wai 

Xaari 129 28 São João da Baliza Wai Wai 

Jatapuzinho 234 47 Caroebe Trombetas-Mapuera 

Cobra 58 14 Caroebe Trombetas-Mapuera 

Soma 44 9 Caroebe Trombetas-Mapuera 

Laranjinha 11 2 Caroebe Trombetas-Mapuera 

Makará 109 25 Caroebe Trombetas-Mapuera 

Catual 39 10 Caroebe Trombetas-Mapuera 

Samaúma 45 9 Caroebe Trombetas-Mapuera 

TOTAL 956 201     

Figura 1 - Distribuição da população Wai Wai em Roraima (Dados SESANI DSEI Leste out.-2021) 
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Figura 2 - Localização das comunidades 

A comunidade Jatapuzinho (às margens do rio Jatapuzinho) é considerada Polo-Base do 
povo Wai Wai no estado de Roraima e Samaúma é a mais remota e a última de uma 
série de 10 comunidades implantadas ao longo do rio Jatapu, à jusante da Pequena Cen-
tral Hidrelétrica (PCH) que recebe o mesmo nome, existente nesse rio. 

Ao longo dos últimos 10 anos foram implementadas várias ações que resultaram na dis-
ponibilização de energia elétrica para as comunidades Wai Wai que vivem em Roraima, 
com a instalação de geradores diesel de pequeno porte para atender, durante algumas 
horas por dia, parte das necessidades básicas destas comunidades, tais como bombea-
mento de água de poços artesianos e, com alimentação bem inferior de carga, escolas, 
postos de saúde, igreja e residências.  

 

A Comunidade Samaúma 

A comunidade Samaúma foi fundada em 1999 pelo indígena Luiz, da Comunidade 
Anauá, que procurava acesso a serviços públicos e mais recursos naturais para seu povo. 
Foi escolhida uma localidade junto ao Rio Jatapu, às margens do igarapé Samaúma, es-
pecificamente nas coordenadas geográficas: 

 Latitude:   0.286006° e  
 Longitude: -59.436549° 

 

A foto seguinte permite avaliar a extensão da área ocupada pela aldeia da comunidade. 
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Figura 3 - Comunidade Samaúma - Visão de satélite 

A população atual é composta por 9 famílias, 45 pessoas no total. Ocupam 15 casas, 
incluindo neste número algumas “cozinhas” como são chamadas as construções anexas. 
Neste projeto, será considerada “casa” a ocupação de cada família, assumindo que são 
em número de 10. A comunidade dispõe ainda de edificações de uso coletivo como 
posto de saúde, igreja, escola, dentre outros. No espaço para eventos, além de área 
livre, há uma “casa grande” também denominada como malocão pelos roraimenses e 
umana na língua Wai Wai. Contíguo a este espaço, está instalado o sistema de 
abastecimento de água da comunidade que consiste em poço artesiano, bomba para 
extração e recalque de água e um reservatório elevado com 10.000 litros de capacidade. 

O mapa-croqui abaixo mostra a existência de infraestrutura de serviços de energia 
elétrica na comunidade.  
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Figura 4 - Comunidade Samaúma 

Não existem pistas de pouso nas proximidades. O único acesso direto à comunidade é o 
fluvial. A estrada mais próxima, a BR210, dista cerca de 60 km em linha reta. O percurso 
de barco a motor, rio abaixo, do ponto de encontro do rio com a BR210 até a comuni-
dade, demanda cerca de 4 horas de viagem. 

Em tempos normais, sem pandemia, os habitantes desta e das demais comunidades se 
visitam e sempre têm pessoas até de outros povos entre eles. Também viajam para as 
localidades de Boa Vista, São João da Baliza, Caroebe, Entre Rios e TI Raposa Serra do 
Sol, por razões de saúde, estudos, trabalhos e mesmo visitas cordiais. 

 

História e a Oportunidade 

Os serviços de entrega de energia elétrica nessa comunidade vêm se tornando cada vez 
mais precários, dado o reduzido porte do gerador, bem como às necessidades previsí-
veis de manutenção dos equipamentos e instalações, somadas às dificuldades (sobre-
tudo os altos custos) para a obtenção de combustível, o que levou os povos Wai Wai a 
ficarem meses sem fornecimento de energia.  

Tomando conhecimento de tal realidade no início deste ano (2021) - por intermédio de 
Miguel Wepaxi Wai Wai, líder da Comunidade Samaúma e Coordenador Regional do 
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Povo Wai Wai do Estado de Roraima - o Fórum de Energias Renováveis buscou mais 
detalhes acerca dos problemas enfrentados pela referida comunidade, na intenção de 
identificar e implementar alternativas que pudessem mitigar as dificuldades. Descobriu 
que a comunidade sofria, há cerca de um ano e meio, com a falta de água potável; seu 
povo estava bebendo água de riachos, impróprias para consumo humano e, em conse-
quência, muitos estavam adoecendo, principalmente crianças. Miguel encontrava-se 
em Boa Vista com a missão delegada de resolver a situação, justificando que a causa se 
dava pelo colapso do gerador diesel que, já há tempos, era utilizado apenas para acionar 
a bomba do poço artesiano.  

A situação quanto ao bombeamento de água foi resolvida de forma emergencial pelo 
IEPÉ, mas era clara a necessidade emergente de avançar e criar mecanismos no sentido 
de assegurar uma entrega de energia elétrica regular e de melhor qualidade: renovável 
e sustentável (contexto em que se apresenta este Projeto), a fim de propiciar condições 
para o restabelecimento da educação, saúde, das atividades de cultura, lazer e a econo-
mia – fatores de desenvolvimento de qualquer povo. Trata-se da concretização do ideal 
de justiça e da preocupação com a condição social e a dignidade da pessoa humana, em 
respeito aos direitos e garantias fundamentais, aspectos que estão ligados aos princípios 
democráticos da nação brasileira.   

Embora existam os Programas do Governo Federal PLpT e MLA, principalmente esse úl-
timo, cujo atendimento à população indígena é uma de suas metas, foram contatadas 
pessoas e empresas que expuseram diversas dificuldades no processo de implementa-
ção de tais programas, no que diz respeito a todas as etapas: regulação, planejamento, 
implantação e resultados. Diante desses relatos e com anuência dos líderes da Comuni-
dade Wai Wai – integrantes essenciais do grupo de trabalho criado para formatação do 
presente projeto, que transmitiram os “desejos” dos habitantes da Comunidade acerca 
dos benefícios que gostariam de alcançar com o uso da energia elétrica e de como po-
deriam contribuir para o sucesso do empreendimento – o “Projeto Piloto Samaúma” 
configura-se em oportunidade de acelerar a chegada de energia segura àquela Comuni-
dade, numa perspectiva que vai além do fornecimento, pois todo o processo de gestão 
(instalação e operação de geração fotovoltaica) do Projeto contará com a inteligência e 
a efetiva participação de mão de obra local, preparada que será para essa finalidade.  

Resultados Esperados  

Além do alinhamento com as tendências mundiais de digitalização, descarbonização, 
descentralização e democratização do uso energia elétrica, o Projeto visa: 

1. Conhecer os hábitos de consumo da comunidade: Serão pontos relevantes do 
projeto o levantamento e o conhecimento dos hábitos de consumo de comuni-
dades indígenas, identificando formas de uso de energia, o que possibilitará um 
melhor dimensionamento do conjunto de painéis solares e do sistema de arma-
zenamento, além do sistema de gestão da micro-rede. 

2. Entregar energia sem monetização e fora do balanço compensatório de energia 
– a energia elétrica produzida nessa instalação não será monetizada nem entrará 
num balanço compensatório de energia, como acontece nas instalações de ge-
ração distribuída (GD), onde no longo prazo poderão ocorrer desembolsos 
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financeiros do proprietário à concessionária no caso de déficit de geração, ou até 
benefícios ainda não regulamentados no caso de ocorrer excesso de geração. 

