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1.            INTRODUÇÃO 

 
Um país acometido de uma pobreza de dimensões tão amplas como o Brasil, 

tem seu processo de desenvolvimento econômico e social prejudicado e a conservação 

ambiental ameaçada. Entender a pobreza como um fenômeno multidimensional é 

fundamental para perceber a importância de políticas que forneçam os meios para que o 

indivíduo alcance a inclusão social, induzindo ao desenvolvimento sustentável.  

O conceito de desenvolvimento sustentável procura associar a viabilidade 

econômica às questões sociais e ambientais. Segundo SACHS (2000), além do meio 

ambiente saudável é imprescindível a geração de emprego, a superação da pobreza e da 

desigualdade social como pontos fundamentais para se atingir um novo modelo de 

desenvolvimento. 

Este estilo de desenvolvimento necessita de uma forte ação social, através de 

um amplo conjunto de políticas públicas capazes de universalizar o acesso da população 

aos serviços de infra-estrutura, como abastecimento de água, saneamento básico e 

energia elétrica. Neste contexto, se insere a importância da universalização de serviços 

básicos como a energia elétrica, uma vez que o atendimento destes serviços representa o 

acesso à cidadania. 

A população rural, principalmente das regiões Norte e Nordeste, apresenta 

sérios problemas no que concerne a seu modo de produção, à qualidade de vida, e à 

degradação intensiva de seus recursos naturais. Basicamente, o eixo principal do 

subdesenvolvimento rural está relacionado à falta de infra-estrutura que possibilite aos 

pequenos produtores fazer de sua propriedade uma unidade produtiva. Entre todos os 

tipos de infra-estrutura necessários, a eletrificação rural é a que mais incide no 



 2
desenvolvimento regional, visto que várias atividades agrícolas dependem do emprego 

de energia (COLACCHI, 1996). 

A energia elétrica modifica a vida do homem do campo liberando tempo para 

outras atividades como a educação e o lazer, facilita o acesso a meios modernos de 

comunicação, aumenta a integração social e reduz a exposição da família a gases 

nocivos à saúde. OLIVEIRA (2001) atesta que além dos impactos no modo de vida do 

homem do campo a eletrificação rural gera impactos sistêmicos sobre a economia, o 

setor público e o meio ambiente no Brasil, mostrando que seus efeitos vão muito além 

das fronteiras rurais, através da geração de empregos, arrecadação de impostos e 

economia de divisas.  

De fato, a necessidade da eletrificação rural não é questionada e a polêmica 

gira em torno da forma como a eletrificação é feita. A grande questão é comparar a 

extensão de rede com as alternativas descentralizadas de suprimento. 

Os sistemas convencionais energéticos, caracterizados pela centralização da 

produção e distribuição, nem sempre se apresentam como a melhor opção para atender a 

área rural. Basicamente, isto se deve ao alto nível de dispersão dessas áreas e à baixa 

demanda por energia, tendo em vista que as atividades econômicas dessas populações, 

em geral, são muito reduzidas, assim como o consumo de energéticos. Outros fatores 

como a dificuldade de acesso às propriedades, o tamanho das propriedades e a baixa 

renda familiar também contribuem para a inviabilidade técnico-econômica da extensão 

da rede para certas áreas. 

Desta forma, o custo da geração de energia elétrica para o setor rural é 

elevado, pois, na maioria das vezes, o transporte e a distribuição acabam se tornando 

mais dispendiosos do que a própria geração. Sendo assim, outras opções devem ser 

consideradas, como a geração descentralizada utilizando recursos energéticos 
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renováveis, que oferece vantagens como uma relação menos degradante com o meio 

ambiente e a utilização de materiais e mão-de-obra locais.  

Assim, o suprimento energético descentralizado, através do uso de fontes de 

energia renováveis locais, vem sendo apontado como um recurso alternativo capaz de 

desencadear o aumento da geração de renda nas comunidades locais isoladas, através da 

criação de diversos postos de trabalho, garantindo a fixação do homem no campo. Com 

isso, será possível fomentar o processo de desenvolvimento de forma sustentável. 

 Em abril de 2003, a ANEEL através da Resolução 223 estabelece as 

condições gerais para a elaboração dos planos de universalização. Em outubro do 

mesmo ano foi lançado pelo Governo Federal o Programa de Universalização do Acesso 

e Uso de Energia Elétrica Luz para Todos, pelo decreto 4.873, cujo objetivo é 

universalizar o acesso à energia elétrica até 2008. A proposta do Programa não consiste 

exclusivamente na eletrificação via extensão de rede, apesar de ser o grande foco. O 

Programa engloba diversas parcerias com projetos que já estão sendo implementados, 

principalmente com sistemas fotovoltaicos, como o caso do projeto de reestruturação do 

PRODEEM (Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios). 

Desta forma, a possibilidade de utilizar fontes alternativas de energia colabora com as 

concessionárias no cumprimento das metas da universalização, principalmente em áreas 

rurais ou em sistemas isolados. Ao mesmo tempo, traduz-se em uma solução 

caracterizada por emprego de recursos locais. 

Uma das dificuldades para a implantação de sistemas de geração 

descentralizados com redes ou individuais consiste na falta de uma regulamentação 

específica que garanta a qualidade do atendimento. As portarias número 38 e 441, de 

março e dezembro de 2004, respectivamente, estabelecem critérios técnicos e 

financeiros aplicados ao Programa Luz para Todos.  
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Quando se pensa em comparar as alternativas centralizadas e descentralizadas, 

a localização do consumidor e seu consumo real passam a ser elementos fundamentais. 

Diversos estudos confirmam que a distância em relação ao ponto de ligação à rede e o 

grau de dispersão dos domicílios são determinantes dos custos associados à eletrificação 

rural baseada na extensão de rede. Por outro lado, no caso da geração descentralizada, 

outras variáveis, como o perfil das cargas a serem atendidas e as características 

socioeconômicas da população beneficiada, podem ser decisivas na busca da melhor 

alternativa de atendimento.  

Na racionalidade atual do setor elétrico a eletricidade é muitas vezes levada 

pela conveniência da oferta e não da demanda. O uso de novas tecnologias exige uma 

nova racionalidade, ao invés de pensarmos em quantidade de energia e onde estão os 

maiores potenciais, o planejador deverá preocupar-se com o local exato onde a demanda 

está situada, quais são as aplicações demandantes e por quanto tempo a energia será 

necessária. Portanto, o presente trabalho pretende inverter o foco usual de análise, 

considerando que o atendimento de energia elétrica deve ser feito de acordo com a 

demanda ao invés de considerar a conveniência da oferta. Dessa forma, a localização do 

consumidor (considerando distância e dispersão) e seu consumo real são o ponto de 

partida para a análise de viabilidade. 

Com o intuito de aproximar a avaliação deste trabalho à realidade tomou-se 

como base de análise os dados da pesquisa de campo do Programa de Eletrificação 

Rural Luz no Campo1, que representa o mais recente Programa Nacional de 

Eletrificação Rural (PNER), assumindo-se a hipótese que os domicílios rurais que ainda 

 
1 Este Programa foi lançado com o objetivo de eletrificar propriedades e domicílios rurais via extensão de 
rede em todo o Brasil. Houve algumas exceções como no estado da Bahia, onde 3.200 sistemas 
fotovoltaicos residenciais foram instalados durante o Programa (FILHO, 2005). 
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não têm acesso à energia elétrica apresentam um perfil socioeconômico semelhante ao 

das propriedades eletrificadas pelo último PNER. 

Este trabalho pretende constituir-se em colaboração para o maior 

conhecimento sobre a realidade do campo, servindo como instrumento para auxiliar a 

tomada de decisão na direção de políticas públicas que possam ser implementadas em 

prol do desenvolvimento sustentável. As análises realizadas são feitas para o Estado da 

Bahia2, na área de concessão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, 

COELBA. No entanto, a metodologia empregada neste trabalho pode ser replicada para 

outros estados do país, pois o banco de dados utilizado (CEPEL/ELETROBRÁS, 2005) 

compreende informações para 21 estados. 

Os capítulos a seguir tecem o pano de fundo da análise e culminam com a 

avaliação de viabilidade de alternativas de eletrificação rural, consolidando sugestões 

para os tomadores de decisão.  O primeiro capítulo apresenta a introdução e a 

apresentação da estrutura do trabalho. Mais especificamente, o segundo capítulo 

apresenta uma breve descrição sobre os conceitos de pobreza e exclusão. Constata-se a 

evolução do conceito de pobreza, destacando diversas metodologias utilizadas para a 

sua mensuração, além da importância que assumiu o conceito de exclusão na literatura. 

Reforça-se a idéia de que tão importante quanto atender as necessidades básicas da 

população é fornecer-lhe condições para que ela obtenha a satisfação de suas 

necessidades. Desta forma, procura-se ressaltar a importância do acesso à energia para o 

desenvolvimento sustentável. Além disso, verifica-se a ligação dos altos níveis de 

pobreza com o déficit de energia elétrica. Em termos globais, os estados das Regiões 

Norte e Nordeste são os que apresentam os maiores índices de pobreza e dentre eles o 

 
2 O estado da Bahia é um dos principais alvos do Programa Luz para Todos com aproximadamente 
420.000 domicílios a serem eletrificados (ABRADEE, 2003). 
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Estado da Bahia é o que possui o maior número de domicílios sem acesso à energia 

elétrica, justificando a escolha deste estado como estudo de caso. 

A questão do acesso à energia elétrica é tratada no terceiro capítulo através da 

descrição de experiências nacionais de eletrificação rural, apresentando um breve 

panorama da universalização do acesso no Brasil através da descrição dos programas e 

projetos implementados, da legislação vigente e dos mecanismos de viabilização 

econômica. Em seguida, descreve-se de acordo com a literatura como os custos de 

eletrificação são considerados na tomada de decisão para a escolha da melhor 

alternativa de atendimento. 

O quarto capítulo traz uma abordagem sobre as tecnologias empregadas para o 

suprimento de energia elétrica, apresentando o potencial de cada uma delas para o 

Estado da Bahia com o intuito de selecionar as alternativas pertinentes para a 

eletrificação rural descentralizada, em comparação com a extensão de rede.  

No quinto capítulo, apresenta-se o estudo de caso, que traz a análise de 

viabilidade para um típico sistema comunitário.  

Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões e recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2.            POBREZA E ENERGIA ELÉTRICA 

 

Nos anos 60 o conceito mais imediato de pobreza estava relacionado à falta ou 

escassez de renda (LAVINAS, 2003). A pobreza vista de forma absoluta representa a 

situação em que a sobrevivência física dos indivíduos encontra-se ameaçada. Uma das 

formas de se determinar a pobreza absoluta é através da linha de indigência que avalia a 

capacidade da família de satisfazer suas necessidades mínimas de alimentação. 

Nos anos 70, em reposta aos conceitos limitados de pobreza, surge uma nova 

categoria de necessidades básicas que incorpora, além da alimentação, outras 

necessidades na cesta de consumo (LAVINAS, 2003). Por conseguinte, a pobreza passa 

a ser vista como um fenômeno de caráter relativo. Nesse contexto, passa-se de uma 

abordagem centrada exclusivamente na renda para um enfoque mais amplo, o da falta 

de recursos. A pobreza relativa indica a situação em que as necessidades básicas em 

função do modo de vida predominante da sociedade não estão satisfeitas. Nesse caso, 

utiliza-se a linha de pobreza para determinar a capacidade da família de satisfazer suas 

necessidades básicas de moradia, vestuário e alimentação. 

