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RESUMO 

Este artigo apresenta os principais resultados do Projeto Piloto de Xapuri, no Acre, onde foram 
instalados cerca de 100 sistemas fotovoltaicos domiciliares, no âmbito do Programa Luz para Todos. 
Acredita-se que as concessionárias deverão utilizar esta opção de atendimento em comunidades 
isoladas e com domicílios esparsos para alcançar a universalização do atendimento de energia elétrica. 
Na Região Norte, por exemplo, há uma estimativa de quase 400.000 domicílios a serem eletrificados, 
onde 5 a 10% destes deverão ser eletrificados através de sistemas fotovoltaicos domiciliares. Num 
tema ainda pouco conhecido pelas Concessionárias Distribuidoras de Energia Elétrica do país, o 
Projeto Piloto de Xapuri traz informações importantes para o planejamento e execução de tais 
atendimentos, especialmente para as empresas da região amazônica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A universalização dos serviços de energia elétrica é um grande desafio tanto para o Governo 
Brasileiroquanto para as Concessionárias Distribuidoras de Energia Elétrica, especialmente em se 
tratando da Região Norte. O Programa Luz Para Todos (LPT) possui metas de atendimento para a 
região amazônica que contemplam os moradores distantes das cidades, muitas vezes dispersos e que 
vivem em comunidades isoladas ou na própria floresta tropical. 

Diante dessa realidade a ELETROBRAS estabeleceu, em junho de 2005, uma parceria com a GTZ 
(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), no âmbito do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo do Brasil e o Governo da Alemanha, para desenvolver um projeto de 
disseminação de fontes renováveis de energia no Norte e Nordeste do Brasil. Neste contexto, a 
ELETROBRAS Distribuição Acre, em parceria com a ELETROBRAS, foi autorizada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da Resolução Autorizativa no 927, de 29 de Maio de 
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2007, a instalar e monitorar, em caráter experimental, 103 sistemas fotovoltaicos de geração de 
energia elétrica, em três seringais da reserva Chico Mendes, localizada no município de Xapuri. 

Numa estimativa de quase 400.000 domicílios a serem eletrificados na Região Norte, com 
perspectivas de que 5 a 10% destes deverão ser eletrificados através de sistemas fotovoltaicos 
domiciliares (SFD), o Projeto Piloto de Xapuri traz informações importantes para o planejamento e 
execução de tais atendimentos. Busca-se com este piloto avaliar o desempenho de equipamentos e dos 
sistemas integrados, o serviço prestado pela concessionária, o impacto socioeconômico e a adaptação 
dos usuários aos novos sistemas. 

Espera-se que os resultados do projeto possam trazer informações importantes sobre a adequabilidade 
destes tipos de sistemas como soluções de atendimento em comunidades isoladas típicas da região 
amazônica e para a colaboração no aprimoramento de normas vigentes. 

 

2. RESULTADOS DO PROJETO PILOTO XAPURI 

2.1 Características do Projeto Piloto de Xapuri 

O Projeto Piloto de Xapuri contempla 103 sistemas fotovoltaicos domiciliares em três seringais 
pertencentes ao município de Xapuri no Acre. Os sistemas foram instalados, sob a responsabilidade da 
ELETROBRAS Distribuição Acre, de junho a agosto de 2007 e, desde então, são monitorados. No 
piloto, há três tipos de sistemas de atendimento, conforme apresentado na Tabela 1, pois um dos 
objetivos do projeto é também avaliar as opções de solução para o atendimento das comunidades 
isoladas. Na Figura 1 são apresentadas fotos de dois domicílios atendidos pelo projeto piloto. 

Tabela 1: Sistemas de Atendimento do Projeto Piloto de Xapuri 

Seringal 
Sistema de 
Atendimento 

Unidades 
Consumidoras 

Potência 
FV (Wp) 

Bateria 
(Ah/C20) 

Classe de 
Atendimento 

Iracema Corrente Alternada (CA) 31 3 x 85 2 x 150 SIGFI13 

Dois Irmãos Misto (CA + CC) 35 3 x 85 2 x 150 ≥ 13 kWh/mês 

Albrácea Corrente Contínua (CC) 37 3 x 85 2 x 150 ≥ 13 kWh/mês 

Todos os sistemas fornecem no mínimo 13 kWh/mês, porém somente os sistemas de Iracema atendem 
a Resolução Normativa da ANEEL 083/2004 e são classificados como SIGFI131, pois segundo esta 
resolução o fornecimento de energia elétrica deve ser exclusivamente em corrente alternada. 

     
(a)      (b) 

Figura 1: Fotos de domicílios onde foram instalados os SFD: a)em Albrácea e b)em Dois Irmãos 

 

                                                 
1 SIGFI é a abreviação de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes. 
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2.1.1. Descrição do modelo de gestão adotado  

Os elementos principais da estrutura do serviço no primeiro ano foram: um técnico de manutenção que 
fica em período integral na matriz da ELETROBRAS Distribuição Acre em Rio Branco, dois agentes 
locais de serviço localizados nos seringais em Xapuri (moradores dos próprios seringais) com meios 
adequados de transporte (bicicleta, animal de carga e barco) e telefones (que operam nas comunidades 
atendidas). Todos os três agentes eram terceirizados através de uma empresa local contratada pela 
ELETROBRAS Distribuição Acre para a prestação dos serviços. Os agentes locais realizavam visitas 
trimestrais de manutenção preventiva a cada casa, realizavam a primeira intervenção de manutenção 
corretiva quando acionados pelos consumidores e eram responsáveis pela entrega da fatura trimestral 
ao consumidor. 