3. Entregar energia suficiente para atender necessidades atuais acrescida da de-
manda reprimida da comunidade – o montante de energia a ser entregue nessa 
fase não deverá ser superior às atuais necessidades, acrescidas da demanda re-
primida.  Parece que o “prêmio” será mais apreciado, mais efetivo, mais educa-
tivo e mais meritório entregando o produto de forma progressiva, de acordo com 
o real aumento de carga. Isso dará a oportunidade de se conhecer melhor os 
hábitos, as necessidades e a evolução dos desejos da comunidade. Um outro fa-
tor que deve, desde já, ser considerado é o ciclo de vida de comunidades indíge-
nas, pelo menos no que se refere ao povo Wai Wai: elas nascem a partir da jun-
ção de uma ou mais famílias; crescem com as famílias e os casamentos e se fra-
gmentam quando os recursos locais já não sustentam a população. Influenciados 
por missionários, passaram a se formar e cresceram próximos a determinados 
serviços (escolas, centros de saúde, igrejas etc.), tornando-se, por vezes, ambi-
entalmente insustentáveis; atualmente estão se ajustando dividindo-se em co-
munidades de menor porte. Este projeto enxerga que, havendo disponibilidade 
de energia elétrica na comunidade, poderão se desenvolver atividades que le-
vem ao aumento da concentração da população, contrariando a atual tendência 
de fragmentação. Contrapondo a este cenário, o Projeto Samaúma considera 
que também a geração fotovoltaica pode ser muito facilmente fragmentada sem 
perdas técnicas ou econômicas, mantendo seus benefícios.  

4. Disponibilizar Digitalização e Energia - os processos de captura da energia solar 
e o processamento para entregá-la sob a forma de energia elétrica constituem 
consequências dos desenvolvimentos tecnológicos, alcançados com uso inten-
sivo da digitalização. O Projeto-Piloto Samaúma, montado sobre o par energia-
internet, oferece a digitalização ao programa oficial do MLA, garantindo aos mo-
radores das comunidades remotas os benefícios da DIGITALIZAÇÃO e da ENER-
GIA.  

5. Sustentabilidade do Projeto – os jovens da comunidade que forem treinados 
como técnicos e que contribuírem com a implantação do projeto, ao assumirem 
os serviços de manutenção, ampliação e expansão das instalações, garantirão a 
sustentabilidade deste empreendimento, em razão dos benefícios econômicos 
conquistados com o uso da energia elétrica, inclusive assegurando o provimento, 
no futuro, dos recursos para a troca de baterias.  

6. Outros valores – este projeto contém outros valores que poderão ser aprecia-
dos, mediante parâmetros a serem sugeridos pelos participantes e colaborado-
res deste empreendimento. Quanto à engenharia, alguns dos destaques são a 
prevalência da segurança energética, da segurança pessoal, da flexibilidade na 
capacidade da geração e na redução do desperdício (reaproveitamento de mó-
dulos FV). 
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MODELAGEM E TECNOLOGIAS DO PROJETO 

Metas do Projeto Técnico 
Para enfrentar as principais fatores que prejudicam ou impedem a chegada de energia 
elétrica nas comunidades mais remotas da Amazônia, quais sejam, o custo elevado e o 
prazo longo requerido para recenseamento da população a ser atendida; a demora en-
tre os levantamentos e a implantação dos projetos; o custo da implantação muito ele-
vado; o alto custo de manutenção; e o prazo excessivo no atendimento de falhas de 
operação; a proposta deste projeto é que a totalidade da energia elétrica seja suprida 
com implantação de geração fotovoltaica, em um arranjo conhecido como “off grid”, 
fazendo uso do “melhor” do estado da arte em termos de tecnologias que garantam 
instalações flexíveis, robustas e seguras.  As metas a serem alcançadas no Projeto-Piloto, 
são as seguintes: 

• Reduzir os índices de interrupção no fornecimento de energia. 

• Reduzir o custo da instalação, da operação e da manutenção da planta. 

• Reduzir o custo de reposição de componentes. 

• Reduzir os impactos decorrentes de falhas de equipamentos. 

• Flexibilizar a expansão ou a redução da capacidade da planta. 

• Possuir recursos de supervisão remota com coleta de dados de operação. 

• Permitir a transmissão de instruções de operação e manutenção, com vistas a 
reduzir a demanda de serviços de equipes externas de atendimento. 

• Melhorar a segurança energética local. 

• Propiciar a segurança pessoal (risco de acidentes), no âmbito da geração e da 
distribuição da energia elétrica. 

Além disso, o Projeto-Piloto deverá incluir:  

• A disseminação de informações sobre segurança e uso adequado da energia elé-
trica.  

• A instrução e o treinamento das pessoas da comunidade, que se envolverão com 
os serviços de instalação e que, posteriormente, auxiliarão nos cuidados com a 
planta de geração. 

• A informação à população das condições de disponibilidade de carga e, no caso 
de falhas, como agir para atender às cargas essenciais. 

No presente caso, a energia gerada será distribuída às famílias por meio de uma micro-
rede de baixa tensão que a entregará nos diversos pontos de consumo. No sistema, a 
energia produzida será armazenada em baterias para garantir seu funcionamento em 
períodos com pouca ou nenhuma incidência de luz solar (dias chuvosos, nublados e à 
noite). Durante o dia, a geração de energia excederá o consumo, então, esse “plus” será 
enviado à bateria, para ser usado quando o consumo for maior que a produção.  
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Modelo a ser Implantado 
O Projeto Piloto Samaúma tem, também, a finalidade de quebrar as barreiras atuais de 
restrições de energia elétrica e comunicação e criar condições que permitam, respei-
tando a sua cultura, que a comunidade evolua social e economicamente, inserida em 
seu ecossistema de forma sustentável.  

Micro-Rede 

Uma “micro-rede” é um sistema de energia de nível distribuído que inclui todos os com-
ponentes requeridos para operar isolado de uma rede de distribuição convencional. 
Para ser uma “micro-rede”, tem que possuir todos os componentes de uma “rede”. En-
tre os componentes-chave estão a Geração, o Armazenamento e a Demanda.  Ao ope-
rar independentemente da rede convencional, forma uma “ilha” independente e autos-
sustentável. Pode ser conectada a outra rede, quando essa nova rede passar a existir e 
pode, também, ser conectada a outra micro-rede, permitindo importar e exportar ener-
gia entre elas.  (Obs.: perspectiva de Jatapuzinho). 

No Projeto Samaúma, a “Micro-Rede” será flexível e digitalizada e contribuirá para des-
carbonizar a economia indígena. A inovação digital a leva à categoria de “smart grid”, 
permitindo a coleta de informações e o controle de inúmeras variáveis operacionais que, 
além de subsidiarem o monitoramento remoto, alimentarão os temas de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento de novos modelos de consumo elétrico e de desenvolvi-
mento humano.  

A Geração, acoplada à Micro-Rede, pode ser de qualquer fonte, renovável ou não, tais 
como a solar FV, a eólica, a hídrica, as térmicas de biomassa, diesel ou qualquer outra, 
podendo, também, ter como origem uma geração distribuída, também de qualquer 
fonte. 

O Armazenamento pode incluir bancos de baterias, equipamentos acionados por ener-
gia armazenada em baterias, água em depósitos elevados, gelo, combustível em tanques 
de geradores térmicos, etc.  

A Demanda, que é a energia entregue às cargas, pode ser gerenciada atendendo a cri-
térios de prioridades críticas de despacho, tais como as de suporte de vida (conservação 
de vacinas e medicamentos), passando por alimentos, até as cargas não críticas tipo la-
zer, iluminação e aquelas adiáveis como processamento de produtos não perecíveis. Em 
resumo, a inteligência da Micro-Rede mantém o equilíbrio entre a oferta disponível de 
energia e a demanda desejável.  

A abordagem simultânea dos requisitos de segurança energética, acessibilidade e sus-
tentabilidade, via equipamentos de geração de energia e de carga dispersos, controla-
dos localmente ou remotamente, adaptados às necessidades do usuário final, será mais 
bem formulada e analisada sob o conceito digital de micro-rede “smart” acima definido. 

Neste modelo, “Piloto” por definição, as instalações serão constituídas pelos seguintes 
blocos ou conjuntos funcionais, interligados pela Micro-Rede: 

• BGFV - Bloco de Geração FV  
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• BArmz  - Bloco de Armazenagem  

• ECU - Electronic Control Unit (unidade de controle eletrônico)  

Em sua concepção, o BGFV será independente do BArmz, isto é, nenhum deles possuirá 
equipamentos ou componentes híbridos, dividindo funções operacionais (como inver-
sor-carregador híbrido, por exemplo). 

