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Resumo

O  uso  de  sistemas  fotovoltaicos  no  Brasil  está  gradualmente  ganhando  terreno,

especialmente em regiões onde o acesso à rede convencional é uma barreira financeira.

Portanto, analisando as necessidades da comunidade que vive do beneficiamento açaí e

de seus subprodutos, onde são comercializados principalmente na própria comunidade,

a iniciativa SOLARÇAI partiu da ação empreendedora acadêmica que visa capacitar as

famílias dos batedores de açaí, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico

alinhado com a realidade local.  Assim,  esta  proposta  teve como objetivo apresentar

alternativas viáveis ao uso convencional da rede elétrica através da proposta de projeto

de um dimensionamento fotovoltaico.
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Abstract

The use of photovoltaic systems in Brazil is gradually gaining ground, especially in

regions where access to the conventional grid is a financial barrier. Therefore, analyzing

the needs of the community that lives in the beneficiation of açaí and its derivatives,

where  they are marketed mainly in  the  community itself,  the  SOLARÇAI initiative

started from the academic entrepreneurial action that aims to potentiate the families of

the  açaí  batters,  contributing  to  the  socioeconomic  development  aligned  with  local
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reality.  Thus,  this  proposal  had  as  objective  to  present  viable  alternatives  to  the

conventional use of the electric network through the proposal of a photovoltaic project.
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INTRODUÇÃO

O suprimento energético de comunidades rurais é um desafio contínuo. Este

problema  está  presente  principalmente  em  países  subdesenvolvidos  ou  em

desenvolvimento, devido às enormes disparidades econômicas e sociais, e muitas vezes,

às dimensões geográficas destes países.

Não  obstante,  a  comunidade  de  Murumuru  que  possui  uma  grande

importância  histórica  e  cultural  pela  grande  contribuição  com  a  economia  local  e

regional, principalmente com a produção do açaí de forma familiar e/ou comunitária, e

que também enfrenta diversas dificuldades, como por exemplo: oscilação de energia,

perdas  na  produção,  custo  alto  da  produção  de  polpa,  dependência  da  energia

tradicional,  e  safra  relativamente  pequena  do  açaí  nativo  (apenas  três  meses  –  no

máximo – durante o ano).

A iniciativa SOLARÇAI visou proporcionar atividades que fortaleceram a

organização social comunitária e incentivaram boas práticas no consumo consciente de

energia,  visando  uma  cadeia  produtiva  mais  equilibrada  e  estável  temporal  e

economicamente. Logo,  tem-se como objetivo  apresentar  alternativas  viáveis  ao uso

convencional da rede elétrica através da proposta de projeto de um dimensionamento

fotovoltaico, ou seja, empoderar a comunidade através da energia solar.

SOLARÇAI: EMPODERAMENTO ATRAVÉS DA ENERGIA SOLAR

A associação do crescimento da população mundial ao desenvolvimento tecnológico e

industrial, conduz a um grande aumento da demanda energética. A oferta de energia não

mais corresponde à demanda requerida para atender todas as atuais necessidades da vida

urbana, o que implica num período de adaptação. Atualmente o mundo encontra-se num

período  de  redução  de  possibilidades  energéticas,  principalmente  as  originadas  do

petróleo, que é no presente momento é, uma fonte de energia polivalente; e as demais

fontes de energia (nucleares, geotérmicas, solares, biomassa e outras), que substituirão



as atuais, deverão, nas próximas décadas, adequar suas normas de utilização, para que

não causar maiores problemas ambientais. [1]

A  energia  solar  fotovoltaica  é  obtida  através  do  efeito  fotovoltaico.  Esse

fenômeno ocorre  em alguns materiais  semicondutores,  a  partir  da incidência  da luz

solar, onde os fótons da luz estimulam os elétrons a saltar para a camada de condução,

que sob condições favoráveis irá originar uma tensão e corrente elétrica. A radiação

proveniente do Sol fornece a energia necessária para o elétron saltar para a banda de

condução.  É neste  movimento entre  a  lacuna e  a  banda de condução que a  energia

elétrica é gerada e “coletada” pelos condutores da célula. [2]