Depois do término do contrato da empresa terceirizada, a ELETROBRAS Distribuição Acre não 
renovou o contrato ou contratou outra empresa. A Concessionária resolveu contratar diretamente o 
técnico de manutenção, que fica em Rio Branco, para realizar a manutenção dos sistemas, a entrega de 
faturas, o acompanhamento dos sistemas, além de realizar outros serviços para a empresa. 

2.1.2. Descrição da estrutura de manutenção e do fluxo de atividades 

Na Figura 2 é apresentado um desenho esquemático da estrutura de manutenção e do fluxo de 
atividades adotados pela ELETROBRAS Distribuição Acre, no primeiro ano de atendimento. 

 
Figura 2: Esquema da Estrutura de Operação e Manutenção dos Sistemas 

1. Manutenção preventiva 
a. Uma visita trimestral: o agente local aconselha tecnicamente o cliente, realiza 

orientações sobre o uso do sistema e a manutenção básica e entrega as faturas. 
b. Visita em caso da reclamação do cliente: o agente local analisa o problema e o repara, 

em caso de problemas mais fáceis de solucionar, ou encaminha o atendimento para a 
equipe de intervenção da ELETROBRAS Distribuição Acre. 

2. Reclamação do cliente em caso de problemas: o agente local analisa o problema e o repara, em 
caso de problemas mais fáceis de solucionar, ou encaminha o atendimento para a equipe de 
intervenção da ELETROBRAS Distribuição Acre. 

3. O agente local recebe apoio da ELETROBRAS Distribuição Acre de Xapuri para o transporte 
de materiais até a chegada no seringal e para manter um estoque de equipamentos e 
arquivamento de documentos na filial. 

4. O agente local apresenta a análise de problema não solucionado à matriz da ELETROBRAS 
Distribuição Acre (Rio Branco) por telefone e recebe orientações de como reparar o sistema 
ou informação de que a intervenção será pela equipe da matriz. 
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5. A ELETROBRAS Distribuição Acre analisa o caso dando orientações ao agente local para 
que ele mesmo solucione o problema. Se for necessário, a equipe de intervenção corretiva 
visitará o local preparada para solucionar o problema. 

6. Uma equipe de técnicos motorizados se locomove da matriz (Rio Branco) ao seringal para 
execução da intervenção corretiva. Um relatório detalhado da visita ao campo é elaborado e 
arquivado na ELETROBRAS Distribuição Acre. 

7. O cliente pode relatar problemas com o sistema ou com o serviço de manutenção (caso não 
esteja satisfeito com a qualidade do serviço) diretamente à ELETROBRAS Distribuição Acre 
de Rio Branco. 

8. A cada 6 meses, a qualidade do serviço de manutenção preventiva e corretiva é fiscalizada por 
amostragem. 

9. Em caso de inadimplência, após reaviso, o sistema será retirado do cliente pela equipe de 
intervenção. 

As faturas, a uma taxa fixa baseada na disponibilidade mínima de energia, são entregues pelo agente 
local. O seu pagamento é trimestral e deve ser realizado em algum agente arrecadador em Xapuri. 
Desde a instalação dos sistemas em 2007 até agora, a fatura de energia cobrada é de R$ 2,73 por 
consumidor. 

2.2 Escolha da tecnologia fotovoltaica 

Antes do início do projeto piloto de Xapuri, houve uma fase de avaliação local para determinar qual 
tipo de fonte energética seria empregada. Dois engenheiros passaram duas semanas na área do projeto 
conhecendo de perto a realidade dos seringueiros e os recursos energéticos localmente disponíveis. 
Elaborou-se um relatório com sugestão de várias alternativas de fornecimento de energia elétrica, 
considerando somente limitações técnicas, com soluções adaptadas à realidade local utilizando 
diversas fontes alternativas como biomassa sólida, biocombustíveis, biogás, pequenas turbinas eólicas, 
pico centrais hidrelétricas e energia solar. 

Confirmou-se durante a estadia no local do projeto a dificuldade ou até, em certos momentos, a 
impossibilidade do acesso a algumas áreas. Após criteriosa análise, foi determinado que a energia 
fotovoltaica se classificaria como única opção tecnicamente viável para o projeto piloto por causa das 
seguintes razões: 

• Robustez: a tecnologia fotovoltaica é amplamente testada e madura. Além disso, ela dispensa 
qualquer peça giratória que representa um maior risco de falha e necessidade de uma 
manutenção mais freqüente. 

• Operação automática: um sistema fotovoltaico opera, automaticamente, sem necessidade de 
abastecimento de combustível. 

• Modularidade do sistema: o sistema fotovoltaico pode ser modularizado em pacotes 
relativamente leves e simples de se transportar nas trilhas pela floresta. Quando modular, o 
sistema pode ser montado com relativa facilidade no local de instalação e as peças, no caso de 
falhas em determinados componentes, podem ser transportadas rapidamente e trocadas em 
poucos minutos, sendo a maioria dos componentes aparelhos eletrônicos leves. Somente a 
bateria apresenta um peso considerável e exige maiores cuidados durante o transporte e 
instalação por causa do ácido que ela contém. 