A Micro-Rede recebe a geração, interliga a armazenagem e distribui a energia entre as 
cargas. A Micro-Rede permite também hibridar a geração FV com qualquer outra dispo-
nível, renovável ou não. 

A ECU coleta todas as informações da instalação e as entrega à Internet para transmis-
são remota, bem como recebe os comandos e instruções de origem remota.  

Características dos Blocos do Modelo 

BGFV - Bloco Geração FV 

O Bloco Geração FV contém tudo que a planta precisa para capturar a energia irradiada 
pelo sol, convertê-la em energia elétrica e entregá-la à Micro-Rede em corrente alter-
nada 127/220 V. É composta por: 

• Módulos fotovoltaicos 

• Micro-inversores,  

• Sistema de aterramento e estruturas de suporte para os módulos 

Conceitualmente, trata-se de uma unidade autônoma de geração fotovoltaica que cap-
tura nos módulos fotovoltaicos a energia irradiada pelo sol, a converte em energia elé-
trica em corrente alternada nos micro-inversores, e a entrega à Micro-Rede no mesmo 
momento em que a energia solar é disponibilizada.   

O BGFV inclui a estrutura que sustenta os módulos e, também o sistema de aterra-
mento. A figura seguinte mostra o conceito do BGFV e suas funções. No mercado brasi-
leiro, são mais comercializados os micro-inversores para 4, 2 e 1 módulos FV. Os mais 
comuns, para 4 módulos, atingem uma potência de 1.500 W. 

 

 

Figura 5 – Bloco de Geração FV c/ 4 módulos 

As características de um BGFV serão as seguintes (os “data sheets”): 

Painel FV

Micro-inversor

Saída 220 V

BLOCO DE GERAÇÃO FV
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▪ Quantidade de módulos igual ou menor que o número de entradas do micro-
inversor. 

▪ Potência de pico igual à soma das potências de cada um dos módulos indivi-
duais conectados ao micro-inversor. 

▪ Tensão de saída: 127/220 V em corrente alternada (ou a tensão comercial 
escolhida). 

▪ A eficiência do conjunto será igual à eficiência média resultante da associa-
ção de cada módulo e o correspondente micro-inversor. 

▪ O conjunto não requer “string box” de corrente contínua. 

Existem à venda no mercado nacional vários modelos de diversas marcas de micro-in-
versores certificados para uso em sistemas “on grid”. Nestes micro-inversores a ausên-
cia de tensão na micro-rede (em uma instalação de GD seria a rede de distribuição da 
concessionária) faz com que seja interrompida a conversão cc/ca resultando na saída 
“zero” no equipamento. O nosso mercado disponibiliza poucos micro-inversores “off 
grid (autônomos)”, ou seja, os que não dependem da rede para sincronizar. Neste pro-
jeto os micro-inversores serão habilitados construindo uma lógica que assegure a exis-
tência de tensão em corrente alternada no barramento de saída BGFV na retomada, 
após uma parada geral da geração de energia. 

BArmz - Bloco Armazenagem 

O BArmz será configurado de forma análoga a um “back up” de um sistema de corrente 
alternada e se comportará como tal: suas baterias tomarão carga da Micro-Rede en-
quanto o BGFV estiver gerando energia e as baterias estiverem descarregadas e a devol-
verão à mesma Micro-Rede, quando faltar geração fotovoltaica.  

O BArmz será constituído pelos seguintes dispositivos e acessórios:  

• Inversores para carga e descarga das baterias.  

• Controlador/gerenciador de carga de baterias (BSM). 

• Bancos de baterias. 
 

Inversores para Carga e Descarga das Baterias 

Em geral, a carga de baterias com carregador solar (também conhecido como carrega-
dor MPPT) apresenta maior eficiência energética. Neste projeto, visando à robustez do 
sistema, a carga das baterias será feita com inversor ligado à Micro-Rede, ficando des-
cartada a utilização de inversores híbridos tipo FV/baterias. Poderão ser utilizados in-
versores separados para carga (ca/cc) e descarga (cc/ca senoidal) ou, também, inverso-
res bidirecionais (ca/cc <-> cc/ca senoidal) 

BMS (Battery Management System) 

O BMS é o sistema eletrônico responsável pelo monitoramento e pelo controle das ba-
terias de lítio. Ele monitora a tensão, a corrente, a temperatura e o estado de carga das 
baterias, e limitando estas variáveis ele evita a ocorrência de sobrecarga, sobretempe-
ratura, sobre e subtensão. A outra função do BMS é a equalização das células dos bancos 
de baterias. Baterias de lítio são sempre encontradas na forma de bancos que contêm 



                                     

F. Peiró                      

17 17 

uma certa quantidade de células ligadas em série. Neste tipo de baterias, não é sufici-
ente monitorar a tensão total: é necessário monitorar e controlar a tensão de cada cé-
lula individualmente. Em resumo, o BSM gerencia o regime de carga e descarga dos ban-
cos de baterias e as proteções de todo o sistema e, finalmente, entrega para processa-
mento remoto todas as principais informações. 

Baterias e Bancos de Baterias 

Quanto às Baterias, serão utilizadas as de Fosfato de Ferro Lítio (LiFePO4), mais indica-
das em conformidade com o atual estado da arte. Para uso em instalações de porte as 
baterias são agrupadas em série e paralelo formando bancos de baterias que, por sua 
vez podem ser, também, associados em série e paralelo, compondo a tensão de entrega 
em corrente contínua e atendendo à capacidade requerida pelo projeto. Neste projeto, 
a capacidade total dos bancos de bateria será inicialmente dimensionada para atender 
à demanda noturna de descarga em regime C10 ou C12.  

Micro-Inversor “on grid” em Operação “off-grid”  

O micro-inversor do BGFV (Bloco Geração FV) é do tipo “on grid” e foi originalmente 
projetado para o mercado de GD. Ele desconecta a geração de corrente alternada 
quando o “grid” não está energizado. Esta concepção está relacionada com a segurança 
dos técnicos da concessionária quando em manutenção da sua rede. 

No “Projeto-Piloto Samaúma” em operação, a todo o instante o barramento da saída de 
energia estará energizado com corrente alternada 220 V: 

• durante o dia, pelo Gerador FV e baterias e  

• à noite, apenas pelas baterias.  

Como o BGFV em operação estará conectado, por intermédio da micro-rede, ao mesmo 
barramento de entrega dos bancos de bateria, ficará assegurada a operação do micro-
inversor. Esta situação é, às vezes, denominada de “operação em “backup”.  Se durante 
o período da geração solar ocorrer um colapso ou um desligamento total no sistema, a 
operação do Bloco de Geração FV será restabelecida automaticamente após alguns mi-
nutos do início da operação do Bloco de Armazenagem. Se ocorrer fora do período de 
geração solar, a recuperação da geração fotovoltaica será reiniciada como se nada ti-
vesse ocorrido. 

Com isso, as instalações serão mais simples e o sistema de armazenagem de energia 
poderá ser instalado em local diverso do Bloco de Geração FV, sem qualquer complica-
ção com fiações e exposição a tensões mais elevadas. 

