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RESUMO 

Esta dissertação aborda a energia elétrica como um ativo econômico que, por ser 
um insumo de caráter tecnológico, deve ser utilizado como vetor de ampliação da 
capacidade produtiva de economias que ainda não dispõe do serviço. Compreende 
que a disponibilidade de energia elétrica é determinante no desenvolvimento 
econômico por ser capaz de promover melhorias no bem-estar da população e em 
última, mas não improvável, instância, contribui para novos investimentos permitindo 
que ações integradas com interesse na promoção do desenvolvimento possam se 
tornar mais eficientes. No âmbito das discussões da universalização da energia 
elétrica este trabalho tem como objetivo contribuir para reflexões na capacidade da 
energia elétrica a ser instalada e alertar para a necessidade de que mais que 
iluminar residências, a energia elétrica deverá ser alocada também no uso produtivo, 
ainda que apenas para subsistência. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico; desigualdades sociais; eletrificação 
rural; regulação da indústria de energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

This dissertation approaches the concept of electric energy as an economic asset 
taking into account the fact that it is a technological type of input, which should thus 
be considered an expansion variable for the production capacity of economies where 
this service is not available. The underlying belief is that the availability of electric 
energy is determinant to economic development since it can promote improvement in 
the well-being of the population. It can also contribute to new investments, thus 
promoting integrated actions, which aim at development, to be more efficiently 
executed. In the realm of discussions regarding the universalization of electric 
energy, this paper aims at stimulating reflection about the capacity of the electric 
energy being implemented. It also aims at highlighting the fact that, not only does 
electric energy illuminate homes, but it can also be allocated to the production 
segment, even if it is used for mere subsistence. 
 
Keywords: Economic development; social inequalities; rural electrification; regulation 
of the energy industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre os fatores de produção existentes, a tecnologia é a mais nova, mas, 

entretanto é a que mais provoca transformações na sociedade nos últimos tempos. 

Desde a Revolução Industrial, e com ela a inserção de máquinas e equipamentos 

que ajudam a acelerar o processo de acumulação do capital, a tecnologia tem 

provocado mudanças significativas de organização pessoal e da sociedade, bem 

como determinado níveis de competição entre os diversos setores da economia. A 

capacidade tecnológica de uma sociedade é fator determinante do quê, como e 

quanto a sociedade poderá dispor de bens e serviços para satisfazer as 

necessidades humanas, dados os recursos existentes. 

O meio rural, principalmente quando se fala de pequenos produtores ou 

agricultura familiar, depende de políticas públicas que insiram estes segmentos, 

quase sempre marginalizados, da sociedade no contexto produtivo da economia. A 

energia elétrica é um dos fatores tecnológicos que possibilitam ou induzem a este 

movimento. 

Como afirma Ghirardi (1988, p. 696): 

A competitividade da agricultura familiar depende, portanto, da capacidade 
de produzir mais e com maior variedade. Esta transformação depende da 
incorporação de novas tecnologias de produção que possam proporcionar 
maior produtividade dentro das restrições impostas pelas condições sociais 
do elemento humano, e pela configuração local dos recursos naturais. A 
capacidade de incorporar nova tecnologia apresenta-se como fator 
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estrutural da produção agrícola familiar, e como elemento estratégico, capaz 
de transformar a própria estrutura, isto é, o produto e o processo. [...] Entre 
os fatores sistêmicos, estão também os elementos de infra-estrutura. No 
contexto deste estudo, dá-se ênfase à disponibilidade de energia elétrica 
enquanto condicionante da competitividade.  

Obviamente, a simples implantação da energia elétrica não irá causar 

impactos significativos, em curto prazo, nas regiões que não dispunham deste ativo. 

Será necessária para um maior registro de ocorrências produtivas, a conjugação 

com programas parceiros, como acesso ao crédito rural, educação, saúde, etc. 

Alguns exemplos de Organizações não Governamentais (ONG’s), 

associações e demais agentes que tem executado programas de eletrificação rural 

tomando algumas medidas no sentido de mitigar os problemas causados com o uso 

de combustíveis fósseis, são importantes. No curto prazo, para habitações que não 

possuem perspectivas de eletrificação nos próximos anos, estes programas têm 

ajudado a reduzir os índices de problemas de saúde causados, principalmente, pela 

inalação de resíduos da queima de combustíveis, queimaduras, problemas de visão, 

etc. 

O Governo Federal também está consciente da necessidade de levar este 

ativo à população. Através do Ministério de Minas e Energia (MME) e das Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), desde 2004, está implantando um programa 

nacional de eletrificação, Luz para Todos, que prevê que todas as residências serão 

atendidas até o final de 2008. Para os consumidores de baixa renda não haverá 

custos na implantação e os demais consumidores com faixa até 80 kWh/mês serão 

contemplados com os benefícios previstos na legislação, como subsídios no 

consumo. O governo deixa claro que o objetivo principal é atender as regiões de 

baixo desenvolvimento humano, econômico e social. Desta forma, o governo 

reconhece a energia como um vetor de transformação que ajudará na mitigação dos 
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problemas que são enfrentados pela população destas regiões. Afirma ainda que a 

energia deverá contribuir para a redução da pobreza e incremento da renda. 

O programa do governo federal irá implantar, sem ônus para os residentes 

destes domicílios, a instalação de três pontos de luz e duas tomadas. Desta forma, 

os gastos serão direcionados apenas para o uso residencial, portanto não contempla 

a produção, e como conseqüência não obterá resultados significativos nos objetivos 

propostos. Assim, como o próprio nome já diz, não se trata de um programa de 

eletrificação, mas de iluminação, acaba assim por ignorar o objetivo maior do 

programa, o fim da exclusão elétrica no país. 

Este trabalho parte da hipótese de que, a energia elétrica per si, não é 

suficiente na promoção do desenvolvimento e crescimento econômico sustentado. 

Mas sem dúvida, a disponibilidade deste fator de produção tecnológico provoca 

mudanças econômicas e sociais, a depender da forma e capacidade que o usuário 

terá a sua disposição. 

A disponibilidade de energia elétrica limitada apenas para o uso residencial 

poderá mitigar problemas de saúde, incrementar horas de lazer, mudanças de 

hábitos no consumo, etc. Mas não provocará mudanças no uso produtivo. Sem 

disponibilidade energética, seja de qualquer fonte, que possa ser utilizada no uso 

produtivo, dificilmente as metas propostas pelo governo serão efetivamente 

atingidas. 

A persistência de programas assistencialistas que tem como objetivo reduzir 

as desigualdades sociais, está se tornando um ônus cada vez mais pesado para a 

sociedade que arca com os custos, que, a primeira instância, parecem ser mais 

baixos. A perpetuação da pobreza, aumento das desigualdades sociais, maior 
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concentração da renda, falta de infra-estrutura básica, entre outros, tem tornado 

cada vez mais caro e difícil contornar o problema do desenvolvimento econômico.  

As propostas de eletrificação com base em utilização de novas tecnologias é 

um importante componente para a redução dos custos e contempla, inclusive, a 

utilização de fontes de energia descentralizadas. Mas não é na fonte de energia que 

este trabalho se ocupa. O objetivo é mostrar a importância de se realizar 

investimentos em projetos, em que a energia além de satisfazer as necessidades 

básicas, possa ser utilizada de forma produtiva. 

Portanto, a energia elétrica, pode ser um novo vetor na contribuição de ações 

conjuntas que possam efetivamente contribuir para o combate a pobreza e à fome, 

gerando empregos, melhorando a distribuição da renda, e fazendo a inclusão social 

de mais de 11 milhões de pessoas, no caso do Brasil. 

Este trabalho está dividido em três partes. 

Na primeira parte é discutida a questão dos investimentos em infra-estrutura e 

a sua importância para a promoção do bem-estar social, bem como aspectos para o 

uso produtivo. Em seguida, estudos que analisam os vínculos macro e 

microeconômicos são abordados. Há ainda uma revisão de estudos do Banco 

Mundial que abordam a utilização da energia elétrica em zonas rurais. 

Na segunda parte o estudo contempla a universalização do serviço de energia 

elétrica e a sua importância para o desenvolvimento. Ao determinar que a energia 

elétrica é um ativo econômico e um fator de produção de caráter tecnológico, pode-

se perceber que assim, como a renda, a distribuição de energia elétrica se dá de 

forma desigual e concentrada. Isto poderá ser observado quando se analisa o 
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mercado a ser iluminado e se dá conta de que tratando-se de investimentos em 

infra-estrutura, o Norte e Nordeste terão ainda quilômetros de longas linhas de 

energia para que se possam satisfazer as necessidades humanas, que afinal, é a 

razão e objetivo de estudo da economia. Evidências do campo estudadas por 

Pereira (1992) e o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), 

são analisados sob a ótica do uso produtivo da energia elétrica. 

O trabalho se desenvolve então, em sua terceira e última parte, onde é feito 

um breve histórico de programas de eletrificação rural. Em seguida apresentam-se 

dois estudos de caso, a saber: Luz no Campo, realizado na Bahia pela Companhia 

de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e o Programa PRODUZIR, uma 

parceria do Governo do Estado da Bahia com o Banco Mundial. Com base em 

pesquisas de campo de alguns programas de eletrificação rural, realizada pela 

Universidade Salvador (Unifacs), através do Mestrado em Regulação da Indústria de 

Energia, é discutida a questão das tecnologias disponíveis e suas limitações. 

Percebe-se na prática, que a energia solar fotovoltaica, da forma que está sendo 

implementada, viável apenas para a iluminação residencial em localidades que não 

possuem a mínima perspectiva de eletrificação, em curto prazo, logo será 

necessária a ampliação de sua capacidade de geração ou será necessário buscar 

novas tecnologias ou até mesmo a instalação de microredes para satisfazer as 

necessidades dos produtores locais. Analisa-se ainda a elasticidade dos 

investimentos em infra-estrutura utilizando a eletrificação do Estado da Bahia como 

cenário. 

O trabalho encerra ao abordar se os investimentos governamentais realizados 

para programas de eletrificação não são, em sua essência, financiamentos ao 

consumo, já que ao financiar energia elétrica destinada apenas para a iluminação 
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estamos alocando recursos escassos em um serviço que além de não trazer 

retornos compensatórios futuros, serão mais um custo a ser arcado por toda a 

sociedade por tempo indefinido. O estudo conclui que o que precisa ser subsidiado é 

a atividade produtiva, a irrigação da produção, por exemplo, que vai gerar a renda 

necessária para custearem sua própria energia e não o consumo residencial, 

apenas. Deve-se atentar ainda para a questão de que políticas de investimento em 

infra-estrutura deverão proporcionar igualdade de oportunidades de forma que não 

venha a ser um modelo concentrador da renda. 



 

 

2 DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS ECONÔMICOS 

Os vínculos e impactos de investimentos em infra-estrutura possuem diversas 

dimensões. Os aspectos macroeconômicos e microeconômicos devem ser 

observados separadamente e podem levar a conclusão antagônica a depender dos 

tipos de resultados que se espera das políticas públicas. 

O objetivo de se investir em infra-estrutura deve ir muito além de 

favorecimento a um setor ou, em alguns casos, uma corporação específica. Trata-se 

de investimento de interesse público e que, por isso mesmo, deverá provocar 

mudanças no status quo de quem os cerca. O acesso e a capacidade de pagamento 

continuam sendo grandes problemas quando se discute a promoção de serviços 

públicos de infra-estrutura. Obviamente que este último é um ponto importante a ser 

considerado e deve ser analisado à luz do equilíbrio financeiro. No entanto, o acesso 

a ativos econômicos de caráter tecnológico, como a energia elétrica, pode ser um 

importante componente para o incentivo a produção de forma a contribuir para o 

alívio da pobreza. 

2.1 INFRA-ESTRUTURA, ATIVOS E POBREZA EM ZONAS RURAIS 

As diferentes perspectivas dos vínculos macroeconômicos e 

microeconômicos são expostas nos diferentes tipos e instrumentos de política. Desta 
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forma, este estudo analisa sob as duas óticas, de que forma, investimentos e 

reformas em infra-estrutura podem contribuir para mitigar a pobreza. 

2.1.1 Vínculos macroeconômicos 

Dado que investimentos em infra-estrutura são pontos significativos na 

promoção e manutenção do desenvolvimento econômico, os recursos direcionados 

para estes objetivos são objetos de interesse econômico público e, por isso mesmo, 

devem possuir um efeito multiplicador que seja dinamizado em toda a sociedade. 

As recentes reformas econômicas com acentuada participação do capital 

privado em setores de infra-estrutura tem sido alvo de muitos debates acerca de 

quais serão os riscos para a população mais pobre que está à margem do mercado 

consumidor. 

Estache, Foster e Wodon (2004, p. 2) exprimem essas preocupações de 

forma a analisar os vínculos macroeconômicos do investimento em infra-estrutura 

em três aspectos e sob a análise de custo/benefício. O crescimento econômico, o 

emprego e os gastos públicos são as suas preocupações. Ver Quadro 1. 

 

 

 

 

 



 

 

24 

Categoria Benefícios Riscos 
Crescimento Econômico Uma maior participação 

privada em  
infra-estrutura pode 
favorecer o crescimento e 
reduzir a pobreza, ao 
aumentar a produtividade e 
facilitar o acesso a mercado 
de capitais. Na América 
Latina um crescimento de 
1% no Produto Interno 
Bruto (PIB) reduz a pobreza 
em meio ponto percentual. 

Se o crescimento beneficia 
em sua maioria os que não 
são pobres, não haverá 
reduções significativas na 
pobreza, ao contrário, 
haverá aumentos nas 
desigualdades e 
possivelmente uma redução 
no bem-estar social. As 
reformas podem contribuir a 
um crescimento de base 
amplo. 

Emprego Se as reformas geram 
crescimento, 
conseqüentemente elevarão 
o nível de empregos, mas 
pode demorar. 

As reformas podem gerar 
demissões e redução de 
salários, pelo menos 
durante o período de 
transição. O impacto sobre 
a pobreza pode ser 
reduzido através de 
medidas indenizadoras ou 
outras políticas. 

Gastos Públicos Os ingressos gerados pelas 
reformas, a exemplo das 
privatizações, e reduções 
de subsídios geram 
recursos para o 
desenvolvimento de outros 
programas públicos melhor 
orientados para a mitigação 
da pobreza 

Os pobres podem ser 
prejudicados pela redução 
de subsídios públicos tanto 
para o acesso como para o 
consumo 

Quadro 1 – Vínculos macroeconômicos entre as reformas de infra-estrutura e 
pobreza 

Fonte: Estache, Foster e Wodon (2004). 

