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Introdução
A Revolusolar é uma organização sem fins lucrativos criada em 2015 na favela da Babilônia, no Rio
de Janeiro, com a missão de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa
renda através da energia solar. Para isso, foi criada a metodologia “Ciclo Solar”, que tem 3 eixos:
Programa de Energia Sustentável (PES): Engloba atividades de instalação de energia
solar, medidas de eficiência energética, operação e manutenção (O&M) e gestão energética
das usinas instaladas, gestão administrativa e organizacional de cooperativa de energia e
acompanhamento com os beneficiários;
Programa de Formação Profissional (PFP): Capacitação de moradores da comunidade
para se tornarem instaladores solares e eletricistas.
Programa de Educação e Cultura (PEC): Visa a promover a sensibilização e a
conscientização das crianças, adolescentes e dos moradores das comunidades em relação
às questões de energia, e desenvolver neles a capacidade de aprender sobre o meio que os
cerca, ampliando conhecimentos ecológicos e valorizando o território local e seus recursos
naturais.
Em 2022, a Revolusolar uniu forças com a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno
(COPIME) para levar os impactos positivos da energia solar para a comunidade de Terra Preta, na
Amazônia. Será realizado um projeto piloto do modelo Ciclo Solar, adequando-o à realidade local e
valorizando a cultura existente.
O projeto busca fortalecer a comunidade e melhorar sua qualidade de vida por meio da energia
solar a ser instalada na Escola Indígena Municipal Arú Waimi e através da educação. Como
protagonistas, os moradores de Terra Preta (após o curso de formação profissional que será
ministrado pelo Instituto Federal do Amazonas - IFAM) poderão realizar a operação e manutenção
das placas solares. Além disso, a COPIME e os professores locais darão aulas para as crianças,
jovens e adultos, reforçando a importância da cultura de Terra Preta, da luta pelo território
relacionada ao meio ambiente e a relevância do acesso à energia sustentável e de qualidade.
Assim, Terra Preta poderá se tornar exemplo para que outras comunidades indígenas possam
replicar e pleitear projetos semelhantes. Para que o projeto seja bem desenvolvido, é preciso
compreender a realidade da comunidade onde atuamos. Para isso, foi realizada uma pesquisa de
diagnóstico no mês de julho de 2022, com as famílias moradoras de Terra Preta.
Este relatório consolida as informações da pesquisa e os resultados encontrados.
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Terra Preta
Terra

Preta

é

uma

comunidade

indígena

majioritariamente

Baré,

localizada

na

região

metropolitana de Manaus (AM) - a 55km de Manaus em linha reta, na margem do baixo Rio Negro,
onde vivem cerca de 40 famílias em 37 casas. A comunidade está inserida na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista.

Figura 1: Escola Municipal Indígena Arú Waimi Terra Preta.
A comunidade está localizada em uma região de pouco acesso, mas possui energia elétrica graças
ao programa “Luz para Todos''. No entanto, o fornecimento de energia é precário e para suprir as
necessidades dos moradores, quando o fornecimento de energia é interrompido, a comunidade
possui um gerador à diesel.
A instalação de um sistema fotovoltaico híbrido na escola local de Terra Preta (Escola Municipal
Indígena Arú Waimi) proporcionará estabilidade de energia elétrica, menos interrupções das
atividades escolares por falta de energia, redução de gastos da escola com energia e diminuição
de emissão de gases de efeito estufa, com a redução da utilização do gerador à diesel. Além disso,
espera-se que a escola também possa contar com mais equipamentos como computadores,
projetores, ar condicionados, entre outros.
A realização de um curso técnico em um local onde há uma quantidade significativa de jovens sem
emprego formal se apresenta como uma nova oportunidade para eles. Ainda, os próprios
moradores formados realizarão a manutenção do sistema fotovoltaico instalado na escola, não
havendo a necessidade de contratação de profissionais de fora. Por fim, a realização de 4 cursos
introdutórios sobre energia na comunidade (ministrados por professores locais capacitados pela
equipe da Revolusolar) fortalecerá a comunidade e valorizará sua cultura.
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Pesquisa
A pesquisa de diagnóstico com os moradores de Terra Preta é uma etapa inicial do projeto e
fundamental para o desenvolvimento das iniciativas de instalação e educação.
Em linhas gerais, a pesquisa teve como objetivo traçar um perfil social e econômico dos
moradores, bem como avaliar seus hábitos de consumo e grau de conhecimento sobre questões
relacionadas à energia elétrica.
Para isso, o questionário foi dividido em 3 partes:
(i) Características Sociodemográficas: Na primeira parte buscamos conhecer mais sobre
as famílias que moram na comunidade. As perguntas estavam relacionadas à idade dos
respondentes e de seus filhos, grau de escolaridade, atividades diárias e outras.
(ii) Perfil socioeconômico: Nesta parte as perguntas estavam relacionadas à faixa de renda
familiar e quais ocupações principal e secundária, responsáveis pela geração da renda.
(iii) Questões relacionadas à energia elétrica e outras: A terceira parte do questionário
era a mais extensa, com perguntas relacionadas à gastos dos moradores com energia elétrica,
quais aparelhos domésticos possuem, grau de conhecimento sobre fornecimento de energia e
relacionadas à escola, expectativas quanto ao projeto no âmbito de energia e outras.
O formulário com todas as perguntas pode ser consultado aqui.