• Modularidade do dimensionamento: o sistema fotovoltaico pode ser redimensionado com 
facilidade, simplesmente adicionando ou retirando componentes eletrônicos, como inversores 
e controladores, e placas fotovoltaicas e/ou baterias. 

• Baixo impacto ambiental: assegurado o devido manuseio das baterias, o sistema fotovoltaico 
não apresenta poluição local, vibrações ou ruídos de natureza mecânica. 
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2.3 Resultados: aspectos técnicos 

2.3.1 A questão de corrente contínua e corrente alternada  

A Resolução 083/2004 estabelece que o atendimento por SIGFI deve ser exclusivamente em corrente 
alternada. As motivações foram: a) o conceito de pré-eletrificação com SFD em regiões que está 
prevista uma eletrificação por redes em médio prazo; b) evitar a criação de obstáculos para o acesso a 
equipamento de uso de energia, uma vez que com corrente contínua serão necessários equipamentos 
diferenciados em técnica e preço; c) equidade de atendimento para todos os consumidores. 

Entretanto, em regiões remotas da Amazônia o conceito de pré-eletrificação não se aplica. Em muitas 
das regiões em que o SFD é a tecnologia mais adequada, os projetos para eletrificação por redes não 
apresentarão viabilidade técnica-econômica e/ou ambiental. 

Tecnicamente, somente maiores sistemas isolados fotovoltaicos (a partir de 500Wp) necessitariam de 
inversores, pois as correntes em 12Vcc2 seriam bastante elevadas. Porém a aquisição de equipamentos 
em corrente contínua pode ser realmente um obstáculo. De um lado os equipamentos de alta eficiência 
em 12Vcc significam uma vantagem econômica considerável relacionada a evitar os altos custos de 
investimento dos sistemas. Do outro lado, esses equipamentos necessitam de estímulo ao acesso dado 
pela concessionária, autoridades locais ou outras instituições que possam apoiar o consumidor. 

Em relação à equidade, considerando que há principalmente dois eletrodomésticos bastante adquiridos 
pelos consumidores do Projeto Piloto de Xapuri que não se encontram facilmente em versões de 
corrente contínua, sendo esses o ventilador e o liquidificador, a sugestão é que os sistemas até 
SIGFI30 sejam mistos: Corrente Continua + Corrente Alternada (CC+CA). 

A recomendação do sistema misto foi resultado de experiência no Projeto Piloto de Xapuri. Houve 47 
intervenções em Iracema (seringal atendido exclusivamente em CA), ou seja, mais de uma intervenção 
por casa, quase todas devidas a um problema não esperado nos inversores deste seringal (dentro da 
garantia do mesmo e sem custo para a Concessionária). Esses inversores de 300W, equipados com 
desligamento automático, usados neste projeto haviam sido recém lançados no mercado e 
apresentaram problemas no projeto eletro-eletrônico, que foi solucionado posteriormente. 

Além dos problemas ocorridos devido à imaturidade técnica dos inversores de pequeno porte, ressalta-
se que o inversor é um elemento a mais no sistema e por isso mais um ponto de falha. Pode-se concluir 
que utilizando-o de forma mais restrita, reduzem-se os custos de manutenção e aumenta-se a 
confiabilidade do sistema. Os serviços básicos de energia, como iluminação, refrigeração e 
comunicação, devem ser assegurados com menor risco de falha possível. Realizando esses serviços 
básicos em corrente contínua elimina-se uma fonte de falha: o inversor. 

Um inconveniente do sistema misto é que o usuário poderá apresentar maiores dificuldades em 
entender o funcionamento do sistema e se confundir na aquisição de eletrodomésticos e lâmpadas, por 
isso, para este tipo de sistema, a orientação do usuário torna-se ainda mais importante. 

Em Iracema, cujo projeto segue o SIGFI padrão da Resolução 083/2004, isto é, atendimento 
exclusivamente em CA, verificou-se uma disponibilidade 15 kWh no pior mês. Isso se deve ao fato do 
fornecedor ter entregue painéis fotovoltaicos de potência maior que a requisitada. Como foram usados 
os mesmos módulos nos sistemas dos três seringais, isso influenciou a todos. Porém, nota-se que a 
disponibilidade energética mínima em Iracema é menor que em Dois Irmãos e em ambos menor que 
em Albrácea devido às perdas no inversor: em Albrácea não há inversor no sistema e em Dois Irmãos 
a utilização é parcial e com acionamento manual. A Tabela 2 apresenta o quadro das instalações. 

                                                 
2 Os autores consideram a tensão contínua de 12Vcc como referência devido ao mercado já existente na região 
de equipamentos para embarcações e caminhões. 
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Tabela 2: Sistemas de Atendimento do Projeto Piloto de Xapuri 

Seringal 
Sistema de 
Atendimento 

Disponibilidade 
mínima 

verificada 
(kWh/mês) 

Potência FV 
(Wp) 

Bateria 
(Ah/C20) 

Iracema Corrente Alternada (CA) 15 

Dois Irmãos Misto (CA + CC) 16 

Albrácea Corrente Contínua (CC) 18 

255 300 

 

Ressalta-se que os SIGFI são capazes de fornecer energia muito além da disponibilidade mínima. Em 
meses com recursos solares acima do pior mês (relevante para o dimensionamento) o usuário terá 
acesso a mais energia. Utilizando o sistema principalmente durante o dia (quando há sol), ele permitirá 
um consumo maior, pois se evita as perdas nas baterias que são em torno de 20%. 