Em geral utiliza-se a variável renda para medir o nível de pobreza da 

população. O indicador usualmente utilizado pelas Nações Unidas e reconhecido 

mundialmente para mensurar a pobreza é o percentual da população que vive com 

menos de US$ 2,00 por dia. A miséria é mensurada pela linha de indigência, que 

engloba as pessoas que recebem menos de US$ 1,00 por dia. No Brasil as linhas de 

pobreza e de indigência consideram os valores de ½ e ¼ do salário mínimo3, 

 
3 A partir de 1° de abril de 2006 o salário mínimo brasileiro passa do valor de R$ 300,00 para R$ 350,00, 
de acordo com a Lei 11.321/2006. Considerando o salário mínimo de R$ 300,00 (vigente em 2005) e a 
taxa de câmbio média de 2005 onde US$1 = R$ 2,435 (IPEA, 2005), as linhas de pobreza e indigência 
estimadas, respectivamente, a partir de ½ e ¼ do salário mínimo corresponde aos brasileiros que ganham 
menos de US$ 2,05/dia e US$ 1,03/dia.  
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respectivamente. Em função da rigidez inerente a tais formas de se mensurar a pobreza, 

metodologias mais elaboradas foram desenvolvidas ao longo dos anos.
4
 

A definição de uma vertente nutricionista passou a definir a pobreza como a 

condição de não satisfação de necessidades básicas de subsistência. Neste caso, a 

miséria está associada à incapacidade de dispor de uma alimentação suficiente do ponto 

de vista calórico, que segundo a Agência da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO), gira em torno de 2.000 a 2.500 kcal/dia (FAO/OMS, 

1985).5 Desta forma, estima-se o custo monetário da cesta de alimentos que compreende 

as calorias julgadas necessárias e identifica-se o número de pessoas que não recebem o 

suficiente para suprir estas necessidades. Seguindo esta linha, estimativas recentes do 

Centro de Estudos Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/IBRE/FGV, 2005) 

destacam que a miséria no Brasil, no ano de 2003, atingia cerca de 26,23% de 

brasileiros.6 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2005) consideram 

que, em 2003, 39,16% da população brasileira estava abaixo da linha de pobreza, ou 

seja, com renda domiciliar inferior a dois salários mínimos e, dentre estes, 16,7% eram 

considerados miseráveis.7 Para a Organização das Nações Unidas (PNUD, 2005) pelo 

 
4 Na União Européia, o conceito de pobreza relativa aborda os indivíduos com rendimento fixado no 
percentual de 2/3 da renda mediana disponível, caracterizando este público como alvo potencial de 
políticas assistencialistas (LAVINAS, 2003). Estatisticamente, a mediana é uma informação mais 
representativa da renda de uma população do que o seu valor médio, pois a mediana não sofre influência 
dos valores extremos. 
5 Os parâmetros periodicamente divulgados pela FAO relativos às necessidades dos diferentes nutrientes 
são utilizados como base para o estabelecimento das necessidades nutricionais médias da população que 
se deseja estudar. No Brasil, somente as necessidades calóricas são utilizadas em vez de toda a gama de 
necessidades nutricionais (proteína, vitamina e minerais), pois se acredita que seja suficiente para a 
escolha de uma dieta (ROCHA, 2000). 
6 Esse número é obtido a partir de uma linha de miséria correspondente a R$ 108,00 mensais que 
representa a cesta de alimentos que garante o consumo diário de 2.888 calorias, utilizando os dados da 
Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD) de 2003. 
7 Em 2004 a proporção de pobres e miseráveis caiu para 33,6% e 13,1%, respectivamente. 
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cálculo do Índice de Pobreza Humana (IPH)
8
, no ano de 2003, cerca de 10,3% dos 

brasileiros eram pobres. E entende como miseráveis aqueles 8,2% dos brasileiros cuja 

renda era inferior a um dólar por dia (PNUD, 2005). 

Tabela 1: Percentual da População Brasileira Vivendo com Renda Inferior aos 
Níveis da Linha de Pobreza e Miséria - 2003 

Abaixo da Linha de 
Pobreza

Abaixo da Linha de 
Miséria

IPEA 39,16 16,7
ONU 10,3 8,2
FGV 26,23

Percentual da População Brasileira
Fonte

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os diferentes números apresentados na Tabela 1 emergem em função dos 

diversos critérios e indicadores utilizados. Desta forma, os conceitos de pobreza e fome 

se confundem. ROCHA (2003) destaca a importância de se diferenciar os conceitos de 

pobreza, indigência, fome e desnutrição, sob pena de navegar-se ao sabor de prioridades 

distorcidas e números míticos. 

No entanto, apesar dos indicadores variarem de acordo com a metodologia 

implementada, o importante é que a problemática da pobreza é reconhecida em qualquer 

método utilizado. Tanto no enfoque de pobreza absoluta quanto no de pobreza relativa, 

a metodologia empregada baseia-se no emprego de determinada linha de pobreza, 

elaborada com base na definição de níveis de carência. A partir de então, a 

problematização gira em torno da definição do que são necessidades e quais são aquelas 

consideradas básicas.  

                                                 
8 Índice de Pobreza Humana (IPH). Criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), leva em conta fatores como o percentual de pessoas sem expectativa de viver até os 40 anos, de 
desempregados de longo prazo e de analfabetos funcionais. No ranking de 2003, o Brasil aparece em 18º 
lugar entre 94 territórios classificados no bloco das “nações em desenvolvimento”, com 11,4%. Segundo 
a metodologia do IPH, esse valor reflete a porcentagem de brasileiros com privações graves nos três 
aspectos do desenvolvimento humano medido pelo IDH: longevidade, conhecimento e padrão de vida 
digno. No caso do Brasil, o índice é uma média ponderada dos 11,5% de crianças nascidas vivas que não 
devem ultrapassar os 40 anos de idade, dos 12,7% de analfabetos com 15 anos ou mais, dos 13% da 
população sem acesso a água tratada e dos 6% de crianças até 5 anos de idade com deficiência de peso. 
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“Segundo Max-Neef, Elizanlde e Hopenhayan, as 

necessidades humanas constituem um sistema interrelacionado e 
interativo, composto por dois grandes grupos: (i) as necessidades 
existenciais que dizem respeito ao ser, ao ter, ao fazer e ao interagir ; 
e (ii) as necessidades axiológicas, que tratam da subsistência, da 
proteção, do afeto, da compreensão, da participação, da criação, do 
ócio, da identidade e da libertade. Esse sistema dispensa uma 
hierarquização - ou a dicotomia entre o que é fundamental e o que 
não é -, pois todas essas necessidades mostram-se essenciais e devem 
ser garantidas em quantidade suficiente”. (MAX-NEEF apud 
LAVINAS, 2003) 

 

Destarte, nas últimas décadas, a pobreza cedeu lugar à exclusão. A exclusão 

social representa um conceito mais amplo que vai além do registro da carência ou do 

déficit de renda, transitando do universo restrito do não atendimento das necessidades 

básicas e vitais para o espaço da equidade, da emancipação e do pertencimento 

(LAVINAS, 2003). Segundo INSOJA (1998) excluído é o indivíduo que não alcança 

um conjunto de mínimos sociais que lhe permita o exercício da cidadania e o usufruto 

de uma qualidade de vida próxima ao padrão médio existente no país (Apud 

KRUTMAN, 2004). 

A visão de AMARTYA SEN (1992) corrobora com a compreensão de que tão 

importante quanto ter suas necessidades básicas atendidas é dispor de condições - meios 

para funcionar (functionnings) - e um conjunto de habilidades ou capacidades vitais - 

capacidades (capability set) - que permitam obter a satisfação das necessidades. Ao 

invés de se deter no rendimento monetário disponível, SEN valoriza o conjunto de 

habilidades e capacidades ao alcance de cada indivíduo. Posto isso, entender a pobreza 

como um fenômeno multidimensional é fundamental para perceber a importância de 

políticas para fornecer os meios e as capacidades para que o indivíduo alcance a 

adequação social, favorecendo o desenvolvimento sustentável. 

Apesar da questão do Acesso à Energia não ter sido tema contemplado na 

United Conference on Environment and Development no Rio de Janeiro em 1992, e não 



 11
constar nos 40 capítulos da Agenda 21, o acesso à energia tem sido associado 

constantemente à redução da pobreza em foros como o United Nations Commission on 

Sustainable Development (CSD), onde se reconheceu que as metas de redução de 

pobreza expressas no Millenium Assembly of the United States não serão atingidas sem 

um aumento de acesso à energia moderna pelo mundo pobre (MUYLAERT, 2004). 

Portanto, o acesso à energia através de fontes renováveis e alternativas, tais como 

painéis fotovoltaicos, geradores de energia eólica, entre outras tem sido objeto de 

diversas redes em âmbito internacional e tem servido como abertura de mercado para 

tecnologias desenvolvidas em países industrializados (MUYLAERT, 2004). 

Entre estas iniciativas pode-se mencionar a rede denominada GNESD – 

Global Network on Energy for Sustainable Development – com a participação de 20 

universidade e institutos de pesquisa de países em desenvolvimento (Fundação 

Bariloche – Argentina, COPPE/UFRJ e CENBIO/USP – Brasil, TERI – Índia, entre 

outros) e países desenvolvidos (ECN – Holanda, NREL – Estados Unidos, entre outros). 

Esta rede desenvolve estudos nas áreas de energia, desenvolvimento e meio ambiente, 

identificando as condições de países em desenvolvimento e propondo políticas visando 

melhorar os diálogos Norte-Sul e Sul-Sul.  

Estudos desenvolvidos em diversos países como China, África, Argentina e 

Brasil apontam que a deficiência do acesso à energia elétrica e a dependência da 

biomassa tradicional gera problemas de saúde e degradação ambiental. Os dados 

apresentados pelo GNESD (2006) indicam que nos países em desenvolvimento os 

déficits de energia ainda são elevados e que o acesso ás fontes mais modernas de 

energia é extremamente baixo.  

Contudo, segundo GNESD (2006) existe, nestes países, uma riqueza de 

recursos com potencial para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, 
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respeitando as condições locais. Além disso, observam que apesar de muitos destes 

países apresentarem experiência com fontes renováveis de energia, os resultados 

esperados não são alcançados. O principal problema encontrado é a falta de 

sustentabilidade de tais iniciativas, que decorrem da importação de tecnologias 

sofisticadas de produção de eletricidade, que na maioria das vezes, dependem de altos 

subsídios ou são patrocinadas por doadores de países desenvolvidos (GNESD, 2006).  

Os estudos (GNESD, 2006) concluem que para o atendimento através de 

fontes renováveis de energia deve-se incluir na avaliação do sistema a capacidade de 

manutenção do mesmo. Além disso, apontam que a comunidade deve ser consultada 

para se avaliar a real necessidade e disponibilidade local para que não haja distorções 

entre a oferta e a demanda de energia.    

 

 

2.1.        POBREZA E DESENVOLVIMENTO 

 
A preocupação ambiental e a crítica ao modelo de desenvolvimento 

econômico, cujos grandes marcos foram a Conferência de Estocolmo e o Relatório 

Limites do Crescimento, nos anos 70, representam as primeiras iniciativas rumo à 

aplicação prática do conceito do desenvolvimento sustentável. Foi nesta época que 

ocorreu uma clara divisão de grupos – os favoráveis ao crescimento acima de tudo, 

denominados de grupo dos desenvolvimentistas; e os contrários a este, que ficaram 

conhecidos como grupo do crescimento zero. Estes últimos criticavam ferozmente o 

desenvolvimento econômico, pelo indicativo de esgotamento dos recursos naturais, pelo 

crescente aumento da geração de poluição e pelo crescimento demográfico.  
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Contudo, apareceu uma via mediana entre eles, que trouxe o conceito de 

desenvolvimento sustentável, onde a viabilidade econômica deve estar associada às 

questões sociais e ambientais. Segundo SACHS (2000), além do meio ambiente 

saudável, é imprescindível a geração de emprego, a superação da pobreza e da 

desigualdade social como pontos fundamentais para se atingir um novo modelo de 

desenvolvimento. O apoio à agricultura familiar, a valorização da biomassa, a maior 

participação de energias limpas na matriz energética nacional e a prorrogação da vida 

útil dos objetos são alguns exemplos de ações em prol da sustentabilidade.  