Metodologia de aplicação
Para se chegar à comunidade é preciso pegar um barco no porto de Manaus, que navega por
aproximadamente 4 horas e meia pelo rio Negro.
A pesquisa de diagnóstico de Terra Preta foi realizada em junho de 2022 pela equipe da
Revolusolar (composta no local por 6 membros - Figura 2), com apoio da equipe da COPIME
(composta no local por 2 membros).
Todos os moradores foram informados sobre a pesquisa em reunião presencial realizada em Terra
Preta pela equipe local e reforçada sua importância pelo Cacique Clodoaldo.

Figura 2: Equipe de pesquisa da Revolusolar.
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A equipe foi dividida em duplas para aplicar o questionário nos domicílios da comunidade. Cada
dupla entrevistou cerca de 13 famílias, cobrindo praticamente todas as casas (faltaram apenas 2
famílias que não estavam presentes nos 2 dias de realização).
Durante toda a aplicação da pesquisa, a equipe relatou que foi muito bem recebida em todos os
domicílios e que os moradores estavam dispostos a responder aos questionamentos e
entusiasmados com o projeto.
Cada entrevista durou cerca de 30 minutos e foram necessários 2 dias para a equipe realizar toda
a pesquisa.

Figura 3: Colaboradora da Revolusolar aplicando a pesquisa.
O acervo completo de imagens captadas durante a realização da pesquisa em Terra Preta pode
ser consultado no Anexo I do presente documento.
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Resultados
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da pesquisa de campo na
comunidade de Terra Preta, Manaus, conforme as 3 partes do questionário aplicado. Após
tratamento dos dados, foram validadas 35 entrevistas para análise.

Características Sociodemográficas
Na primeira parte da pesquisa buscamos começar a entender sobre o perfil da comunidade.
Realizamos a entrevista com 71,4% de pessoas do gênero masculino e em 80% dos domicílios, os
chefes de família são homens. A idade média dos respondentes foi de 41,6 anos, sendo que a
idade média dos chefes de família encontrada foi de 42,9 anos. Moram, em média, 4,3 pessoas
por domicílio em Terra Preta. Contabilizando todas as pessoas residentes dos domicílios, moram
149 pessoas na comunidade.
O grau de escolaridade dos entrevistados foi consultado. Apenas 1 (2,9%) respondente nunca
frequentou escola durante sua vida. Já 88,6% frequentaram escola em algum período da vida e
8,6% está frequentando no momento. Dentre os que já frequentaram ou estão frequentando,
51,4% estudou em escola na cidade enquanto que 45,7% frequenta/ou escola na comunidade
indígena. O maior grau de escolaridade frequentado pelos respondentes pode ser observado no
gráfico abaixo.
Qual o maior grau de escolaridade que você completou / está frequentando?
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Com o intuito de mapear a quantidade de crianças e jovens na comunidade, abordamos sobre os
filhos dos respondentes. O gráfico a seguir mostra a quantidade encontrada.
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Quantidade de filhos dos respondentes
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Segundo as respostas fornecidas, 45 filhos estudam na escola da comunidade. Esse número deve
ser confirmado com as lideranças.
Dentre as atividades que os respondentes mais gastam tempo, a mais citada por eles foi “conversa
com amigos (pessoalmente)”. Todas as respostas podem ser consultadas no gráfico a seguir.
Atividades que mais se ocupam
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O baixo uso de celulares e notebooks pode ser explicado pela falta de acesso à internet: 85,7%
dos entrevistados disseram que não têm acesso diariamente à internet. Ainda assim, do total de
entrevistados, 62,9% se dizem ativos nas redes sociais, principalmente whatsapp (45,7%), seguido
de facebook (32,6%) e instagram (21,7%).