Observa-se que no aspecto do crescimento econômico as preocupações dos 

autores se referem justamente ao que foi discutido anteriormente. Não há 

desenvolvimento possível sem a integração econômica. Incrementos de 

produtividade em uma economia podem soar como ganhos de capacidade 

competitiva. E quase sempre é desta forma que se torna verdadeiro este raciocínio. 

Mas a produtividade sozinha não eleva o bem-estar social, que afinal deve ser o 

propósito de qualquer governo. Incrementos de produtividade sem inclusão social 

aumentam o fosso de desigualdade caso não haja uma base ampla para que se 

incorpore a economia real. 
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Estas afirmações podem ser comprovadas no segundo o aspecto, o emprego. 

Ganhos de produtividade elevam sim o crescimento, mas este poderá ser limitado a 

resultados de curto período caso não haja redes de segurança que incorporem a 

população no círculo econômico. E, por outro lado, caso seja um projeto de base 

ampla, o crescimento deverá promover inclusão social e abraçar segmentos da 

sociedade que estavam à margem do processo produtivo. Este é um processo lento, 

mas constante e sustentável. 

As preocupações com investimentos em infra-estrutura como forma de 

permitir que o crescimento da economia possa fluir, quase sempre implica em 

projetos que tem como objetivo atender as necessidades de setores da economia 

que necessitam escoar o que já produziram. No entanto, investimentos em infra-

estrutura, embora não sejam suficientes, são necessários e podem ser um indutor 

para a produção. A infra-estrutura econômica de geração de energia tem papel 

fundamental neste quesito, como será visto mais adiante. 

A terceira preocupação diz respeito aos gastos públicos. Retornos obtidos 

com vendas de empresas que estavam sob controle estatal bem como reduções 

constantes e significativas de subsídios, podem levar a pensar que sempre atrairão 

competitividade e crescimento. O Estado deverá utilizar estes ingressos para 

atacarem a problemática da pobreza de forma direta e inserir novos integrantes no 

mercado de bens e serviços. Principalmente no que diz respeito a novos acessos e 

manutenção de gastos feitos pelos pobres em serviços públicos. 

No aspecto microeconômico as implicações e vínculos tornam-se mais 

práticos para tomada de decisões. Nas economias latinas americanas que adotaram 

políticas de privatização de infra-estrutura, em particular nos casos de energia 
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elétrica, os riscos de adoção de tais políticas implicavam em forte atuação do Estado 

para exercer poderes que atenuassem as reações econômicas. 

Em relação ao acesso, os custos de conexão sofrem aumentos substanciais 

em um primeiro momento e com isso inibe a expansão do sistema em áreas 

geográficas mais distantes. Isso leva a discriminação por parte das empresas na 

tomada de decisões de oferta de serviços segundo Estache, Foster e Wodon (2004, 

p. 9).  

A pobreza em zonas rurais se expressa de forma mais significativa em quatro 

âmbitos: baixa capacidade de pagamento, direitos da propriedade, acesso ao crédito 

e baixa representatividade política. 

Não por coincidência todos estes aspectos estão interligados. A baixa 

capacidade de pagamento que é resultado da incipiente capacidade produtiva leva 

diretamente a um, se não nulo, limitado acesso ao crédito. Os direitos de 

propriedade por sua vez estão intimamente ligados à baixa representatividade 

política da população rural devido ao seu peso residual na formulação de políticas 

sociais do governo. 

As restrições de acesso a ativos de infra-estrutura estão presentes em toda 

América Latina. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 

1999 em toda a América Latina existiam 507 milhões de habitantes, dos quais 121 

milhões viviam em zonas rurais (BID 2003, p.23). Destes, 77 milhões estavam na 

faixa de pobreza, sendo 47 milhões em extrema pobreza (ver Tabela 1). 
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Tabela 1 – Acesso a infra-estrutura em alguns países da América Latina 
 % acesso a  % acesso a  % acesso a  % acesso a  
 Eletricidade  Rede de água Telefonia  Saneamento 

Básico  
País  Ano  PIB/ 

Per 
capita 

em 
US$ 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  

Haiti  1994  270  76.7  3.9  30.1  1.8  - - 11.6  0.1  
Nicarágua  1998  370  92.4  37.6  90.3  25.1  16.5  1.1  41.7  2.8  
Bolívia  1998  1,010  96.2  29.0  88.3  31.0  36.2  0.6  45.1  2.4  
República 
Dominicana 

1996  1,550  - - 58.2  43.6  40.8  4.1  64.8  9.4  

Guatemala  1998  1,650  91.4  54.0  59.5  51.2  27.1  6.1  71.4  24.2  
Colômbia  2000  2,080  99.5  83.9  98.1  50.7  66.7  10.3  96.3  58.2  
Peru  1996  2,250  92.1  17.8  78.4  29.6  27.7  0.3  70.9  4.2  
Brasil  1996  4,320  99.0  72.4  85.4  27.2  - - 55.7  16.2  

Fonte: BID (2003). 
Notas: O acesso se define pela existência de conexão.  
(-) : Informação não disponível. 

As zonas rurais são as mais carentes de ativos de todos os tipos. Ainda 

assim, o Brasil se destaca por prover 72,4% de acesso a eletricidade nestas áreas. 

O que comparado com os demais países, exceto a Colômbia, é bastante 

significativo, considerando ainda as dimensões do país. 

Estudos que analisam o acesso à infra-estrutura e suas relações com os 

impactos econômicos são evasivos. É difícil relacionar diretamente investimentos em 

infra-estrutura e crescimento econômico, por exemplo. A literatura atual mostra que 

o crescimento pode provocar investimentos em infra-estrutura e não o contrário. 

Além do mais, os resultados são sujeitos a condições de contexto econômico vivido 

por cada região. Não necessariamente investimento em infra-estrutura em uma 

economia provocará resultados similares em outras economias. A condição 

econômica, humana e natural locais possui um alto grau de responsabilidade sobre 

o retorno ao investimento e seus impactos econômicos. 
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Segundo Holtz-Eakin e Lovely (1996 apud ESTACHE; FOSTER; WODON 

2004, p. 13), investimentos em infra-estrutura possuem ainda diferentes retornos 

para investimentos diferenciados. A eletricidade e a água, de fato, incrementam a 

produtividade local, enquanto que investimentos como estradas e telecomunicações 

possuem mais benefícios externos sobre outras regiões por possuírem efeitos de 

conectividade. A oferta de infra-estrutura em uma região provoca mudanças 

substanciais na diversidade de indústrias local. 

2.1.2 Vínculos microeconômicos 

Os vínculos microeconômicos podem ser observados em dois grupos 

distintos: o acesso a serviços de infra-estrutura e a capacidade de pagamento dos 

usuários. O primeiro grupo, para as comunidades não atendidas, enfrenta-se os 

riscos de aumento nos custos de conexão por exemplo, e para o segundo aumento 

de preços e estrutura das tarifas, bem como, elevação dos padrões de qualidade 

podem vir a se tornar proibitivos para os mais pobres. 

Investimentos em infra-estrutura que forneçam o serviço, não apenas 

baseado no histórico de consumo, mas que tenham como objetivo promover novas 

oportunidades produtivas deve levar em conta, que o simples fornecimento do 

serviço, a uma quantidade suficiente para este objetivo, sem considerar que o 

contexto do modelo econômico atual é concentrador da renda, pode agravar a 

situação já que sem uma condução de política pública que permita criar uma cadeia 

produtiva dando acesso aos benefícios possíveis gerado pela presença do ativo, irá 

beneficiar, a priori, apenas os que já possuíam outra forma de alimentação 

energética e que após a reforma terão acesso a custos proporcionais mais baixos. 
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Investimentos cujo custo de conexão e manutenção do serviço exceda a tarifa 

a qual os clientes possam pagar terminam, naturalmente, por não encontrarem 

incentivos de fornecer o serviço. Os riscos comerciais, até mesmo pela dificuldade 

de cobrança são maiores. Agrava-se ainda, pela dificuldade de acesso a 

comunidades que muitas vezes estão em topografias distantes ou pouco conectadas 

por estradas, o que aumenta a complexidade técnica e operacional necessária para 

prestar o serviço. 

Outro ponto a destacar é que as comunidades pobres em zonas consomem, 

historicamente, quantidades relativamente pequenas do serviço oferecido, o que 

implica que os custos fixos da prestação do serviço serão repartidos em número 

relativamente baixo de unidades de demanda.   

Estache, Foster e Wodon (2004) expõem no Quadro 2 estas preocupações. 
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Categoria Riscos Benefícios/Fatores 
atenuantes 

Questões relacionadas com o acesso 
Aumento da capacidade 

de conexão 
É provável que a carga de 
conexão ao serviço de infra-
estrutura aumente 
substancialmente quando 
as empresas privatizadas 
analisem os custos reais de 
conexão. 

Os países podem adotar 
medidas para assegurar 
que os custos de conexão 
sejam uniformes em todas 
as áreas geográficas. 

Risco de condutas 
discriminatórias (cream-
skimming e red-lining) 

As empresas podem 
motivar-se a aplicar 
condutas discriminatórias 
na prestação de serviços 
aos pobres. 

Podem-se impor normas 
que proíbam estas práticas. 

Redução da 
disponibilidade de serviços 

alternativos 

É provável que a carga de 
conexão ao serviço de infra-
estrutura aumente 
substancialmente quando 
as empresas privatizadas 
analisem os custos reais de 
conexão. 

O acesso a serviços 
alternativos não será 
afetado se se prevê nos 
contratos. Como resultado 
das privatizações pode-se 
aumentar a oferta de 
serviços comunitários. 

Aumento do custo da rede 
devido a qualidade do 

serviço 

É provável que a qualidade 
do serviço melhore, mas 
isso pode provocar um 
aumento nos preços que o 
torne inacessível para os 
mais pobres. 

Evidências indicam que 
comunidades pobres estão 
dispostas a pagar somas 
razoáveis para melhorar a 
qualidade do serviço. 

Questões relacionadas com a capacidade de pagamento 
Aumento de preços Os níveis da média de 

tarifas podem aumentar 
como conseqüência a 
necessidade de recuperar 
custos e financiar 
investimentos relacionados 
com a qualidade. 

Encontrar maneiras de 
reduzir o valor médio das 
tarifas. Desta maneira 
poderia compensar o 
impacto do reajuste tarifário. 

Reajuste de tarifas É provável que a estrutura 
tarifária seja reformada de 
maneira tal que possa 
incrementar a tarifa 
marginal afrontada pelos 
pobres 

As localidades vulneráveis 
podem desejar ter uma 
conexão formal enquanto 
desejam pagar por ela. É 
razoável que a segurança 
aumente. A reforma pode 
introduzir alternativas 
tecnológicas que reduzem 
os custos. 

Regularização e cobrança   
Quadro 2 – Vínculos microeconômicos entre as reformas de infra-estrutura e 

pobreza 
Fonte: Estache, Foster e Wodon (2004). 

As preocupações dos autores estão baseadas nas migrações de serviços 

públicos de infra-estrutura para o setor privado. O aumento de preços, ao menos no 
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curto prazo, deve-se a um reajuste de tarifas que compensem não apenas os 

investimentos realizados na aquisição da estrutura do serviço, bem como a 

implantação e manutenção de novos padrões de qualidade segundo os contratos 

realizados. Evidências empíricas apontam que, na América Latina, as preocupações 

com reduções de déficits fiscais foram maiores que as preocupações com a redução 

ou até mesmo a manutenção de tarifas. Este objetivo tornou ainda mais difícil a 

inserção de comunidades mais afastadas dos grandes centros no atendimento de 

serviços públicos de infra-estrutura. 

2.2 POLÍTICAS DO BANCO MUNDIAL EM INVESTIMENTOS DE INFRA-
ESTRUTURA: A ELETRIFICAÇÃO RURAL 

O Banco Mundial realizou uma revisão sobre os projetos de investimentos 

que envolveram políticas de eletrificação rural em países em desenvolvimento.  

O estudo do banco concluiu que investimentos economicamente justificáveis 

de eletrificação rural podem ser encontrados em grandes regiões em 

desenvolvimento. A situação varia de uma província para outra dependendo das 

condições de desenvolvimento – especialmente para o crescimento da agricultura, 

negócios rurais e renda rural – e grandes densidades. 

Em locais de grandes densidades demográficas como vilas e cidades rurais 

quase sempre possuíam demanda significativa para eletricidade vinda de pequenas 

atividades econômicas. Portanto, os investimentos deveriam ser seletivos 

favorecendo áreas onde a perspectiva do uso da eletricidade justificassem as 

despesas. 
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 O banco baseou os investimentos em critérios sobre a taxa de retorno. Os 

custos iniciais fixados para extensão da rede estavam altos, no entanto, caíram 

abruptamente em áreas com elevado crescimento econômico. Todos os benefícios 

significativos de eletrificação foram diretamente relacionados ao uso a que foi 

imposto. Investimentos em setores produtivos garantiram uma melhor taxa de 

retorno que permitiram viabilizar os projetos de eletrificação nestas áreas. 

Portanto, o Banco Mundial, considerou que as taxas de retorno sobre o 

investimento podem ser um critério apropriado para o investimento. Isto poderia 

encorajar custos efetivos e ajudar a focar investimentos em áreas onde eles 

poderiam ser mais sustentáveis. Em outras áreas o Banco Mundial encontrou taxas 

ainda melhores, por possuírem baixos custos de extensão na rede. Ao mesmo 

tempo a principal alternativa para motivar o uso de força mecânica para o 

suprimento individual ou para dar suporte a microredes ainda é a utilização de 

máquinas a diesel que continuam sendo utilizadas. 

A recuperação dos custos ao longo do período deve ser uma das 

preocupações para políticas de eletrificação rural. O Banco Mundial ressalta que os 

preços devem ser de tal maneira que ao longo de 20 a 30 anos o valor presente 

líquido da renda esperada seja equivalente ao valor presente dos custos esperados 

do serviço, menos uma pequena provisão para a linha de vida do projeto. A política 

de recuperação de custos deve aumentar a taxa de cobrança dos usuários de forma 

que permita que o serviço possa ser estendido: isso ajudará a financiar o alto custo 

inicial fixo da extensão do serviço e os custos para as novas conexões. 

As áreas onde há baixos retornos sobre o investimento foram exatamente 

onde há baixa densidade populacional e pouca atividade econômica que justificasse 
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o uso da rede elétrica. Sob a perspectiva do uso de taxas de retorno como indicador 

para direcionamento dos investimentos, o Banco Mundial, reduziu significativamente 

investimentos de extensões de redes nestas áreas. Mesmo em áreas de grande 

demanda que em teoria seriam suficientes para justificar os investimentos podem 

ocorrer baixas taxas de retorno. Isto se deve a políticas financeiras que podem minar 

a qualidade do serviço e assim haver perdas de energia e capital que comprometam 

o investimento. 