A sustentabilidade envolve, de forma integrada, as dimensões econômico-

social, geo-ambiental, científico-tecnológica e político-institucional. A idéia primordial 

deste conceito é a de permanência, de durabilidade dos resultados ao longo do tempo, 

demandando uma mudança comportamental da sociedade visando a adoção de atitudes 

responsáveis diante de recursos limitados, em benefício próprio e das gerações futuras. 

A durabilidade é uma conseqüência da sustentabilidade, da capacidade de auto-

organização do sistema que garante a sua continuidade (KRUTMAN, 2004). 

A realidade vem demonstrando que as políticas sociais convencionais, ou seja, 

de caráter assistencialista ou compensatório, mostram-se impotentes para superar os 

bolsões de pobreza, gerar oportunidades de capacitação profissional, criar novos postos 

de trabalho e induzir à inclusão social. Já as políticas estruturais que visam repartir a 

renda por meio da redistribuição de ativos (ou bens de produção), garantindo aos mais 

pobres a posse de volumes suficientes de terra, capital físico e humano gerariam as 

condições para superação do patamar de pobreza (reforma agrária, microcrédito, 

capacitação profissional). Com isso, elas podem efetivamente reduzir a pobreza de 

forma duradoura, garantindo a inclusão dos grupos ora alijados dos mínimos sociais 

(KRUTMAN, 2004). 
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Neste contexto se insere a importância do fornecimento de serviços básicos 

como água, luz e esgoto na busca do desenvolvimento sustentável, uma vez que a falta 

destes serviços está diretamente relacionada à exclusão dos direitos à cidadania.   

 

 

2.2.        ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO 

 
O déficit de cobertura energética representa um obstáculo à viabilização da 

oferta de serviços básicos, tais como água, saúde e educação, principalmente nas zonas 

rurais. Como exemplo, as escolas em regiões sem luz não podem oferecer os cursos 

noturnos, único período que os trabalhadores rurais podem freqüentar as aulas. 

Neste sentido, a eletrificação rural representa uma condição necessária para o 

desenvolvimento, mas não suficiente. Diversas experiências apontam que a eletrificação 

rural, por si só, atende as necessidades de consumo doméstico, gerando uma melhoria 

no bem-estar das famílias. Para proporcionar condições reais de desenvolvimento é 

fundamental que o suprimento de energia seja estendido para a produção. 

Em estudos desenvolvidos pelo CEPEL, Centro de Pesquisas em Energia 

Elétrica, e pela ELETROBRAS, Centrais Elétricas Brasileiras S.A, relacionados à 

análise dos impactos socioeconômicos do Programa Nacional de Eletrificação Rural 

(PNER)9, lançado em 1999, verifica-se a penetração da energia elétrica, promovendo a 

substituição das fontes tradicionais de energia. No perfil declarado pelos domicílios 

rurais para os gastos com energia houve uma redução no consumo de GLP e óleo diesel 

 
9 O mais recente PNER (conhecido também como Programa Luz no Campo) foi uma iniciativa do 
Governo Federal com o objetivo de eletrificar de forma regular e segura, cerca de 1.000.000 propriedades 
em quatro anos. Teve início em 1999 e as últimas ligações foram feitas em meados de 2004, neste período 
foram realizadas cerca de 600.000 ligações. A abrangência da pesquisa realizada no âmbito do PNER 
compreende o estudo de 17.102 questionários aplicados nas áreas rurais de 21 estados brasileiros, sendo a 
amostra dividida entre 8.888 propriedades pesquisadas na fase anterior à eletrificação e 8.214 
propriedades com pelo menos dois anos de eletrificação. 
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após a eletrificação e a energia elétrica passou a representar 40% dos gastos médios com 

energia, substituindo completamente insumos como pilha, vela, lenha e querosene. No 

entanto, a expectativa de um aumento da renda não se confirmou, indicando a 

necessidade de aportes e ações paralelas (CEPEL, 2006). 

Sendo assim, a ELETROBRAS, designada pelo Ministério das Minas e 

Energia, desenvolveu projetos com o intuito de fomentar a utilização racional da energia 

elétrica para fins produtivos no meio rural. Estes projetos funcionam em paralelo com 

os programas de eletrificação rural através da implantação de Centros Comunitários de 

Produção, também conhecidos como CCPs. Estes centros têm como objetivo: estimular 

o associativismo entre os produtores rurais; promover o uso racional da energia elétrica; 

reduzir custos de produção; aumentar a renda familiar e incentivar a fixação da família 

do produtor rural no campo (BRAME, 2005). 

O primeiro CCP foi inaugurado em 2003, com produtores de leite do 

município de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro. O processo de resfriamento do 

leite valorizou o produto e o poder de barganha junto aos compradores, uma vez que a 

localização da CCP procurou minimizar o tempo gasto com o transporte entre a 

propriedade do produtor e os tanques de resfriamento do CCP. Sendo assim, o 

compromisso com o horário de ordenha, transporte e resfriamento de acordo com as 

normas do Ministério da Agricultura possibilitou a garantia da qualidade do produto e 

aumentou o tempo de armazenagem da produção. Os resultados da pesquisa realizada 

pela ELETROBRAS indicam um aumento nos rendimentos dos produtores filiados ao 

CCP em relação aos outros produtores de leite (BRAME, 2005). 

O acesso à energia elétrica no Brasil tem apresentado uma evolução favorável, 

apesar de lenta. Isto se deve às políticas adotadas com o objetivo de estender a rede 

elétrica para a periferia das áreas urbanas e para as áreas rurais. Na Figura 1 observa-se 
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a evolução do acesso à energia elétrica no Brasil, entre 1986 e 2002. O maior 

crescimento ocorreu na área rural, onde o percentual de domicílios atendidos passou de 

menos de 10% no início da década de 70 para mais de 60% na metade dos anos 90. De 

acordo com a Figura 1 observa-se que praticamente todos os domicílios urbanos estão 

conectados à rede elétrica, o que restringe o problema da universalização do acesso à 

energia elétrica aos domicílios rurais. 
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Fonte: Filho, 2005. 

Figura 1: Domicílios com Energia Elétrica nos Meios Urbano e Rural e no País 
como um todo (%) 

 

Apesar de a situação ter melhorado ao longo dos anos em termos percentuais, 

o Governo Federal estima que ainda existam cerca de 11 milhões de pessoas sem 

energia elétrica (GOLDEMBERG, LA ROVERE, COELHO et al., 2004). Ao 

compararmos com outros serviços, observa-se que o suprimento de energia elétrica é o 

serviço que apresenta os melhores percentuais de cobertura (Figura 2). Principalmente, 

quando se observa o meio rural, dos domicílios permanentes que se encontram na área 
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rural 82% possuem energia elétrica e apenas 21% e 20% destes domicílios, 

respectivamente, apresentam situação adequada de água e esgoto10.  
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Fonte: Elaboração Própria, com base em PNAD, 2004. 

Figura 2: Domicílios Particulares Permanentes Providos de Serviços Básicos nos 
Meios Urbano e Rural e no País como um todo (%) - 2004 

 

Destarte, percebe-se que o meio rural corresponde a situações mais precárias 

de qualidade de vida, considerando o acesso aos serviços básicos, como mostra a Figura 

2. Além da precariedade dos serviços, estudos da FGV (CPS/IBRE/FGV, 2005) 

apontam que o percentual da população que vive abaixo da linha de miséria é maior no 

meio rural (51%) do que no meio urbano (25%)11.  

Segundo o MME (2004) existem cerca de 2 milhões de domicílios rurais não 

atendidos, correspondendo a 80% do total nacional da exclusão elétrica, ou seja, 10 

milhões de brasileiros vivem no meio rural sem acesso a esse serviço público. Além do 

déficit de energia elétrica ser exclusivamente das áreas rurais, ele também é 

                                                 
10 Nesse caso, considera-se que possui a forma adequada de abastecimento de água o domicílio que está 
ligado à rede coletora e possui canalização interna. Para o esgotamento sanitário identificam-se os 
domicílios com rede coletora ou fossa séptica.     
11 Vale lembrar que a linha de miséria calculada pela FGV correspondente ao valor que a pessoa deve 
receber por mês para garantir a cesta de alimentos que equivale ao consumo diário de 2.888 calorias. 
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desproporcional entre as regiões do país. Dos 5.507 municípios brasileiros, apenas 214 

têm todos os domicílios com energia elétrica. No Nordeste existem apenas três: Ouro 

Velho, na Paraíba, Fernando de Noronha e Toritama, ambos em Pernambuco 

(GOLDEMBERG, LA ROVERE, COELHO et al., 2004). Verifica-se na Figura 3 que 

os maiores percentuais de domicílios rurais não atendidos estão nas regiões Nordeste e 

Norte.  

58%23%

9%
6% 4%

Nordeste Norte Sudeste Sul Centro Oeste

 

Fonte: MME, 2004.  

Figura 3: Localização Regional dos Domicílios Rurais sem Atendimento de 
Energia Elétrica (%) 

 

De fato, a histórica desigualdade socioeconômica no Brasil, além de ser 

percebida entre o meio rural e o urbano, é amplamente retratada entre suas regiões, 

sendo o Norte e o Nordeste as mais carentes. Estas regiões apresentam os municípios 

com os piores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH12 (Figura 4B) e os maiores 

                                                 
12 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado em 1990 pelos economistas Mahbub ul Haq e 
Amartya Sen visando medir o nível de desenvolvimento humano entre regiões. Utiliza como critério os 
indicadores de longevidade (esperança de vida ao nascer), educação (alfabetização e taxa de matrícula) e 
renda (PIB per capita). O valor do IDH representa a média aritmética simples dos três sub-índices: IDH_E 
para educação, IDH_L para saúde (ou longevidade) e IDH_R para renda. O índice varia de 0 (nenhum 
desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 têm 
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percentuais de domicílios não atendidos pela energia elétrica (Figura 4A). No estado da 

Bahia a maioria dos municípios tem de 17 a 74% das pessoas morando em domicílios 

sem energia elétrica, representando os menores percentuais de atendimento. Na Bahia 

também se encontram os municípios com os menores valores do IDH, a maioria deles 

apresentam IDH entre 0,47 e 0,61. O IDH é um índice que varia entre 0 e 1, portanto 

quanto mais próximo de 1 maior é o nível de desenvolvimento do município. 

 

Fonte: MME , 2005. http://www.mme.gov.br/ 

Figura 4: Mapas de exclusão de energia elétrica (A) e de desenvolvimento (B) 

 

Segundo informações do Ministério de Minas e Energia, o estado da Bahia 

possui o maior número de domicílios sem energia elétrica, principalmente pelo fato de 

ter a maior população rural do país e uma grande extensão territorial (567.000 Km2). De 

                                                                                                                                               
desenvolvimento humano considerado baixo; os países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados 
de médio desenvolvimento humano; países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano 
considerado alto. O IDH do Brasil em 2003 é 0,792, representando a 63º posição no ranking dos países. O 
primeiro país do ranking é a Noruega (IDH = 0,963), seguido pela Islândia (0,956) e Austrália (0,955). Os 
Estados Unidos ocupam a 10º posição com o IDH de 0,944.  
 