A figura seguinte mostra a configuração dos elementos ativos “BGFV – Bloco de Geração 
FV” e “BArmz - Bloco Armazenagem”. 
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Figura 6 - Geração Fotovoltaica - Blocos ativos de geração 

 

A Digitalização no Modelo 

O micro-inversor coleta as informações de cada um dos módulos fotovoltaicos a ele co-
nectados e os transmite ao ECU (Electronic Control Unit) por ethernet ou Wi-Fi a um 
roteador e modem. O ECU coleta também os dados do sistema de armazenamento, as 
medições de energia e outros dados e/ou informações que se pretenda processar. O 
ECU disporá de logger com capacidade de armazenamento de dados superior a 30 dias, 
o que vai garantir a integridade e continuidade dos dados. Será disponibilizado aplicativo 
de celular capaz de espelhar as informações processadas e lançar avisos e notificações 
originadas no ECU ou remotas. 
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Os bancos de baterias e os respectivos gerenciadores se comunicarão com a internet 
por Wi-Fi, se forem instalados próximos entre si ou através de rede física digital, se esti-
verem a uma distância maior que 30 m. Considerando que o sistema de armazenamento 
de energia com baterias responde pela maior parcela do investimento de toda a insta-
lação e que a eficiência e durabilidade das baterias dependem da sua operação correta, 
será essencial dispor de sistema de supervisão e controle digital confiável. Instalada e 
configurada a ECU, todas as informações da rede local podem ser relatadas automatica-
mente para um servidor da WEB. O monitoramento e a análise estarão disponíveis em 
um Energy Monitor and Analysis (EMA) local e/ou remoto. O software EMA exibe ten-
dências de desempenho, informa sobre eventos anormais e controla o desligamento do 
sistema, quando necessário. 
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SAMAÚMA - PRÉ DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
DE GERAÇÃO 

A seguir é feito o pré-dimensionamento das instalações da planta de geração completa, 
incluindo o armazenamento de energia utilizando baterias de Li-Fe, a recuperação da 
rede de distribuição existente, adequando-a à operação “smart”, com a entrega da ener-
gia elétricas nas tomadas das residências, incluindo a medição. Este pré-dimensiona-
mento vai permitir orçar o custo da implantação e da operação deste projeto e dos sub-
projetos agregados a título de P&D.  

Cargas a serem Atendidas 
O projeto propõe inicialmente potencializar o consumo médio de 1201 kWh/mês a cada 
uma das famílias existentes na comunidade e assegurar o suprimento de energia para 
as demais cargas listadas na tabela seguinte: 

Cargas Atendidas Qtde Energia (kWh) Distribuição diária (kWh/d) 

P/mês P/ dia % c sol “dia” “noite” 

Família @ 120 kWh/mês  10 1.200 40,0 52% 20,8 19,2 

Posto de Saúde 1 40 1,3 90% 1,2 0,1 

Igreja 1 150 5,0 40% 2,0 3,0 

Escola 1 90 3,0 70% 2,1 0,9 

Poço artesiano + bomba 1 282 9,4 100% 9,4 0,0 

Rádio/Internet 2 10 0,3 50% 0,2 0,2 

Iluminação (12 W/ponto) 30 36 1,2 0% 0,0 1,2 

Local de eventos 1  0,0  0,0 0,0 

Oficinas e similares 1 400 13,3 90% 12,0 1,3 

Total  2.208 73,6 65% 47,7 25,9 

Tabela 1 - Cargas elétricas – Estimativa de consumo mensal 

Os montantes das demandas de energia, relacionados na tabela, já contemplam os “de-
sejos” dos habitantes. 

A quantificação da energia demandada, separada nos períodos dia/noite, permite pre-
ver com maior precisão a capacidade de armazenamento requerida pelo sistema. Atu-
almente, a maior parcela do custo deste tipo de plantas de geração é justamente a do 
armazenamento, em razão dos custos ainda muito elevados das baterias. 

O projeto propõe também mostrar que haverá maior benefício se a planta de geração 
inicialmente atender somente à demanda atual mais a reprimida e, após 2 a 4 anos, for 
ampliada de acordo com reavaliações de crescimento (ou decréscimo!) da demanda. 

 

1 O ANEXO I – Perfil de Consumo Médio Familiar.... discrimina previsão das cargas futuras de família in-
dígena ao atingir um nível de consumo de energia, de acordo com os seus desejos atuais. 
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Geração Fotovoltaica 

Ao expor um Bloco de Geração FV (que contém os módulos e o micro-inversor) à irradi-
ação solar no site de Samaúma, estará disponível à sua saída energia elétrica em cor-
rente alternada, cujo montante será dependente de eficiências e perdas de componen-
tes e de fatores ambientais. O Bloco herda as características de seus componentes (mó-
dulos, inversor, conexões etc.). Fatores ambientais tais como temperatura, umidade, lu-
minosidade, ciclos de insolação etc., impactam a geração. Em um contexto genérico, 
assumindo perdas “padrão” para as características destes componentes e o índice GHl 
(Global Horizontal Irradiation, do “GLOBAL SOLAR ATLAS” - Banco Mundial – 2021) para 
o site Samaúma2, chega-se ao seguinte valor “específico”: 

Cada 1 kWp de pacote Gerador instalado potencializa a produção média de ener-
gia elétrica no montante de 1.457 kWh/ano ou 3,989 kWh/dia. 

Em termos gerais, para que as cargas da comunidade Samaúma sejam atendidas, terão 
que ser produzidos, em média, mensalmente, 2.208 kWh de energia elétrica, o que sig-
nifica uma média diária de 73,6 kWh. Se cada 1 kWp de capacidade de módulo produz 
3,989 kWh/dia, a demanda de 73,6 kWh/d requer uma instalação de 18,45 kWp de ca-
pacidade em módulos. Adicionando um fator de segurança de 15%, por conta da redu-
ção da irradiação nos períodos do ano que a irradiação cai abaixo dos níveis médios 
anuais, a capacidade passa a ser de 21,22 kWp.   

Se forem utilizados módulos com “potência” de 400 W (na realidade 400 Wp), esta ca-
pacidade será alcançada com a instalação de 53 módulos. Se o micro-inversor for o de 4 
entradas, instalando-se 52 módulos, tudo se comporta como se existissem 13 conjuntos 
de pacotes Blocos de Geração FV, cada um deles com 4 módulos e 1 micro inversor. 

A figura seguinte mostra configuração final da “usina” constituída pelos 13 Blocos de 
Geração FV, cada um com 1.600 Wp, totalizando 20,8 kWp. 

 

 

Pré-dimensionamento da Armazenagem de Energia 

O Bloco de Armazenagem responde pela maior parcela dos custos de implantação deste 
tipo de planta de geração e é também o mais crítico, com relação à operação. Por isso é 
tão importante dimensionar corretamente sua capacidade e o seu gerenciamento de 

 

2 Para uma irradiação solar média anual de 4,43 kWh/m2 por dia.  
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carga e descarga (BMS). Os critérios assumidos a seguir levam em conta estas conside-
rações, tomando como referência modelos de baterias atualmente disponíveis no nosso 
mercado e seus respectivos preços. 

O Módulo de Armazenagem em Samaúma.  

 

Figura Greener 

Baterias e BMS 

Baterias: 

BATERIA SOLAR LITIO BYD - LiFePO4 (Lítio Ferro Fosfato) 
B-BOX PRO 13,8KWh 48V LITIO ENERGIA SOLAR 6.000 CICLOS SMART 
Preço sugerido para mercado: R$ 49.559,00 
Condições de operação assumidas: 

Descarga de até 80% da capacidade nominal, disponibilizando 11 
kWh por banco, com 100% de carga. 
Duração média da descarga: 12 horas 

 

Critérios de Atendimento: 

No ciclo de operação diária, este projeto está assumindo que a energia a ser armazenada 
deverá ser da ordem de 1,2 vezes o valor do consumo noturno: 

Então resulta em 1,2 x 25,9 kWh = 31,1 kWh (ou 648 Ah a 48 V). 
O que requer a utilização de 3 bancos B-BOX PRO 13,8 kWh, 
Com o custo de:   R$ 150.000 
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Ocorrendo redução na insolação (dias muito nublados ou com muita chuva) considera-
se neste projeto que as baterias deverão suprir o montante de energia requerido pelas 
“Cargas Essenciais3”, com duração de 2 dias consecutivos.  

Com as cargas essenciais no montante de 14,7 kWh/dia 
Resulta em (14,7 kWh x 2 d ~ 30 kWh ou 613 Ah) 
Então 3 bancos B-BOX PRO 13,8 kWh atendem à condição 
  

No dia a dia da operação, a contribuição das baterias deveria atender ao critério mais 
exigente. Nesta simulação, as demandas são praticamente iguais em ambas as situa-
ções. Na hipótese de ocorrer colapso total da geração logo nas primeiras horas do dia, 
sendo muito conservador, pode-se acrescer mais um banco de baterias para atender a 
esta ocorrência pouco provável. Então: 

O acréscimo de mais 1 bancos B-BOX PRO 13,8 kWh 
Adiciona mais:   R$ 50.000 

 

Uma das metas deste projeto será determinar com maior precisão o montante de ener-
gia que deverá ser assegurada nesta instalação e desenvolver ações que possam reduzir 
a capacidade de armazenagem a ser instalada. 