2.3.2 Consumo de energia e aumento de carga 

Segundo dados da ELETROBRAS, consumidores atendidos pelo LPT no Acre e no Pará mostram 
incrementos anuais de 80 a 120% no consumo nos primeiros três anos após eletrificação. Esta 
dinâmica é esperada, pois reflete o atendimento de uma demanda reprimida e, em alguns casos, 
também indica um desenvolvimento de atividades econômicas dos novos consumidores de energia 
elétrica. 

Para consumidores atendidos pelo sistema interligado ou por sistemas isolados de maior porte este 
aumento de consumo geralmente não necessita de novos investimentos, pois os mesmos já foram 
previstos no projeto das redes de distribuição ou sistemas de geração. O caso é diferente com os 
sistemas individuai de geração com fontes intermitentes - SIGFI (e também as minirredes com geração 
descentralizada). Devido ao custo elevado de investimento os sistemas geralmente são desenhados 
para inicialmente atender a demanda básica de energia. 

O consumo médio de energia, no Projeto Piloto de Xapuri, foi superior a 10kWh/mês para 22% dos 
consumidores e foi inferior a 3kWh/mês para um terço deles, após um ano de instalação dos SFD. 
Dados mais atuais, de seis casas que são monitoradas continuamente por sistema de aquisição de 
dados, juntamente com informações do técnico que acompanha os sistemas, indicam que a maioria dos 
domicílios apresenta consumo médio mensal inferior a 13 kWh/mês. Duas casas com geladeiras3 CC, 
entretanto, apresentaram consumos (último trimestre de 2009) de 25,5kWh/mês (Dois Irmãos) e 17,6 
kWh/mês (Iracema). Isso representou um aumento de 48 e 44% no consumo, respectivamente, em 
relação ao ano anterior. Com esses dados, constata-se que incluindo a geladeira CC na curva de carga 
típica do usuário, o SIGFI projetado deveria disponibilizar, no mínimo, 18 a 20kWh/mês para não 
haver sobrecarga do sistema e conseqüente diminuição da vida útil da bateria. Porém constata-se que 
os sistemas do projeto foram aptos para alimentar os refrigeradores. 

Os três refrigeradores CC instalados em três domicílios, um em cada seringal, são eficientes, com 
consumo declarado pelos fabricantes, e constatado em ensaio de acordo com condições específicas, de 
6kWh/mês. Porém conforme o uso da geladeira, este consumo pode variar bastante. No caso, os 
consumos monitorados variaram bastante mês a mês, de 9 a 15 kWh/mês. Foi verificado, ainda, em 
duas das três casas, que poderia ser utilizado um refrigerador de menor volume, da ordem de 50 a 
80 litros, pois a utilização se dá para garrafas de água e alguma carne. Já em Dois Irmãos, a casa que 
tem o refrigerador fica próxima ao local onde as embarcações partem do seringal e o usuário utiliza a 
geladeira para bebidas que são vendidas aos transeuntes. 

                                                 
3 Foi instalada também uma geladeira CC em um domicílio de Albrácea em setembro de 2009, porém ainda não foram 
colhidos dados após essa data. 
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Ressalta-se que o preço de mercado das geladeiras CC instaladas nos seringais pode variar de 
R$ 2.000 a R$ 3.000. Este valor inviabiliza a compra pela maioria dos usuários dos seringais 
estudados. Este equipamento só se torna viável quando da análise do custo evitado em geração. 
Comparando-se (a) um sistema fotovoltaico misto de disponibilidade de 23kWh/mês4 + geladeira CC 
e (b) um SIGFI30 (só CA) + geladeira CA, em um cálculo estimado para milhares de sistemas 
instalados no Acre e Amazonas, a instalação do conjunto (a) custaria 73% da instalação do conjunto 
(b). 

Considerando as altas taxas de crescimento do consumo, mencionadas no primeiro parágrafo, 
esperava-se que os consumidores teriam interesse em aumentar o porte do sistema para dispor de mais 
energia dentro do prazo de 3 anos. Porém até o momento, após quase 3 anos, não foi efetuado nenhum 
pedido oficial de aumento de carga a ELETROBRAS Distribuição Acre. 

Para os consumidores do Projeto Piloto de Xapuri, considerando sua participação integral, o 
investimento para aumento de carga (classe SIGFI13 para SIGFI30) seria da ordem de R$ 10.000, que 
poderia ser realizado a prazo, por exemplo, em 72 parcelas mensais de R$ 150. Estes valores seriam 
inviáveis, uma vez que a pesquisa socioeconômica, realizada em 2006, indicou que a renda média 
mensal familiar dos moradores dos três seringais era um pouco maior que 1 salário mínimo 
(ELETROBRAS & GTZ, 2008). 