 

http://www.mme.gov.br/
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acordo com a Figura 5 constata-se que a Bahia possui cerca de 420.000 domicílios 

rurais sem energia elétrica. 
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Fonte: ABRADEE, 2003 (Apud RODRIGUES, 2005) 

 

Figura 5: Número de Domicílios Rurais sem Energia Elétrica (x 1000) 

 

No entanto, existe uma série de divergências quanto ao número da população 

sem acesso à energia elétrica, isto significa que a população excluída ainda pode ser 

bem maior. As divergências ocorrem devido às diferenças nas definições entre 

propriedade, domicílio e consumidor13 rural determinadas pelos órgãos de pesquisa 

oficiais. Além disso, algumas concessionárias, como a COELBA, consideram 

consumidor rural aquele que tem perfil produtivo, os consumidores de baixa renda que 

não desenvolvem nenhum tipo de produção agrícola na área rural são considerados 

consumidores residenciais. 

É neste contexto que emerge a motivação para a escolha do estado da Bahia 

como estudo de caso do presente trabalho. Afinal, a análise de tal estudo irá refletir o 

perfil do meio rural de uma das regiões mais precárias do país. 

                                                 
13 Entende-se como consumidor o domicílio ou a propriedade que está conectada à rede de energia 
elétrica. Para a ANEEL consumidor atendido é o titular da unidade consumidora atendida diretamente por 
sistema da concessionária, conforme regulamentação (Resolução ANEEL N° 223/2003). 
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A constatação da relação entre desigualdade e acesso à eletricidade reforça a 

importância da universalização para o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, não 

podemos encarar o atendimento da energia elétrica como uma política assistencialista. É 

necessário que os projetos de eletrificação venham acompanhados de outras políticas de 

incentivo à produção, à renda e à educação, para que realmente se promova o 

desenvolvimento sustentável, uma vez que a energia por si só dificilmente resolverá a 

questão da desigualdade nessas regiões. 
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3.            A QUESTÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA 

 
No capítulo anterior verifica-se que as áreas rurais das Regiões Norte e 

Nordeste do país são aquelas com os mais baixos níveis de desenvolvimento e onde se 

encontra o grande déficit de energia elétrica. Isto se deve à política de desenvolvimento 

adotada no Brasil ao longo dos anos, baseada num rápido processo de industrialização, 

que estimulou o rápido processo de urbanização e orientou o setor energético nacional 

para a produção centralizada de grandes blocos de energia, adequada ao atendimento de 

grandes concentrações de consumo. A incapacidade de satisfazer as necessidades da 

população distante dos grandes centros de consumo provocou um distanciamento ainda 

maior no padrão de vida da população excluída.  

O setor elétrico classificado como uma “indústria de rede”, ou o conjunto das 

indústrias dependentes da implantação de malhas (ou redes) para o transporte e 

distribuição ao consumidor dos seus respectivos produtos, caracteriza-se por um lado 

como um monopólio natural. Por outro, percebe-se a presença de fortes elementos de 

serviço público, ou seja, indústrias de importância estratégica cujo funcionamento 

afetaria o interesse geral. A conjunção destas características justificam o processo de 

intervenção do poder público, manifestado pela nacionalização dos serviços ou pela 

regulamentação (DIAS, 1997).   

Neste contexto, o suprimento de energia elétrica deve ser garantido pelo 

Estado como parte de sua função social, enquanto o fornecimento fica a cargo das 

concessionárias. Estas são empresas e têm a natural preocupação com a geração de 

receitas e a manutenção da rentabilidade de seu sistema financeiro. Desta forma, as 

concessionárias não têm interesse em realizar investimentos sem margem de lucro, o 

que as leva a preferir projetos onde o consumo de energia seja suficiente para garantir o 
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retorno financeiro. Para contornar esta questão o Governo Federal estabeleceu metas e 

criou mecanismos de financiamentos para as concessionárias, com o intuito de garantir 

a universalização do acesso à energia elétrica. 

As grandes extensões territoriais do Brasil e as características do setor 

elétrico14 colaboram para os altos custos de atendimento das áreas isoladas e das 

comunidades dispersas.  Desta forma, verifica-se que as áreas dispersas com baixa 

demanda de energia não representam áreas de interesse para as concessionárias, 

dependendo de políticas públicas para garantir de forma eqüitativa o atendimento de 

todos os cidadãos brasileiros. 

Atualmente, um dos grandes desafios da sociedade é suprir a população com a 

energia necessária para o seu desenvolvimento e fazer com que este suprimento seja 

feito de forma sustentável, ou seja, de forma compatível com o meio ambiente e com as 

condições socioeconômicas da população. Neste contexto, a geração descentralizada de 

energia elétrica representa uma solução para o resgate da dívida social para com a 

população excluída, além de garantir compatibilidade técnica e ambiental dos 

empreendimentos. O uso de energias renováveis para geração descentralizada de 

energia elétrica, fora da rede, pode ser econômico e contribuir para a universalização do 

acesso. Isto é muito importante, para que o programa de universalização do uso e do 

acesso à energia elétrica praticado atualmente, incorpore as imensas possibilidades de 

atendimento através da geração distribuída a partir de fontes renováveis. 

 
14 O setor elétrico brasileiro apresenta geração predominantemente hidrelétrica, que se caracteriza pela 
produção distante dos centros de consumo, implicando na necessidade de um grande sistema de 
transmissão que garanta o atendimento de energia elétrica aos consumidores de forma regular e segura. O 
sistema elétrico de transmissão é composto por duas redes básicas - uma radial (Sistema Norte/Nordeste) 
e outra densa e entrelaçada (Sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste), em processo de crescente interligação – 
que formam mais de 80.000 km de circuitos, ligando as usinas geradoras às subestações próximas aos 
grandes centros de consumo. As localidades não conectadas aos sistemas interligados são chamadas de 
sistemas isolados (que compreendem grande parte da Região Norte e Oeste), sendo supridas, geralmente, 
por geração local. Os sistemas isolados abrangem uma área de 45% do território nacional. Com 
aproximadamente 1,2 milhão de consumidores, um contingente equivalente a 3% da população brasileira. 
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Estudos publicados desde o fim da década de oitenta apontam para um papel 

dominante das fontes renováveis a fim de reduzir os níveis de emissões de gases efeito 

estufa. O próprio relatório de Brundtland (1987), ponto de partida para a mobilização 

internacional sobre o risco dos gases efeito estufa, enfatiza em sua conclusão que para 

assegurar o desenvolvimento sustentável as energias renováveis formarão o fundamento 

da estrutura energética global.  

Em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (UNFCCC) tem como objetivo estabilizar as concentrações atmosféricas dos 

gases efeito estufa (GEE). A Convenção do Clima entrou em vigor em 1994 onde os 

países mais desenvolvidos assumem compromissos de reduzir suas emissões gases 

efeito estufa. Em 1997 foi adotado o Protocolo de Quioto e determina que os países 

incluídos no Anexo I (países industrializados) devem reduzir suas emissões de GEE em 

pelo menos 5,2% abaixo dos níveis de 1990, nos anos de 2008 a 2012 (UNITED 

NATIONS, 1998).  

O Protocolo de Quioto estabelece três mecanismos conhecidos como 

Comércio de Emissões – CE, Implementação Conjunta – IC e Mecanismo do 

Desenvolvimento Limpo – MDL. Estes mecanismos têm por objetivo ajudar os países 

industrializados reduzir as emissões de GEE em países cujo custo marginal de 

abatimento seja menor. Sendo que o MDL tem a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Desde então a promoção de eletricidade gerada a partir de 

fontes energéticas renováveis energia pode ser certificada como redução da emissão de 

carbono no contexto do MDL. 

Neste contexto, o presente trabalho procura avaliar alternativas de geração 

elétrica descentralizada para o estado da Bahia. O estudo de caso escolhido visa a 

representação de uma das áreas prioritárias para a introdução de geração descentralizada 



 25
de energia elétrica, pois além de ser o estado com o maior número de domicílios rurais 

sem acesso à energia elétrica (como foi visto na Figura 5) há algumas áreas onde o 

atendimento via extensão de rede é inviável em função das grandes distâncias até as 

linhas de transmissão existentes.  

Antes da análise de viabilidade é fundamental traçar um panorama da 

universalização no Brasil (seção 3.1), destacando os programas que já foram 

implementados, a legislação vigente e os mecanismos de viabilização econômica. Além 

disso, cabe identificar na literatura como vêm sendo tratados, até então, os custos das 

alternativas energéticas para a geração de energia elétrica (seção 3.2).   

 
 
 
3.1.        PANORAMA DA UNIVERSALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

O desafio da universalização da energia elétrica no Brasil é proporcional ao 

enfrentamento do alto nível de desigualdade social e regional do país. Segundo o 

Ministério de Minas e Energia (MME, 2004) 80% dos excluídos ao acesso da energia 

elétrica vivem no meio rural. O Brasil tem cerca de 80% da sua população vivendo na 

área urbana e 20% em áreas rurais. A população rural pode ser ainda maior se levarmos 

em consideração que o recorte urbano/rural utilizado nas estatísticas oficiais foi definido 

segundo critério legal datado de 1938 e que assimila sede administrativa e cidade. 

Segundo ELI DA VEIGA (2002) este é o maior equívoco de se trabalhar com as fontes 

oficiais e as representações do mundo rural que dela podemos extrair. 

A baixa atratividade da eletrificação rural para as concessionárias causa o 

baixo interesse de implementação da eletrificação rural sob a ótica privada. Como forma 

de reduzir essa desigualdade surgiram cooperativas de eletrificação rural, que em 
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conjunto com a participação financeira de governos estaduais e municipais buscavam 

fornecer eletricidade a pequenos núcleos populacionais. 

Os primeiros programas em escala nacional surgiram no início da década de 

70 com o auxílio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e 

do Ministério da Agricultura. O Grupo Executivo de Eletrificação Rural (GEER), o 

Fundo de Eletrificação Rural (FUER) implantaram o I e o II Programas de Eletrificação 

Rural (PNER), com empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e recursos da União. Entretanto, a distribuição por região das propriedades eletrificadas 

pelo GEER foi muito desigual. A Região Sul ficou com 56,3%, a Região Nordeste com 

25,5%, a Região Sudeste com 10,5% e a Centro-Oeste com 7,7% das propriedades 

eletrificadas (OLIVEIRA, 1998 Apud in SCHAEFFER, 2003). 

Segundo RIBEIRO (2002) esta desigualdade no atendimento se verificou até 

meados dos anos noventa, com os programas de eletrificação rural visando o 

atendimento de localidades com maior concentração populacional ou com maior poder 

econômico ou político. 

A distribuição de energia foi declarada como serviço público essencial de 

responsabilidade do Governo Federal na Constituição Brasileira de 1988. Desde então, 

teve início o lento processo de tentativa de estabelecer um modelo legal para a 

eletrificação rural. A Lei 9.427, em 1996, indicou que as concessionárias ou 

permissionárias seriam responsáveis pelo custo total do suprimento do serviço aos 

consumidores, que seriam responsáveis apenas pelo pagamento da tarifa. 

A Lei 10.438, de abril de 2002, responde especificamente à questão da 

universalização do acesso à energia elétrica. As concessionárias se tornaram 

responsáveis pela integridade do atendimento do mercado em sua área de concessão, 

sem discriminação de usuários rurais ou de baixa renda ou ônus de ligação para o 
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consumidor. Até então, as novas ligações dependiam da solicitação prévia do 

interessado e da sua participação financeira.
15  

                                                

A ANEEL torna-se responsável pelo estabelecimento de metas para que as 

concessionárias e permissionárias promovam a universalização do uso da energia 

elétrica. A Lei 10.438 ainda destaca os mecanismos para a viabilização econômica do 

processo de universalização como a Reserva Global de Reversão - RGR e a Conta de 

Desenvolvimento Energético - CDE. Tais mecanismos são descritos a seguir: 

 

• RGR → é um fundo administrado pela Eletrobrás que pode ser usado em 

programas de universalização. Este fundo é pago pelas concessionárias e 

permissionárias, sendo incluído nas tarifas de energia elétrica. Foi instituído 

como financiamento pela Lei 5.655/1971 e como subvenção econômica na 

forma da Lei 10.762/2003. A Lei 10.438/2002 determina sua utilização até 

2010; 

 

• CDE → criada pela lei 10.438 obtém recursos das penalidades aplicadas às 

concessionárias e permissionárias, do pagamento pelo uso de bens públicos e do 

pagamento das cotas anuais para comercialização de eletricidade. Seu objetivo é 

promover a eletrificação universal. A CDE tem duração prevista de 25 anos, 

tendo como ano base o ano de 2002.  

