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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta os principais resultados obtidos no "Projeto Ribeirinhas", executado no Amazonas no 
período de 2000 a 2006, envolvendo a implantação e a operação de sistemas piloto de geração elétrica em 
pequenas comunidades isoladas, utilizando fontes de energias renováveis locais. O projeto visou avaliar a 
adequação das tecnologias de energias renováveis de pequeno porte à eletrificação rural do Amazonas. Foram 
considerados sistemas hidrocinéticos; micro centrais hidrelétricas; sistemas alimentados com biomassa sólida ou 
com óleos vegetais "in natura"; e sistemas fotovoltaicos. Apenas os sistemas fotovoltaicos e a gaseificação de 
biomassa se apresentaram como opções relevantes, ainda que com várias restrições.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Energias renováveis, eletrificação rural, Amazonas 
 

1.0 - INTRODUÇÃO  
 
A população rural no Estado do Amazonas se distribui por milhares de comunidades, tipicamente com 5 a 40 
famílias cada. A eletrificação por extensão de rede é considerada economicamente inviável devido às grandes 
distâncias envolvidas, à baixa densidade populacional e às barreiras constituídas pelas matas, rios e lagos na 
região. A aplicação de fontes renováveis locais para a geração elétrica é freqüentemente cogitada, partindo-se do 
pressuposto de que, em um número significativo de situações, esta alternativa poderia ser economicamente 
vantajosa em relação ao uso de geradores diesel.  
 
Para verificar este pressuposto, foi realizado um projeto de avaliação das principais tecnologias disponíveis de 
geração elétrica com energias renováveis, na escala adequada ao tamanho típico das comunidades rurais. Por 
escala adequada, entende-se uma capacidade instalada de geração que não seja muito maior que a demanda, de 
modo a evitar ineficiência operacional ou encarecimento desnecessário do sistema. Considera-se que, para o 
universo de comunidades de que trata este trabalho, a potência adequada de qualquer sistema é menor que 
20 kW ou 30 kW. Visando aprofundar a avaliação, o projeto contemplou, na medida do possível, a implantação e a 
operação de unidades piloto de cada um dos sistemas considerados em comunidades que apresentassem alguma 
viabilidade para as respectivas tecnologias em análise.  
 

(*)Av. Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária – CEP 21941-911 Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
Tel: (+55 21) 2598-6354 – Fax: (+55 21) 2280-3537 – Email: fleury@cepel.br 
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2.0 - SISTEMAS DE GERAÇÃO 
 
A análise de cada tipo de sistema é apresentada nos subitens seguintes. Sistemas de energia eólica foram 
descartados desde o início, pois estes sistemas produzem uma quantidade desprezível de eletricidade à 
velocidade média dos ventos no Amazonas, que é de 3,5m/s ou menor [1]. 

2.1   Sistemas fotovoltaicos 
 
Dentre os sistemas de geração elétrica com energias renováveis considerados, os sistemas fotovoltaicos 
residenciais são os menos dependentes de condições de contorno específicas, ou seja, podem ser instalados em 
qualquer comunidade. No entanto, por apresentarem alto custo de implantação por kW instalado e alto custo de 
geração, devem ser aplicados de forma criteriosa, privilegiando comunidades com pequeno número de 
residências e com alta dispersão entre as mesmas, onde a alternativa convencional baseada no uso de geradores 
diesel seja claramente desvantajosa. Devido à sua flexibilidade e relativa facilidade de instalação, os sistemas 
fotovoltaicos apresentam perspectivas de emprego em larga escala no Amazonas, para cumprir as metas de 
universalização de energia. Por isto, neste projeto, foi instalado um grande número de sistemas fotovoltaicos 
residenciais em diferentes regiões, formando assim uma amostragem cujo monitoramento ao longo do tempo 
permitiu obter dados relevantes sobre a funcionalidade técnica e os custos reais de manutenção. As instalações 
foram realizadas em duas fases distintas: em 2001-2002 foram realizadas 51 instalações e em 2004 foram 
realizadas mais 120, totalizando 171 instalações distribuídas em 27 comunidades. A Figura 1 apresenta um mapa 
com a localização geográfica das comunidades. Os dados pertinentes são resumidos abaixo: 
 