Inversor das Baterias 

Como mostrado na figura anterior, esse inversor tem as funções de um conversor CC-
>CA CA->CC utilizado em sistemas de backup, com baterias presentes em instalações 
industriais, utilidades e de comunicação funcionando como “nobreak”. 

Funcionalmente:  

Na carga das baterias converte 220 V ca trifásica em 48 V cc 
Na descarga das baterias converte 48 V cc em 220 V ca senoide pura, trifásica 

Capacidade: 

Para carga de baterias de 30% a 80% em 4 horas e 
Carga de 80% até flutuante ~ 10% mais 2 horas 

 

Custo estimado: R$ 7.500,00 por banco de 13,8 kVAh 

 

Vantagens Comparando com Geração FV - String 
Para efeitos de comparação, a nossa planta de Geração com micro-inversores será con-
frontada com outra de mesma capacidade, utilizando os mesmos 52 módulos, porém 

 

3 Cargas Essenciais são aquelas que não podem deixar de ser alimentadas com energia elétrica, como p. 
exemplo freezer com alimentos, conservação de vacinas, aparelhos médicos, internet e equipamentos de 
comunicação... 
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com inversor com três entradas em corrente contínua (3 strings). Para simplificar, vamos 
denominar instalação de referência como “Geração FV String”. 

Redução de Serviços de Campo 

O uso de micro-inversores, ao invés de inversores “string”, resulta  em redução nos ser-
viços de campo e na sua complexidade, pois: 

• Deixam de existir circuitos de corrente contínua para além da área de módulo 
fotovoltaico.  

• Deixam de existir os “string box” de corrente contínua e as respectivas pro-
teções e conexões. 

• Como a tensão de entrada dos micro-inversores não ultrapassa 50 V, ficam 
eliminados os riscos de acidentes causados por tensões elevadas, em circui-
tos de corrente contínua que podem chegar a mais de 1.000 volts. 

• Ficam eliminados os riscos de abertura de arco em corrente contínua no des-
ligamento de cargas no campo. 

• No campo, as únicas conexões elétricas a serem feitas na instalação serão os 
aterramentos e “plug” das saídas de 127/220 V dos micro-inversores ao 
“box” de corrente alternada, onde estarão instaladas as proteções de ca. 

• Conjuntos de pacotes de Geração podem ser conectados em arranjos que 
configurem as entregas da corrente alternada monofásica, bifásica e trifá-
sica.  

Por essas razões, a instalação pode ser executada por pessoal com menor qualificação 
profissional. Em princípio, aquele profissional que consegue montar os suportes dos mó-
dulos será capaz, também, de instalar o restante do Bloco de Geração FV, após rápido 
treinamento.  

Capacidade Flexível 

A expansão da capacidade da geração será feita simplesmente acrescentando módulos 
e seus correspondentes micro-inversores e conectando a saída à rede, em qualquer lu-
gar da micro-rede, inclusive no próprio local da instalação original. Os módulos podem 
ser de qualquer capacidade, desde que o conversor seja compatível. O mesmo ocorre 
com a redução de capacidade: desconecta o conjunto módulos/micro-inversor e os leva. 
Podem ser reaproveitados sem receios. 

Ocorrendo falha em um módulo, ele pode ser trocado por outro mais moderno e mais 
eficiente, mesmo porque, decorridos poucos anos de uso, certamente não será possível 
encontrar o modelo anteriormente utilizado. Nesta situação, a planta de geração será 
“atualizada”, beneficiando-se do avanço dos produtos. O mesmo não ocorrerá nas ins-
talações com módulos em “strings”. 

Segurança Energética 

Não havendo intervenção externa de proteção de circuitos de corrente contínua, as 
ocorrências de desarme oriundas de dispositivos de proteção e segurança em corrente 
alternada das instalações serão facilmente resolvidas pelo pessoal local.  Com isso, fica 
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eliminada uma das causas recorrentes, que provocam muito prejuízo em termos de 
atendimento. 

Dentre as falhas que exigem intervenção técnica para sua solução, o colapso ou o mau 
funcionamento de inversores são as que mais impactam na segurança da geração fo-
tovoltaica. Em seguida vêm as falhas nos módulos, em razão de danos físicos e reduções 
na captação da energia solar nos módulos, tais como as causadas por sombras, sujeiras, 
efeitos de elevação de temperatura, “mismach4" etc.  

Solução de falhas que exigem presença técnica, causam prejuízos elevados ao consumi-
dor, demandam tempo para serem resolvidas e custam muito caro. Depoimentos de 
empresas confirmam o alto custo destas intervenções, às vezes até maiores que o custo 
dos equipamentos instalados no site de geração.  

A seguir são mostrados os efeitos de falhas dos dispositivos ativos nas duas configura-
ções de instalação: 

Falhas: 

A falha em um módulo fotoelétrico irá impactar a produção em 1,9% de sua ca-
pacidade (1/52) contra 33% da produção se fosse utilizado inversor de 3 strings. 
 
A falha de um inversor irá impactar em 7,7% de sua capacidade (1/13) contra os 
33% se a falha for um dos strings ou de 100% (colapso!) se a falha for do dispo-
sitivo, o que será mais provável. 

Em geral a garantia do produto micro-inversor é maior que o string (15 anos x 8 anos). 
Alguns fabricantes estendem a garantia dos seus micro-inversores dos 15 anos para 25 
anos, mediante o pagamento de uma taxa de extensão.   

 

Distribuição da Energia na Comunidade 
Já existe uma infraestrutura de distribuição de energia na comunidade, como mostrou 
o esboço da figura 3. Está sem uso há mais de um ano. Fotos recentes mostram alguns 
detalhes da rede aérea existente: trifásica com neutro. Segundo informações obtidas 
junto à população local e técnicos da área, ela terá que ser revisada e reparada em vários 
trechos e também expandida.  

 

4  Refere-se à redução da potência em razão do descasamento entre as potências dos módulos fotovoltai-
cos de um arranjo ou de uma string. Como nenhum painel solar é igual ao outro, módulos fotovoltaicos 
com a mesma potência nominal podem ter potências reais diferentes. 
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Entrega da Energia – Segurança e Proteção dos Moradores 

A energia será entregue em cada uma das casas e demais pontos caraterizados como de 
entrega, através de um “box house” ou quadro de entrada, já com os dispositivos de 
proteção, medição e segurança instalados. Os dispositivos serão um disjuntor com pro-
teção de curto-circuito e sobrecarga e um DPS para proteção pessoal, além de aterra-
mento local. 

Nas residências (casas), as instalações serão completadas até as lâmpadas e tomadas 
elétricas. Serão instalados medidores de energia ativa com a finalidade de abrir a possi-
bilidade de se promover a “consciência do consumo eficiente” de energia elétrica. O 
projeto proverá os materiais, ferramentas e treinamento de colaboradores indígenas, e 
serão eles os executores dessas instalações, inclusive os aterramentos. 

 

Entrega da Energia à Carga – Dia e Noite! 
Neste site, durante o ano a duração diária da exposição dos módulos à insolação é de 
12 horas, em média. Um módulo equipado com inversores adequados vai entregar em 
10 horas de exposição solar, 94% da geração diária. Durante o ano, dia a dia, a variação 
deste percentual se situa entre o máximo de 95,1% e mínimo de 93,1%.  Já o montante 
da energia gerada, vai variar de acordo com outras condições, predominantemente de-
pendentes do clima. É o que mostra o gráfico seguinte: 
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Durante o dia, enquanto os módulos recebem energia solar, as cargas serão predomi-
nantemente atendidas pela geração fotovoltaica, ao mesmo tempo que também são 
carregadas as baterias. À noite, as cargas serão atendidas somente pelo sistema de ar-
mazenamento (baterias). Este tipo de instalação, projetada para fornecer energia elé-
trica 24 horas por dia, é comumente chamada de “off grid”. O sistema de gerenciamento 
de carga e descarga das baterias e, principalmente as próprias baterias, são os respon-
sáveis pela maior parcela do investimento da geração off grid.   