 

Outro subsídio existente é a Conta de Consumo de Combustível - CCC que é 

uma espécie de rateio entre os consumidores do sistema interligado destinada a cobrir o 

 
15 A participação do consumidor nos investimentos era definida pela Portaria nº5 do Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, hoje substituído pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL e Agência Nacional de Águas - ANA. 
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custo de combustíveis da geração térmica nos sistemas isolados. Foi criado, 

inicialmente, para apoiar a geração térmica baseada principalmente em diesel e 

concentrada na Amazônia. Posteriormente, foi estendido às fontes renováveis, quando 

em substituição ao diesel. É usada para cobrir distorções regionais e trazer a tarifa de 

localidades isoladas para os patamares praticados pelos consumidores atendidos pelo 

sistema interligado, cujo custo de geração é muito inferior (PEREIRA, 2000). De 

acordo com a Resolução Normativa 146/2005 o prazo para a sub-rogação dos benefícios 

do rateio da CCC para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados é abril de 

2022. 

Com relação ao Sistema Interligado Nacional - SIN, o Governo Federal 

determina o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas - PROINFA, instituído pela 

Lei nº 10.438 e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003. O PROINFA 

tem como objetivo a diversificação da matriz energética brasileira e a busca por 

soluções de cunho regional com a utilização de fontes renováveis de energia, mediante o 

aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis, 

aumentando a participação da energia elétrica produzida com base nas fontes renováveis 

no SIN.  

De acordo os resultados da primeira etapa do PROINFA, onde estava prevista 

a contratação de 3.300 MW divididos igualmente entre os três tipos de fonte, os 

contratos de compra de energia elétrica totalizaram 1.191 MW para as PCHs, 1.422 

MW para a energia eólica e apenas 685 MW para a biomassa (ELETROBRÁS, 2006).  

A Lei 10.438 também define o perfil dos consumidores16 de baixa renda que 

têm o direito de receber descontos na conta de luz. Os consumidores de baixa renda são 

 
16 Vale lembrar que o termo consumidor refere-se ao domicílio ligado à rede de energia elétrica. Para a 
ANEEL consumidor atendido é o titular da unidade consumidora atendida diretamente por sistema da 
concessionária, conforme regulamentação (Resolução ANEEL N° 223/2003). 



 29
aqueles que apresentam o consumo mensal de energia elétrica inferior a 80 kWh ou 

aqueles que consomem entre 80 e 220 kWh e estão incluídos em algum programa social 

do Governo, como o Programa Bolsa Família. Em alguns estados como o Piauí, cerca 

de 50% dos consumidores residenciais são classificados como consumidores de baixa 

renda (GOLDEMBERG, LA ROVERE e COELHO et al., 2004). 

Em novembro de 2003, a Lei 10.762 revisa a Lei 10.438 e dispõe sobre o 

Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços 

Públicos de Distribuição de Energia Elétrica. 

Ao longo dos anos o Governo Brasileiro e vários doadores, como o Banco 

Mundial, vêm apoiando uma série de diferentes iniciativas destinadas a promover a 

eletrificação rural. Nesse contexto, os principais esforços conduzidos pelo Governo 

foram o Programa Luz no Campo (que corresponde ao último PNER), administrado 

pela Eletrobrás, e o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 

(PRODEEM). Além disso, outras iniciativas não setoriais e descentralizadas foram 

realizadas em paralelo, tais como a do Ministério da Agricultura e do Programa do 

Banco Mundial para a Redução da Pobreza. 

Na verdade, o grande problema dos diversos programas de eletrificação rural 

implementados até então é a falta de coordenação. Cada programa opera num nicho 

particular e ao invés de se complementarem funcionam completamente isolados. 

Portanto, a necessidade de integração entre programas, agentes e tecnologias 

alternativas é muito importante para a sustentabilidade dos projetos.  

Nesse contexto, em 2003 o Governo Federal lançou o Programa Luz para 

Todos, que pretende acelerar o processo de universalização do acesso à energia elétrica, 

antecipando o prazo de 2015 para 2008. Com o intuito de incluir nas metas do programa 

o uso de fontes alternativas de energia o MME integra o PRODEEM, que passa por um 
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processo de revitalização, ao Luz para Todos. No entanto, o PRODEEM trata apenas de 

sistemas fotovoltaicos. O grande desafio seria integrar a eletrificação rural 

descentralizada e suas diversas formas de suprimento através de energia renovável 

(fotovoltaico, biodiesel, PCHs, sistemas híbridos, entre outros) nas metas para 

universalização.  

A seguir temos uma breve descrição dos programas mencionados 

anteriormente. 

 

PRODEEM → O Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios é 

um dos principais programas de governo direcionados à eletrificação fora de rede. O 

PRODEEM concentra-se em escolas, centros de saúde e outras instalações 

comunitárias. Foi criado por Decreto Presidencial em dezembro de 1994. De 1996 a 

2000 foram instalados painéis de sistemas fotovoltaicos em 3.050 pequenas 

comunidades, beneficiando 604 mil pessoas. 

Uma avaliação da primeira fase do PRODEEM determinou o impacto do 

programa em 43 comunidades de 10 estados brasileiros. Tal avaliação revelou que 

apenas 44 dos 79 sistemas instalados (56%) estavam operando de fato. Revelou também 

um quadro de disparidades entre os diferentes estados atendidos: enquanto em São 

Paulo e em Minas Gerais quase 100% dos sistemas estavam operando. Na Bahia apenas 

1/3 dos equipamentos estavam operando e nos estados do Ceará e de Alagoas nenhum 

dos sistemas estava operando devido à falta de manutenção e reposição de 

equipamentos. Em 2002, o MME voltou a discutir as diretrizes do programa analisando 

a melhor forma de expandi-lo de acordo com a recente lei de universalização, Lei 

10.438/02 (GOLDEMBERG, LA ROVERE e COELHO et al., 2004). 
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Assim, o PRODEEM foi reestruturado e incorporado ao Luz para Todos. O 

Plano de Revitalização e Capacitação do PRODEEM (PRC-PRODEEM) propõe a 

eletrificação de diversas escolas com o intuito de beneficiar 200 mil alunos da rede 

pública, treinar cerca de 400 técnicos, capacitar 14 mil agentes comunitários, além de 

recuperar 1.000 poços de água no Nordeste e 7 mil sistemas fotovoltaicos que 

apresentaram defeitos durante a primeira fase do programa. A principal mudança do 

PRC – PRODEEM está no conceito do programa. Antes era uma grande ação na área de 

infra-estrutura e hoje a intenção é se tornar um programa de inclusão social e 

desenvolvimento.  

Após a etapa de avaliação dos sistemas e dos convênios e da descrição do 

plano de ação do programa, foram estabelecidos o processo de capacitação e a 

realização de cinco projetos pilotos. Nestes projetos, sete sistemas fotovoltaicos, três 

sistemas de bombeamento e dois de iluminação pública foram revitalizados. Além 

disso, houve treinamento de técnicos e cerca de 1.100 pessoas foram diretamente 

beneficiadas (Brasil Energia, 2005). 

 

Luz no Campo → Lançado em dezembro de 1999, o Luz no Campo foi o maior 

programa de eletrificação realizado até então. Representou uma resposta do Governo 

Federal à paralisação que a eletrificação rural foi submetida depois da reestruturação do 

setor elétrico brasileiro. O Luz no Campo pretendia conectar 1 milhão de propriedades 

rurais, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de brasileiros, num horizonte de 4 

anos (ELETROBRÁS, 1999).  

Até março de 2004 aproximadamente 584.000 conexões tinham sido feitas, 

com investimentos em torno de 1,6 bilhão de reais. Observa-se na Tabela 2 que a 

maioria dos consumidores atendidos se encontra no Nordeste, que representava cerca de 
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40% da meta, e no Sudeste, que equivale a 25% da meta inicial do Programa Luz no 

Campo. 

Tabela 2: Consumidores1 Atendidos e Custo das Ligações do Programa Luz no 
Campo (valores referentes a março de 2004) 

Região Consum idores 
Atendidos

Custo das Ligações 
(R$/cons)

Norte 53.967 4.061,14
Nordeste 267.487 1.796,93
Centro Oeste 63.800 4.504,44
Sudeste 156.946 2.994,91
Sul 41.535 3.082,55  
1: Consumidor equivale ao domicílio ligado à rede de energia elétrica. 
Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 

 

Programa de Combate à Pobreza Rural do Banco Mundial → Foi financiado pelo 

Banco Mundial, operando com diferentes nomes em cada estado. O foco do Programa é 

a região Norte-Nordeste e a área mais seca do estado de Minas Gerais. O projeto inclui 

extensão à rede, sistemas solares e diversos projetos para desenvolvimento rural. O 

objetivo essencial relatado por este projeto é a sustentabilidade. Uma pesquisa 

divulgada em GOUVELLO (2003) identifica a baixa qualidade das instalações e a falta 

de mecanismos para a manutenção e reposição dos equipamentos como os principais 

problemas encontrados. 

 

Ministério da Agricultura → Através de dotações do orçamento federal, o Ministério 

transfere recursos a fundo perdido para as administrações municipais financiarem as 

ligações via extensão de rede. No entanto, os consumidores atendidos devem se 

enquadrar num perfil produtivo.          

                                                                                                                                                                          

Luz para Todos → Lançado em novembro de 2003, o Luz para Todos tem o objetivo de 

levar energia elétrica para cerca de 12 milhões de brasileiros até 2008, atingindo assim a 
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meta maior de universalização do acesso a serviços de energia elétrica no país ao longo 

do Brasil. O programa está orçado em R$ 7 bilhões e será feito em parceria com as 

distribuidoras de energia e os governos estaduais. O governo federal destinará R$ 5,3 

bilhões ao programa e o restante será partilhado entre governos estaduais e agentes do 

setor. Os recursos federais virão de fundos setoriais de energia - a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE) e a Reserva Geral de Reversão (RGR).  

O início do programa consiste na implantação dos Comitês Gestores 

Estaduais (CGEs) e as metas de atendimento para cada Estado estão definidas na tabela, 

a seguir, elaborada de acordo com informações do MME. As regiões com maior número 

de atendimentos a realizar são a Nordeste e a Norte, que correspondem a 66% e 21% do 

total de atendimentos previstos, respectivamente. 

Tabela 3: Metas de Atendimento dos Números de Ligações para cada Região do 
Brasil - Programa Luz para Todos 
2004 2005 2006 2007 2008

SUL 20.168 38.823 37.843 - -
SUDESTE 53.496 78.498 18.437 - -
NORTE 27.788 77.083 106.442 82.726 128.234
NORDESTE 100.274 248.494 295.910 265.374 248.216
CENTRO OESTE 16.522 39.599 26.990 - -  
Fonte: Comitês Gestores Estaduais - http://www.mme.gov.br/html/luzparatodos/comites.shtml 

 

Pode-se considerar que tais metas são ambiciosas. Afinal, das ligações 

previstas para todo o país em 2004 (Tabela 3) apenas 70 mil foram realizadas, pouco 

mais de 30 mil ocorreram de janeiro a março de 2005 (BRASIL ENERGIA, 2005).  

Para o MME o atraso no cumprimento das metas do programa ocorreu em 

função das dificuldades encontradas nas negociações dos contratos, sendo que um dos 

pontos delicados diz respeito aos custos de atendimento. 