• Configuração de cada sistema = dois módulos fotovoltaicos totalizando uma potência de pico de 160 W; um  
controlador de carga de 20A, marca Steca Sigma ou Unitron Total Control; um inversor de onda senoidal 
modificada Portawattz 12VCC-115VCA, 60Hz, 300 W; um banco de baterias consistindo de uma bateria chumbo-
ácida marca Moura, modelo 12MC150, selada, de capacidade C20 = 150Ah, 12V. Observações: Na primeira fase 
do projeto foram empregados módulos fotovoltaicos totalizando 150 W. Em alguns sistemas foram empregados 
inversores de 600 W e bancos de baterias de 200 Ah.  
• A configuração acima fornece cerca de 11 kWh/mês em 115VCA, com autonomia de dois dias, de acordo com 
metodologia de cálculo descrita em [2], levando-se em conta a média anual da radiação solar diária incidente na 
região das instalações, que é 4,4 kWh/m2.dia [3]. Este fornecimento mensal de energia elétrica permite o uso de 
lâmpadas, televisão e pequenos aparelhos eletrodomésticos, mas não contempla o uso de geladeira, pois neste 
caso o sistema teria que ser pelo menos três vezes maior. 
 
Os custos associados às instalações fotovoltaicas são descritos na Tabela 1. Eles foram calculados a partir dos 
preços efetivamente pagos por ocasião das instalações de 2004, que apresentaram o menor custo unitário dentre 
todas as instalações fotovoltaicas efetuadas pelo projeto. Os custos relativamente elevados dos serviços de 
instalação refletem as dificuldades de locomoção no Amazonas. Não estão computados os custos de prospecção 
e administração especificamente atribuídos aos sistemas fotovoltaicos, pois são difíceis de discriminar. 
 
 

 
 

FIGURA 1 - Posição geográfica das comunidades onde foram efetuadas as instalações fotovoltaicas residenciais. 
Cada comunidade é representada por um número de referência. Simbologia: estrelas e sóis = instalações nas 
fases 1 e 2, respectivamente; quadrados = comunidades cadastradas que não receberam instalações.  
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TABELA 1 - Custos das instalações fotovoltaicas 

 
Item Custo por watt 

(US$/W)* 
Módulos fotovoltaicos 4,5 
Inversor, controlador de carga, baterias, estrutura de suporte dos módulos 2,0 
Materiais de instalação elétrica nas residências: caixas para abrigo dos componentes 
do sistema, tomadas, interruptores, lâmpadas, luminárias, eletrodutos, etc 

0,85 

Serviços de instalação: mão de obra de equipe técnica e custos de transporte e 
hospedagem 