Um dos fatores que contribui para o aumento dos custos de investimento é o fato de cada classe SIGFI 
apresentar uma potência mínima diferente. Isto significa que o aumento de porte do sistema implica na 
necessidade de troca do inversor. Caso se padronize o inversor, como por exemplo, inversor de 500W 
para o SIGFI13 e SIGFI30 e de 1.000W para o SIGFI45 a SIGFI80, e, ainda, com a possibilidade de 
modularização do inversor e do controlador, o custo de aumento de carga pode ser amenizado. Com a 
modularização dos inversores e controladores, no caso de aumento de carga, mantém-se o(s) 
anterior(es). 

2.4 Resultados: aspectos financeiros 

2.4.1 Custos de sistemas fotovoltaicos domiciliares
5
 

Os sistemas fotovoltaicos isolados representam uma tecnologia comprovada e consagrada para 
eletrificação rural de áreas remotas. Em quase todo mundo se implementa sistemas fotovoltaicos 
domiciliares (SFD) na base de programas ou pelo mercado livre. Devido à redução dos custos dos 
módulos fotovoltaicos, na média 5% ao ano na última década, e de outros componentes eletrônicos, o 
mercado de SFD viveu um grande crescimento até 2008. Em 2007 atingiu um volume de cerca de 1,5 
milhões de sistemas vendidos. Após a crise financeira mundial, os preços dos módulos fotovoltaicos 
tiveram uma queda significativa devido à queda de investimentos nessa área. 

Considerando-se sistemas off-grid (não conectados a rede), cerca de 90% dos sistemas vendidos 
mundialmente são de potência inferior a 100Wp e fornecem energia somente em corrente contínua. 
Mais de 70% dos sistemas vendidos são inferiores a 50Wp. A prevalência dos sistemas de pequeno 
porte se dá devido à viabilidade econômica destes sistemas. Sem subsídios, um sistema de 40Wp, 
custaria em torno de R$ 22/mês, considerando um modelo de venda em 36 prestações e reposição da 
bateria estacionária a cada 24 meses pelos usuários (i.e. sem envolvimento da concessionária). 

No Brasil, o menor sistema regulamentado, um SIGFI13 em corrente alternada, teria na mesma 
condição de financiamento e manutenção custos de R$ 370 por mês para cada usuário. Porém as 
condições no país são favoráveis aos consumidores e as concessionárias de energia elétrica são 

                                                 
4 Considerou-se um sistema de 23kWh/mês mínimos para atender o consumo do refrigerador CC de 10kWh/mês e ainda 
permanecer os 13 kWh/mês para outros eletrodomésticos e lâmpadas. 
5 Valores de 2007. 
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obrigadas por lei a atender todos os domicílios na sua área de concessão, sendo, o primeiro 
atendimento, sem ônus ao usuário. 

No Projeto Piloto de Xapuri, para o seringal de Albrácea (sistema CC) o investimento inicial de cada 
sistema foi de cerca de R$ 8.000 por unidade consumidora (UC), para o seringal de Dois Irmãos 
(sistema misto) de R$ 8.700 e para o seringal de Iracema (sistema CA) de R$ 8.900. Os custos de 
materiais giraram em torno de 85% do custo total do sistema, para instalação de 103 unidades. O custo 
dos módulos fotovoltaicos chegou a 45% do investimento total.  

Vale mencionar que o custo de instalação foi relativamente mais baixo devido à forte participação das 
comunidades no transporte dos equipamentos e no fornecimento dos postes do sistema fotovoltaico. Já 
os custos mensais relacionados à operação e à manutenção dos sistemas observados foram de 
R$ 64/UC em Albrácea, R$ 68/UC em Dois Irmãos e R$ 116/UC em Iracema.  

O custo de geração de energia para os sistemas do Projeto Piloto de Xapuri, incluindo a previsão de 
custos com campanha de troca com a bateria atual (“selada”, livre de manutenção), é de R$ 4,40/kWh 
para o sistema CC, R$ 5,20/kWh para o sistema misto e R$ 7,30/kWh para o sistema CA, descontando 
os custos de investimento subsidiados pelo LPT. O seringal Iracema (sistema CA) apresentou os 
maiores custos, em função de um maior número de intervenções (25 intervenções, contra 3 em 
Albrácea e 3 em Dois Irmãos), o que motivou o deslocamento de técnicos de Rio Branco em diversos 
momentos para Iracema, local em que é necessário um transporte fluvial. Percebeu-se que o que torna 
os custos operacionais elevados é o transporte, tanto o terrestre, de técnicos de Rio Branco ao seringal, 
como o fluvial, para deslocamento ao seringal de Iracema. As difíceis condições de acesso são as que 
oneram os custos.  

Com base nesses resultados, o Projeto Piloto de Xapuri, considerando 100 SFD, a campanha de troca 
de baterias e outros equipamentos do sistema, apresentaria um desequilíbrio estimado entre receitas e 
despesas e reinvestimentos no valor de R$ 1.660 anuais por consumidor. Considerando que o modelo 
de gestão adotado, com um técnico em Rio Branco e 2 agentes locais, possa atender ao triplo de 
moradores e que seja utilizada uma bateria do tipo OPzS com durabilidade de 7 anos, os custos seriam 
cerca de 40% menores, reduzindo o desequilíbrio para cerca de R$ 1.000/UC/ano. Estes valores são 
elevados, e até proibitivos, porém é possível reduzir os custos de instalação, manutenção e operação a 
partir de uma gestão mais enxuta e otimizada, minimizando ao máximo as visitas às comunidades, e 
com adaptação das normas vigentes. 