Os estudos concluem que projetos de eletrificação rural podem, e às vezes, 

tem, benefícios econômicos significantes.  

 

 



 

 

3 UNIVERSALIZAR PARA DESENVOLVER 

3.1 UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA1 

A universalização é um grande desafio para as distribuidoras de energia 

elétrica do país, haja vista o tamanho do mercado a ser atendido e as suas 

características. São quase 2,5 milhões de domicílios em todo o Brasil que não 

dispõem de eletricidade, quase todos situados na zona rural, pobres, distantes da 

rede elétrica, com elevado grau de dispersão geográfica e de difícil acesso. Deste 

total mais de 50% estão situados na região Nordeste, com a Bahia ficando com o 

maior número de domicílios não-atendidos de todo Brasil, em torno de 17,71%. 

Tabela 2 – Domicílios não-eletrificados Brasil e Regiões – 2000 
Domicílios Domicílios Total Percentual Percentual Região Eletrificados não-eletrificados Domicílios Não-eletrificados Região/País 

Norte 2.290.675 518.129 2.808.804 18,45% 21,19% 
Nordeste 9.996.237 1.401.840 11.398.077 12,30% 57,34% 
Sudeste 19.967.332 248.064 20.215.396 1,23% 10,15% 
Sul 7.057.199 143.979 7.201.178 2,00% 5,89% 
Centro-
Oeste 

3.020.374 132.907 3.153.281 4,21% 5,44% 

Total 42.331.817 2.444.919 44.776.736 5,46% 100,00% 
Fonte: Dados retirados do Censo Demográfico 2000 (IBGE, apud UNIFACS; COELBA, 2003). 

                                                           
1Para uma análise mais detalhada do assunto, consulte Pereira (2004) onde são discutidas as 
estratégias para a eletrificação rural da Bahia. 
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Embora pareça haver um consenso na sociedade quanto à  

necessidade de realizar a universalização, o grande problema reside no volume de 

recursos necessários para realizar tal empreendimento: cerca de 9,5 bilhões de 

reais, segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia (MME) (BRASIL, 2005). 

A cobertura total do território nacional com serviços de energia elétrica representa 

um grande desafio, não só pelo volume de recursos exigidos, mas, também, pelos 

urgentes requerimentos do setor elétrico representado pela elaboração de um novo 

modelo que assegure a sua expansão, que mantenha o equilíbrio financeiro dos 

contratos de concessão e que garanta a modicidade tarifária. Ou seja, existem 

demandas conflitantes da parte dos diversos atores que atuam no setor elétrico ou 

que por ele é atingido, cujo equacionamento remete à necessidade de arranjos 

institucionais de forma que os interesses sejam acomodados. 

O setor elétrico vive hoje o grande drama da escassez de recursos, o que de 

resto é o drama de todo o País. Entretanto, esse é um setor estratégico, pois toda a 

economia e a sociedade dele dependem. E esses requerimentos estratégicos só 

podem ser traçados pelo Estado, a exemplo de: a) garantia do abastecimento; b) 

manutenção da competitividade econômica do País e de suas empresas; c) gestão 

de recursos naturais; d) proteção dos consumidores e e) externalidades e 

irreversibilidades. 

A falta de visão estratégica e a escassez de recursos perpassam as 

dificuldades do governo federal de recriar o marco regulatório do setor, face o 

fracasso do modelo anterior. Essas dificuldades podem ser resumidas na indefinição 

da partilha dos recursos setoriais entre os diversos agentes do setor – geradoras, 

comercializadoras, distribuidoras - e para o atendimento de políticas públicas, e nos 
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limites dados pelos consumidores de energia elétrica e pelos contribuintes - 

de 1995 até abril de 2002, após a crise de abastecimento de energia, a tarifa média 

residencial subiu 166,77%, a industrial 108,51%, a comercial 110,28%, a tarifa média 

nacional 131,92%, enquanto a inflação do período chegava a 104,12% , enquanto a 

participação percentual do governo do PIB ultrapassava a 36% em 2003.  

É considerando esse contexto que se devem avaliar as iniciativas do governo 

federal no sentido de intentar a universalização dos serviços de energia elétrica. 

Recentemente, a Lei 10.438/02 alterou as regras que incidiam sobre a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), ao determinar que também subvencione a 

Subclasse Residencial Baixa Renda. Entretanto, esse fundo desde a sua origem 

está comprometido com a solução de outros problemas: estimular a expansão, em 

longo prazo, da oferta de energia elétrica com base em fontes renováveis, gás 

natural e carvão mineral nacional e também garantir a universalização dos serviços 

de energia elétrica. 

3.2 O PAPEL DA ENERGIA ELÉTRICA NO DESENVOLVIMENTO 

À luz da universalização do acesso a energia elétrica, muito se discute sobre 

tarifas, carga, metas, entre outros pontos. É óbvio que os objetivos são fornecer o 

serviço aos consumidores que ainda não dispõem deste, o mais rápido possível, 

com o menor custo e ainda assim garantir qualidade. Permitir o acesso à energia 

elétrica à população proporcionará uma melhor qualidade no desempenho de suas 

tarefas cotidianas, como alimentação, leitura, um melhor acesso à informação e o 

conhecimento, entre outros, além de provocar um uso sustentável dos recursos 

naturais e uma maior integração nacional e regional. Mas de que forma o acesso à 
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energia elétrica pode efetivamente contribuir para o desenvolvimento 

humano? Quais a fronteiras da energia elétrica ao buscar garantir uma ampliação 

das possibilidades de produção? 

3.2.1 A Energia Elétrica como um Ativo Econômico 

A preocupação fundamental das políticas de expansão na eletrificação quase 

sempre é discutida no ponto de vista financeiro: qual o custo de atendimento para 

um determinado horizonte de tempo e espaço. Imagina-se assim equacionar as 

dívidas do cumprimento das obrigações constitucionais para com a população. 

Como forma de projetar a oferta de energia necessária para atender a 

demanda existente, é comum que os projetos de eletrificação rural observem os 

gastos da população com energéticos existentes e o perfil das comunidades 

próximas que já foram beneficiadas com a eletrificação. Olhar para dados de 

consumo histórico e projetar para o futuro e, mais que isso, utilizar como parâmetro 

uma comunidade de perfil semelhante, é afirmar que os atores sociais são incapazes 

de alterar o curso de desenvolvimento em que está inserido. Como resultado, as 

políticas de eletrificação, como serão vistas mais adiante, preocupam-se em atingir 

metas e levar a energia “possível”, sem atacar diretamente a problemática do 

subdesenvolvimento e a parcela de responsabilidade que a energia possui para 

mitigar esse problema. 

As perspectivas individuais e ou coletivas devem ser diferenciadas. A opção 

pela capacidade necessária para satisfazer suas necessidades devem ser 

atendidas. Quando se deixa de considerar as possibilidades de uma modulação da 
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demanda, perde-se uma importante pista para a busca de soluções 

sustentáveis para a questão da energia. Mais do que isso, perde-se a oportunidade 

para uma discussão aprofundada a respeito das articulações entre a questão da 

energia e a questão do desenvolvimento. Em outras palavras, deve-se analisar para 

quem se destina a energia e para que usos ela devam e possam servir. 

A energia elétrica, por ser um bem que tem a finalidade ao consumo e/ou 

formação de capital produtivo, pode ser considerada um ativo econômico no setor 

real da economia, que por sua vez gera rendimentos aos seus detentores, seja para 

atender necessidades sociais ou individuais. 

Outro ponto importante a ser observado é que as famílias são detentoras de 

peculiaridades culturais que terminam por torna-se diferente um das outras. 

Portanto, devem-se considerar a história, fatores técnicos, gerenciais, geográficos, 

demográficos, econômicos e sociais.  

Amartya Sen (2003) lista pelo menos cinco tipos de instrumentos políticos 

econômicos, os quais ele se refere como “liberdades instrumentais”, a saber: 1) 

liberdades políticas; 2) facilidades econômicas; 3) oportunidades sociais; 4) 

garantias de transparência e, 5) segurança protetora. O ativo econômico, energia 

elétrica toca diretamente em pelo menos dois destes instrumentos: facilidades 

econômicas e oportunidades sociais. Sem (2003) define as facilidades econômicas 

como oportunidades que os agentes têm para se utilizarem de recursos econômicos 

com o propósito de consumo, produção ou troca, assim a disponibilidade destes 

influenciarão as relações inter-agentes. Para o outro instrumento, oportunidades 

sociais, os serviços de educação, saúde, água, energia elétrica, etc, são importantes 
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não só para satisfazer as necessidades básicas, “[...] mas para uma 

participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas [...]” (SEN, 2003, 

p.53). 

O caso da reforma agrária é claramente um instrumento para exercício destas 

liberdades. Como facilidade econômica, a reforma agrária proporcionará ao agente a 

disponibilidade dos fatores de produção trabalho e terra, não importando aqui a 

quantidade desta, considerando assim apenas o suficiente para uma produção 

comercial de pequena escala, ou como é chamada no Brasil, agricultura familiar. Há 

de se pensar que foi criada condições para dar-se partida para que este agente 

possa dar início a sua produção independente e de livre escolha. 

No entanto, para que se possa tornar produtivo, ainda que somente para 

satisfação pessoal ou localmente, serão necessários à implementação dos fatores 

capital e tecnologia, ou seja, oportunidades sociais. Como capital há de se perceber 

as necessidades do agente em obter recursos financeiros, a preços acessíveis e 

competitivos, para a compra destes bens. Este programa tem como objetivo 

disponibilizar recursos, em forma de doação, para associações rurais com o objetivo 

de serem investidos em projetos produtivos. A questão tecnológica é outro 

determinante. Não que um agricultor, por exemplo, esteja impedido de produzir. Mas 

sem dúvida, a ausência de tecnologia fará com que o agente esteja limitado em suas 

escolhas, o que o levará a produzir menos e, se não nenhuma, poucas diferenças no 

produto em relação aos seus concorrentes diretos (que no caso podem ser o seu 

vizinho, a localidade mais próxima ou outra cidade vizinha) quando todos possuem 

as mesmas escolhas.  
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Isto tornará os preços mais baixos devido à homogeneidade da 

produção e os custos elevados devido a perdas de safra por falta de irrigação do 

plantio, por exemplo. Esta ineficiência de produção poderá afetar a economia de 

desenvolvimento local como um todo. Por não conseguir uma produção competitiva 

de mercado, o agente será obrigado a vender sua mão-de-obra e/ou a terra a preços 

abaixo do de mercado para os demais agentes que possuem todos os fatores de 

produção em condições mais favoráveis. Volta-se assim ao ponto inicial. 

Portanto, neste caso, o acesso às liberdades econômicas (no caso o fator 

terra e o ativo energia elétrica) deveria ser dado em conjunto, de forma a 

proporcionar possibilidades produtivas e permitir que se combinem diferentes fatores 

de produção para que se possam produzir diferentes bens. Isto posto, em uma 

sociedade que não possui recurso algum. 

A energia elétrica, um ativo econômico de caráter tecnológico, pode funcionar 

para estes pequenos produtores como uma alavanca de condição estritamente 

necessária para o desenvolvimento de suas economias, tanto a nível individual como 

local, já que proporcionará um novo dinamismo na economia. O termo “estritamente 

necessário” quer validar o fator de produção, tecnologia. Com a inserção da energia 

elétrica, em quantidade suficiente - e isto é um ponto fundamental - para que os 

agentes possam dar a partida no processo de produção individual ou em grupo, os 

agentes poderão ampliar consideravelmente suas opções de escolha, seja com 

serviços, seja com diferentes culturas agrícolas. 

3.2.2 Uso Produtivo da Energia Elétrica: evidências do campo 
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A energia elétrica pode contribuir para o desenvolvimento econômico 

em áreas rurais. A presença deste ativo possibilita a utilização de equipamentos 

elétricos para ampliar a produção agrícola e beneficiar a criação de animais, por 

exemplo. Entre os exemplos mais comuns, estão os pivôs de irrigação, resfriadores 

de armazenamento, máquinas forrageiras para a produção de ração, além de 

fábricas de farinha de mandioca. 

Pereira (1992) realizou um estudo em comunidades rurais na Bahia, onde foi 

levantado as prioridades na utilização da energia elétrica. Como pode-se observar 

na Tabela 3, a prioridade é a iluminação das casas, para mais de 70% dos 

pesquisados, eletrificados ou não. Em seguida, a refrigeração, aparece como a 

segunda prioridade. O uso produtivo foi apenas a 5ª atividade a ser citada entre as 

prioridades. Isto pode ser atribuído ao fato de que as atividades produtivas, quando 

já existentes, utilizavam-se de energia de combustíveis fósseis. 

Tabela 3 – Importância atribuída no uso final de energia elétrica por habitantes 
das comunidades. Em % 

Não-eletrificados Eletrificados Atividades 
1º  2º  3º  1º  2º  3º  

Iluminação 73 26 - 82 2 6 
Refrigeração 13 22 46 11 35 28 
Lazer 3 30 18 4 25 31 
Ferro para passar roupa - 18 36 4 35 28 
Uso produtivo 7 4 - - - - 
Outros 3 - - - - 6 
Fonte: Pereira (1992). 

Antes da eletrificação, 43% das pessoas pesquisadas utilizavam óleo diesel 

para atividades de irrigação. Ver Tabela 4. Mas, nas propriedades que já se 

encontravam eletrificadas este número salta para 93%. Entende-se assim, que 

apesar do uso da energia elétrica para o uso produtivo não configurar como 
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prioridade na escolha do uso deste ativo, a presença da energia elétrica é 

direcionada para estas atividades, quando a sua capacidade permite. 

Tabela 4 – Irrigação. Em %. 
Localidades Fazendas Irrigadas Fazendas Irrigadas 

com uso de 
eletricidade  

Irrigação antes da 
eletricidade 

A. Dourada 71 100 50 
M. do Chapéu 69 82 56 

Irecê 50 100 45 
J. Dourado 43 100 67 

Lapão 44 100 29 
Ibitiba 100 100 33 

Canarana 100 83 80 
Uibaí 40 88 14 

Pres. Dutra 17 100 - 
B. do Mendes - - - 

Total 50 93 43 
Fonte: Pereira (1992). 

Pereira (1992, p. 241) analisou as expectativas para os habitantes que viriam 

receber a energia elétrica. Dos entrevistados que não estavam eletrificados, 61% 

acreditavam na possibilidade de um incremento da produção, 66% responderam que 

haveria uma diversificação na produção com a implantação da energia elétrica, 67% 

viam novas possibilidades de trabalho e 20% vislumbravam a oportunidade de 

atividades noturnas. 