1,6 

TOTAL 8,95 
*Câmbio de setembro de 2004: US$1,0 = R$2,9 

 
Os principais problemas verificados na operação dos sistemas fotovoltaicos são os seguintes: i) falhas prematuras 
dos reatores eletrônicos de lâmpadas fluorescentes tubulares - atribuídas, em parte, a uma incompatibilidade 
destes reatores com os inversores de onda senoidal modificada e em parte a infiltrações de água de chuva que 
percola o telhado das residências. O problema vem sendo sanado com a troca das lâmpadas fluorescentes 
tubulares por lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas (lâmpadas PL), com reatores integrados; ii) falhas 
dos inversores - o percentual de falhas destes equipamentos foi estimado, até o momento, em 10% a 20% ao ano, 
não sendo possível determinar se isto é causado por problemas de qualidade ou pelas condições de elevada 
umidade e temperatura de trabalho; iii) falha prematura das baterias - a previsão de vida das baterias de 150 Ah 
era de 4 anos, baseando-se nas suas curvas de ciclagem x profundidade de descarga. No entanto, a vida média 
observada tem sido de apenas 2,5 a 3 anos. Os bancos de baterias de 200 Ah, empregados em parte das 
instalações de 2001, apresentaram uma vida média um pouco maior, de aproximadamente 3 anos; iv) falhas dos 
fusíveis dos controladores de carga, por queima ou por oxidação dos terminais - estes problemas causam 
freqüentemente a inatividade do sistema, embora que sejam fáceis de resolver, desde que identificados. Não há 
dados que permitam explicar as razões das queimas dos fusíveis; v) alguns outros fatores secundários e menos 
freqüentes também causam inatividade ou mau funcionamento dos sistemas: oxidação de contatos elétricos, 
rotação dos módulos fotovoltaicos por efeito de ventanias e uso indevido do sistema por parte do morador.  
 
A inspeção dos sistemas por parte da CEAM era realizada, a princípio, de forma muito espaçada no tempo 
(variando de 6 a 18 meses, dependendo do local), devido aos custos envolvidos. Contudo, verificou-se que este 
intervalo de tempo era excessivo, pois os problemas relatados acima se acumulavam, de modo que era comum, 
por ocasião de uma visita, encontrar cerca de 40% dos sistemas desativados ou funcionando precariamente. Com 
base na experiência, estimou-se que, para manter todos os sistemas operando adequadamente, as visitas de 
inspeção e manutenção deveriam ser realizadas por equipes de dois técnicos a intervalos máximos de quatro 
meses. O custo mensal equivalente destas visitas, considerando-se a atual distribuição de sistemas instalados, foi 
estimado em R$22/casa.mês (US$9,8/casa.mês, ao câmbio de julho/2006, época desta estimativa). 
 
O custo total mensal equivalente de cada sistema fotovoltaico pode então ser estimado, de forma muito 
simplificada, pela soma das parcelas abaixo. Os preços de reposição dos componentes, colocados em Manaus, 
são aqueles praticados no varejo, conforme levantamento de julho/2006: bateria de 150Ah = US$278; inversor de 
onda senoidal modificada, 300W = US$130.  
 
• Troca de bateria a cada 33 meses (2,75 anos) = US$278 / 33 = US$8,4/ mês; 
• Troca de inversor, considerando 15% de falha por ano = 15% de US$130/ano = US$1,6/mês; 
• Visitas de inspeção e manutenção = US$9,8/mês 
• Remuneração do investimento inicial (implantação do sistema) = custo de implantação do sistema x "fator de 

recuperação do capital"/12 = US$1.432 x 0,134/12 = US$16,0/mês  
Portanto, o custo total equivalente de cada sistema fotovoltaico é estimado em US$35,8/mês. 
 
Notas: 
Custo de implantação do sistema = US$8,95/W x 160W = US$1.432 por residência 
Fator de recuperação de capital, FRC (i, n) = [i x (1+i)n] / [(1+i)n-1], permite calcular o equivalente anual de um 
investimento com uma vida útil de "n" anos a uma taxa de juros anual "i". Adotando-se uma taxa de juros anual de 
12% e uma vida útil do projeto de 20 anos, obtém-se FRC (i, n) = 0,134.  
 
 
 
Observe-se que o custo da energia produzida é calculado por US$35,8/11kWh = US$3.250/MWh, ou seja, muito 
superior às estimativas típicas usualmente reportadas na literatura. Este custo pode baixar, em certa medida, 
principalmente pela redução dos custos das visitas de manutenção, seja pela maior concentração de instalações 
em uma mesma região, ou pela utilização de equipamentos menos sujeitos a falhas, ou ainda pelo treinamento 
dos usuários para diagnosticar e resolver por conta própria os problemas mais simples que ocorrem nos sistemas. 
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2.2   Sistemas hidrocinéticos 
 