*Era possível escolher até 3 atividades.
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Perfil Socioeconômico
Neste bloco, foram abordadas questões relacionadas à renda das famílias de Terra Preta. De
acordo com as respostas coletadas, somente 1,7 pessoas, em média, trazem renda para os
domicílios. O gráfico a seguir mostra as principais fontes de renda dessas famílias.
Principais fontes de renda
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Em ‘outros’ estão: 1 agente indígena de saneamento, 1 pessoa que trabalha com agricultura, 1
pessoa que faz “bicos” de consertos e manutenção, 1 padeiro, 1 pessoa que vende produtos na
comunidade, 1 técnico de enfermagem, 1 empregado da escola (limpeza, merendeiro, secretário,
vigia etc.) e 1 pastor da igreja evangélica.
Como complementação de renda, foram informados principalmente o artesanato (41,4%),
empregados da escola (limpeza, merendeiro, secretário, vigia etc.) (10,3%), agricultura (10,3%) e
bolsa floresta (10,3%).
A média de renda familiar mensal encontrada foi de R$ 977, sendo que a maioria (60,6%) recebe
até R$ 800. O gráfico abaixo traz a distribuição das rendas por quantidade de famílias.
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Questões relacionadas à energia elétrica e outras
A última parte do questionário abordou as questões relacionadas ao consumo de energia elétrica
das famílias, as quantidades de bens de consumo e grau de conhecimento e interesse quanto à
energia solar e economia de energia. O gráfico a seguir mostra os eletrodomésticos que as
famílias possuem.
Eletrodomésticos
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Um dos pontos que chama atenção é o fato dos moradores possuírem maior quantidade de
freezer do que geladeira. Um dos motivos que pode ser considerado é o fato da instabilidade da
rede elétrica e o freezer conservar durante mais tempo os alimentos enquanto permanecem sem
energia. Acreditamos que o fato de ninguém possuir chuveiro elétrico em casa pode estar
relacionado às altas temperaturas observadas o ano inteiro nesta região. Apesar de não ter sido
perguntado, ficou evidenciado durante as visitas que a maioria das casas possui ventilador.
Quando questionados se sempre possuem energia elétrica para utilizar esses aparelhos, 68,6%
responderam negativamente. A falta de fornecimento de energia elétrica traz diversos problemas
nas rotinas dos moradores. Com uma pergunta aberta, eles mencionaram a queima e perda de
equipamentos, estrago de alimentos, presença de muitos mosquitos à noite e muito calor para
dormir.
A frequência que falta luz na comunidade, segundo a ótica dos moradores, pode ser observada no
gráfico a seguir.
Com que frequência falta luz na comunidade?
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A maioria (74,3%) dos consultados disse que essa frequência é representada por mais de 2 vezes
por semana.
Nos dias em que falta energia elétrica, 74,3% dos moradores consultados disseram que algumas
ou todas as atividades da escola são afetadas. Com mais energia elétrica disponível para a escola
da comunidade, as mudanças que mais acreditam que ocorrerão estão relacionadas à mais acesso
a dispositivos eletrônicos como computadores (44,1%) e que mais alunos frequentarão a escola
(26,5%).
Apenas 2 respondentes não sabiam a proveniência da energia elétrica utilizada em casa. Os
demais responderam que a fonte de energia é um gerador comunitário (88,6%) e a maioria
afirmou que chega da rede (94,3%).
Todos os respondentes disseram que carregam seus aparelhos portáteis dentro de casa. O intuito
dessa pergunta é verificar se isso sofrerá alguma alteração após a intervenção, ou seja, se com a
instalação de energia solar na Escola Municipal Indígena Arú Waimi, passarão a utilizar a energia
na escola.
Caso tivessem mais energia disponível diariamente para utilização de seus eletrodomésticos, 40%
dos entrevistados usariam com mais frequência o freezer, seguido de geladeira e televisão (31,4%
cada). Apesar da maioria afirmar que “sim”, 8,6% responderam negativamente à pergunta “Você