Desta forma, os custos de atendimento representam o grande gargalo para a 

universalização do atendimento, tanto para as tecnologias tradicionais como a extensão 

http://www.mme.gov.br/html/luzparatodos/comites.shtml
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de rede quanto para os projetos de geração descentralizada de energia elétrica. 

Entretanto, estes últimos ficam em desvantagem no processo de tomada de decisão, pois 

além de possuírem elevada densidade de capital investido por consumidor se comparado 

com projetos tradicionais, estes últimos, não consideram externalidades e custos 

indiretos, o que resulta em uma perda de disponibilidade financeira para a aplicação da 

eletrificação rural descentralizada perante a energia elétrica em rede ou pelas mini-redes 

alimentadas por geradores diesel em sistemas isolados. 

A seguir apresenta-se uma breve descrição de como os custos das alternativas 

energéticas para a geração de energia elétrica foram considerados na literatura ao longo 

dos anos. 

 

 

3.2.        CUSTOS DAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS VIÁVEIS 

 

A rede de eletricidade é uma tecnologia amadurecida, plenamente dominada 

pelas empresas dos países em desenvolvimento, possuindo vantagens comparativas em 

relação às soluções individuais. Dentre elas pode-se citar as economias de escala na 

geração e a flexibilidade quanto às mudanças nos padrões de consumo dos usuários. No 

entanto, a extensão de rede apresenta limitações quando o volume de serviço a ser 

oferecido é restrito e a demanda é muito baixa (GOUVELLO, 2003). 

O custo de extensão da rede é proporcional à distância da linha a ser instalada 

e à densidade da região. À medida em que cai a densidade da região o comprimento da 

linha e os custos de atendimento por consumidor crescem rapidamente, aumentando os 

custos de investimento e os custos operacionais, cujos componentes englobam as 

perdas, a manutenção, a leitura dos medidores e a cobrança. 
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Desta forma, a baixa atratividade da eletrificação rural para as concessionárias, 

devido a uma relação custo-benefício desfavorável, torna a eletrificação rural um 

serviço de baixíssimo retorno para as empresas. Isto fez com que a eletrificação rural 

fosse subsidiada na maioria dos países do mundo, através de tarifas ou de contribuição 

do setor público via financiamentos.  

Para encontrar a solução ótima sob o aspecto tecnológico, de modo a 

maximizar o uso efetivo dos recursos financeiros, beneficiando as populações rurais 

sem eletricidade, é necessário definir o limite de competitividade relativa entre os tipos 

de tecnologias para a eletrificação rural. 

Tradicionalmente, o limite de competitividade relativa entre os tipos de 

eletrificação rural é definido pela distância máxima da extensão da rede, estimado a 

partir da Equação 1: 

 

C = f (d)         Equação (1) 

Onde: 

C = custo médio da ligação (extensão de rede); 
d = distância em km da comunidade até a rede MV existente. 
 
 
De acordo com a Figura 6 verifica-se a distância máxima com relação a outras 

formas de eletrificação rural. Para além desta distância máxima, que se altera com a 

carga, diz-se que a rede perdeu competitividade, ou seja, a fonte alternativa passa a ser 

mais vantajosa economicamente. Para esta análise deve-se identificar os custos de 

extensão da rede em função da distância e comparar com os limites das outras fontes de 

geração. 
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 Custo (R$) 

 

 

 

 

 
Distância (km) 

Limite de 
competitividade de uma 
fonte alternativa (ex: 
sistema fotovoltaico) 

Custo de extensão da rede 

Nota: Na verdade a reta que representa os custos de extensão da rede 
é uma aproximação linear de uma curva exponencial, pois existem 
mais perdas quanto maior à distância, onerando mais ainda os custos 
de extensão da rede. 

Figura 6: Custos da rede como função da rede existente 

 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos calculando os custos da rede com 

base no custo marginal de desenvolvimento. No entanto, até alguns anos atrás não 

existiam competidores com a tecnologia de rede, como os sistemas de geração 

descentralizada, com exceção dos geradores a óleo diesel. Na prática, o custo marginal, 

um conceito estatístico, não é muito útil para as tomadas de decisão de projetos 

individuais. Por exemplo: não é possível expressar o custo marginal como uma função 

da distância entre as vilas e a rede existente (GOUVELLO, 2003). Segundo este autor, 

para estabelecer funções de custos mais apropriadas para a escolha entre a extensão da 

rede e as novas tecnologias de pequena escala individual de geração, deve-se rever a 

arquitetura básica das extensões de rede. Os componentes básicos que compõem a 

extensão física da rede são as linhas de média voltagem (MV), usadas para cobrir a 

distância entre os distritos e as redes existentes, e as linhas de baixa voltagem (LV), que 

distribuem eletricidade de um transformador até os usuários do distrito. 

Para GOUVELLO (2003), na análise de um grande número de projetos rurais 

de extensão, para identificar a relação direta entre custos do projeto e a distância que 

separa as comunidades a eletrificar da rede existente nenhuma relação clara pode ser 



 37
estabelecida. Isto ocorre porque o custo da LV varia muito e depende essencialmente do 

número de domicílios em cada comunidade, que irá determinar o número de 

ramificações.  

A solução apresentada pelo autor consiste em determinar diferentes classes de 

projetos, estabelecidas de acordo com o número de usuários conectados e sob a 

condição de que as classes sejam cuidadosamente delimitadas. Sendo assim, o autor 

incorpora a dispersão dos consumidores na análise tradicional dos custos de 

eletrificação, conforme a Equação 2. 

 

CN = f (d)        Equação (2) 

Onde: 

C = custo médio da ligação (extensão de rede); 
d = distância em km da comunidade até a rede MV existente. 
N = dispersão da comunidade a ser atendida, ou seja, número dos grupos de 
domicílios apresentados num projeto (N = 1, 2, 3, ... n). 
 

Pode-se criar classes de dispersão onde o grupo N=1 representaria uma alta 

dispersão, ou seja, este grupo seria formado por poucos domicílios distantes entre si. O 

grupo N=2 seria o grupo de domicílios com dispersão média e o grupo N=3 o grupo 

com baixa dispersão. As classificações dos grupos e a quantidade de domicílios em cada 

grupo dependem do projeto que será analisado e da sensibilidade do analista. 

Em GOUVELLO (2003) a análise estatística de 94 projetos de eletrificação 

rural no Brasil, nas áreas de concessão da CEMIG, COELCE e COELBA, leva à divisão 

do projeto em quatro classes que determinam níveis diferentes de dispersão. Neste caso, 

excelentes correlações podem ser observadas entre o custo médio por consumidor e a 

distância da rede existente para cada nível de dispersão estabelecido, como se verifica 

na Figura 7. 



 38
 

 

 

 

  

 

 

 

Custo por domicílio 
conectado (US$) 

 

 

 

 

          N = 1 → menos de 7 domicílios atendidos; 
               N = 2 → entre 7 e 13 domicílios atendidos; 
                   N = 3 → entre 14 e 34 domicílios atendidos; 
                       N = 4 → entre 35 e 60 domicílios atendidos. 
 

Nota: Valores em US$ de 1997 
Fonte: Gouvello, 2003. 

Figura 7: Custo da rede como função da distância entre a
domicílios conectados 

 

Portanto, de acordo com a Figura 7, verifica-se que o

rede aumentam de acordo com a distância e com a quantidad

atendidos. Quanto maior a dispersão, menor é o numero de dom

é o custo de ligação. 

Estimativas da COELBA indicam que serão necess

torno de dois bilhões de reais para cumprir as metas de unive

área de concessão. A maior parte destes recursos deverá ser a

onde se encontra a maioria da população sem atendimento. 

COELBA (FILHO, 2005), 81.946 domicílios rurais estão sem

numa faixa de distância com necessidade de construção de ma
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0,5 km os custos caem para cerca de R$ 3.600,00.  Esses dados confirmam as diferenças 

de custo com relação à distância e ao número de consumidores ligados.   

Tabela 4: Distribuição de Domicílios Rurais sem Energia por Distância e Custo na 
Bahia 

Número de 
Projetos

Número de 
Domicílios Valor (milhões) Distância Valor Médio por 

Atendimento
1.514 4.694 17,00R$                             0 a 0,5 Km 3.610,33R$                 
570 3.682 14,00R$                             0,5 a 1 Km 3.835,98R$                 
825 7.543 33,00R$                             1 a 2 Km 4.386,32R$                 
670 8.056 41,00R$                             2 a 3 Km 5.034,60R$                 

1.048 16.918 93,00R$                             3 a 5 Km 5.520,88R$                 
866 19.046 109,00R$                           5 a 7 Km 5.737,13R$                 
739 20.395 123,00R$                           7 a 9 Km 6.021,60R$                 
996 35.660 218,00R$                           9 a 13 Km 6.117,23R$                 
771 35.304 238,00R$                           13 a 18 Km 6.742,93R$                 

1.056 81.946 658,00R$                          > 18 Km 8.028,23R$                 
Total Total Total Média Ponderada
9.055 233.244 1.544,00R$                       6.620,84R$                  

Nota: Valores em R$ de 2005.   
Fonte: FILHO (2005). 

 

Aplicando as quatro equações explicitadas na Figura 7 aos dados apresentados 

para o Estado da Bahia (Tabela 4) pode-se comparar os dados dos custos de ligação 

informados pela COELBA e os custos de ligação estimados segundo GOUVELLO 

(2003). Verifica-se na Tabela 5 que os custos de ligação, considerando um baixo nível 

de dispersão (equação CN=4)17, podem ser bem menores do que os apresentados pela 

COELBA. Além disso, para distâncias muito pequenas (inferiores a 1 km) os custos de 

ligação calculados com base nas equações apresentadas em GOUVELLO (2003) são 

bem menores do que os custos informados pela COELBA, independente do nível de 

dispersão. Com exceção da última faixa, onde para atender propriedades a uma distância 

de 50 km da rede elétrica os custos podem variar de R$ 10.287,00 para o nível de 

dispersão igual a quatro (35 a 60 domicílios atendidos) até R$ 114.303,00 para o nível 

de dispersão igual a um (menos de 7 domicílios atendidos). 

                                                 
17 Onde N = 4  → entre 35 e 60 domicílios atendidos. 
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Tabela 5: Custos de Ligação Informados pela COELBA x Custos Estimados 

Distância (km)1
Custo médio de 
ligação COELBA 

(MACHADO, 2005)

Custo de 
ligação2 C1

Custo de ligação2 

C2

Custo de 
ligação2 C3

Custo de ligação2 

C4

0,5 3.610,33R$                  2.631,00R$       1.690,50R$             2.352,50R$     832,50R$               
1 3.835,98R$                  3.759,00R$       2.290,00R$             2.564,00R$     928,00R$               
2 4.386,32R$                  6.015,00R$       3.489,00R$             2.987,00R$     1.119,00R$            
3 5.034,60R$                  8.271,00R$       4.688,00R$             3.410,00R$     1.310,00R$            
5 5.520,88R$                  12.783,00R$     7.086,00R$             4.256,00R$     1.692,00R$            
7 5.737,13R$                  17.295,00R$     9.484,00R$             5.102,00R$     2.074,00R$            
9 6.021,60R$                  21.807,00R$     11.882,00R$           5.948,00R$     2.456,00R$            
13 6.117,23R$                  30.831,00R$     16.678,00R$           7.640,00R$     3.220,00R$            
18 6.742,93R$                  42.111,00R$     22.673,00R$           9.755,00R$     4.175,00R$            
50 8.028,23R$                  114.303,00R$  61.041,00R$          23.291,00R$  10.287,00R$           

1: Para o cálculo do custo de ligação nas equações C1, C2, C3 e C4 o valor mais alto da faixa de distância 
apresentada na Tabela 4.  
2Os valores em dólar foram convertidos para real de acordo com a taxa de câmbio média do ano de 1997 
(onde US$1 = R$ 1,08) e ajustados para valores de 2005 de acordo com o IGP-M (IPEA, 2005). 
Fonte: Elaboração própria com base em FILHO, 2005 e GOUVELLO, 2003. 
 