Sistemas hidrocinéticos são representados por rodas d'água ou turbinas impulsionadas pela velocidade dos rios, 
não envolvendo o aproveitamento de quedas d'água. Nestes dispositivos, a potência aumenta de forma 
proporcional ao cubo da velocidade. O pioneiro em experimentações com dispositivos deste tipo no Amazonas foi 
o pesquisador John Harwood, do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), o qual, na década de 1980 
construiu e testou vários protótipos de dispositivos hidrocinéticos na região de Manaus. Um deles era uma turbina 
axial submersa construída a partir de um cata-vento de 4 metros de diâmetro, que chegava a gerar 1 kW com 
velocidade de apenas 1,1m/s [4]. Este protótipo apresentou diversas limitações estruturais e problemas de 
funcionamento frente a objetos flutuantes nos rios [4,5]. De uma maneira geral, considera-se mais adequado 
construir unidades com diâmetro de 2 m ou menor, por ser mais factível, assim, conseguir a robustez necessária 
do equipamento. Por outro lado, a diminuição do diâmetro da máquina implica na exigência de uma maior 
velocidade do rio para se alcançar a mesma potência, uma vez que a potência é proporcional ao quadrado da 
área frontal do rotor. A velocidade mínima geralmente mencionada para se considerar a viabilidade do emprego 
de tais equipamentos na geração elétrica é de 1,5 m/s.  
 
A Figura 2 apresenta as curvas de potência x velocidade da água para diferentes dispositivos hidrocinéticos. As 
turbinas Garman [6] e Tyson [7] são ou foram, em algum tempo, apresentados como equipamentos comerciais. 
Uma turbina Tyson de 2,0m de diâmetro, com gerador de 2 kW (48V CC), foi cotado a US$ 13.000,00 para o 
CEPEL em 1997. Não foi possível obter preços das turbinas Garman. No Brasil, a firma Hidrocinética Engenharia 
Ltda. comercializou turbinas desenvolvidas a partir de estudos na UnB. O preço reportado em 2005 era R$15.000 
a R$20.000 por unidade, estimando-se que o custo de instalação podia exceder o preço do equipamento [5].  
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FIGURA 2 - Curvas de potência x velocidade da água para dispositivos hidrocinéticos com diferentes diâmetros  
 
O preço em US$/kW de um dispositivo hidrocinético cresce rapidamente com a redução da velocidade da água, 
como se pode inferir da Figura 2. Por isto, no projeto descrito no presente artigo, foram buscadas comunidades 
junto a rios com velocidade de pelo menos 1,5 m/s para uma instalação piloto. A busca compreendeu pesquisas 
nos bancos de dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) e órgãos governamentais 
diversos. Algumas viagens foram também empreendidas para conferir avaliações qualitativas reportadas por 
técnicos de campo da CEAM. A velocidade média dos rios é por volta de 0,5 a 0,7m/s, conforme exame global da 
vasta base de dados da CPRM. Existem uns poucos trechos com velocidade média constantemente acima de 
1,5m/s no rio Solimões, mas ainda nestes casos seria necessário considerar uma série de fatores impeditivos: i) 
um dispositivo hidrocinético deveria ser atracado na margem do rio, onde a velocidade é menor que a média 
reportada; ii) a variação normal da cota da superfície dos rios ao longo do ano é tipicamente da ordem de 10 
metros. Em locais abertos (sem barrancos) a margem do rio pode variar horizontalmente em 200 a 250 metros ao 
longo do ano. Nestas condições, o problema de atracação do dispositivo hidrocinético e do cabeamento elétrico a  
partir do mesmo representa dificuldades adicionais. Além disto, as residências nas comunidades ribeirinhas 
costumam apresentar uma alta dispersão geográfica, de modo que a rede de distribuição necessária alcançaria 
facilmente 1 km de extensão em muitos casos, a um custo típico de R$25.000/km (dados de 2004). Somando-se o 
custo da rede ao custo do equipamento e da instalação, pode-se chegar rapidamente a um custo total por volta de 
US$30.000/kW. Diante de todas as incertezas técnicas e das perspectivas de custos, podem ser consideradas 
remotas as perspectivas de utilização de dispositivos hidrocinéticos no Amazonas, salvo casos pontuais sem 
maior relevância em termos globais de eletrificação das comunidades isoladas. 