Em operação, o conjunto formado pela geração, armazenamento e carga opera como 
segue: 

• Enquanto a planta de geração receber energia do sol, existirá oferta de energia 
elétrica para o sistema carga/baterias. Com prioridade, as cargas utilizam a ener-
gia ofertada. Se ainda sobra energia, o resto é oferecido às baterias. Se as bate-
rias não estiverem carregadas, elas armazenam este saldo; se já estiverem total-
mente carregadas, o inversor deixará de converter em energia elétrica parte da 
energia solar incidente nos módulos e o balanço geração/carga será mantido ze-
rado, com as cargas atendidas e as baterias carregadas. Se durante a oferta da 
geração, a demanda das cargas for superior ao montante de energia ofertado, 
ou ocorrer redução drástica da irradiação solar, a diferença será suprida pelas 
baterias. O balanço geração/carga continua zerado em uma situação que é co-
nhecida como “bateria em flutuação”, trabalhando “cheia”.  

• Na ausência de insolação (p. exemplo: à noite), ou em situação de colapso total 
da geração, a única oferta de energia será a das baterias.  

 

Internet – Energia e Digitalização 

A comunidade Samaúma dispõe de conexão por Internet via satélite, recentemente ins-
talada. A velocidade contratada, de 10 Mb/s, dificilmente é alcançada. É cara e o volume 
de dados disponibilizado é pequeno. Por essas razões, moradores que se inscreveram 
em cursos na modalidade EAD não estão conseguindo acompanhar as disciplinas. 
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O volume de trânsito de dados do projeto-piloto é pequeno e pode ser facilmente aco-
modado às condições atuais da internet. Porém, os treinamentos e instruções por vídeo 
conferência, previstos neste projeto, não poderão ser atendidos como, também, não 
serão atendidas as demais necessidades básicas da comunidade que dependem de am-
biente virtual para funcionarem, a exemplo da educação à distância, consultas, entrete-
nimentos etc.).  

Este projeto considera essencial dispor de um ou mais canais de internet de melhor qua-
lidade e velocidade.  

 

Outras Entregas e Programas 

O Projeto Piloto Samaúma pretende promover outras ações, consequentes da disponi-
bilização de energia elétrica na comunidade. Entre elas, estão as seguintes atividades, a 
serem desenvolvidas de forma comunitária: 

• Irrigação de hortas próximas às moradias familiares. (lembrar que horta funciona 
melhor irrigando duas vezes ao dia!). 

• Organização de oficina básica para trabalhos em madeira. 

• Organização de ferramentas e recursos para pequenas instalações elétricas e re-
paros. 

• Melhora na capacidade de gestão da APIW e no uso de escritório local. 

• Estruturação de posto de vigilância territorial e melhoria na comunicação. 

• Melhoria na comunicação entre povos da União do Território Wayamu. 

• Capacitação de jovens para instalação e manutenção de equipamentos de ener-
gia solar. 

• Capacitação de jovens em mecânica e elétrica. 

• Fornecimento de equipamentos e utensílios básicos para processar e conservar 
alimentos. 
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GESTÃO DO PROJETO SAMAÚMA 

Em sua concepção, o Projeto Samaúma está alicerçado em diversas justificativas que 
abrangem as dimensões antropológica, social, cultural, econômica, ambiental e tecno-
lógica, considerando que: 

Um milhão de pessoas não dispõe de energia elétrica nas comunidades remotas 
da Amazônia brasileira, permanecendo, em consequência, à margem de serviços 
básicos de saúde, educação e comunicação; 

Muitos povos tradicionais que habitam comunidades indígenas, ribeirinhas, qui-
lombolas e unidades de conservação, apesar de serem os guardiões da floresta, 
vivem “na escuridão”; 

A inclusão elétrica, com justiça social e desenvolvimento local, além de represen-
tar a universalização do acesso à energia, significa também perspectivas de me-
lhoria de qualidade de vida e de renda estável e segura, com agregação de valor 
aos produtos do extrativismo sustentável; 

A energia elétrica possibilita também o acesso à internet, condição fundamental 
para, dentre outras demandas, viabilizar o ensino à distância, a comunicação de 
necessidades emergenciais de remoção de pessoas doentes ou acidentadas, a 
informação sobre desmatamentos, queimadas, garimpo e outros ilícitos ambien-
tais praticados por invasores; 

A Amazônia brasileira é quase um continente, com comunidades dispersas, se-
paradas por grandes distâncias, em seus cerca de cinco milhões e cem mil quilô-
metros quadrados; 

Além de economicamente inviável, é ambientalmente inadequado levar a ener-
gia por redes de distribuição nos confins da Amazônia, em função das florestas 
densas e altas, dos grandes rios e outros obstáculos naturais; 

Os recentes desenvolvimentos tecnológicos e o crescimento da participação da 
geração fotovoltaica na matriz elétrica mundial, com os ganhos de escala decor-
rentes, estão proporcionando soluções robustas e competitivas, inclusive para 
os sistemas off grid, que combinam geração e armazenamento de energia; 

Esses sistemas são descentralizados, bastante versáteis e flexíveis, sendo dimen-
sionados para atender às mais diversas demandas, podendo também serem re-
estruturados ao longo do tempo, conforme a necessidade. 

Conclui-se que a energia solar é a solução mais adequada para as comunidades remotas, 
inclusive para os Wai Wai, que vivem na comunidade Samaúma, ao Sul do Estado de 
Roraima.  

Nesse contexto, o Projeto Samaúma compreende na primeira etapa, empregando tec-
nologias recentes, implantar infraestrutura de geração e armazenamento eletroquímico 
de energia elétrica, com o propósito de atender à demanda da comunidade por 
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eletrificação, associada à conexão de internet, para transmissão de dados, visando ao 
monitoramento do sistema off grid.  

O projeto pretende promover a capacitação de indígenas para participação na monta-
gem e manutenção da infraestrutura de energia. Como resultado, será construída me-
todologia de elaboração e execução de projetos, ajustável às mais diversas demandas.  

Cabe enfatizar que as comunidades indígenas devem ter autonomia e protagonismo 
para definirem que tipo de acesso à energia desejam: para algumas comunidades, pode 
resumir-se a viabilizar a comunicação; outras podem também almejar energia para pos-
tos de saúde; outras ainda para atendimento doméstico, escolas e centros comunitários; 
e finalmente há aquelas que aspiram pela energia igualmente para atividades produti-
vas, que é o caso mais abrangente, representado pelo Projeto Samaúma. 

Assim, a primeira etapa do projeto-piloto foi concebida na perspectiva de atender não 
somente a necessidade primária levantada – abastecimento de água potável. Ocorreu 
um processo de construção coletiva, referendado em Assembleia do Povo Indígena Wai 
Wai, visando à implantação de sistema solar fotovoltaico para gerar energia, tanto para 
as necessidades domésticas, como também para garantir melhores serviços de educa-
ção, saúde, cultura, entretenimento, internet e até o processamento de culturas já de-
senvolvidas na região, agregando valor no ato da comercialização. 

Implantada a infraestrutura de energia e internet, na segunda etapa serão executadas 
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação de Soluções Tecnológicas e de 
Gestão, que fundamentarão a terceira etapa, representada pela multiplicação do pro-
jeto em muitas outras comunidades do povo Wai Wai nos estados de Roraima, Amazo-
nas e Pará, no Brasil, assim como na República da Guiana. 

Espera-se, ainda, que o projeto seja contributivo para iniciativas similares em muitas 
outras comunidades remotas na Pan-Amazônia e mesmo em outros lugares. 

Diante do significado, relevância e magnitude do Projeto Samaúma, fica evidenciada a 
necessidade premente de equipe de gestão, desde a primeira etapa do projeto-piloto, 
representada pelo Engenheiro Frederico Peiró, que fará a coordenação técnica e opera-
cional; pelo Eletrotécnico Ederson Rodrigues, que será encarregado do planejamento 
executivo, treinamento, implantação e manutenção das instalações do Sistema; por es-
tagiários de engenharia elétrica; por profissionais locais e da comunidade de Samaúma 
(que serão capacitados); e, em particular, por profissionais da área de comunicação so-
cial, para registrar e divulgar atividades e resultados alcançados, inclusive mediante do-
cumentários mostrando a vida, as dificuldades e aspirações das comunidades Wai Wai.  