gostaria de ter mais acesso à energia?”.
Também foi perguntado se acreditam que o maior uso de energia pode afetar os costumes
tradicionais e como. Apenas 28,6% responderam acreditar que pode afetar, sendo que alguns
deles mencionaram que poderia afetar positivamente (aumento de acesso à internet, possibilidade
de mais eventos na comunidade e que não interromperia o culto evangélico), enquanto que os
que acreditam afetar negativamente mencionaram o abuso do uso de celular por parte das
crianças, por exemplo.
Dentre todos os respondentes, apenas 4 (11,4%) disseram não pagar a conta de luz, por ainda não
terem medidor de energia elétrica em suas residências.
Quanto aos valores gastos com energia elétrica mensalmente, a média encontrada foi de R$ 34,14.
O gráfico a seguir busca representar melhor esses gastos mostrando por meio de faixas de gastos
mensais informado pelos moradores.
Gastos médios mensais com energia elétrica
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Acredita-se que os baixos valores pagos mensalmente com energia elétrica podem estar
associados aos baixos consumos - em média 57,7 kWh de consumo no último mês informado
pelos moradores. A título de comparação, de acordo com a EPE (2020) o consumo médio para a
classe residencial na região norte é de 167,6 kWh (Terra Preta representa 34,4% deste valor).
Além disso, podem estar associados ao benefício da tarifa social (58,8% o possuem). Um ponto
relevante de mencionar é que, dentre os que não possuem o benefício, 50% teriam o direito pelo
critério de renda (menor do que meio salário mínimo), mas 42,9% não o conhecem.
A pobreza energética é frequentemente relacionada ao acesso físico do consumidor de energia à
rede elétrica. No entanto, segundo o IBGE, 99,8% da população brasileira tem acesso à rede
elétrica. Um aspecto fundamental do acesso digno à energia diz respeito à efetiva capacidade
econômica de acessar serviços que permitam uma qualidade de vida adequada. Grande parte da
literatura aponta relação direta à renda dos agentes. Uma das definições frequentes é a de
Boardman (1991), conhecida como a "Regra dos 10%": segundo a autora, a pobreza energética
ocorre quando uma família não é capaz de obter serviços de energia adequados com 10% da
renda. Utilizamos então este indicador - proporção do orçamento familiar alocado em despesas
com energia elétrica - para mensurar a existência de pobreza energética. Na comunidade de Terra
Preta, verificamos que 17,1% das famílias encontram-se nessa situação.
Buscando consultar o grau de conhecimento dos moradores acerca de assuntos que envolvem
energia fizemos algumas perguntas nesse sentido. Dos respondentes, 71,4% sabem a origem do
combustível que utilizam no gerador a diesel comunitário (da Prefeitura), porém, 92% destes não
sabem quantos litros a comunidade gasta por mês para isso. Apenas 2 pessoas conhecem a
expressão “eficiência energética”, mas 85,7% disseram conhecer a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia no momento em que lhes foi mostrada de maneira visual. Destes, apenas
25,7% disseram saber o que ela representa, porém, apenas 2 responderam corretamente:
“Consumo mensal do eletrodoméstico e nível de eficiência energética”.
De forma unânime, todos os entrevistados disseram que gostariam de aprender mais sobre como
economizar energia elétrica. Sobre conhecer ou pelo menos já ter ouvido falar sobre energia solar,
91,4% responderam positivamente. Quanto ao interesse em fazer o curso para se capacitar em
eletricidade e instalação de energia solar, 80% disseram que têm.
Quanto aos assuntos referentes à escola, apenas 1 respondente não sabia que a escola oferece
cursos no período noturno e cerca da metade da população consultada não sabe informar
quantos alunos frequentam a escola (em quaisquer períodos). Quanto à utilização de computador
ou internet para assuntos escolares 91,4% disseram que os professores utilizam e 51,4% disseram
que os alunos utilizam na escola. Já em casa para estudar, apenas 25,7% disseram que os alunos
utilizam.