2.3   Micro centrais hidrelétricas (MCH) 
  
As dificuldades de se implantar uma MCH no universo prospectado pelo projeto são similares às dificuldades 
delineadas no item anterior. A situação exigida para esta implantação é a existência de uma comunidade rural 
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típica, não atendida por rede elétrica, junto a uma queda d’água de pelo menos 2 a 3 metros de altura. O Estado 
do Amazonas é muito plano, por isto as quedas d'água são relativamente raras. A presença de comunidades não 
eletrificadas justamente nestes locais é mais rara ainda, porque não há qualquer razão especial para que as 
pessoas formem comunidades encostadas às quedas d'água. De acordo com levantamentos feitos junto à CPRM 
e outras instituições, as áreas mais habitadas do Amazonas com incidência de quedas d'água estão nas regiões 
de São Gabriel da Cachoeira (noroeste) e de Presidente Figueiredo, que já apresentam um índice de eletrificação 
rural relativamente elevado. A parte sudeste também apresenta incidência de quedas d'água acima da média do 
Estado, mas trata-se de uma área pouco habitada e distante de Manaus. Existem mapas da CPRM mostrando as 
posições de cachoeiras no Estado, contudo não apresentam detalhamento suficiente sobre vias de acesso e 
sobre a existência e a condição de comunidades próximas.  
 
A melhor perspectiva encontrada para aprofundar o estudo de viabilidade foi representada pela comunidade de 
Maracarana, com cerca de 25 residências, próxima a uma cachoeira no igarapé da Terra Preta, afluente da 
margem esquerda do rio Uatumã. Esta comunidade fica na área de influência do município de Presidente 
Figueiredo. O percurso total entre Manaus e a cachoeira demanda 8 horas de viagem, com deslocamentos 
terrestres e fluviais, embora que a distância em linha reta seja de apenas 160 km. Nas sondagens da cachoeira, 
mediu-se um desnível de 6,5 m e uma vazão de 0,3 m3/s, indicando um potencial para uma MCH de 10 kW.  
 
O fornecimento dos componentes eletromecânicos (turbina e demais componentes) e do projeto da MCH, bem 
como dos serviços de supervisão da montagem, foi orçado em cerca de R$80.000,00. A execução das obras civis 
foi orçada por várias construtoras de Manaus na faixa de R$180.000,00 a R$380.000,00, com maior 
probabilidade para o limite superior da faixa. Os elevados custos e a faixa de variação verificada nas estimativas 
refletiram as dificuldades e as incertezas de ordem logística, pois os materiais e a mão de obra teriam que ser 
levados de Manaus para o local da obra. A distância em linha reta desde a cachoeira até o centro da comunidade 
é de 5,5 km. O traçado previsto para as redes de alta e de baixa tensão resultou em um comprimento total de 
8,5 km, a um custo estimado em cerca de R$210.000,00 (valores de final/2004-início/2006). Em suma, o custo 
total da implantação da MCH poderia atingir cerca de US$20.000/kW a US$30.000/kW ou, visto de outro modo, 
US$8.000 a US$12.000 por residência atendida, o que é considerado excessivo para a eletrificação rural.  