 



ESTIMATIVAS DE CUSTOS DO PROJETO SAMAÚMA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



                                     

F. Peiró                      

32 32 

ANEXO 1 – PLANOS DE PROJETOS DE P&D 

Elegibilidade do Projeto a P&D ANEEL 

Introdução 

Projeto-Piloto Samaúma”, tem o propósito de gerar uma primeira referência para outros 
projetos a serem especificamente desenvolvidos para o Povo WaiWái em comunidades 
de Roraima, Amazonas e Pará. 

O “Projeto-Piloto Samaúma” pretende assegurar internet e energia elétrica àquela Co-
munidade, mediante a implementação de sistema de geração fotovoltaica com armaze-
namento de energia. 

Como fator diferencial, inovador, está o processo de gestão do projeto que valoriza e, 
portanto, contempla a colaboração efetiva dos indígenas desde o processo de instala-
ção, operacionalização, monitoramento até a fase de manutenção do sistema solar fo-
tovoltaico com todas as implicações de segurança e controle que o sistema exige. Para 
tanto, a proposta prevê capacitações a fim de qualificá-los e dar a eles senso de perten-
cimento e responsabilidade para o bom uso dos equipamentos e de toda a estrutura 
correspondente. 

Do ponto de vista elétrico, trata-se de uma Micro-rede com operação apenas em ilha-
mento, pelo menos na fase inicial de implantação. O sistema de gestão da Micro-rede 
deverá ser capaz de gerenciar as fontes de geração, os recursos de armazenamento e as 
cargas, estabelecendo prioridades de atendimento e eventual suspensão de forneci-
mento, nos casos em que os níveis de consumo e armazenamento projetarem o com-
prometimento da vida útil das baterias. 

Caracterização como Projeto P&D ANEEL 

De acordo com regras da ANEEL, são definidos alguns temas prioritários para pesquisas, 
entre eles: 

FA - Fontes alternativas de geração de energia elétrica  

Neste tema, enquadram-se os projetos destinados ao desenvolvimento ou aprimora-
mento de tecnologias ou sistemas de geração de energia elétrica a partir de fontes re-
nováveis e/ou alternativas (energia eólica, solar, maremotriz, hidráulica, biomassa, resí-
duos sólidos e demais fontes alternativas não consagradas). 

Subtemas Prioritários:  

FA01 - Alternativas energéticas sustentáveis de atendimento a pequenos sistemas iso-
lados. 

Sistemas fotovoltaicos que geram energia elétrica a partir do sol são cada vez mais fre-
quentes, sendo uma das fontes tanto de calor quanto de luz mais promissoras para su-
prir as necessidades de geração de energia, principalmente nas localidades mais 
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remotas, visto que esses sistemas podem ser instalados de forma autônoma (indepen-
dentemente de rede elétrica), permitindo o armazenamento de energia em baterias, 
para posterior utilização ou utilização em períodos em que não haja incidência da luz 
solar 

Para concorrer aos recursos do Programa P&D ANEEL, gerenciados pelas Concessioná-
rias, serão considerados como critérios de avaliação a Originalidade, a Aplicabilidade, a 
Relevância e a Razoabilidade dos custos. 

a. Originalidade 
O projeto em questão pretende: 

1. Estudar os hábitos de consumo de comunidades indígenas autônomas. 
2. Estudar a operação de micro-rede no ambiente da selva Amazônica, no aten-

dimento a comunidades indígenas isoladas. 
3. Estudar e propor critérios para o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos 

e bancos de baterias para comunidades isoladas, considerando aspectos cli-
máticos locais que influenciam na geração fotovoltaica e hábitos de consumo 
das comunidades atendidas. 

4. Estudar e definir critérios operativos e de manutenção para micro-redes 
atendendo a comunidades isoladas. 

5. Reduzir o custo da instalação, da operação e da manutenção da planta, bem 
como o custo de reposições de componentes. 

6. Reduzir os impactos decorrentes de falhas de equipamentos e as consequen-
tes interrupções no fornecimento de energia. 

7. Flexibilizar a expansão e redução da capacidade da planta. 
8. Permitir de supervisão remota com coleta de dados de operação, bem como 

a transmissão de instruções de operação e manutenção, com vistas a reduzir 
a demanda de serviços de atendimento externo. 

9. Melhorar a segurança energética local.  Propiciar a segurança pessoal (risco 
de acidentes) no âmbito da geração e da distribuição da energia elétrica. 

b. Aplicabilidade  
Entre as comunidades remotas estão os povos indígenas, fazendo parte daqueles quase 
1 milhão de brasileiros sem acesso à energia elétrica. Segundo o Instituto Socioambien-
tal (ISA), existem mais de 250 povos indígenas no Brasil, com uma população superior a 
890 mil pessoas, falando mais de 150 línguas. O Estado de Roraima é o estado brasileiro 
que, proporcionalmente, abriga a maior população indígena no país: de acordo com o 
censo 2010 divulgado pelo IBGE, do total de 450.479 habitantes, 49.637 se declararam 
indígenas, pouco mais de 11% da população do Estado. 

Os índios que se identificam e são identificados como Wai Wai contam com uma popu-
lação que ultrapassa 3.000 pessoas. A maioria deles vive em três estados da Amazônia 
brasileira e uns poucos em aldeias na região sul da Guiana, fronteira com Roraima. 
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c. Relevância  
O acesso à energia, preferencialmente limpa, é indispensável no contexto do desenvol-
vimento local, quer seja para atender ao bem-estar e à melhoria de qualidade de vida, 
assim como ao processo de produção ou armazenamento de produtos, ou ainda suprir 
os pequenos negócios e serviços como é o caso do turismo, comum nas mais diversas 
comunidades indígenas. Sem falar no atendimento às necessidades básicas de saúde, 
educação, cultura e entretenimento. 

Em complementação ao Programa Luz para Todos - PLpT e na perspectiva de promover 
o acesso à energia elétrica a partir de fontes renováveis e minimizar as dificuldades en-
frentadas pelas famílias que vivem nas regiões mais remotas da Amazônia, o Governo 
Federal instituiu em 2020, por meio do Decreto nº 10.221, o Programa Nacional de Uni-
versalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a 
Amazônia (MLA). 

O Programa, em execução, visa ao desenvolvimento econômico-social da região, com 
sustentabilidade ambiental, a partir da disponibilização de energia como forma de im-
pulsão das atividades voltadas para o aumento da renda familiar, levando, consequen-
temente, cidadania e dignidade às populações ali residentes. 

Resultados Esperados 
O projeto está alinhado com as tendências mundiais de digitalização, descarbonização, 
descentralização e democratização da energia e pretende atingir os seguintes resulta-
dos: 

1. Estudo dos hábitos de consumo: Um dos pontos relevantes do projeto será 
o levantamento e conhecimento dos hábitos de consumo de comunidades 
indígenas, identificando formas de uso de energia, o que possibilitará um me-
lhor dimensionamento da geração de energia elétrica e do sistema de arma-
zenamento, além de ajudar a se estabelecer os procedimentos de gestão da 
micro-rede. 

 

2. Energia sem monetização e fora do balanço compensatório de energia – a 
energia elétrica produzida nessa instalação não será monetizada nem entrará 
num balanço compensatório de energia, como acontece nas instalações de 
geração distribuída (GD), em que a longo prazo poderá ocorrer desembolsos 
financeiros do proprietário à concessionária no caso de déficit de geração, ou 
até benefícios ainda não regulamentados no caso de ocorrer excesso de ge-
ração. 

 

3. Outros valores da energia elétrica – os valores do projeto devem ser medidos 
através de outros parâmetros a serem sugeridos pelos participantes e cola-
boradores deste empreendimento, mas, de partida, é possível antever a 
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prevalência da segurança energética, da segurança pessoal, da flexibilidade 
de ampliações de capacidade de geração de energia e na redução do desper-
dício (reaproveitamento de painéis FV) e demais consequências. 