De acordo com dados apresentados por Pereira (1992) na Tabela 5, os 

impactos produtivos causados após a eletrificação das propriedades, são bastante 

significativos, embora o autor ressalte que há um grande desvio padrão nas 

respostas. Segundo Pereira (1992), as causas para este aumento significativo 

podem estar presentes, também, no uso de fertilizantes, pesticidas, trator, etc., ou, 

simplesmente, na combinação destes com a energia elétrica. 

O incremento na produção mostrou-se significativo, bem como a geração de 

empregos. A surpresa negativa, devido a um dos principais argumentos pró-
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eletrificação rural, ficou por conta das atividades noturnas que se destacou 

em apenas 2 municípios, A. Dourada e Morro do Chapéu. A diversificaçã 

Tabela 5 – Impactos da eletrificação em propriedades produtivas. Em %. 
Localidades Incremento Diversificação Novos 

Trabalhos 
Empregados Atividades 

noturnas 
A. Dourada 86 57 86 71 84 

M. do Chapéu 73 50 67 53 75 
Irecê 78 37 68 88 29 

J. Dourado 60 60 60 60 20 
Pres. Dutra 50 33 33 20 33 

B. do Mendes 17 - - 17 17 
Lapão 53 40 47 43 13 
Uibaí 45 40 25 10 10 
Total 62 41 52 48 33 

Fonte: Pereira (1992). 

Como forma de analisar estas evidências em pesquisas mais recentes, outro 

estudo envolvendo uso de equipamentos e infra-estrutura em zonas rurais que deve 

ser observado é o criado pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural 

(NEAD), um projeto de cooperação técnica entre o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 

divulgou um estudo realizado em Projetos de Assentamentos (PA’s) das principais 

regiões de movimento pela terra no país. Os resultados apontam que a presença de 

infra-estrutura, como a energia, resulta em impactos significativos nas opções de 

escolha de produção. 

No Sul da Bahia os dados do uso de implementos corroboram os dados 
apresentados anteriormente referentes a máquinas e equipamentos, 
apontando para o fato de que esta ‘mancha’ é aquela com menor utilização 
de qualquer tipo de maquinário ou implemento, que se restringem ao 
beneficiamento (casas de farinha), com utilização de apenas instrumentos 
básicos de trabalho (como enxadas, por exemplo) em todas as etapas da 
produção. No entanto, conforme já ressaltado na comparação do uso de 
tratores com os dados do Censo, estes baixos índices parecem refletir o 
perfil da agricultura na região, indicando que os assentamentos 
provavelmente não se diferenciam nem trazem inovações neste aspecto. 
(NEAD, 2004, p.203). 
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Dentre os PA’s pesquisados, os que estão localizadas na Bahia e no 

Pará apresentaram os piores índices de eletrificação, uso de equipamentos na 

produção e conseqüentemente de diversidade na produção. Não por coincidência o 

menor índice de uso de equipamentos, Bahia e o Pará, estão entre os Estados com 

maiores índices de não-eletrificados, com 19,1% e 21,7%, respectivamente.  Estes 

índices podem ser observados nas Tabelas 6 e 7. 

Estas evidências apontam para uma menor produtividade da terra em 

comparação aos outros Estados analisados, o que sugere que de fato a energia 

elétrica pode aumentar as possibilidades no uso do fator terra, aumentando as 

possibilidades de diversificação e incremento na produção. 

Tabela 6 – Presença e grau de atendimento da rede elétrica nos assentamentos (em 
% dos projetos pesquisados, por manchas) 

Mancha PA’s 
pesquisados 

Com 
Energia 
Elétrica 

Sem 
Energia 
Elétrica  

Energia em 
todos os 

lotes 

Na 
maioria 

dos lotes 

Em 
poucos 

lotes 

s/ 
informação 

Sul BA 14 64% 36% 14% 21% 29%  
Sertão 

CE 
10 80% 20% 30% 40% 10%  

Entorno 
DF 

14 64% 36% 36% 0% 29%  

Sudeste 
PA 

10 90% 10% 0% 20% 70%  

Oeste SC 19 79% 21% 42% 32% 5%  
Zona 

Cana NE 
25 88% 12% 28% 36% 16% 8% 

Total   92 78% 22% 27% 26% 23% 2% 
Fonte: NEAD (2004). 
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Tabela 7 – Utilização de máquinas e equipamentos na safra 1998/99 nos 

assentamentos pesquisados (por lote e por manchas) 
Mancha PA’s 

pesquisados 
Lotes que utilizam 

máquinas e/ou 
equipamentos 

Número médio utilizado por lote que 
possuem máquinas e/ou 

equipamentos 
Sul BA 14 61% 1,1 

Sertão CE 10 58% 1,8 
Entorno DF 14 86% 1,7 
Sudeste PA 10 35% 1,3 

Oeste SC 19 95% 2,7 
Zona Cana 

NE 
25 71% 1,3 

Total 92 65% 1,7 
Fonte: NEAD (2004). 

Pode-se pensar que ao se universalizar todos deverão então homogeneizar a 

produção novamente. Este é um fato que deverá ocorrer, mas não nas mesmas 

condições anteriores, por dois motivos, em primeiro lugar as inserções de produtos 

mais competitivos deverão fazer com que os detentores do maior capital busquem 

alternativas como, por exemplo, produzir com maior valor agregado e segundo, 

como já foi dito acima, quanto maiores os recursos disponíveis, mais escolhas 

poderão ser realizadas. 

Ao se discutir o ativo econômico, energia, como instrumento de 

desenvolvimento sócio-econômico deve-se pressupor que não se trata de 

commodities vendidos no mercado e sim de um bem de uso estratégico para o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade. Esta concepção é fundamental para 

que se possa compreender a importância deste ativo no cumprimento de seus 

objetivos. Tendo o país riquezas energéticas naturais em abundância, classificá-las 

como commodities é delegar a sua exploração (e, portanto determinação de preço 

de venda) ao capital privado no que na economia clássica chama-se laissez-faire. Ao 

se desenvolver uma visão estratégica deste ativo, haverá uma melhor utilização dos 

recursos e, portanto, uma distribuição mais eficiente em seu aspecto social e 
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econômico, que permitirá uma vantagem competitiva da economia do país no 

mercado internacional. Esta preocupação já é observada por um outro autor, que 

afirma que a energia elétrica: 

 [...] se tornou uma ‘commodity’, isto é, um produto que se vende e que se 
compra no mercado privatizado e que interessa ao poder econômico para 
garantir seus lucros e o valor de suas ações nas bolsas de valores. 
Infelizmente, o que deveria ser de direito da sociedade como um bem 
ambiental coletivo necessário para garantir qualidade de vida a todos (assim 
como a água), a energia elétrica é vendida para gerar lucros para os 
acionistas das empresas geradoras e distribuidoras. (CASAGRANDE JR., 
2004). 

A energia elétrica, e suas variantes tecnológicas, são vistas assim, como um 

importante elemento construtor da redução das privações humanas no crescimento 

e desenvolvimento de sua sociedade. 

Os ganhos de eficiência e eficácia podem ser observados, a priori, nos 

seguintes pontos: a) ganho de tempo no deslocamento para a obtenção de fontes 

energéticas; b) menor dispêndio com energia; c) ganhos de eficiência energética, d) 

ampliação das opções de escolha de o que produzir e, e) ampliação das opções de 

escolha de como produzir; 

O tempo necessário para que o individuo recolha a lenha, para que aqueça o 

fogo, estoque combustíveis, recarregue uma bateria, etc., são costumes que podem 

ser modificados no modus vivendi do produtor rural e maximizar seu tempo no 

exercício de tarefas diárias. Seja para trabalho ou lazer. Logo deve-se considerar 

que os gastos com energéticos de combustíveis fósseis absorvem uma considerável 

parte dos recursos financeiros das famílias2. Mas, além disso, faz-se necessário 

considerar que o dispêndio também deve ser visto sob a ótica do deslocamento para 

                                                           
2 Para analisar os dados com dispêndio energético, consulte o Capítulo 4 que trata deste, entre outros 
assuntos estatísticos. 
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a obtenção das fontes: lenha para queimar e combustíveis para estocar, por 

exemplo. 

Os ganhos com eficiência energética são obtidos através de um menor custo 

proporcional por energia obtida. 

Dado que o homem irá escolher o que produzir de acordo com os fatores de 

produção disponíveis para a produção de bens e serviços, a energia elétrica é uma 

condição essencial para a determinação do que produzir. As escolhas limitadas 

devido a fatores impostos por ordem de condições ambientais podem fazer com que 

os produtores estejam tão limitados, que produzem sempre à mesma mercadoria. 

As limitações impostas devido à escassez de outros fatores podem ser 

compensadas pela energia elétrica, para a irrigação, por exemplo, e elevar a 

capacidade de produção de um determinado produtor, ou escolher pela 

diversificação. Assim, a questão de como produzir poderá ter um novo horizonte de 

respostas devido ao incremento da tecnologia. 

Políticas agrícolas direcionadas a assentamentos, por exemplo, devem levar 

em conta todos esses elementos citados acima, quando efetivamente está se 

realizando um trabalho de desenvolvimento para estes trabalhadores. São 

perfeitamente possíveis que se realize (e isso é um caminho para se sair da pobreza 

absoluta) programas que incentivem não somente a agricultura de subsistência 

como também promova o comércio, ainda que local, mas que permita diversificações 

na produção. O incremento da produtividade está sujeito ao acesso de bens de 

capital que possam modificar a tecnologia utilizada no cultivo e que com isso cause 

impactos significativos na renda, para isso faz-se necessário uma melhora nos 
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fatores de produção disponíveis de forma a permitir que, em longo prazo, 

possa-se se estabelecer uma política de desenvolvimento regional. 

3.3 DESIGUALDADE DE ACESSO ÀS RIQUEZAS ECONÔMICAS 

A desigualdade de acesso às riquezas econômicas, pode ser medida pelo 

Índice de Gini, que mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não 

há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 

desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula). 

 
Tabela 8 – Índice de Gini – Todos os Municípios do Brasil – 1991 – 2000 

1991 2000 Classe Municípios População % Municípios População % 
0,30 a 0,40 26 357.556 0,2 11 113.779 0,1 
0,40 a 0,50 1.631 31.130.530 21,2 659 13.643.259 8,0 
0,50 a 0,60 3.396 86.508.973 58,9 3.672 89.727.444 52,8 
0,60 a 0,70 431 28.396.316 19,3 1.086 64.641.575 38,1 
0,70 a 0,80 23 432.432 0,3 79 1.673.113 1,0 
Total 5.507 146.825.807 100,00 5.507 169.799.170 100,00 
Fonte: PNUD (BRASIL, 2000). 

Observa-se na Tabela 8 que a concentração de renda no Brasil sofre um 

aumento significativo, quando em 1991, 21,4% da população estavam na casa de 

0,30 a 0,50 na classificação do Índice de Gini, este número foi reduzido para 8,1% 

em 2000, uma piora significativa na concentração da renda nos municípios do país. 
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Tabela 9 – Índice L de Theil – Todos os Municípios do Brasil – 1991 – 2000 

Fonte: PNUD (BRASIL, 2000). 

Na Tabela 9 a concentração da renda medida pelo Índice L de Theil3 reflete 

de forma ainda mais precisa essa movimentação. A desigualdade da renda variou 

negativamente em todos os níveis. Houve um aumento na concentração e se em 

1991, 830 municípios estavam entre os que concentravam mais (de 0,60 ou maior) 

em 2000 este número saltou para 1.051, ou 19,1% do total de municípios. 

Schaeffer (2003, p. 42), em seus estudos sobre grupos sociais e marginais no 

aspecto da energia elétrica e do desenvolvimento abordam a questão da 

concentração de energia (Índice de Gini energético) e mostram que em 2000 o país 

possuía um Índice de Gini para a energia (0,594), melhor que a distribuição de renda 

no mesmo período (0,608).  

Isto significa dizer, que a distribuição de renda no Brasil apresenta-se mais 
desigual que o acesso à energia. Este fato pode ser atribuído a várias 
razões, entre elas, a existência de tarifas sociais no país, o que torna 
possível o acesso à energia a classes de menor renda, diminuindo a 
desigualdade entre as classes. (SCHAEFFER, 2003, p. 43). 

Há, portanto, mais uma evidência da essencialidade do ativo econômico 

energia elétrica. 

                                                           
3 O Índice L de Theil mede o grau de desigualdade da distribuição de indivíduos segundo a renda 
familiar per capita. No universo desta análise são também excluídos os indivíduos que apresentam 
renda per capita nula. Este índice vem recebendo maior atenção, ultimamente, por apresentar, entre 
outras características desejáveis, relativa facilidade em serem decompostos, principalmente o L, que, 
é o único índice estritamente decomponível. 

1991 2000 Classe 
Municípios População % Municípios População % 

0,00 a 0,20 0 0 0,0 1 40.818 0,0 
0,20 a 0,40 1.127 22.360.783 15,2 533 12.852.580 7,6 
0,40 a 0,60 3.550 84.672.909 57,7 3.922 86.391.741 50,9 
0,60 a 0,80 741 36.679.604 25,0 945 65.798.386 38,8 
0,80 ou maior 89 3.112.511 2,1 106 4.715.645 2,8 
Total 5.507 146.825.807 100,00 5.507 169.799.170 100,00 
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Deve-se observar que este comportamento é registrado 

principalmente, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devido não somente à 

razão apontada acima como também o elevado grau de urbanização. As regiões 

Norte e Nordeste são opostos. Nestes locais a distribuição de energia é mais 

desigual que a renda. Enquanto que no Norte o Índice de Gini da energia é de 0,674 

e no Nordeste 0,769, os números para o Índice de Gini da renda são 0,598 e 0,618 

respectivamente. A explicação vem do pouco uso de energias convencionais. 

Portanto, faz-se necessário que a oferta de energia chegue a estes locais para que 

as tarifas sociais sejam efetivamente praticadas e com isso possa se reduzir à 

desigualdade. 

 

 
Figura 1 – Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica 
Fonte: PNUD (BRASIL, 2000). 
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Na Figura 1, apenas para efeito de visualização, percebe-se que há 

uma grande desigualdade no acesso a energia quando se compara as diversas 

regiões do país. 

Na Figura 2, do Índice de L de Theil, apesar de as regiões Norte e Nordeste 

apresentarem mais desigualdade de renda, as aglomerações que estão mais 

afastadas dos centros urbanos é quem tem os piores índices de concentração de 

renda. 

 

Figura 2 – Índice L de Theil, Brasil, 2000 
Fonte: PNUD (BRASIL, 2000). 