2.4.2 Eficiência energética em sistemas SIGFI 

Hoje, as tarifas residenciais (classe B1) homologadas pela ANEEL (sem tributos) variam de R$ 0,20 a 
0,41/kWh, para consumidores residenciais ligados à rede (ANEEL, 2010), e assim, considerando essas 
tarifas, muitas medidas de eficiência energética se tornam economicamente viáveis. Com os custos de 
geração de energia do SFD de 4 a 7 R$/kWh, como base nos dados do Projeto Piloto de Xapuri, a 
eficiência energética se torna um ponto crítico e obrigatório no dimensionamento e uso dos sistemas.  

Além do custo de energia deve-se considerar o custo de investimento em cada kWh de disponibilidade 
energética mínima por mês. Por exemplo, a utilização de 3 lâmpadas fluorescentes de 15W, no lugar 
de lâmpadas da mais nova tecnologia com 11W (disponibilizando a mesma quantia de lumens), 
operando por 3 horas por dia, custaria R$ 600 a mais de investimento no sistema. O custo das 
lâmpadas, porém, é quase o mesmo.  

Assim, aliado ao fato do alto custo de geração onde a eficiência energética se faz indispensável, seria 
bastante interessante tanto do ponto de vista econômico quanto do social que fosse facilitado o acesso 
a eletrodomésticos eficientes. 
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2.5 Resultados: aspectos de gestão 

2.5.1 Indicadores de qualidade de atendimento 

No período inicial de 12 meses, dos 103 sistemas, apenas 2 superaram o limite anual do DIC 
apresentado na Resolução ANEEL 083/2004. Os dois casos foram no seringal de Iracema, relacionado 
a falhas repetidas do inversor devido ao problema de projeto eletro-eletrônico do mesmo. Supõe-se 
que em condições normais de operação, com ocorrência de falhas aleatórias e equipes de manutenção 
descentralizadas, o DIC dificilmente será extrapolado, a menos da impossibilidade de acesso ao local. 

Em relação às chamadas efetuadas pelos clientes da ELETROBRAS Distribuição Acre, verificou-se 
que o atendimento pelo agente local demorou em torno de 1 a 2 dias e quando este não conseguiu 
resolver o problema, o cliente ficou na espera do técnico da ELETROBRAS Distribuição Acre em 
média de 3 a 5 dias. Considerando que os Seringais do Projeto Piloto de Xapuri estão em uma área de 
relativo “fácil” acesso em comparação a comunidades amazônicas isoladas típicas, conclui-se que a 
descentralização dos serviços da concessionária é uma solução adequada, e até imprescindível, para 
atendimento de consumidores isolados. 

Foi verificado que o primeiro ano das instalações é um período crucial para se manter um 
acompanhamento mais freqüente. Com base na experiência do Projeto Xapuri, sugere-se visitas 
trimestrais ou quadrimestrais no primeiro ano, passando a visitas anuais ou semestrais para a 
manutenção preventiva e para atualizar algumas orientações importantes ao usuário. A diminuição no 
número de ocorrências do primeiro ano para os demais atesta as qualidades de robustez e de 
necessidade de pouca manutenção dos sistemas fotovoltaicos, declaradas mundialmente. 

De acordo com a pesquisa de monitoramento e com os registros da ELETROBRAS Distribuição Acre, 
as principais causas para os períodos mais extensos de falta de energia (de 1 a 2 semanas) foram:  

a) usuário não abre chamado nem contata o agente local para avisar sobre o problema; 
b) demora na troca de peça do inversor pelo fornecedor (não foram adquiridos sobressalentes); 
c) repetidas falhas em alguns equipamentos de um mesmo sistema;  
d) visita em vão do técnico da ELETROBRAS Distribuição Acre por não ter ninguém em casa 
para efetuar o atendimento, tendo que retornar ao local em outra ocasião (isto indica que pode 
ser mais interessante que o sistema fique fora da casa do cliente). 

Ressalta-se que nos três Seringais, partindo-se de Xapuri, consegue-se atingir a casa mais distante 
ainda no mesmo dia durante todo o ano. Ou seja, os resultados relacionados ao modelo de gestão dos 
sistemas podem ainda enfrentar piores condições para locais de mais difícil acesso, por exemplo, há 
locais em que a comunidade fica isolada parte do ano, conforme as condições climáticas. 

2.5.2 Modelo de gestão 

Um modelo de gestão adequado para lidar com sistemas de atendimento isolado passa 
obrigatoriamente pela descentralização dos serviços de atendimento ao cliente. Segundo as 
experiências do projeto, que inicialmente contemplou o atendimento partindo direto da sede da 
concessionária, a base do modelo de gestão adequado considera a existência do agente local. Este é 
uma pessoa de preferência da comunidade, treinada para solucionar pequenos problemas, para realizar 
alguns procedimentos preventivos, orientar os usuários, realizar procedimentos comerciais, como 
entrega da fatura (porém excluindo recebimento de dinheiro) e ser um meio de comunicação com a 
concessionária. Este ator, porém, pode apresentar questões trabalhistas que inviabilizam este modelo e, 
por isso, esta condição impõe uma análise cuidadosa pela Concessionária. 