2.4   Óleo vegetal "in natura" como combustível de grupos geradores diesel 
 
A partir de 1998, diversos experimentos de média e longa duração foram realizados, no Brasil, utilizando-se óleos 
vegetais "in natura" como combustível em geradores diesel, visando avaliar esta alternativa para a eletrificação de 
pequenas comunidades isoladas na Amazônia. Nestas experiências, foram empregados motores especiais 
(importados) para óleos vegetais e motores convencionais, adotando-se, nestes últimos casos, algumas 
modificações relativamente simples em relação à operação normal com diesel, tais como: i) aquecer o óleo 
vegetal, para reduzir sua viscosidade; ii) iniciar a operação do motor com óleo diesel, para aquecer os dutos, 
filtros, bomba injetora e câmaras de combustão antes de injetar o óleo vegetal, e finalizar a operação novamente 
com óleo diesel, para remover os resíduos de óleo vegetal antes de desligar o motor. Estas modificações 
permitiram uma operação, com os motores convencionais, muito mais livre de problemas do que o que se 
verificou em programas de testes realizados com motores convencionais nas décadas de 1970 e 1980. A 
EMBRAPA operou dois geradores com óleo de palma (dendê) na Estação Experimental de Vila Urubu e na 
comunidade de Boa União, no Amazonas, por 1.800h e 3.600h, respectivamente, no período de 1998 a 2000 [8]. 
No mesmo período, a firma PROMAK, de Belém, operou um grupo gerador por cerca de 3.000h, também com 
óleo de palma, na comunidade Vila Boa Esperança, município de Moju-PA [9]. O CEPEL realizou ensaios 
monitorados em laboratório por 400h utilizando óleo de palma, no período de 1999-2000 [10]. A Universidade 
Federal do Amazonas operou um grupo gerador alimentado com óleo de andiroba por 800h, no período 2001-
2002, na comunidade de São Roque, município de Carauari-AM [11]. No período de 2003-2006, o CENBIO 
operou um grupo gerador alimentado com óleo de palma por mais de 4.500h na  Comunidade Vila Soledade, 
Moju-PA [12]. Todas estas experiências, no entanto, revelaram uma necessidade de intervenções e manutenções 
maior do que na operação convencional com diesel. Os dados do CEPEL, analisados em conjunto com os dados 
da EMBRAPA, permitiram estimar que os custos de manutenção operando com óleo vegetal eram cerca de 7 
vezes maior do que com diesel, considerando-se uma condição de acesso fácil a serviços e peças. No caso da 
experiência do CENBIO, o relato das intervenções periódicas realizadas permite supor que esta relação era de 
pelo menos 3 vezes. Dependendo do consumo mensal de combustível, a diferença dos custos de manutenção 
pode ser compensada, em princípio, se o preço ou o custo de produção local do óleo vegetal for suficientemente 
mais baixo do que o preço local do óleo diesel, embora que isto não seja o caso, usualmente. Contudo, o que é 
mais importante é que em comunidades isoladas não se tem acesso fácil a serviços técnicos e peças, de modo 
que a maior necessidade de intervenções técnicas ao se utilizar óleos vegetais como combustível pode 
simplesmente inviabilizar a operação do gerador.  
 
Pesquisas que vêm sendo realizadas na Alemanha com o emprego de óleo vegetal "in natura" em motores diesel 
mostraram que é necessário controlar diversos parâmetros de qualidade do óleo vegetal para se conseguir uma 
operação mais próxima à que se verifica na operação com diesel, em termos de confiabilidade e demanda de 
manutenção. Estas pesquisas levaram à emissão da pré-norma DIN V 51605 ("Fuels for vegetable oil compatible 
combustion engines - Fuel from rapeseed oil - Requirements and test methods"), cujos requisitos são parcialmente 
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reproduzidos a seguir, em termos de limites máximos permitidos [13]: teor de sujeira = 24ppm; índice de acidez = 
2,0mg/kg (corresponde a 1% de acidez, expressa em % de ácidos graxos livres); teor de fósforo = 12ppm; teor de 
água = 0,075%; teor de cálcio + magnésio = 20ppm. A norma foi elaborada para o óleo de colza (canola), mas 
não há nada que restrinja a validade dos requisitos mostrados a este tipo de óleo. É importante observar que os 
óleos vegetais normalmente comercializados "in natura" ultrapassam, em muito, vários dos limites estipulados 
pela norma DIN V 51605. Para manter o óleo vegetal dentro dos limites mostrados, é necessário realizar um 
rigoroso processo de condicionamento e limpeza, cuja viabilidade em uma comunidade rural típica do Amazonas 
parece pouco provável, do ponto de vista técnico e econômico. 
 