3.4 O MERCADO A SER ILUMINADO 

Segundo o, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 2000, 

o Brasil possui cerca de três milhões de domicílios particulares sem o acesso a 

energia elétrica de qualquer fonte. Apenas por uma questão metodológica, nas 

pesquisas realizadas pelo IBGE (2000), uma casa iluminada por geradores a diesel 

ou sistemas a gasolina é classificada como domicílio com iluminação elétrica. 
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A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) possui a 

vantagem de ser realizada anualmente, no entanto, ela se concentra principalmente 

nos grandes centros. A forma como o entrevistado é abordado, é interessante para 

que se conheça a fonte de energia utilizada para a iluminação. No entanto, devido a 

limitações em seu campo de pesquisa, o PNAD não pesquisava anteriormente as 

áreas rurais dos estados do Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, 

portanto não será utilizado como fonte de informações. 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é uma pesquisa domiciliar por 

amostragem, que investiga informações sobre características de domicílios, famílias, 

moradores e principalmente seus respectivos orçamentos, isto é, suas despesas e 

recebimentos. A POF possui praticamente a mesma abrangência do PNAD, mas a 

questão que se refere à energia elétrica, não serve como fonte de informação para o 

objetivo do trabalho. 

A proposta de metodologia para identificação do mercado não-atendido de 

energia elétrica realizada pela UNIFACS/COELBA pode ser considerada como uma 

alternativa. O estudo define mercado não-atendido como sendo o número total de 

unidades domiciliares que não dispõem dos serviços de energia elétrica prestados 

por concessionárias e/ou cooperativas de eletrificação rural. 

No entanto, devido à utilização em diversos estudos e a sua amplitude, serão 

abordados aqui, os dados do Censo Demográfico do IBGE.  

Os estados do Nordeste, Norte e parte do Centro-Oeste são os que mais 

sofrem com o problema. No caso da Bahia a situação é delicada. São mais de dois 

milhões e meio de cidadãos sem acesso à energia. Casos piores estão no Norte, 
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conforme apresentado na Tabela 10, onde cerca de 20% dos domicílios 

estão à margem do serviço de energia elétrica. 

Nas pesquisas do Censo de 1980 (IBGE, 1980) a luz elétrica estava 

disponível a apenas 68,5% dos domicílios brasileiros, em 1991 este número já 

alcançava 86,9%, um crescimento de 26,86%. Dados recentes mostram que em 

2000, 93% dos domicílios possuem acesso a energia, um crescimento de apenas 

7,01% na última década. Sendo que os domicílios dos 10% mais pobres passaram 

de 66,8% de atendimento em 1993 para 80,4% em 1999. Em geral, os números 

mostram que apesar do crescimento na oferta e distribuição de energia elétrica, 

cerca de 11 milhões de brasileiros ainda estão à margem do acesso a luz elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

54
Tabela 10 - Censo 2000 - Domicílios sem iluminação por região 

geográfica 

Região Total de 
domicílios 

Domicílios Sem 
iluminação 

% de não 
eletrificados 

Brasil..................... 44 721 434 3 124 448 6,99% 
Norte................. 2 830 793  548 903 19,39% 
Rondônia.................  349 945  47 351 13,53% 
Acre.......................  129 847  33 126 25,51% 
Amazonas...............  574 579  101 141 17,60% 
Roraima..................  72 987  9 832 13,47% 
Pará....................... 1 322 893  286 979 21,69% 
Amapá....................  99 848  6 112 6,12% 
Tocantins................  280 694  64 362 22,93% 
Nordeste........... 11 413 567 1 570 450 13,76% 
Maranhão................ 1 239 425  274 648 22,16% 
Piauí.......................  662 066  175 999 26,58% 
Ceará...................... 1 753 507  200 758 11,45% 
Rio Grande do 
Norte.  673 345  56 712 8,42% 
Paraíba...................  853 717  51 994 6,09% 
Pernambuco............ 1 973 308  89 893 4,56% 
Alagoas..................  651 619  76 362 11,72% 
Sergipe...................  439 821  39 241 8,92% 
Bahia...................... 3 166 760  604 844 19,10% 
Sudeste............ 20 193 790  581 266 2,88% 
Minas Gerais........... 4 773 690  204 750 4,29% 
Espírito 
Santo..........  837 091  25 778 3,08% 
Rio de 
Janeiro.......... 4 260 140  121 587 2,85% 
São Paulo............... 10 322 869  229 152 2,22% 
Sul.................... 7 120 699  242 476 3,41% 
Paraná.................... 2 582 316  97 130 3,76% 
Santa 
Catarina......... 1 496 510  48 050 3,21% 
Rio Grande do 
Sul.... 3 041 873  97 296 3,20% 
Centro-Oeste..... 3 162 586  181 353 5,73% 
Mato Grosso do 
Sul.  564 491  33 643 5,96% 
Mato Grosso...........  645 230  72 781 11,28% 
Goiás...................... 1 403 392  60 119 4,28% 
Distrito Federal......  549 473  14 809 2,70% 
Fonte: IBGE (2000). 

Ainda que a universalização represente um desafio muito mais complexo de 

ser enfrentado hoje do que a eletrificação rural o foi no passado, é inescapável que 

se faça uma rápida consideração acerca da distribuição de terras no Brasil. Este 

ponto é importante para que se identifique de que forma a estrutura fundiária está 
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distribuída de acordo com a classificação de propriedades. Ver Tabela 11. 

Programas de incentivo a agricultura familiar, setor econômico ao qual o país é 

dependente, também dependem da presença de energia elétrica para que possam 

ser implantados. O Banco do Brasil, através de sua Fundação é um exemplo disso. 

Um projeto de incentivo, “Minifábricas de Caju”, voltado para pequenos agricultores 

dos Estados da Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, a 

implantação do projeto só é possível se as comunidades estiverem eletrificadas. A 

expectativa da Fundação é criar e manter 5,8 mil empregos até 2006 e garantir que 

a renda familiar média passe de R$ 400,00 para R$ 520,00. 

Tabela 11 – Síntese da estrutura fundiária do Brasil – 2003 
Grupos de área total N. de 

Imóveis 
% Áreas em ha % 

Pequena Menos de 200 há 3.895.968 91,9 122.948.252 29,2 

Média De 200 a menos 
de 2000 há 

310.158 7,3 164.765.509 39,2 

Grande 2000 ha ou mais 32.264 0,8 132.631.509 31,6 

Total   100  100 
Fonte: INCRA (2003). 

A agricultura familiar, que poderá ser um dos setores mais beneficiados com a 

eletrificação rural, possui um peso significativo na pauta de exportações da 

economia brasileira. E mais, o abastecimento do mercado interno é dependente 

deste segmento que apesar da sua importância, recebeu menos recursos que o 

agronegócio. Em 2002, 10 empresas transnacionais receberam 40% a mais de 

créditos agrícolas do que um milhão de famílias de pequenos agricultores. 

As Tabelas 12 e 13 mostram, em números, a importância deste segmento 

para o abastecimento interno e na pauta de exportações agrícolas. 
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Tabela 12 – Produção agrícola para a exportação – 2003 

Produtos Pequeno-familiar Média 
Propriedade 

Grande Propriedade – 
Agronegócio 

Algodão 55% 30% 15% 
Cacau 75% 24% 1% 

Café 70% 28% 2% 
Cana-de-açúcar 20% 47% 33% 

Laranja 51% 38% 11% 
Soja 34% 44% 22% 

Fonte: INCRA (2003). 

Tabela 13 – Produção mercado interno e alimentício – 2003 
Produtos Pequeno-familiar Média 

Propriedade 
Grande Propriedade – 

Agronegócio 
Algodão Arbóreo 76% 20% 4% 

Arroz 39% 43% 18% 
Banana 85% 14% 18% 

Batata Inglesa 74% 21% 5% 
Feijão 78% 17% 5% 
Fumo 99% 1% 0% 

Mamão 60% 35% 5% 
Mandioca 92% 8% 0% 

Milho 55% 35% 10% 
Tomate 76% 19% 5% 

Trigo 61% 35% 4% 
Uva 97% 3% 0% 

Fonte: INCRA (2003). 

Desta forma, ao se discutir políticas de eletrificação rural, deve-se levar em 

consideração, não somente o atendimento as residências, mas o atendimento ao 

produtor rural, satisfazendo suas necessidades para que desempenhe o seu papel 

na sociedade de forma a otimizar a produção e diversificar as opções de escolha. 

A modulação da demanda por energia elétrica tem ai um papel fundamental 

para que se possam atender os interesses da sociedade. 



 

 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS, METAS E TECNOLOGIAS 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL4 

A partir da década de 70 são desenhados os primeiros programas nacionais de 

eletrificação rurais, apoiados preponderantemente em recursos da União e em 

recursos de organismos internacionais.  Pereira (1998), intenta periodizar a histórica 

desses programas, identificando duas fases. Na primeira, foi criado o I Programa 

Nacional de Eletrificação Rural (PNER), com recursos do BID, da União e das 

cooperativas de eletrificação rural. Entretanto, esse modelo não foi bem sucedido no 

Nordeste, devido à estrutura fundiária altamente concentrada dessa região e à 

manipulação à qual foram submetidas às cooperativas de eletrificação rural. Quase 

no final dessa década, a Eletrobrás lançou um programa de eletrificação rural, no 

qual dividia os recursos quase meio a meio com as concessionárias, e ainda foi 

implementado o II PNER, novamente financiado parcialmente pelo BID.  Na segunda 

fase, a partir do final da década de 80, o ritmo de investimento na eletrificação rural 

arrefeceu. Dois são os motivos que podem explicar esse fato: 1) retração do interesse 

dos organismos internacionais, posto que as análises realizadas dos programas de 

eletrificação rural por elas patrocinadas não resultaram nos benefícios esperados em 

                                                           
4 Para mais detalhes sobre este tópico, consulte Barreto (2004). 
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termos de desenvolvimento rural; 2) escassez de recursos do setor elétrico, motivado 

por tarifas inadequadas. 

A reestruturação do setor elétrico, ocorrida no final da década de 90, com as 

privatizações das empresas do segmento de distribuição de energia, não trouxe 

nenhuma mudança com relação ao atendimento da população rural. As 

concessionárias, embora obrigadas por contrato a participar de programas 

governamentais de eletrificação rural, agarram-se ao princípio do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão para não realizar os investimentos 

necessários, seja com recursos próprios, seja com recursos setoriais que exigem 

retorno para o órgão financiador. 

Entretanto, durante a plena vigência do novo modelo liberalizante do setor 

elétrico, a sociedade organizada debatia o problema da universalização dos serviços 

de energia elétrica: no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2.905/2000, que mais 

tarde se tornaria a Lei 10.438/02, que promovia a inclusão de energias renováveis 

não convencionais na matriz energética e definia as regras para a universalização 

dos serviços de energia elétrica, e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

emitia uma minuta de Resolução específica sobre a universalização e convocava 

Audiência Pública – em outubro de 2004 - para discuti-la. Enquanto isso, o governo 

federal decidia empreender o maior programa de eletrificação rural jamais realizado 

no País: o Programa Luz no Campo. E logo ampliaria as metas lançando o programa 

Luz para Todos. 
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4.1.1 Programa Luz no Campo na Bahia 

O Programa Luz no Campo representa o primeiro grande passo dado pelo 

governo federal no intuito de generalizar o serviço de energia elétrica no País, não só 

pela dimensão do empreendimento, eletrificar 1 milhão de domicílios rurais no Brasil, 

entre 2000 e 2003, mas também pelo uso efetivo dos instrumentos à disposição do 

interesse público para realizá-lo. A utilização de recursos setoriais subsidiados, o 

respaldo dos contratos de concessão com as distribuidoras e a auditoria técnica 

realizada sobre as obras pela Eletrobrás se constituíram nas condições essenciais 

para a realização do Programa.  

Este programa contava com recursos da Reserva Global de Reversão (RGR), 

que financiava, a uma taxa de 5% ao ano, 75% dos custos diretos da concessionária 

com a eletrificação. O investimento restante é de responsabilidade da própria 

concessionária (15%), do governo municipal (5%) e consumidores (5%). No entanto, 

o Governo da Bahia, conforme lei estadual, nº 7.595 de 26 de janeiro de 2000, 

decidiu conceder subsídios à concessionária no valor de R$ 176,25 milhões, 

correspondente àqueles 75% emprestados pela Eletrobrás, o que equivale a US$ 

96,5 milhões, convertidos à época da assinatura do contrato – ver Tabelas 14 e 15. 

Dos recursos contratados para o Brasil, o Nordeste ficou com a maior parte: 

32,4%, correspondendo a cerca de R$ 801 milhões. A Bahia internaliza cerca de 42% 

deste valor e 13,6% do total do Brasil. Do montante de R$ 317 milhões destinados à 

Bahia (ver Tabela 14) foram realizados cerca de 86%. Desse total, contratado em 

duas etapas, 18 milhões de reais serão usados para atender a cerca de 9 mil 

consumidores rurais com energia solar fotovoltaica. A participação financeira dos 

agentes está discriminada na Tabelas 14 e 15. 
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Tabela 14 – Programa Luz no Campo – Participação dos Agentes (mil 
Agentes 1ª Etapa R$ 2ª Etapa R$  1ª e 2ª  1ª Etapa US$ 2ª Etapa US$*  

ELETROBRÁS/ 
Governo do Estado 

162.750,00 75.000,00 75% 89.096,00 35.715,00 

COELBA 32.550,00 15.000,00 15% 17.819,90 7.143,00 
Município 10.850,00 5.000,00 5% 5.940,00. 2.381,00 
Pretendentes 10.850,00 5.000,00 5% 5.940,00 2.381,00 
Total 217.000,00 100.000,00 100% 118.793,00 47.619.00 

Fonte: Documentos do Mestrado em Regulação da Indústria de Energia/UNIFACS, com base nos 
Contratos estabelecidos entre ELETROBRÁS e COELBA: Nº ECF 1953/99 e Nº ECF-
2074/2001. 

 
Tabela 15 – Programa Luz no Campo -Energia Solar Fotovoltaica (mil) 

 
Agentes R$ % US$ * 

ELETROBRÁS/ 
Governo do Estado 

13.500,00 75% 7.390,00 

Estado 4.500,00 25% 2.464,00 
Total 18.000,00 100% 9.854,00 

Fonte: Documentos do Mestrado em Regulação da Indústria de Energia/UNIFACS, com base no 
Contrato de Nº ECF – 1953/99 

O Programa, lançado na Bahia em janeiro de 2000, objetivava abranger 397 

municípios no Estado. Isso corresponde que o projeto previa o atendimento de 

149.000 domicílios, correspondendo a uma população em torno de 600.000 

beneficiados. Deve-se observar que depois de atingido os objetivos do Programa 

para a Bahia, ainda restariam cerca de 433.000 domicílios rurais sem eletrificação, o 

que corresponderia a 14% dos domicílios totais do Estado.  