Boardman, B. Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth; Belhaven Press: London, UK, 1991. [Google Scholar]
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Conclusões
O Marco Zero é a compreensão do momento atual da comunidade e servirá de base
comparativa para compreender a evolução após o projeto. A pesquisa de diagnóstico
realizada na comunidade de Terra Preta em julho de 2022 atingiu seus objetivos
propostos ao traçar um perfil social e econômico dos moradores, avaliar seus hábitos de
consumo e grau de conhecimento sobre questões relacionadas à energia elétrica.
Há 37 casas na comunidade. Nas 35 consultadas, moram 4,3 pessoas em média e os
chefes de família são majoritariamente homens (80%) com média de 42,9 anos. Há cerca
de 30 crianças na comunidade (até 10 anos) e 31 adolescentes e jovens (de 11 a 19 anos).
A maioria dos respondentes (51%) possui pelo menos ensino médio completo.
De acordo com as respostas coletadas, somente 1,7 pessoas, em média, trazem renda
para os domicílios. A média de renda familiar mensal encontrada foi de R$ 977, mas a
maioria (60,6%) recebe até R$ 800, sendo a principal fonte de renda o auxílio do bolsa
família (34%). Além disso, as atividades de artesanato representam importante fonte de
renda das famílias (como principal fonte ou secundária). No entanto, poucas famílias (20%)
possuem máquinas elétricas de artesanato para trabalhar. Tal artefato facilitaria o
trabalho e consequentemente poderia haver um incremento de produtividade e lucro.
Diversos moradores (68,6%) disseram que não é sempre que possuem energia para
utilizarem seus aparelhos domésticos e isso causa problemas como queima e perda de
equipamentos, estrago de alimentos, presença de muitos mosquitos à noite e muito calor
para dormir. Sob a ótica dos moradores, falta luz na comunidade mais de 2 vezes por
semana e muitas vezes demora mais de 24h para retornar à normalidade.
Nos dias em que falta energia elétrica, 74,3% dos moradores consultados disseram que
algumas ou todas as atividades da escola são afetadas, corroborando a importância do
projeto proposto. Com mais energia elétrica disponível para a escola da comunidade, além
da aquisição de novos equipamentos, redução com gastos de energia, confiabilidade de
fornecimento, mais alunos poderão frequentar a escola.
Quanto aos valores gastos com energia elétrica mensalmente, a média encontrada foi de
R$ 34,14. Acredita-se que os baixos valores pagos mensalmente com energia elétrica
podem estar associados aos baixos consumos - em média 57,7 kWh de consumo no
último mês informado pelos moradores e ao benefício da tarifa social (58,8% usufruem).
Dos que não possuem o benefício da Tarifa Social, 50% parecem atender ao critério de
renda. Podem ser pensadas ações para estimular o cadastramento desses moradores a
fim de reduzir suas despesas com energia elétrica.
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Na comunidade de Terra Preta, verificamos que 17,1% das famílias encontram-se em
situação de pobreza energética (gastam mais de 10% de suas rendas familiares mensais
com energia).
É importante ressaltar que não foram encontradas inconsistências nas respostas
fornecidas que demonstram que existem irregularidades quanto ao acesso de energia
elétrica.
De forma unânime, todos os entrevistados disseram que gostariam de aprender mais
sobre como economizar energia elétrica e 80% têm interesse em fazer o curso para se
capacitar em eletricidade e instalação de energia solar.

Lições aprendidas e ajustes necessários
A equipe foi muito bem recebida durante todo o processo de campo. O entusiasmo dos
moradores é um ponto muito positivo para o desenvolvimento do projeto.
A formação de duplas para a realização das entrevistas se mostrou altamente adequada e
deverá ser aplicada nas próximas pesquisas da Revolusolar.
Durante o processo foram identificados alguns ajustes necessários no formulário,
corroborando a necessidade da aplicação de um pré-teste antes da aplicação. São eles:
Adicionar a pergunta “Qual a sua etnia?”
Os filhos maiores de 19 anos acabaram não sendo mapeados. Sugere-se incluir:
“Quantos filhos moram na sua casa e quais as idades?”
Faltou a inclusão de “ventiladores” nos eletrodomésticos (e muitos possuem). Também
sugere-se abrir uma opção de “outros”.
Algumas das escolas que localizam-se dentro de comunidades indígenas, não
necessariamente são indígenas. Sugere-se alterar a pergunta de “escolas indígenas
“para “escola dentro de comunidades indígenas" ou "escola na cidade”.
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Anexo I - Acervo de imagens
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Parceiros