A concepção do agente local está baseada na necessidade de se evitar, ao máximo, visitas ao 
domicílio, em condições de operação normal do sistema, principalmente as viagens partindo da sede 
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da concessionária ou de regionais a essas comunidades, uma vez que os custos de transportes são altos 
e as dificuldades de acesso são grandes.  

Também por este motivo, vale investir na qualidade do próprio sistema e partir do princípio que o 
sistema tem que funcionar com o mínimo possível de manutenção, sob condições “amazônicas”. Com 
equipamentos de qualidade, em condições normais de operação, a manutenção dos sistemas 
fotovoltaicos devem se restringir basicamente à bateria, limpeza dos módulos e verificação das 
conexões elétricas. 

Os procedimentos comerciais de cobrança mensal com entrega de fatura no domicílio do consumidor 
não são adequados a comunidades isoladas. A regulamentação da ANEEL é flexível em relação ao 
período de faturamento e de medição, cabendo às concessionárias desenvolver modelos distintos para 
atendimentos com sistemas descentralizados e com redes de distribuição convencionais. 

A estruturação da ELETROBRAS Distribuição Acre com equipe dedicada para atender os SFD de 
Xapuri, contratação de empresa especializada para manutenção, adaptação da fatura, treinamento dos 
agentes locais e técnicos, criação de edital de licitação para aquisição de sistemas fotovoltaicos etc, 
durou 2 anos para implantação, ressaltando que a implantação ainda é parcial pois a empresa só 
investirá numa reestruturação mais profunda se o número de sistemas aumentar para ordem de 
milhares. 

2.6 Resultados: aspectos humanos 

Após a instalação dos Sistemas Fotovoltaicos Domiciliares (SFD) nos seringais de Xapuri, houve duas 
pesquisas de campo para monitoramento: em novembro de 2007 e em maio de 2008 (10 meses após a 
instalação dos sistemas). Esses monitoramentos tiveram o intuito de avaliar o desempenho dos 
equipamentos e serviço de energia da concessionária do ponto de vista do consumidor. Ressalta-se que 
10 meses é um período relativamente curto para análise de impactos de eletrificação, mas alguns 
resultados interessantes foram verificados.  

Apesar de ter se verificado muitas respostas erradas ou não respostas a questões ligadas ao 
funcionamento e limitações do sistema e que 2/3 dos entrevistados não leram, parcialmente ou por 
completo, o Manual do Usuário, notou-se de uma forma geral uma melhora do conhecimento pelos 
usuários entre a primeira e a segunda pesquisa de campo. O que indica os benefícios da orientação do 
cliente de três em três meses durante um ano.  

Mais de 88% dos usuários de Dois Irmãos e cerca de 70% em Iracema e Albrácea sabem reconhecer 
quando o sistema está operando em estado crítico e qual deveria ser sua atuação. Em Dois Irmãos o 
inversor não percebe a carga automaticamente, assim os usuários foram instruídos a desligar o 
equipamento quando não estivesse sendo utilizado para evitar perdas no sistema. 97% de usuários de 
Dois Irmãos responderam que desligava o inversor quando nenhum equipamento em CA estava 
ligado. Esse resultado foi importante para constatar a viabilidade desse tipo de inversor, que custa 
metade do preço do inversor automático (utilizado em Iracema) e que mostrou maior eficiência 
energética, pois ficava menos tempo em operação. 

Para analisar a satisfação dos usuários com o sistema e com o serviço técnico prestados pela 
ELETROBRAS Distribuição Acre, o número de respostas “satisfeito” foi superior a 83% em todos os 
itens questionados. Pela informação dos consumidores, a maioria dos chamados foi atendida em até 3 
dias em Dois Irmãos e em Iracema demorou de 3 a mais de 10 dias. 

Em todos os domicílios havia lâmpadas, pois três lâmpadas por domicílio foram doadas pelo LPT. 
Notou-se, entretanto, que em Albrácea 20 das 31 casas permaneciam somente com lâmpadas nos 
primeiros 10 meses de acesso à energia elétrica, pois nenhum outro eletrodoméstico fora adquirido. A 
média de eletrodomésticos no seringal Albrácea era menor que 1 por unidade consumidora enquanto 
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que nos outros dois seringais essa média era de cerca de 3/UC. 

Ressalta-se que, em geral, há uma correlação direta de melhores condições de renda e facilidade de 
acesso ao local de moradia. Essa correlação é verificada nos 3 Seringais em questão: Albrácea não tem 
acesso por carro ou moto; em Dois Irmãos, o centro da comunidade pode ser acessado por grandes 
carros/caminhões e Iracema, o acesso é por barco. Foi verificado em Albrácea que havia TV, receptor 
e rádio em 19% dos domicílios, enquanto em Dois Irmãos 73% tinha TV e receptor e 33% tinha 
aparelho de som; já em Iracema, 67% e 37%, respectivamente. Em Dois Irmãos e Iracema notou-se 
ainda significativa presença de liquidificador, DVD e carregador de celular. Grande parte dos 
consumidores respondeu que não comprou novos equipamentos por falta de recursos financeiros, 
principalmente em Albrácea.  