As considerações acima sugerem que a aplicação de óleos vegetais "in natura" em substituição ao diesel em 
grupos geradores dificilmente oferece perspectivas vantajosas para a eletrificação rural do Amazonas, pelo menos 
nas condições atuais de preço do diesel e das dificuldades técnicas de utilização do óleo vegetal.  

2.5   Sistemas de geração elétrica com biomassa sólida 
 
A geração elétrica em uma escala de potência abaixo de 100 kW com biomassa sólida (madeira e resíduos 
agrícolas) pode ser obtida por: i) combustão direta em caldeira, com produção de vapor e acionamento de 
máquina alternativa a vapor ("locomóvel") ou ii) gaseificação da biomassa e emprego do gás combustível obtido 
para o acionamento de um motor de combustão interna, seja do ciclo Otto (ignição) ou do ciclo Diesel. 
Locomóveis não são mais fabricados no Brasil desde meados da década de 1990. Comparados aos sistemas à 
base de gaseificação, os locomóveis apresentam vantagens de menor sensibilidade ao tipo, umidade e tamanho 
da biomassa, e desvantagens associadas ao preço, ao consumo específico de biomassa (4 a 6 vezes maior) e ao 
peso do equipamento (cerca de 10 vezes maior), o que significa dificuldades e custos de transporte e instalação 
em localidades remotas.  
 
No projeto descrito no presente trabalho, o aproveitamento da biomassa por um sistema à base de gaseificação 
se apresentou claramente como a opção mais viável. Através de licitação, foi adquirido um gaseificador de 
madeira, de um fabricante da Índia, com a capacidade para alimentar um grupo gerador diesel de 20 kW. Em 
condições ideais de trabalho, o gaseificador consome cerca de 1,0 kg a 1,5 kg de madeira/kWh e o gás produzido, 
injetado na aspiração de ar do motor, permite uma redução de 70% do consumo de diesel do gerador. O sistema 
foi instalado em dezembro/2004 na comunidade de N. S. das Graças, município de Manacapuru-AM, e 
atualmente (março/2007) funciona 6h/dia. A rede de distribuição interliga, presentemente, apenas 30% das 75 
residências da comunidade (devido à grande dispersão das mesmas), mas deverá ser ampliada futuramente. O 
preço do gaseificador, com impostos e frete internacional, foi de aproximadamente US$15.000,00. A instalação do 
sistema, incluindo a construção da usina, foi mais cara do que se fosse para um sistema consistindo apenas de 
um grupo gerador de 20 kW operando com diesel, devido aos maiores custos de transporte, necessidade de 
compra de um cortador elétrico de madeira e de uma estufa para secagem da madeira, bem como devido à 
construção mais ampla para abrigar o próprio gaseificador com seus acessórios (bomba d'água, exaustor, filtros, 
etc), depósito de madeira, cortador e secadora de madeira. Estima-se que os gastos adicionais da instalação do 
sistema gaseificador + grupo gerador excederam em cerca de US$ 16.000,00 os gastos que seriam dispendidos 
com um sistema consistindo apenas de um grupo gerador diesel. Somado ao preço do gaseificador, chega-se a 
um diferencial de investimento da ordem de US$ 31.000,00 a mais.  
 