A despeito da rapidez com que o Programa foi executado no Estado no que 

toca à expansão da rede, o atendimento com tecnologia solar fotovoltaica foi iniciado 

apenas em meados de 2002. Até agosto de 2003, foram instalados cerca de 1.400 

sistemas de 75 Wp, a um custo unitário de R$ 2.000,00, representando apenas 16% 

do previsto pela meta, segundo informações da concessionária. Essa diferença de 

ritmo na implantação do Programa, no que se refere às diferentes tecnologias 

utilizadas para a realização do atendimento, parece revelar certa resistência da 

concessionária na utilização de sistemas descentralizados. A reforçar a atitude 



 

 

 

 

61

defensiva da empresa quanto à adoção de novas tecnologias de fornecimento de 

energia, a inexistência de regulamentação específica que assegure a prestação 

adequada do serviço - regularidade; continuidade; eficiência; segurança; atualidade; 

generalidade; cortesia; modicidade nas tarifas – por essa tecnologia e que determine 

a forma de incorporação do ativo no patrimônio da empresa, que só viria com o 

Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes (SIGFI) 

em 2004.     

4.1.2 Programa de Eletrificação Solar da CAR 

Um contraponto a essa atitude defensiva da concessionária com relação a 

tecnologia de geração descentralizada, em especial com a fotovoltaica, e mesmo à 

indefinição do ANEEL e do Ministério das Minas e Energia quanto à validade de sua 

utilização para efeito de universalização, é a determinação do governo estadual de, a 

partir de 1998, redirecionar o programa de eletrificação rural da Companhia de Ação 

Regional (CAR) para utilizar exclusivamente sistemas solar fotovoltaico. Assim, foi 

criado o maior e mais arrojado programa de eletrificação rural com energia solar da 

América Latina, que faz parte de um programa mais amplo do governo estadual, 

destinado à área rural, denominado Programa PRODUZIR.  

Criada em 1983, a CAR é uma empresa estatal vinculada à Secretaria do 

Planejamento. Com sede em Salvador, a empresa tem 17 escritórios regionais e atua 

em todas as regiões econômicas do Estado da Bahia, exceto a Região Metropolitana 

de Salvador. Apóia projetos em 406 municípios, dos 418 existentes no Estado. 

A CAR trabalha na implementação de projetos de alívio a pobreza abrigados 

sob a denominação de Programa PRODUZIR. Este programa, iniciado em 1994, é 
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financiado parcialmente pelo Banco Mundial. O Programa PRODUZIR tem sua matriz 

originada de uma reformulação no antigo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor, 

(PAPP), criado dois anos antes. O programa não atendia de forma satisfatória devido, 

principalmente, aos trâmites burocráticos que engessavam e tornavam lentos os 

projetos produtivos.  

É um programa de política compensatória do Estado, dirigido especificamente 

para a população rural e pobre da Bahia, com os seguintes objetivos: redução das 

desigualdades regionais, geração de emprego e renda, melhoria das condições 

sócio-econômicas da população pobre que vive na zona rural e apoiar a 

descentralização dos processos de decisão. Com o intuito de atingir os objetivos 

propostos, o programa restringe as sedes de municípios com mais de 7.500 

habitantes ou sedes de distritos que tenham mais de 5.000 habitantes, ainda que 

estes municípios façam parte do programa. Estão fora do alcance do programa, 

portanto, a Região Metropolitana do Salvador (RMS). 

O Programa PRODUZIR foi concebido dentro do marco teórico do 

desenvolvimento sustentável, conceito que se assenta na possibilidade de serem 

implementados projetos que atendam objetivos locais e que assegurem a 

sustentabilidade dos recursos naturais. Ainda que condicionados por fatores 

externos, o sucesso de projetos de desenvolvimento local depende do poder de 

mobilização e de engajamento dos agentes sociais locais e da capacidade 

demonstrada por eles em pensar o local de forma que seus recursos produtivos 

sejam valorizados e transformados em vantagens competitivas efetivas. 

Amparados nessa compreensão sobre a sustentabilidade de projetos de 

desenvolvimento local, nos últimos anos, organismos internacionais de 

financiamento, a exemplo do BID, Banco Mundial, com a chancela dos governos 
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federal e estadual têm influenciado a criação de Conselhos com participação de 

representações sociais diversificadas para atuar em distintas áreas, como educação, 

saúde e meio ambiente, tendo em vista a estimulação da participação econômica, 

social e comunitária no planejamento e gerenciamento do desenvolvimento local.  

É neste contexto que na formulação do Programa PRODUZIR o associativismo 

tem sido colocado, também, como condição para obtenção de financiamentos 

voltados à implementação de projetos elegíveis. A comunidade local participa da 

tomada de decisões sobre os recursos a serem alocados. A expectativa é que a 

proliferação e permanência dessas iniciativas contribuam positivamente para o 

resgate, desenvolvimento, difusão e consolidação de valores culturais, centrados na 

solidariedade inter e intragerações, e na cooperação e parcerias entre os agentes 

sociais, econômicos e políticos. 

Assim, as demandas do Programa PRODUZIR nascem das próprias 

comunidades, através dos Conselhos Municipais e Associações, que por sua vez são 

criadas como organizações, na maioria das vezes, apenas para ter acesso aos 

recursos do programa. As responsabilidades das associações comunitárias são:  

a) Representar os beneficiários junto à CAR. 

b) Identificar, através de um processo de consenso, os investimentos 

prioritários para as comunidades que representam. 

c) Promover e divulgar o projeto, estimulando a mobilização e organização 

das comunidades. 

d) Elaborar o projeto de acordo com os critérios de elegibilidade 

estabelecidos pela CAR. 

e) Apoiar e prestar assistência técnica às comunidades na elaboração de 

propostas de projetos, bem como na sua gestão, operação e manutenção, 
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identificando as necessidades de assistência técnica para atender às 

demandas da comunidade. 

f) Firmar os contratos necessários, incluindo com a CAR para repasse dos 

recursos do projeto. 

g) Executar os projetos aprovados e contratados, assumindo a 

responsabilidade pela contribuição dos beneficiários no financiamento do 

projeto. 

h) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar em conjunto com os Comitês de 

Acompanhamento, as obras e serviços de cada projeto, bem como a 

aplicação dos recursos. 

i) Prestar contas dos recursos recebidos e aplicados. 

j) Operar e manter os projetos, responsabilizando-se pela coleta de taxas de 

uso que garantam os recursos necessários a operação, manutenção e 

futura reposição dos investimentos. 

k) Participar de programas de capacitação. 

l) Fornecer todas as informações e dados que sejam solicitados pela CAR 

para o acompanhamento da implementação do projeto. 

A associação deverá ainda, executar todo o projeto, desde a tomada de ações 

como providenciar a construção das obras, como adquirir material e fiscalizar o 

andamento do projeto. Ou ainda, contratar uma empresa que possa exercer estas 

funções. 

À CAR cabem as responsabilidades da análise técnica dos projetos de 

investimentos, liberação dos recursos e acompanhamento dos trabalhos: 

a) Promover a divulgação do projeto em parceria com os Conselhos 

Municipais nos municípios localizados na área de abrangência do projeto, 

quanto às diretrizes , critérios de acesso e mecanismos operacionais. 
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b) Apoiar e assessorar as comunidades, os grupos organizados da sociedade 

civil e o setor público local para a formação (quando não houver) e 

consolidação dos Conselhos Municipais e Associações, promovendo sua 

capacitação.  

c) Assessorar diretamente ou através dos Conselhos, agentes credenciados 

ou provedores de assistência técnica as comunidades na elaboração dos 

projetos e estabelecer e promover o uso de projeto-padrão. 

d) Receber, avaliar e aprovar as propostas de projetos. 

e) Firmar os contratos com as Associações e Conselhos beneficiários dos 

recursos do projeto tendo em vista o repasse e execução dos projetos 

aprovados. 

f) Supervisionar e acompanhar a implementação de todas as atividades do 

projeto no sentido de que sejam observados os procedimentos fixados 

para a execução de obras e aquisição de bens e serviços, e o controle da 

execução. 

g) Monitorar e avaliar os projetos. 

O Programa PRODUZIR apóia projetos desde aqueles que vão beneficiar a 

produção, até outros que podem melhorar as condições de vida e de conforto das 

comunidades, a saber: fábricas de doce, fábrica de polpas de fruta, beneficiamento 

de castanha, fábrica de ração, casa de farinha, apicultura, olaria, mini-usina de leite, 

serraria, etc. Destaca-se ainda apoio a projetos de infra-estrutura tais como: 

pequenas barragens, sistemas de irrigação, abastecimento de água, construção de 

pequenas pontes, projetos voltados para a área de saúde e educação, etc. Sempre 

limitados a US$ 50.000,00. 

Projetos que incluem aquisição de terreno, animais de grande porte, 

construção de templos religiosos, aquisição de imóveis para prefeituras e partidos 
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políticos, melhorias individuais como construção de casas particulares estão 

excluídos de financiamento por parte do programa. 

Inicialmente o programa previa o financiamento para a extensão de redes de 

energia elétrica convencional mas os limitados recursos financeiros (em 1994 e até 

1996 os projetos eram limitados a US$ 40.000,00, passando para US$ 50.000 a partir 

de 1996) impediam que comunidades mais distantes dos centros urbanos fossem 

beneficiadas com a implantação destes projetos, que ficavam assim limitados a 

pequenas extensões da rede. 

Com o surgimento de novos programas que financiavam a energia elétrica 

para as comunidades rurais, a exemplo do Luz no Campo, a partir de 1998 a CAR 

decidiu mudar a estratégia aos projetos destinados a eletrificação rural e passou a 

oferecer financiamento de projetos com fontes fotovoltaicas. Esta escolha modificou, 

consideravelmente, o perfil de atendimento. Se por um lado a flexibilidade permitida 

pela tecnologia fotovoltaica ampliou o número de comunidades atendidas de forma 

substancial, por outro, provocou a incapacidade de atendimento ao uso produtivo da 

energia pelas dimensões do sistema. 

Esse programa, financiado a fundo perdido pelo Banco Mundial e pelo governo 

estadual, 75% e 15% respectivamente, com a comunidade beneficiada entrando com 

os 10% restantes, sempre na forma de contrapartida, já destinou cerca de R$ 

18.362.521,77, de 1998 até 2002, para implantação de sistemas residenciais na área 

rural, com potência individual média de 50 Wp para a iluminação de até quatro 

cômodos e em escolas, com o objetivo de permitir a iluminação das salas. Neste caso 

os sistemas vem acompanhado de uma antena parabólica, uma TV a cores e um 

vídeo-cassete. São mais de 15 mil sistemas instalados no Estado, sendo que cerca 

de 1.000 são comunitários. 
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Dentre os critérios para que a comunidade possa vir a receber o sistema a 

distância para a rede elétrica deve ser de no mínimo 10 km. São comunidades onde o 

uso de querosene, óleo diesel, baterias e gás liquefeito são comuns como provedores 

de iluminação. Uma outra exigência é que a comunidade deve estar organizada em 

associações para que se firme o compromisso de manutenção e conservação dos 

equipamentos. 

Deve-se ressaltar que o equipamento não é de propriedade do morador, este é 

apenas o usuário que em caso de mudança, por exemplo, deverá devolver o 

equipamento que ficará sob a responsabilidade da associação local. 

As experiências com energia solar fotovoltaica na Bahia e mesmo no Brasil, 

especialmente a da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), que criou o 

conceito de pré-eletrificação para o fornecimento de energia elétrica a partir desta 

tecnologia -, são de fundamental importância se a universalização dos serviços de 

energia elétrica é pensada como um empreendimento que deve ser realizado ao 

menor custo para a sociedade. 

Para determinadas condições de distância da rede e de dispersão dos 

domicílios rurais, considerando que esses possuem baixa carga, em torno de 12,5 

kWh/mês, deve-se considerar a tecnologia de energia descentralizada. No entanto, 

isto se refere apenas para a eletrificação residencial, já que como foi discutida aqui, 

para o uso produtivo esta configuração não atende as necessidades do pequeno 

produtor. 
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4.2 ESTUDO DE CASO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

O objetivo deste estudo não é exercer a opção por uma tecnologia de fonte de 

energia no âmbito da universalização. A proposta é compreender a realidade dos 

usuários e saber se, a energia elétrica de fato pode contribuir na promoção do 

desenvolvimento econômico e social. 

Uma pesquisa da UNIFACS, através do Mestrado em Regulação da Indústria 

de Energia, para o Ministério de Minas e Energia em parceria com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - Projeto PNUD BRA 99/011 – Proposta para 

implementação de três projetos pioneiros no âmbito da universalização do serviço 

público de energia elétrica, visitou nos Estados da Bahia, Sergipe e Espírito Santo, 

diversos projetos de eletrificação rural com base em energias renováveis. Este projeto 

tinha como objetivo fazer um levantamento do perfil dos usuários dos sistemas, o 

papel das comunidades organizadas (associações) e por fim, entender o arranjo 

institucional para que se pudesse identificar a sustentabilidade dos projetos 

implantados.  

Ao final foi elaborada uma proposta de projeto - Os Quatro Quadrantes da 

Universalização - projeto pioneiro de desenvolvimento local integrado por meio de 

sistemas fotovoltaicos descentralizados no âmbito do Programa Luz para Todos. 

Cujos objetivos propostos eram universalizar serviços de energia elétrica em 

localidades e em propriedades da zona rural distantes da rede, por meio da 

implementação de projetos pioneiros integrados, contemplando os diferentes usos de 

energia, de modo a propiciar o desenvolvimento sustentável da(s) localidade(s) 

beneficiada(s). Esse projeto singular, que utilizará sistemas fotovoltaicos, será 
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implementado por meio de ações integradas que devam abranger as seguintes 

dimensões da atividade humana: 

 a) satisfação com o bem-estar individual, mediante melhoria do conforto 

doméstico;  

b) aumento da integração social, por meio da viabilização de equipamentos de 

uso coletivo, como escola, posto de saúde e iluminação;  

c) incremento da renda e do consumo de energia, através de equipamentos de 

uso coletivo ou de uso particular para bombeamento de água para irrigação. 

Esta proposta de projeto é diferenciada por possuir entre os pontos a serem 

levantados uma estimativa do potencial de comercialização dos produtos que 

poderão ser produzidos com a implementação da energia elétrica. 