Houve uma diminuição significativa do número de famílias que utilizavam vários tipos de energéticos 
para iluminação: velas, querosene, diesel, etc. Persiste ainda uma grande utilização de pilhas, embora 
o número médio por mês tenha sido reduzido. Em Albrácea houve uma economia em média de 
R$ 10,00 por mês com a compra de energéticos; em Dois Irmãos essa economia foi de cerca de 
R$ 4,00 e em Iracema de cerca de R$ 7,50. 

2.7 Resultados: aspectos normativos 

Com base nos resultados do Projeto Piloto de Xapuri, inteiramente desenvolvido com sistemas 
fotovoltaicos domiciliares apresenta-se algumas sugestões para normatização e/ou regulamentação de 
Sistemas de Geração Descentralizada, principalmente para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliares, cuja 
participação estima-se majoritária no atendimento individual isolado do Programa Luz para Todos. 

No âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, são propostas as seguintes sugestões: 

1. Permissão de SFD mistos, corrente alternada e continua, para os sistemas de porte inferior a 
45kWh/mês e padronização dos inversores, o que facilitaria e reduziria os custos de um 
eventual aumento de carga do sistema. 

2. Necessidade de certificação por ensaio para cada tipo de SIGFI a ser implementado 
(avaliados disponibilidade energética e tempo de autonomia). 

3. Obrigatoriedade de um programa de orientação e reciclagem dos usuários sobre 
funcionamento dos sistemas SIGFI e sobre equipamentos adequados para uso. 

4. Adequação de regulamentação sobre recursos da concessionária voltados para eficiência 
energética, de maneira a permitir o fomento ao acesso de equipamentos adequados para os 
SIGFI pelos consumidores. 

5. Introdução de um indicador de desempenho do sistema, que deve ser avaliado anualmente 
pela concessionária. Ele deve indicar se o sistema instalado ainda está operando conforme os 
critérios mínimos estabelecidos na regulamentação vigente, inclusive a verificação (por 
medidores disponíveis no mercado) da capacidade da bateria e do desempenho do conjunto de 
módulos. 

6. Adequação da empresa de referência para inclusão dos custos de operação e 
manutenção (O&M) relacionados aos sistemas de geração descentralizados de pequeno porte. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É reconhecido que muitos dos resultados do projeto são peculiares a algumas comunidades da região 
amazônica e que não podem ser generalizadas indiscriminadamente, contudo o Projeto Piloto de 
Xapuri, traz experiências relevantes, em um projeto realizado pela própria concessionária de energia. 

Verifica-se que há preconceito contra os sistemas fotovoltaicos, chamados de “energia fraca”. 
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Considerando-se que as concessionárias de energia utilizam os sistemas fotovoltaicos, em geral, em 
locais isolados e remotos, com domicílios dispersos, onde a rede elétrica convencional não se mostra 
econômica e/ou ambientalmente viável, por muitas vezes, os sistemas fotovoltaicos tornam-se a 
melhor opção técnica e econômica para o atendimento. 

O porte do sistema fotovoltaico pode ser tal que a disponibilidade de energia pode ser superior a 
80kWh/mês de energia, como indica a própria Resolução Normativa ANEEL 83/2004. Entretanto, 
devido ao valor de investimento dos sistemas e por, geralmente, serem atendidas comunidades onde a 
demanda de energia é baixa, as concessionárias acabam por optar em utilizar os menores sistemas 
autorizados pela ANEEL, que são os SIGFI13. Assim, a questão da “energia fraca” é circunstancial e, 
ainda, em relação aos custos, qualquer sistema de atendimento a comunidades isoladas apresenta alto 
custo, quer seja de investimento e/ou de operação e manutenção, quanto mais em se tratando de 
atendimento individual devido ao alto grau de dispersão dos domicílios. 

Considerando a universalização do atendimento de energia elétrica, a tendência é de que as 
concessionárias lancem mão desta opção de atendimento. Neste caso, elas precisarão se planejar sobre 
a gestão dos mesmos e, dependendo do número de sistemas, realizar adequação na sua estrutura de 
O&M. É de vital importância prezar pela qualidade dos equipamentos e da execução da própria 
instalação, pois impacta substancialmente no custo de manutenção da concessionária. A elaboração de 
um projeto básico adequado, com uma cuidadosa especificação de equipamentos certificados, dos 
serviços e das garantias, com estabelecimento de mecanismos efetivos de fiscalização da qualidade 
dos serviços executados, além do treinamento e acompanhamento do usuário final, são elementos 
fundamentais para a minimização de riscos. A ELETROBRAS Distribuição Acre possui alguns 
modelos de editais de licitação que podem ser utilizados como referência às demais concessionárias, 
especialmente as do Norte. 

Por fim, cabe ressaltar que a opção de atendimento por sistemas fotovoltaicos é uma alternativa 
limitada e que atenderá apenas uma pequena parcela dos domicílios ainda não beneficiados com 
energia elétrica, segundo estimativas. Esta opção de atendimento deve ser considerada somente após 
uma análise criteriosa de viabilidade técnica, econômica e ambiental, comparando-a com as opções 
convencionais de atendimento, como por exemplo, a extensão de redes de distribuição de energia, cujo 
conhecimento já é consolidado pelas concessionárias de energia.  
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