Para se avaliar as condições de retorno deste diferencial de investimento devido à economia de diesel, 
consideram-se os seguintes parâmetros: 
- Fator médio de capacidade do sistema durante as 6h de operação diária = 60% 
- Consumo específico de um gerador funcionando apenas com diesel = 0,35 L/kWh 
- Economia de diesel ao funcionar com gás do gaseificador = 0,7 x 0,35 L/kWh = 0,245 L/kWh 
- Preço do diesel em uma comunidade isolada típica no Amazonas (amostragem deste projeto): 10% a 40% acima 
do preço médio nos postos de venda em Manaus. Nos presentes cálculos, adota-se um diferencial de 40% acima 
do preço médio em Manaus, ou seja, R$ 2,8/L = US$ 1,24/L (dados de março/2007) 

- Economia anual de diesel de um sistema grupo gerador + gaseificador = 6h/dia x 60% x 20 kW x 0,245 L/kWh x 
365 dias/ano x US$ 1,24/L = US$ 7.984,00/ano 

- Adotando-se uma taxa de juros de 12% ao ano para o retorno do investimento a mais no sistema de gaseificação 
(US$ 31.000,00), tem-se que o retorno ocorre em um número de anos "n" para o qual FRC(12%, n) = 
7.984,00/31.000,00 = 0,26. De acordo com a fórmula de FRC(i,n) já apresentada, chega-se a "n" ≈ 5,5 anos. 

 
As estimativas acima não consideram uma série de fatores desfavoráveis ao sistema com gaseificador, os quais 
devem ser melhor quantificados ao longo do tempo: freqüência e custos de manutenção mais elevados do que na 
operação somente com diesel; redução do grau de substituição do diesel pelo gás em relação ao valor nominal 
(70%) devido à operação em baixa carga ou devido a um controle inadequado da umidade da biomassa ou do 
processo de gaseificação; uso mais intensivo de mão de obra; maior insalubridade para os operadores; 
dificuldades ambientais relacionadas ao uso de madeira e ao tratamento da água de lavagem dos gases, que fica 
impregnada de alcatrão. Deve-se mencionar também que todo o processo de instalação e colocação em regime 
normal de operação do gaseificador demandou um envolvimento técnico e gerencial muito superior ao que seria 
verificado no caso de um gerador diesel simples, o que não foi refletido nas estimativas mostradas. Em resumo, o 
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investimento em um sistema para geração elétrica com gaseificação de biomassa de 20 kW, ou menor, tem 
retorno incerto, nas atuais condições. As vantagens em relação ao diesel poderiam ser mais evidentes em 
condições que comportassem sistemas de maior potência operando por mais horas e com maior fator de 
capacidade, devido à diluição dos custos fixos e de investimento. 

3.0 - CONCLUSÕES 

Foram avaliados os seguintes sistemas de geração elétrica baseados em recursos renováveis locais com vistas à 
eletrificação de pequenas comunidades rurais do Amazonas: dispositivos hidrocinéticos, micro centrais 
hidrelétricas; grupos geradores diesel alimentados com óleos vegetais "in natura", sistemas alimentados com 
biomassa sólida e sistemas fotovoltaicos.  

As três primeiras alternativas se mostram pouco promissoras no contexto considerado, salvo eventuais casos 
muito pontuais e de pequena relevância global. Grupos geradores alimentados com gás obtido da gaseificação 
de biomassa sólida oferecem mais perspectivas de aplicação extensiva. Contudo, apresentam uma série de 
pontos negativos que tornam incerta a economicidade desta tecnologia frente à geração a diesel.  

Sistemas fotovoltaicos são fáceis de instalar e operar, e por isto se apresentam como a forma mais viável de 
atender comunidades distantes com alta dispersão entre as residências. Ao mesmo tempo, estes sistemas têm 
alto custo por watt instalado, e a sua manutenção também se torna cara em função das distâncias e da dispersão 
das instalações, resultando em elevados custos de geração. Portanto, são dimensionados para o suprimento de 
uma pequena quantidade mensal de energia, representando assim uma solução de pré-eletrificação. 
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