Para tanto, o projeto previa o dimensionamento e a especificação dos sistemas 

energéticos, incluindo os de bombeamento e de irrigação, bem como a sua 

instalação, função do tamanho da área a ser irrigada, da disponibilidade e condições 

dos recursos hídricos e do potencial produtivo na perspectiva do uso de irrigação. 

 

Figura 3 – Pesquisa de campo 

 

Figura 4 – Energia elétrica x 
combustíveis fósseis 

 

Foram aplicados 655 questionários com usuários de sistemas fotovoltaicos. 

Onde foram abordadas questões como satisfação dos usuários, atividades 



 

 

 

 

70

produtivas, perfil da renda pessoal, etc, (ver ANEXO A, onde está presente uma cópia 

do questionário). 

Durante a pesquisa foram identificados muitos problemas associados ao uso e 

sustentabilidade de sistemas fotovoltaicos para fornecer energia elétrica às 

comunidades e pequenas propriedades rurais localizadas em áreas rurais remotas, 

cuja população caracteriza-se pela prática de atividades produtivas e nível cultural 

extremamente baixo. 

Tais problemas foram apresentados de forma sistematizada com base nos 

resultados e análises da pesquisa de campo realizada nas localidades rurais não 

atendidas pela rede elétrica das concessionárias dos estados da Bahia e Sergipe, 

onde haviam sido instalados sistemas fotovoltaicos através de diversos programas 

implementados pela COELBA, CAR e pela Associação dos Pequenos Agricultores do 

Município de Valente (APAEB), na Bahia e pela Empresa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE), em Sergipe. 

Os estudos comparativos deste trabalho foram baseados nos dados do 

programa Luz no Campo da COELBA, que eletrificou com linhas de transmissão 

convencional, o programa da CAR, o programa COELBA/United States Department of 

Energy (COELBA/USDOE), COELBA/Fondation Énergies pour le Monde 

(COELBA/FONDEM) e APAEB, todos esses com a utilização de energia fotovoltaica. 

A Tabela 16 mostra o universo pesquisado por projeto. 
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Tabela 16 - Distribuição do universo pesquisado por projeto 
Freqüência Percentual Questões Absoluta % Acumulativo 

CAR 516 78,78 78,78 
COELBA 63 9,62 88,40 
COELBA/USDOE 29 4,43 92,82 
APAEB 28 4,27 97,10 
COELBA/FONDEM 19 2,90 100,00 
Total 655 100,00   
Fonte: Pesquisa direta aplicada pela equipe do projeto MME/PNUD Projeto BRA/99/011. 

(BRASIL, 2000). 

As pesquisas foram realizadas em todas as mesoregiões do Estado da Bahia. 

Além de pesquisar os consumidores, foram feitas pesquisas com os líderes 

comunitários. 

O perfil das comunidades revela que as atividades econômicas das localidades 

restringem-se basicamente à agropecuária para subsistência e comercialização dos 

excedentes, sendo inexpressiva a participação da população ativa em outros setores 

de atividade. 

 

 

Figura 5 – Estado da Bahia dividido em mesoregiões 
Fonte: PNUD (BRASIL, 2000). 
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Seus moradores são pequenos proprietários, sendo que toda a família é 

envolvida no trabalho da lavoura e no pastoreio, atividades cujos resultados são 

muito dependentes do regime de chuvas. A criação de animais tem por objetivo 

garantir o sustento durante o período de estiagem. 

Em geral, o nível de renda da maioria da população é inferior a um salário 

mínimo, identificando como principais problemas das comunidades a falta de terras 

para produzir e a deficiência de recursos hídricos. Seria necessário então que o 

programa de energia estivesse sempre associado a outros programas de geração e 

melhoria da renda, o que nem sempre acontece apesar do Programa Produzir da 

CAR, envolver projetos também de apoio a atividades produtivas, mas que não são 

na prática efetivamente articulada e nem sempre beneficiam concomitantemente a 

mesma comunidade. 

Por decorrência deste perfil, identificam como principais fontes de renda a 

comercialização dos produtos da atividade agropecuária, a aposentadoria e a renda 

gerada por atividades esporádicas ou sazonais. As Tabelas 17 e 18 mostram como a 

agricultura e a pecuária são as principais culturas para a fonte de renda destas 

comunidades. 

Tabela 17 - Atividades econômicas desenvolvidas pelas comunidades 
Tipo de Atividade Freqüência % 

Agricultura 32 78,0 
Agricultura de Subsistência 22 53,7 
Madeireira 2 4,9 
Agroindústria 1 2,4 
Pecuária 26 63,4 
Pequenos Animais 15 36,6 
Comércio 1 2,4 
Serviços 4 9,8 
Mineração 1 2,4 
Fonte: Pesquisa direta aplicada pela equipe do projeto MME/PNUD Projeto BRA/99/011. 

(BRASIL, 2000). 
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Tabela 18 – Fontes de renda das comunidades 
Tipo de Atividade Freqüência % 

Agricultura 32 78,0 
Agricultura de Subsistência 22 53,7 
Madeireira 2 4,9 
Agroindústria 1 2,4 
Pecuária 26 63,4 
Pequenos Animais 15 36,6 
Comércio 1 2,4 
Serviços 4 9,8 
Mineração 1 2,4 

Fonte: Pesquisa direta aplicada pela equipe do projeto MME/PNUD Projeto BRA/99/011. 
(BRASIL, 2000).  

A maior parte das famílias (64,9%) tem como fonte de renda o trabalho, 

vinculado às atividades agropecuárias, sendo expressivo o número de famílias 

(36,8%) que vivem de aposentadoria. A renda familiar gerada por todos os membros 

que têm atividade remunerada ou outros tipos de renda (aposentadoria / pensões) 

não ultrapassa o valor equivalente a um salário mínimo (R$ 240,00), para 64% das 

famílias pesquisadas. Ver a Tabela 19. 

 

 

 

Figura 6 – Casa 1 abastecida com energia elétrica  
fotovoltaica 

 



 

 

 

 

74

 

Figura 7 – Casa 2 abastecida com energia elétrica 
fotovoltaica 

Tabela 19 - Fontes de renda 
Sim Não Total Questões 

Freqüência 
% 

Freqüência 
% 

Freqüência 
% 

Trabalho 425 64,90 230 35,10 655 100,00 
Aposentadoria 241 36,80 414 63,20 655 100,00 
Pensão 23 3,70 632 96,30 655 100,00 
Outros 
rendimentos 77 11,78 578 88,22 655 100,00 

Fonte: Pesquisa direta aplicada pela equipe do projeto MME/PNUD Projeto BRA/99/011. (BRASIL, 
2000). 

A Figura 8 mostra que no universo pesquisado, apenas 20% dos integrantes 

das comunidades possuem renda acima de R$ 400,00. A maior concentração oscila 

entre R$ 81,00 e R$ 240,00, chegando a quase 50% do universo pesquisado. 

 
Figura 8 – Renda total 
Fonte: Pesquisa direta aplicada pela equipe do projeto MME/PNUD Projeto 

BRA/99/011. (BRASIL, 2000). 
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Na Figura 9, pode-se observar de que forma esta renda é composta. Aqueles 

que dependem apenas da renda gerada pelo trabalho não conseguem ultrapassar os 

R$ 300,00 mensais. A aposentadoria, como era de se esperar, é quem possui o 

maior impacto na composição da renda. Os beneficiários desta ajuda do Governo, 

conseguem atingir rendimentos de quase R$ 600,00, o dobro da maioria dos 

proventos recebidos pelos pequenos produtores e muitas vezes mais que cerca de 

35% do restante dos trabalhadores. 

 

Figura 9 – Composição da renda 
Fonte: Pesquisa direta aplicada pela equipe do projeto MME/PNUD Projeto 

BRA/99/011. (BRASIL, 2000). 

O setor primário encontra-se estruturado, basicamente, em torno da agricultura 

de subsistência, em paralelo à produção de culturas comerciais, variáveis para cada 

região, e a pecuária extensiva, além da pesca, todas desenvolvidas nos marcos da 

economia informal local, mas que garantem a renda familiar mínima. A importância da 

pequena agricultura, baseada, sobretudo no cultivo da mandioca, do feijão, do milho, 
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das frutas e temperos em algumas regiões, é fundamental para a economia e para as 

populações locais, uma vez que constituem a base da alimentação regional. O 

excedente da produção é ainda comercializado localmente e muitos dos subprodutos, 

como os derivados da mandioca são processados nas comunidades. 

Enfim, a organização social dessas comunidades tem como uma das suas 

bases fundamentais o exercício de atividades primárias de cultivo ou extração, de 

cunho familiar e baixa tecnologia, fazendo prevalecer uma ambiência e estilos de 

vida, sob muitos aspectos, próprios de sociedades não-tipicamente capitalistas. 

As características regionais mais marcantes, sob o ponto de vista sócio-

econômico, são: a descontinuidade da produção agropecuária, em razão de aspectos 

climáticos e recursos financeiros, o manejo inadequado dos solos e da água, o baixo 

rendimento físico, a inadequação do manejo na pecuária, as explorações 

agropecuárias atrasadas em relação à tecnologia disponível, a baixa renda gerada 

pelas atividades, o sistema de comercialização inadequado, o investimento de 

pequeno porte e as intervenções governamentais marcadas pela existência de muitos 

programas com poucas transformações ao longo do tempo. 

Os resultados da pesquisa da COELBA5 não puderam ser tabulados neste 

trabalho, pois não se dispõe dos microdados da pesquisa. No entanto, para efeito de 

comparação, os dados tabulados serão referenciados. 

Na pesquisa realizada pela COELBA, foram amostradas, em duas etapas, ex-

ante e intermediária. Para a pesquisa ex-ante a amostra foi de 499 propriedades e 

500 na fase intermediária. Perfazendo um total de 35% e 36%, consecutivamente, do 

                                                           
5 ELETROBRÁS. Projeto 1437 
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total do universo. Ressalta-se que para a fase intermediária foram entrevistadas 

residências com no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos de eletrificada. 

O perfil de consumo energético tem o objetivo de mostrar o quanto houve de 

transição de fontes de energia, de origem fóssil para as novas fontes utilizadas. Vale 

ressaltar que na fase ex-ante as despesas com energéticos são principalmente com 

vela, querosene, pilha, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e carvão. 

Um importante aspecto a ser observado, é que a renda que antes era 

destinada ao consumo de combustíveis fósseis para a iluminação, passou a ser 

direcionada para o gás de cozinha. Após a eletrificação com rede convencional, 

houve um aumento significativo no consumo de GLP, saltando de 46% para 76% do 

total de gastos no consumo de energia. Não houve registros de consumo de fontes 

fósseis, como óleo diesel e querosene, após a instalação da rede. Este fato mostra 

uma inclinação para a substituição de fontes de energia. Curiosamente, no caso da 

energia fotovoltaica, alguns consumidores ainda registram o consumo de 

combustíveis, segundo eles, foi a forma encontrada de manter a iluminação para o 

caso de falhas no sistema.  

No que toque aos Indicadores de Desenvolvimento Rural6 (IDR), após a 

implementação da rede elétrica (fase intermediária) houve um aumento significativo 

no nível de instrução do chefe de família, saltando de 0,09 para 0,117. Acredita-se que 

este aumento se deve ao fato de que com a possibilidade de aulas noturnas, os 

chefes de família puderam voltar às escolas.  

                                                                                                                                                                                        
 
6 Metodologia desenvolvida pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), relatório técnico 
Desenvolvimento e Análise dos Indicadores para as Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) 
para Apoio aos Resultados de Impacto Socioeconômicos do Programa de Eletrificação Rural “Luz no 
Campo”, versão 1.0. 
7Esta diferença é considerada estatisticamente significante, considerando que na composição do IDR 
este indicador pode atingir o valor máximo de 0,5. 
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Da mesma forma que a energia fotovoltaica, as horas de lazer foram 

expandidas, bem como, houve uma expansão nas opções desta, através da inserção 

de TV’s, rádio e etc. 

A preocupação principal deste trabalho, o uso produtivo, teve um leve aumento 

com a implantação da rede elétrica. As vendas de produção tiveram um pequeno 

aumento, 0,02 para 0,04 e as condições e orientações ao crédito, antes nulas, foram 

detectadas em algumas propriedades. No entanto, o relatório da COELBA reforça 

que o prazo (máximo de dois anos de implementação) é muito pequeno para que seja 

atendida qualquer perspectiva de incremento na produção comercial. Espera-se com 

estudos ex-post que o acesso à informação possibilite e incentive os pequenos 

produtores a utilizarem este ativo para aumentar a produção. O relatório ratifica 

ainda, a necessidade de inserção de programas paralelos com este objetivo. Chama 

a atenção, o fato de que sem a energia elétrica, não existia qualquer registro de 

acesso ao crédito, e mesmo, após dois anos este número ainda ser baixo, revela que 

novas possibilidades de escolha foram criadas. 

4.3 INVESTIMENTO E CONSUMO, OPÇÕES ABERTAS 

Os dados apresentados mostram que, mesmo a energia elétrica sendo uma 

indutora para o desenvolvimento socioeconômico, o seu uso de forma produtiva está 

condicionada a presença de programas que incentivem o rurícola a fazer uso do bem 

em seu trabalho. Mas isso não significa que se deva levar a quantidade de energia 

apenas baseado no consumo histórico ou na renda atual. Este tipo de política seria 

perpetuar uma situação existente. 
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Os custos de eletrificação rural são substanciais, ainda mais se tratando de um 

país em desenvolvimento como o Brasil. De acordo com os dados apresentados nas 

Tabelas 20 e 21, Barreto (2004) faz uma estimativa do valor do investimento 

necessário para a universalização no Estado da Bahia com base em quatro cenários. 

Para tanto, o autor utilizou-se de 4 cenários e explica que: 

[...] optou-se por construir três cenários, dois deles com percentuais definidos 
arbitrariamente para aqueles que deverão ser atendidos com a rede 
convencional. O cenário III foi definido a partir dos números encontrados por 
Anuatti Neto (s/d), sobre a base de dados da PNAD/2001, para os domicílios 
rurais pobres e não-pobres da Região Nordeste. Esses últimos seriam 
atendidos pela rede convencional. O cenário IV é o cenário-referência, no 
qual todos serão eletrificados com rede elétrica. (BARRETO, 2004, p.140). 

Tabela 20 – Cenários de custo da universalização na Bahia 
Cenários  I  II  III  IV  
Rede convencional  53.954.943 107.909.886 170.669.068 650.417.000  
Fotovoltaica  255.938.400 227.500.800 194.422.820 ***  
Total  309.893.343 335.410.686 365.091.888 650.417.000  
Fonte: Barreto (2004). 