Outros textos que fazem uma análise comparativa entre as alternativas de 

eletrificação rural apontam que a utilização das variáveis de distância e dispersão apenas 

não é suficiente para identificar uma solução ótima sustentável. Aspectos ambientais e 

sociais também devem ser incorporados à análise. PEREZ (2005) analisa distintos 

programas de eletrificação e conclui que grande parte não conseguiu obter os resultados 

esperados em função da falta de participação dos futuros usuários em todo o processo 

dos programas de eletrificação. Além disso, cabe ressaltar a ausência de preocupação 

com os aspectos ambientais e sociais. 

PEREZ (2005) propõe uma metodologia de decisão para a eletrificação rural, 

baseada na análise multicritério, considerando aspectos técnicos, econômicos, sociais e 

ambientais. A proposta consiste na implementação de uma série de questionários para 

cada um dos critérios a considerar.  

De modo análogo, RIBEIRO (2002) afirma que não basta uma comparação 

estrita do número de consumidores beneficiados, investimento necessário ou custo da 

energia gerada. Para o referido autor, as variáveis representam coisas muito distintas 

que apresentam serviços diferenciados e relação diferenciada com o meio ambiente e 
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com o consumidor, não sendo passíveis de comparação. A Figura 8 apresenta os fatores 

que podem influenciar na análise de viabilidade de sistemas de eletrificação rural. 

Aspectos Econômicos

Aspectos Técnicos

Aspectos Culturais

Aspectos Ambientais

Aspectos Sociais

Aspectos Institucionais

Aspectos Legais

Elemento Surpresa

Análise de 
Viabilidade

 

Nota: Como elemento surpresa pode-se considerar influência política, descontinuidade do projeto ou 
até mesmo a falta de gestão. 
Fonte: Ribeiro, 2002. 

Figura 8: Análise de Viabilidade de Sistemas de Eletrificação Rural 
 

O custo das energias provenientes de fontes alternativas renováveis tem sido 

colocado como o maior entrave à sua propagação. No entanto, as fontes alternativas 

podem se tornar cada vez mais competitivas em função de avanços tecnológicos e da 

avaliação mais realista dos custos de outras formas de geração, internalizando os custos 

ambientais. No meio rural, em particular, dadas as características de grandes distâncias 

e alta dispersão, obtêm-se condições de viabilidade econômica. 

Sendo assim, as fontes alternativas renováveis de energia podem ocupar um 

largo espaço na matriz energética futura. A justificativa para a sua penetração no 

mercado baseia-se em benefícios ou externalidades positivas proporcionadas por essas 

fontes. Dentre eles uma maior segurança energética, melhores condições ambientais e 

de saúde18 e auxílio ao desenvolvimento local. 

                                                 
18 Segundo estimativas geradas por GOLDEMBERG (2004) existe uma participação significativa das 
emissões de enxofre (85%), dióxido de carbono (75%) e particulados (35%) nas disfunções humanas 
devido à queima de combustíveis fósseis.  
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Em áreas rurais ou isoladas as fontes renováveis apropriadas podem contribuir 

para o desenvolvimento econômico, reduzindo as desigualdades regionais e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. GOLDEMBERG 

(2004), através de uma avaliação sobre a criação de empregos na produção de 

combustíveis e na geração de eletricidade, constatou que as fontes renováveis, exceto a 

hidroeletricidade, geram mais empregos que os combustíveis fósseis. Com destaque 

para a geração fotovoltaica, que pode gerar cerca de 29.000 a 107.000 empregos por ano 

por TWh (Tabela 6). 

Tabela 6: Geração de Empregos Diretos por Ano por TWh 

Fonte de Energia Número de empregos diretos

Petróleo offshore 265
Gás natural 250
Carvão mineral 370
Nuclear 75
Lenha 733 - 1067
Hidroeletricidade 250
PCH 120
Eólica 918 - 2.400
Fotovoltaico 29.580 - 107.000
Biomassa de bagaço de cana 3.711 - 5.392  
Fonte: GOLDEMBERG, 2004. 

 

Portanto, a justificativa para o desenvolvimento de energias renováveis se 

baseia no seu caráter estratégico, no sentido de reduzir as desigualdades. No entanto, há 

uma série de fatores que influenciam a implementação das energias renováveis. Os 

principais fatores estão relacionados a problemas políticos, financeiros, fiscais, legais, 

de capacitação tecnológica e de informação.  

 Outra grande barreira diz respeito à intermitência a que estão sujeitas as fontes 

alternativas, por dependerem de ciclos naturais de comportamento estocástico. Apesar 

da progressiva redução dos custos de instalação de sistema de geração baseados em 

fontes alternativas de energia ao longo dos últimos anos, estes ainda são caros. Esta 
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redução vem acompanhada de uma maior preocupação com as emissões do setor 

energético e a necessidade de se buscar formas de geração de energia de menores 

impactos ambientais. 

Uma forma de incentivar o predomínio de sistemas de geração baseados em 

fontes renováveis limpas seria contabilizar em seus custos de produção o fato destes não 

emitirem carbono. Sendo assim, o estudo de viabilidade de alternativas para a 

eletrificação rural deve incorporar outros aspectos além do técnico e econômico para a 

análise da melhor alternativa para a eletrificação de propriedades rurais.  

Neste caso, outras variáveis sociais e ambientais devem ser introduzidas na 

análise de viabilidade. Por exemplo, em um exercício recente de aplicação da análise 

multicritério para avaliar um conjunto de fontes de geração de energia elétrica 

(CENERGIA/MMA, 2006) buscou-se avaliar dentro de uma ótica integrada – que 

considere aspectos ambientais, tecnológicos, econômicos, sociais e estratégicos – que 

tipo de fonte deveria ser prioritária dentro da matriz de geração elétrica. Para tal, 

realizou-se a hieraquirzação das fontes alternativas de energia, segundo múltiplos 

critérios. Essa abordagem assimila a importância das dimensões sócio-ambientais e 

reduz a preponderância econômica tradicionalmente utilizada. Assim, a solução mais 

barata pode não ser a melhor ambientalmente. Da mesma forma, uma solução que 

apresenta vantagens sociais pode não ser economicamente ou tecnologicamente 

adequada.  

Os resultados exercício realizado pelo CENERGIA (CENERGIA/MMA, 

2006) apontam que as pequenas centrais hidrelétricas devem ser priorizadas. Ou seja, 

mesmo não sendo a opção mais atrativa pelo critério econômico, ao se considerar os 

impactos ambientais e sociais, estes mais que compensam a menor competitividade 

econômica. O estudo também apontou como prioridade o aproveitamento de biodiesel 
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de resíduos e de óleos vegetais, em função do número de empregos que podem ser 

gerados, compensando a difícil viabilização econômica desta fonte sem subsídios 

(CENERGIA/MMA, 2006). 

No próximo capítulo apresenta-se uma descrição das diversas alternativas para 

o suprimento de energia elétrica, apresentando o potencial de cada uma delas para o 

estado da Bahia com o intuito de selecionar as alternativas pertinentes para a 

eletrificação rural descentralizada em comparação com a extensão de rede. 
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4.            TECNOLOGIAS DE SUPRIMENTO PARA A ELETRIFICAÇÃO 

RURAL 

 

Existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas para a eletrificação das 

áreas rurais, tais como (ESMAP, 2000): 

• Extensão de rede; 

• Instalação de mini-redes abastecidas por geradores a diesel, recursos 

renováveis ou uma combinação dos dois; 

• Geração descentralizada baseada em fontes renováveis19. 

 Estas tecnologias podem ser divididas em duas categorias: as convencionais e 

as alternativas. Nas convencionais destacamos a eletrificação via extensão de rede ou 

através do gerador a diesel. Nas tecnologias alternativas temos o gerador eólico, os 

sistemas fotovoltaicos, os geradores abastecidos por biomassa ou óleos vegetais e as 

turbinas hidroelétricas de baixa potência. 

O intuito deste capítulo é identificar as vantagens e desvantagens de cada 

alternativa. De maneira geral, pode-se destacar os seguintes benefícios do uso de 

tecnologias renováveis: 

• Aumenta o uso das fontes de energia limpa; 

• Controla o uso de combustíveis fósseis; 

• Aumenta a flexibilidade dos sistemas de energia junto a variações da 

demanda; 

 
19 Atualmente, o Brasil apresenta uma elevada vantagem comparativa no uso de fontes renováveis de 
energia – em 2003 cerca de 44% da oferta interna de energia se originou destas fontes, contra uma média 
mundial de 13,6%. Isto decorre da predominância da energia hidráulica na geração elétrica brasileira, do 
uso do carvão vegetal na indústria siderúrgica, do uso da lenha em zonas rurais e, finalmente, devido à 
utilização de derivados de cana-de-açúcar (CENERGIA/MMA, 2006). 
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• Reduz a poluição e emissão vinda dos sistemas convencionais de 

energia; 

• Reduz a dependência e minimiza os gastos com a importação de 

combustíveis. 

Neste contexto, pretende-se avaliar as vocações energéticas do estado da Bahia 

com relação às fontes renováveis de energia para, posteriormente, identificar a 

viabilidade das tecnologias alternativas de eletrificação frente às tecnologias 

convencionais. O processo de identificação de sítios potenciais p/ aproveitamento dos 

recursos eólico, hidráulico e de biomassa é mais complexo do que aquele referente à 

locais com aproveitamento do recurso solar, uma vez que, praticamente, todas as 

regiões do Brasil apresentam bons índices de irradiação solar para implantação de 

sistemas fotovoltaicos. Sendo assim, os dados a seguir procuram apresentar 

características que indiquem uma possível vocação energética da região. 

 

 
4.1.        TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS 

 

4.1.1       Extensão da Rede 

 

Grande parte da energia elétrica consumida no meio rural é originária do 

sistema interligado, ou seja, o consumidor é atendido através de redes de distribuição 

conectadas às plantas de geração do País. Com tamanho e características que permitem 

considerá-lo único em âmbito mundial, o sistema de geração e transmissão de energia 

elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância 

de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional 
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(SIN) é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e 

parte da região Norte e é responsável pelo atendimento de cerca de 98% do mercado 

brasileiro de energia elétrica. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade 

do país encontram-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados 

principalmente na região amazônica.  

A rede básica de transmissão, compreendendo as tensões de 230 kV a 750 kV, 

atingiu em dezembro de 2004 uma extensão de 80.022 km, englobando 815 circuitos de 

transmissão e uma capacidade de transformação de 178.447 MVA, em 321 subestações. 

Os valores citados resultam de um acréscimo de 2.380 km de novas linhas de 

transmissão e de 2.531 MVA de novos transformadores, correspondendo a um 

crescimento em relação ao ano anterior de 3,05% e 1,4%, respectivamente (ONS, 2005). 

No Brasil, a estrutura de distribuição predominante é a radial aérea, com 

pequena participação das linhas subterrâneas em centros urbanos. O tipo de sistema a 

ser adotado depende da existência de diversos fatores como a existência ou não de um 

condutor neutro, configuração de linhas e troncos e ramais, combinação de bitola dos 

condutores, tipos de pólos, terreno, acessibilidade, mão-de-obra, infra-estrutura de 

subtransmissão e espaçamento entre subestações existentes e previstas (PEREIRA, 

2000). 