O  decreto  brasileiro  que  instituiu  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais criou a seguinte definição: “Povos e

Comunidades  Tradicionais:  grupos culturalmente diferenciados e  que se reconhecem

como tais, que possuem formas próprias de organização social,  que ocupam e usam

territórios  e  recursos  naturais  como  condição  para  sua  reprodução  cultural,  social,

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados

e transmitidos pela tradição” [3].

No entanto, nem todas as comunidades tradicionais podem ser atendidas pela

rede convencional, pois, várias delas situam-se em locais de difícil acesso. A estratégia

de atendimento,  então,  é lançar mão de eletrificação através de sistemas de geração

descentralizados, os quais foram regulamentados pela Aneel em 2004. O atendimento

aos domicílios pode ser realizado através da extensão de redes convencionais ou com

sistemas de geração descentralizados, redes isoladas ou sistemas individuais [4].

Identificado  os  problemas  existentes  durante  a  pós  colheita  (escoamento  da

produção), e considerando que a comunidade ainda depende 100% da concessionária de

energia elétrica do estado, foi possível verificar que isso poderia ser melhorado com

implantação de um sistema fotovoltaico (mais sustentável e rentável), o que conduziria

a um melhor beneficiamento dos produtos e seus derivados.  

O uso e incentivo dos recursos renováveis vêm sendo muito empregados nos

últimos anos,  devido à  preocupação com o meio ambiente,  economia,  facilidade de

instalação  e  serem  economicamente  viáveis,  principalmente  nas  comunidades

tradicionais  (geralmente  mais  isoladas).  O avanço da tecnologia,  principalmente  nas

áreas solar e eólica, vem criando opções para a geração de eletricidade de forma não

poluente. Deixando a população menos dependente da energia tradicional.



A energia fotovoltaica constitui-se numa solução viável para áreas remotas com

muita radiação solar, com energia elétrica instável ou até mesmo sem energia. Estes

sistemas estão tornando-se uma opção mais frequente e interessante à medida que sua

confiabilidade aumenta e o custo por watt diminui. Os sistemas fotovoltaicos se tornam

uma  alternativa  viável  à  rede  elétrica  para  o  suprimento  de  eletricidade  (pequenas

aplicações – cargas – em áreas rurais e regiões remotas).  

A comunidade de Murumuru é constituída por 350 famílias, sendo que 99

participam da Associação de moradores e apenas oito famílias possuem despolpadora de

frutas. Considerando que os produtores de açaí dividem a utilização do equipamento no

período  da  safra,  o  consumo  de  energia  aumenta  em  quase  100%  e  devido  à

instabilidade energética, alguns aparelhos apresentam falhas e outros queimam.

Figura 01 – Despolpadora de frutas nova.

Fonte: Autores, 2017.

Figura 02 – Despolpadora mais antiga.

Fonte: Autores, 2017.



Percebendo o grande potencial  para  a  instalação do sistema fotovoltaico,  foi

feito  uma  prospecção  resultados  que  poderiam  ser  obtidos  após  a  implantação  do

sistema. 

Tabela 01 – Consumo do equipamento utilizado pelos comunitários.

CONSUMO DE
ENERGIA

 
TARIFA
LOCAL=

0,56554  
Média de
consumo

 R$ 125,00  

EQUIPAMENTO
POTÊNCIA

(WATTS)

QUANTIDAD
E DE

APARELHOS

HORA
S DE
USO
POR
DIA

MINUTOS
DE USO
POR DIA

DIA
S DE
USO
NO

MÊS

CONSUM
O

[kWh/mês]

CONSUM
O ANUAL

(KWh)

VALOR
R$

(mês)

VALORES
ANUAIS

DESPOLPADORA
DE FRUTAS 10 LT
(Modelo: DG.10)

250 1 15 900 12 45 540 25,45 305,3916

Tabela 02 – Relação direta de gastos/quantitativo de painéis.