 
Tabela 21 - Cenários com número de domicílios a serem universalizados 

Cenários  I  %  II  %  III  %  IV  
Rede 
convencional  

14.219  10% 28.438 20% 44.977 32%  142.188  

Fotovoltaica  127.969  90% 113.750 80% 97.211 68%  ***  
Total  142.188  100% 142.188 100% 142.188 100%  142.188  

Fonte: Barreto (2004). 

De acordo com os cenários, onde a energia elétrica é fornecida tanto por rede 

como por módulos de energia fotovoltaica (portanto com menor capacidade de uso), 

a economia para os cofres públicos no curto prazo pode variar de R$ 340 milhões a 

R$ 285 milhões8. Mas deve-se saber que este tipo de despesa pode acarretar, no 

longo prazo a uma nova despesa caso seja necessário ampliar a capacidade 

instalada ou até mesmo, a substituição da energia fotovoltaica por rede elétrica. 

                                                           
8 Para efeito de cálculo, Barreto (2004) utilizou o valor médio de uma placa solar de R$ 2.000,00 com 
60 Wp 
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Investimentos em infra-estrutura possuem efetiva participação e colaboração 

no desenvolvimento regional. Há de se considerar alguns pontos sobre investimentos 

em infra-estrutura que são levantados por Benitez (1999, p.276): i) o investimento em 

infra-estrutura é caracterizado pelos altos custos em períodos irregulares; ii) o capital 

social fixo é um complemento ao capital privado e influencia suas taxas de retorno; iii) 

não se pode manter uma trajetória de desenvolvimento equilibrada sem uma 

adequada provisão de capital público; e iv) as infra-estruturas são, em sua grande 

maioria, espacialmente imóveis. 

Acrescenta-se ainda, que estudos citados por Estache, Foster e Wodon (2004, 

p. 2) acerca da taxa de retorno sobre investimentos em infra-estrutura, apesar de 

serem bastante conflitantes, apontam para a existência de um retorno sobre o 

investimento. Aschauer (1989 apud ESTACHE; FOSTER; WODON 2004) encontrou 

uma elasticidade de 0,4 para investimentos com capital público sobre o PIB. Estes 

números de acordo com Estache, Fostere, Wodon (2004) foram confirmados por 

Munnell (1990), Nadiri e Mamuneas (1994) e Wolff (1996), sempre a nível nacional. O 

próprio Munnel (1990) põe em dúvida estes retornos sobre o capital investido a nível 

nacional (ESTACHE; FOSTERE; WODON, 2004). Estudos mais recentes e rigorosos 

apontam para a existência de relações entre infra-estrutura e crescimento na América 

Latina. Baffes e Shah (1998 apud ESTACHE; FOSTERE; WODON, 2004) 

encontraram elasticidades do produto que variam de 0,14 a 0,16 na Bolívia, 

Colômbia, México e Venezuela. Ferreira (1996 apud ESTACHE; FOSTERE; WODON, 

2004) encontrou uma elasticidade que varia de 0,34 a 1,122 a depender da taxa de 

desconto. 
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Com base nos números encontrados, a Tabela 22 apresenta os quatro 

cenários propostos por Barreto (2004), mas agora aplicando a elasticidade do 

investimento em infra-estrutura sobre o produto. 

Os cálculos estão baseados nos valores sugeridos por Barreto (2004) para 

custos de investimento em rede elétrica para a universalização no Estado da Bahia e 

sem preocupações do equilíbrio financeiro, portanto sem limitações de recursos. 

Adotam-se aqui as maiores e menores taxas de elasticidades encontradas, 

0,14 e 1,122 como duas possibilidades para cada cenário. Não foram calculadas as 

despesas com painéis solares, pois estas, no modelo existente, não podem ser 

utilizadas de forma produtiva, ficando restrita a iluminação de residências e lazer. 

Para efeito de cálculo utilizou-se o produto com base 100 = 1,0. 

Tabela 22 – Cenários de elasticidade investimento em infra-estrutura 
I II III IV 

53.954.943 107.909.886 170.669.068 650.417.000 
Cenários  

0,14 1,122 0,14 1,122 0,14 1,122 0,14 1,122 
Rede 

convencional 
7.553.692 60.537.446 15.107.384 121.074.892 23.893.670 191.490.694 91.058.380 729.767.874 

Nota: Elaboração própria. 

Observa-se que os retornos sobre o capital investido em infra-estrutura de 

eletrificação rural, isoladamente, portanto sem ações integradas, possuem um valor 

relativamente baixo nos impactos sobre o produto, como já era esperado pelos 

valores de elasticidade que foram utilizados.  

Mas, como já foi citada aqui, a energia per si não traz os benefícios esperados 

na produção, no entanto este novo componente do impacto econômico de 

investimentos em infra-estrutura sobre o produto terá que ser levado em conta no 

plano de universalização da energia elétrica. Não somente devido a uma redução nos 

custos, mas no que toque a abertura de novas possibilidades de produção. 
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Monteiro e outros autores (2004, p.37) citam alguns benefícios obtidos com a 

eletrificação rural e produtiva: 

1)  Benefícios econômicos à agricultura e à pecuária que permitem ao 
produtor aumentar sua produção, produtividade e aprimorar a qualidade de 
seus produtos, seja através das várias modalidades de mecanização 
(debulhadores, desintegradores de milho, ordenhadeiras mecânicas) e da 
irrigação. 
 
2)  Sob os aspectos econômicos, os benefícios aos produtores rurais 
permitem um aumento e diversificação da produção e sob os aspectos 
sociais, estes permitem acessos aos meios de comunicação e melhoria da 
qualidade da alimentação. 
 
3)  Benefícios à indústria e comércio com a abertura de mercado para uma 
vasta linha de materiais e equipamentos que são adquiridos pelas empresas 
concessionárias para a construção das redes de distribuição rural e também 
de equipamentos eletrodomésticos e eletrorurais, que são adquiridos no 
comércio de pequenos municípios. Aos serviços, o benefício é verificado 
através de empresas de engenharia, de construtoras, de empresas de 
comercialização e manutenção de máquinas e equipamentos eletrorrurais. 
 
4)  Benefícios ao Governo através do recolhimento de tributos oriundos das 
operações processadas por produtores, indústrias, concessionárias e 
prestadores de serviços. Por exemplo: o setor industrial, através da venda de 
materiais e equipamentos para a construção das redes de distribuição rural, 
de equipamentos eletrodomésticos e eletromecânicos, proporciona ao 
Governo Federal uma arrecadação de Imposto de Renda. 

Monteiro e outros autores (2004) citam ainda, que a produtividade em zonas 

rurais na região Centro-Oeste do país demonstram um apreciável padrão tecnológico, 

por conta do uso de equipamento mecanizado, de fertilizantes, de técnicas de 

irrigação nos estabelecimentos agrários, além da maioria destes estarem ligados à 

fonte de energia elétrica. 

Desta forma, o investimento público não pode ser direcionado apenas ao 

consumo. Os investimentos em infra-estrutura isoladamente, ainda que possuam um 

baixo retorno sobre as inversões, devem ser adotados. Políticas públicas ou em 

parceria com o setor privado, no caso da energia elétrica, devem permitir aos 

usuários que exerçam a opção para uso produtivo como forma de gerar renda para 

que pague não apenas pelo consumo do ativo, mas que possa lhe proporcionar 

exercícios de escolha do que, como e para quem produzir. 
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O sistema fotovoltaico, na forma como está sendo discutido, limita o usuário a 

optar por uma baixa capacidade de disponibilidade de energia, o que 

conseqüentemente limita o seu uso. A resolução normativa da ANEEL de Nº 83, de 

20 de setembro de 2004, regulamenta não apenas os sistemas fotovoltaicos, mas 

também a energia eólica, sistemas híbridos (resultantes da combinação de duas ou 

mais tecnologias: solar, eólica e hídrica). O Sistema Individual de Geração de Energia 

Elétrica com Fontes Intermitentes (SIGFI), contempla no programa Luz para Todos, 

tanto a rede convencional, como os sistemas de geração descentralizados, com 

redes isoladas ou sistemas individuais, ampliando assim as opções de tecnologia. O 

SIGFI define algumas características técnicas para utilização por parte das 

concessionárias de energia elétrica. Entre os critérios está a divisão de classes de 

atendimento.  

Tabela 23 – SIGFI – Classificação e disponibilidade de atendimento 
Classes de 
Atendimento 

Consumo 
Diário de 

Referência 

Autonomia  Potência Mínima 
Disponibilizada 

Disponibilidade 
Mensal 

Garantida  
 (Wh/dia)  (dias)  (W)  (kWh)  

SIGFI13  435  2  250  13  
SIGFI30  1000  2  500  30  
SIGFI45  1500  2  700  45  
SIGFI60  2000  2  1000  60  
SIGFI80  2650  2  1250  80  

Fonte: Resolução SIGFI. 

A resolução permite que se instale energia com capacidades superiores a 80 

kWh, para tanto, assim como nos sistemas menores, deve-se garantir uma autonomia 

mínima de 2 dias. A preocupação com a qualidade do fornecimento é o objeto de 

implantação desta regulamentação, principalmente devido aos casos de baixa 

qualidade no Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 

(PRODEEM) e em menor escala, no Luz no Campo. 
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Apesar de abrir novas oportunidades de carga e potência, requisito básico para 

o produtor, a resolução é omissa quanto aos critérios de escolha da potência dos 

sistemas SIGFI por parte da concessionária e do consumidor. Não há um diálogo 

claro entre as partes na escolha do equipamento. 

É justamente neste ponto que se perde a oportunidade de se abrir a 

possibilidade de que o pequeno produtor, seja de subsistência ou comercial, possa 

exercer a sua opção de escolha, não apenas baseado em seu consumo histórico, 

mas nas perspectivas futuras de demanda. Desta forma, não se fecham às 

perspectivas para a energia solar fotovoltaica. Ao contrário, para grandes distâncias 

há de se considerar a possibilidade de implantação da mesma, desde que a sua 

capacidade possa atender as necessidades humanas básicas e de produção. Ao 

contrário, seria apenas uma forma de financiar o consumo.



 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 CONCLUSÕES 

Conceituada como um ativo tecnológico que pode proporcionar ao produtor 

romper o ciclo vicioso do enfraquecimento de suas capacidades efetivas de 

produção, a energia elétrica é um elo com outros fatores e que por fim contribui na 

sustentação ao processo de produção. 

A promoção da energia elétrica tem papel significativo como indutor ao 

rompimento da estagnação econômica presente nos segmentos marginalizados da 

sociedade rural, justamente por permitir o incremento de novas técnicas e métodos 

mais eficazes que permitirão ao produtor rural ser inserido no mercado de fatores e 

de bens e serviços. Há de se dimensionar projetos de políticas públicas que permitam 

utilizar este ativo como indutor ao rompimento do modelo econômico atual, caso 

contrário uma política pública de eletrificação isolada, com ou sem parceiros privados, 

reforçará as políticas econômicas vigentes e irão aumentar as discrepâncias sociais 

por permitir que as classes que possuem maiores rendas sejam beneficiadas pela 

presença do ativo e tenham menores despesas proporcionais. 

O estudo da economia que se ocupa de satisfazer as ilimitadas necessidades 

humanas, dado os recursos disponíveis, deve conduzir a novos horizontes que 
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permitam aliar a satisfação das necessidades básicas a extrapolar, com limites de 

responsabilidade ambiental, o uso da energia como forma de permitir a geração de 

excedentes. 

Mais que simplesmente decidir a tecnologia a ser adotada na universalização 

do serviço público de energia elétrica, deve-se compreender o contexto histórico e 

social ao qual o produtor rural, sem energia elétrica disponível, está inserido. Os 

diversos programas emergenciais que acabam por se manterem fixos representam 

um alto custo para a sociedade. Os espaços para financiamento ao consumo sem 

retorno econômico capaz de garantir sua sustentabilidade estão limitados. 

A energia per si não gera desenvolvimento da mesma forma que o 

microcrédito, por exemplo, não gera. Mas, mesmo em regiões onde não há qualquer 

desenvolvimento, ela pode ser um ativo que possa proporcionar aos seus indivíduos 

melhores escolhas na sua produção. Assim ele poderá utilizar a energia, por 

exemplo, para a irrigação e com isso as perdas de safra seriam menores. 

Uma das conclusões deste estudo é que ao financiar energia elétrica destinada 

ao consumo, simplesmente estaremos transferindo renda para as distribuidoras e não 

para a população carente.  Se junto com o subsídio à energia elétrica não vier um 

subsídio a políticas de inserção produtiva, estaremos, na realidade, subsidiando as 

distribuidoras de energia e não os pobres.  O que precisa ser subsidiado é a atividade 

produtiva (a irrigação da produção que vai permitir que estas pessoas assumam os 

custos da eletrificação) e não o consumo residencial. 

Outro ponto importante é analisar o que se deseja atender. Caso se realize a 

universalização pensando na demanda atual, baseada apenas em consumo histórico 

e georeferenciamento, a escolha deverá ocorrer pelo custo mais baixo de 
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implantação. No entanto, deve-se levar em consideração, além dos elementos acima, 

a demanda potencial, deve-se pensar no contexto histórico-cultural da região, 

levando em consideração ainda, as possibilidades de produção no longo prazo. 

Por fim, há de se considerar que a eletrificação rural deve ser conduzida de 

forma a não vir a tornar-se uma ampliação das discrepâncias existentes entre as 

classes de renda. Para tanto há a necessidade da formação de arranjos institucionais 

que permitam aos pequenos produtores o acesso a programas de crédito, por 

exemplo, de forma a permitir o uso das novas possibilidades criadas pela 

disponibilização da energia elétrica. 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

Levantada à questão do que se pretende com a universalização da energia 

elétrica, além de garantir direitos constitucionais. Ficam algumas sugestões para a 

continuidade da pesquisa: 

1) Dado que o programa Luz no Campo já foi implantado, quais serão os 

impactos gerados na fase ex-post para redes instaladas há 5 anos? Em 

alguns municípios já é possível realizar tal estudo. Deve-se aplicar ainda o 

IDR. 

2) Deve-se segmentar estes estudos por localidades que, além da energia 

elétrica, receberam ou não novos ativos produtivos. E estimar a 

contribuição da energia como fator indutor de novos programas. 

3) Realizar uma análise de sensibilidade na renda no que toque a diferentes 

tecnologias de eletrificação.  
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4) Estudos de investimento em infra-estrutura elétrica para perfis diferentes 

de regiões geográficas e culturais. 

5) Estimar os custos para a sociedade que arca com os subsídios ao longo 

de 20 anos (tempo de vida útil de um sistema solar), para diversas 

tecnologias empregadas. 
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ANEXO A – Questionário de Pesquisa Domiciliar PRODEEM 