 
4. Montante de energia suficiente para atender às necessidades atuais e à de-

manda reprimida da comunidade – o montante de energia a ser entregue 
nessa fase não deverá ser superior às atuais necessidades acrescidas da de-
manda reprimida. Parece que o prêmio” será mais apreciado, mais efetivo, 
mais educativo e mais meritório entregando o produto de forma progressiva, 
de acordo com o real aumento de carga. Isso dará a oportunidade de se co-
nhecer melhor os hábitos, necessidades e desejos da comunidade. Um outro 
fator que deve, desde já, ser considerado é o ciclo de vida de comunidades 
indígenas, pelo menos no que se refere ao Povo Wai Wai: elas nascem a partir 
da junção de uma ou mais famílias; crescem com as famílias e os casamentos 
e se fragmentam quando os recursos locais já não sustentam a população. 
Influenciadas por missionários, passaram a se formar e cresceram próximos 
a determinados serviços (escolas, centros de saúde, igrejas etc.), tornando-
se, por vezes, ambientalmente insustentáveis e atualmente estão se ajus-
tando dividindo-se em comunidades de menor porte. Este projeto enxerga 
que, havendo disponibilidade de energia elétrica na comunidade, poderão se 
desenvolver atividades que levem ao aumento da concentração da popula-
ção, contrariando a atual tendência de fragmentação. Contrapondo a este 
cenário, o Projeto Samaúma considera que também a geração fotovoltaica 
pode ser muito facilmente fragmentada sem perdas técnicas ou econômicas, 
mantendo seus benefícios. 

 

5. Digitalização e Energia - os processos de captura da energia solar e o proces-
samento para entregá-la sob a forma de energia elétrica é uma consequência 
de desenvolvimentos tecnológicos alcançados com o uso intensivo da digita-
lização. O Projeto-Piloto Samaúma, montado sobre o par energia/internet, 
incorpora a digitalização ao programa oficial do MLA, garantindo aos mora-
dores das comunidades remotas os benefícios da DIGITALIZAÇÃO e da ENER-
GIA. 
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ANEXO 2 – PERFIL DE CONSUMO MÉDIO FAMILIAR 

O líder da comunidade Wai Wai manifestou desejo de posse de uma extensa gama de 
aparelhos elétricos, incluindo fogão e chuveiro elétrico. Excluindo estes dois itens, a ne-
cessidade remanescente estendida às 10 famílias que atualmente habitam a comuni-
dade, indica uma carga futura com um perfil de consumo equivalente ao indicado na 
tabela seguinte: 

 

O Projeto-Piloto Samaúma, vai permitir testar soluções tecnológicas, custos de implan-
tação e manutenção, benefícios resultantes da colaboração dos habitantes da comuni-
dade, os efeitos dos treinamentos, o impacto no atendimento à saúde e a melhoria de 
eficiência nas atividades econômicas dos indígenas. Acredita-se que o envolvimento da 
comunidade na construção e operação das instalações e, em seguida, na “posse” do 
projeto será entendida como uma conquista da comunidade e que as instalações serão 
cuidadas com muito zelo e responsabilidade. 

O consumo médio da família brasileira é da ordem de 152 kWh/mês. Os 200 kWh/mês 
representa uma meta que somente deverá ser atingida à médio ou longo prazos. É con-
veniente, portanto, que se considere, por ora, numa primeira fase, o atendimento den-
tro do cenário de um ou dois anos, próximos, tempo suficiente para se avaliar mais cor-
retamente as necessidades e os desejos dos habitantes da comunidade. Oferta de ener-
gia elétrica em excesso e ainda gratuita certamente não trará bons resultados.  

Assim, este projeto considera como meta de atendimento imediato, 120 kWh/mês por 
família, expresso na tabela seguinte: 
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Moradia

Item "h.dia" "h.noite" "dia" "noite" Diário Mês [kWh]

Lâmpada 6,0 6 0,0 6,0 0 216 216 6,5

Geladeira 0,9 60 14,0 10,0 756 540 1.296 38,9

Freezer 0,3 90 14,0 10,0 378 270 648 19,4

Liquidificador 0,8 150 0,1 0,1 12 12 24 0,7

Forno microondas 0,3 700 0,1 0,0 21 0 21 0,6

TV 0,8 115 3,0 4,0 276 368 644 19,3

Rádio/Som 1,0 25 6,0 4,0 150 100 250 7,5

Ventilador médio 1,5 80 2,0 2,0 240 240 480 14,4

Carregador bateria 2,0 4 2,0 4,0 16 32 48 1,4

Notebook 0,8 50 3,0 3,0 120 120 240 7,2

TOTAL 1.969 1.898 3.867 116,0

Qtde Pot [W]
Operação diária [h] Consumo [Wh]

Consumo Médio família Wai  Wai da Comunidade Samauma - 1a ETAPA
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ANEXO 3 – DISCRIMINAÇÃO DAS CARGAS ESSENCIAIS 

 

Obs.: Cargas essenciais são aquelas que deverão ser preservadas caso ocorra uma pane 
geral da geração fotovoltaica. 

 

 

 

  

Itens Qtde Pot [W] [W/dia]"

Lâmpadas (1 lâmp/casa; 6 h/dia) 10 6 2.160

Geladeiras 1 60 1.440

Freezers 2 90 4.320

Posto Saúde 1 40 960

Bomba (6 m3/d) 1 3 hp 7.200

Rádio/Internet 2 70 3.360

TOTAL 19.440

Cargas Essenciais
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ANEXO 4 – ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE REFERÊNCIA 

Módulo 

Micro Inversor5 

• Micro Inversor mono/bifásico  

• Compatível com smart grid 

• Atende a quatro módulos solares de até 525W, com MPPT quádruplo e indepen-
dente. 

• Potência de saída até 1.500 W 

• Comunicação sem fios ZigBee 

• Interativo, com tecnologia de controle de potência reativa (RPC). 

• Aterramento integrado e sem a necessidade de string box, 

• Garantia do fabricante, de até 25 anos. 

• Pode ser utilizado a como F+F+Terra.   

• Tecnologia MLPE (Module Level Power Electronics) com até 20% a mais de gera-
ção. 

• MLPE permite gerenciar a produção módulo por módulo (módulo por módulo). 

Três fatores importantes: 

 1. Primeiramente, o controle:  a tecnologia MLPE permite controlar cada módulo solar 
de forma individual, permitindo monitoramento a nível modular. Esse fator por si só, já 
traz muito mais controle ao gerenciamento de seu arranjo fotovoltaico. Isso permite 
que, por exemplo, seja possível saber em questão de segundos qual módulo está com 
problema. Caso contrário, existiria a necessidade de análise manual de cada um dos mó-
dulos solares individualmente. 

2. Em segundo lugar, a modularidade:  Devido ao fato de cada módulo solar estar co-
nectado ao micro inversor através de seu canal individual, não existem restrições na 
hora de instalar. Pode se ampliar o sistema a qualquer momento, por um custo propor-
cional. 

3. Por último, o mais importante: a segurança, claro. Sistemas que utilizam micro inver-
sores não trabalham com tensões acima de 55Vcc. Além disso, todo o equipamento é 
instalado no telhado, fora de seu imóvel. 

Monitoramento dos Módulos6 

• Monitoramento Individual de cada módulo solar, em tempo real. 

• Histórico perpétuo de dados de geração e parâmetros elétricos. 

• Monitoramento de consumo do imóvel (opcional com a ECU-C) com histórico. 

• Alertas automáticos sobre qualquer anomalia. 

 

5 Como referência: APsystems QS1A e data sheet 
6 Como referência: Sistema de monitoramento gratuito APsystems EMA 
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• Controle de parâmetros de proteção (Importante para homologação). 

• Organização e Controle de manutenção de equipamentos 

• Compartilhamento de dados de geração 

• Cálculo automático de economia financeira e impactos ambientais. 

• Interfaces via Computador, IPhone ou Android 

• Monitoramento local 

• Updates de firmware automatizados. 

Monitoramento das Baterias e Gerenciadores (BSM) 

• Data sheet BYD 
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 Data Sheet Micro Inversor (Ref.) 

 



                                     

F. Peiró                      

42 42 

 



                                     

F. Peiró                      

43 43 

ANEXO 5 – BANCO DE BATERIAS E BMS 

Data Sheet e Instruções - Baterias (Ref.) 
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ANEXO 6 – BANCO DE BATERIAS E BMS 

Instalação 
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ANEXO 7 - DIGITALIZAÇÃO LOCAL E REMOTA 

Integração MGFV e ECU 
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ANEXO 8 - CONEXÃO MGFV À MICRO-REDE  

Geração Trifásica 
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ANEXO 9 -CONEXÃO ENTRE MGFV 

Simplicidade! 
 

 