NÚMERO DE PAINEIS =
QUANTIDADE DE

APARELHOS

EQUIPAMENTO
POTÊNCI

A (WATTS)
Nº

Painéis

HORAS
DE USO

POR
DIA

MINUTO
S DE USO
POR DIA

DIAS DE
USO

NO MÊS

CONSUM
O

[kWh/mês]

CONSUM
O ANUAL

(KWh)

VALOR
R$(mês)

VALORES
ANUAIS

DESPOLPADORA
DE FRUTAS 10 LT
(Modelo: DG.10)

250 1 15 900 12 45 540 25,45 305,3916

DESPOLPADORA
DE FRUTAS 10 LT
(Modelo: DG.10)

250 2 15 900 12 90 1080 50,90 610,7832

DESPOLPADORA
DE FRUTAS 10 LT
(Modelo: DG.10)

250 3 15 900 12 135 1620 76,35 916,1748

Tabela 03 – Prospecção de resultados de impacto no consumo.

PROSPECÇÃO DE IMPACTO DIRETO NO CONSUMO

Nº Painéis VALOR R$(mês)
Média de

consumo (R$)
IMPACTO

1 25,45 125,00 20%

2 50,90 125,00 41%

3 76,35 125,00 61%



Com  a  implantação  de  um  sistema  solar  fotovoltaico  isolado  para  cada

despolpadora,  a  equipe  mensurou  que  os  resultados  aferidos  visariam  a  melhoria

qualidade do produto final e o impacto no consumo individual de energia. Estimando a

redução de 20% do valor atual de kWh/mês, em que este valor tente a aumentar de

acordo  com  a  quantidade  de  painéis  solares  implantado  para  cada  comunitário

envolvido, como por exemplo, em um sistema com três painéis solares, estimou-se uma

queda  de  60%  na  fatura  de  energia.  Justificado  pela  ineficiência  da  rede  elétrica

fornecida  na  região  e  por  ser  de  baixa  qualidade,  oscilando o  seu fornecimento  no

período  de  sazonalidade  (outubro  a  junho  de  cada  ano)  que  potencializa  a

replicabilidade da iniciativa SOLARÇAI na região. 

Possuindo os dados de uma placa solar, calculamos as estimativas dos impactos

diretos de 20% no consumo de energia em uma casa, tendo em média um gasto na conta

de energia de cento e vinte reais (R$120,00), com a instalação dessa placa a redução

chega a vinte e cinco reais (R$25,00) em média por mês e ao instalar três placas solares

essa  redução  chega  a  60%,  contribuindo  em  setenta  e  sete  reais  (R$77,00)  de

abatimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, ou seja, com uma estimativa de redução de 20% na conta,

fornecimento  de qualidade  de  energia  e  redução nas  perdas  pós  colheita  do açaí,  a

iniciativa SOLARÇAI mostrou-se uma alternativa eficiente no combate ao consumo de

energia convencional. Além da redução dos impactos ambientais e econômicos diretos

aos batedores de açaí de Murumuru.

A proposta  foi  elaborada durante  as  visitas  a  comunidade através  do projeto

Guerreiras do Quilombo. Os comunitários mostraram-se interessados na alternativa, no

entanto,  a  falta  de  uma  organização  social  e  financiamento,  foram  barreiras

significativas no desenvolvimento do projeto. 

Apesar  da ausência  de recursos  para a  implantação,  a  inciativa evidenciou a

necessidade  latente  de  alternativas  que  beneficiem das  comunidades  tradicionais  da

região;  principalmente  em  relação  a  dependência  da  concessionária  de  energia  do

estado, deixando-os a mercê dos intemperes. 
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