A rede convencional de eletricidade é uma tecnologia amadurecida que 

apresenta vantagens competitivas em relação às soluções individuais. Na geração pode-

se incluir as economias de escala que garantem a flexibilidade frente às mudanças no 

perfil de consumo dos usuários rurais. No entanto, quando o volume de serviço a ser 

oferecido é restrito, como na área rural, a tecnologia de rede apresenta alguns limites, 

sendo na maioria das vezes sobredimensionada em relação à demanda. 
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Desta forma, quando a rede se estende de centros urbanos concentrados para 

áreas rurais crescentemente distanciadas, os custos adicionais incorridos pela rede de 

distribuição rural podem exceder as economias de escala obtidas no estágio de geração. 

Portanto, em alguns casos, torna-se mais econômico optar pelo sistema descentralizado. 

A Tabela 7 apresenta algumas das vantagens e desvantagens da extensão da 

rede para a eletrificação rural. 

Tabela 7: Vantagens e Desvantagens da Extensão de Rede 
Vantagens Desvantagens

· Flexibilidade de expansão e aumento da demanda; · Logistica de cobrança e dificuldade de medição ;
· Reduzidos problemas de operação e manutenção; · Superdimensionamento do condutor x demanda;
· Independência em relação a combustíveis e peças 
sobressalentes;

· Alterações políticas podem contribuir para 
agravar as dificuldades financeiras das 
concessionárias elétricas.

· Boa resposta a variações diárias e sazonais · Altos custos de investimento ;
· Aceitação quanto à segurança. · Restrições legais podem dificultar o projeto;  
Fonte: Baseado em Eletrobrás, 1982 e Pereira, 1992. 

 

4.1.2       Sistemas a Diesel 

 

Em muitas comunidades isoladas do Brasil (em especial, na Região Norte), 

onde a rede de distribuição do sistema interligado não consegue chegar, a energia é 

consumida na mesma localidade onde ocorre a sua geração. A alternativa mais adotada 

em locais remotos ou quando a mobilidade da fonte de geração é um requisito é o uso 

de grupos de geradores movidos a óleo diesel. Esta é uma solução simples que requer 

baixo investimento inicial. No entanto, dependendo das características de acessibilidade 

do local torna-se uma opção inviável para o consumidor devido aos custos de transporte 

do diesel, a insegurança do fornecimento e a dificuldade de manutenção. No caso da 

Região Norte, o diesel, em geral, é transportado através de grandes barcaças, sendo 
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muito elevado o custo deste transporte. Além disso, nem todas as comunidades isoladas 

são acessíveis por rios navegáveis. 

Na Tabela 8 apresentamos as vantagens e desvantagens dos grupos de 

geradores a diesel para a eletrificação rural. 

Tabela 8: Vantagens e Desvantagens do Sistema a Diesel  
Vantagens Desvantagens

· Baixo custo inicial nos investimentos; · Poluição e barulho, particularmente no caso de 
grandes instalações, além do manuseio com 
combustível e óleo lubrificante;

· Tecnologia largamente conhecida e disseminada; · Vulnerabilidade quanto às externalidades, tal 
como o abastecimento sujeito às variações no 
preço de mercado e às condições da estrada;

· Fácil disponibilidade e negociação no mercado; · Necessidade de intervenção humana, 
principalmente para operação e manutenção;

· Sistema facilmente transportável; · Altos custos periódicos;
· Adaptabilidade a cargas reativas; · A manutenção e o abastecimento de combustível 

nas regiões isoladas pode tornar-se muito difícil 
em certos períodos, diminuindo a confiabilidade e 
a qualidade dos sistemas.  

Fonte: Baseado em Pereira, 1992. 
 

A substituição de geradores a diesel por biodiesel pode minimizar ou eliminar 

diversas desvantagens destacadas na Tabela 8, como a poluição e a dificuldade de 

abastecimento de combustível nas regiões isoladas. Além disso, a substituição por uma 

fonte mais limpa pode viabilizar a obtenção de divisas no mercado internacional de 

créditos de carbono. Tecnologias mais limpas representam um ponto estratégico para 

captação de projetos energéticos, no contexto atual de preocupação com a redução das 

emissões de CO2. Instrumentos como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL 

são uma oportunidade para aumentar o uso de energias renováveis e para suprir a 

universalização do acesso à eletricidade no país. Tais iniciativas podem gerar benefícios 

sociais, ambientais (locais) e econômicos, reduzindo ao mesmo tempo a emissão de 

gases efeito estufa. 
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Portanto, ampliar o emprego de tecnologias para energias renováveis é uma 

das melhores opções de política para melhorar o acesso à eletricidade das camadas mais 

pobres da população brasileira. A promoção de tais tecnologias pode ser estimulada ou 

viabilizada através de recursos locais para comunidades isoladas, garantindo a provisão 

de energia necessária com baixos índices de impactos ambientais – em relação àquela 

energia que precisa ser transportada por longas distâncias, como no caso do diesel, por 

exemplo. Outra importante vantagem se refere à independência energética alcançada 

(GOLDEMBERG, 2004). De fato, pode-se afirmar que um grande nicho de mercado 

para as fontes alternativas de energia são os sistemas isolados. 

 

 

4.2.        TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

 

Esta primeira etapa consiste na avaliação dos potenciais das fontes renováveis 

através de dados secundários, dando ênfase à situação da Região Nordeste do país. As 

informações sobre as vocações energéticas da região vão auxiliar na determinação de 

quais alternativas de eletrificação rural serão testadas e incluídas na análise. Sabe-se, 

por exemplo, que o interior do Estado do Amazonas possui baixos valores de 

velocidade de vento (variando entre 3,5 e 5 m/s). Dessa forma, em princípio, não faz 

sentido trabalhar com sistemas eólicos nesta região. Desta forma, em princípio, não faz 

sentido trabalhar com sistemas fotovoltaicos para esta região. A seguir temos uma breve 

descrição das possíveis alternativas de atendimento com a potencialidade da região.  
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4.2.1       Gerador Eólico 

 

O país conta com um elevado potencial para exploração da energia eólica, que 

atinge o valor de 143,47 GW (Tabela 9). A maior parcela deste potencial, 52%, se 

encontra na Região Nordeste e 21% na Região Sudeste (TOLMASQUIM, 2002). Hoje a 

energia eólica apresenta potência instalada de apenas 23 MW, sendo 20,3 MW 

conectados ao sistema interligado. No entanto, este potencial corresponde a uma parte 

muito pequena da capacidade total.  

Tabela 9: Potencial de Geração Eólica no Brasil por Região 

Região Capacidade (GW) Potencial de Geração de 
Eletricidade (TWh/ano)

Norte 12,84 36,45
Nordeste 75,05 144,29

Centro-oeste 3,08 5,42
Sudeste 29,74 54,93

Sul 22,76 41,11
Brasil 143,47 272,2  

Fonte: TOLMASQUIM, 2002 
 

O conhecimento da velocidade média do vento é fundamental para a 

estimativa da energia gerada. Os geradores eólicos começam a gerar uma determinada 

velocidade de vento de partida e param de gerar quando a velocidade ultrapassa 

determinado valor, sendo, portanto, importante registrar a freqüência de duração das 

calmarias e dos ventos fortes. No caso de sistemas isolados, isto também se faz 

necessário para o correto dimensionamento do sistema de armazenamento e/ou de back-

up (LINEU, 2003). 

No Brasil, o Atlas do Potencial Eólico é o único documento que constitui um 

levantamento global do potencial eólico de todo o território brasileiro. A Figura 9, a 
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seguir, apresenta as informações do potencial médio da velocidade anual dos ventos 

para a Região Nordeste. 

 

Fonte: Atlas Eólico – www.cresesb/cepel.br/abertura.htm  
[Acesso dia 23 de junho de 2005] 

Figura 9: Potencial Eólico da Região Nordeste 

 

O potencial eólico considera áreas com velocidades acima de 7 m/s e turbinas 

instaladas em torres de 50 m de altura. Verifica-se, na Figura 10, que para certas regiões 

do Estado da Bahia o potencial eólico numa altura de 50 m sobre o solo é alto, pois a 

velocidade do vento varia entre 6,5 e 7,5 m/s. Portanto, a intensidade do vento justifica 

a importância das soluções eólicas, em geral, para o atendimento de energia no 

Nordeste. Dentre as principais limitações do aproveitamento da energia eólica estão a 

baixa densidade energética dos ventos e a sua intermitência. Se os ventos não forem 

regulares não poderão atender sozinhos às demandas por eletricidade, sendo necessário 
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uma série de baterias para armazenar energia e/ou um outro sistema alternativo de 

suprimento (back-up).  

Além da intensidade e direção do vento, o levantamento do potencial eólico de 

uma região deve incluir outras variáveis como a localização geográfica e a topografia da 

região. Isto é necessário porque os obstáculos em terrenos planos podem gerar zonas de 

turbulência que diminuem a potência eólica disponível e aumentam a vibração das 

máquinas, podendo causar danos nos equipamentos.  

Quanto aos impactos ambientais do aproveitamento eólico destacam-se os 

ruídos, as mudanças no micro-clima, o impacto visual, a limitação de uso do espaço 

ocupado e os desvios das rotas de migração de pássaros em função da altura dos 

equipamentos (este último já equacionado pela nova safra de aerogeradores com menor 

velocidade de rotação das pás). Porém, estes impactos são muito pequenos se 

comparados com os de grandes hidrelétricas e termelétricas. 

Para o Brasil a distribuição de custos de um parque eólico ainda é pouco 

conhecida, em virtude do reduzido número de projetos implantados. Um gerador eólico 

individual tem custo de investimento muito variável em função de cada situação. 

Projetos de pequeno porte tendem a ter custos de instalação relativamente elevados, pois 

o porte do projeto influencia os custos. Quanto maior o projeto, maior a economia de 

escala associada. 

Uma das aplicações da energia eólica é o suprimento energético às 

comunidades de localidades isoladas, por sistemas autônomos ou sistemas híbridos.20 

Os geradores eólicos com baixa capacidade (de 100 W a 1 kW) foram desenvolvidos 

 
20 Os sistemas autônomos ou isolados são, geralmente, de pequeno porte e utilizam alguma forma de 
armazenamento de energia. Os sistemas híbridos apresentam mais de uma fonte de energia, como, por 
exemplo, turbinas eólicas, geradores diesel, módulos fotovoltaicos, entre outras. Em geral, os sistemas 
híbridos são empregados em sistemas de médio porte destinados a atender um número maior de usuários. 
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para fornecer eletricidade em nível individual em áreas com elevado potencial eólico. O 

sistema associado a tais geradores é composto de (COURILLON, 2003): 

- Turbina eólica: pás, gerador elétrico, (leme) orientador de direção; 
- Baterias para compensar a ausência dos ventos; 
- Regulador de carga e descarga da bateria; 
- Receptor para baixo consumo; 
- Transformador para corrente alternada (CA). 

No entanto, no caso do Brasil, as maiores oportunidades do uso da energia 

eólica estão na integração ao sistema interligado de grandes blocos de geração. No 

litoral das regiões Norte e Nordeste os regimes dos ventos revelam uma situação de 

complementaridade com o regime hídrico, com ventos mais intensos no período 

hidrológico mais desfavorável (CEPEL, 2005).  

Além disso, temos a possibilidade offshore, cujos custos referentes às 

instalações configuram-se no principal desafio da expansão. De fato, o crescimento da 

indústria eólica no mundo durante toda a década de 90 estimulou os investimentos 

tecnológicos nesta área. Em 1990 entrou em operação a primeira fazenda eólica 

offshore do mundo, financiada pela concessionária dinamarquesa ELKRAFT, com 11 

turbinas BONUS de 450 kW. Diversas empresas vêm pesquisando e desenvolvendo 

modelos cada vez mais modernos e específicos para offshore. A partir do ano de 2000 

vários modelos, na faixa de 2-3 MW, entraram em operação e espera-se que brevemente 

modelos na faixa de 4-5 MW já possam ser comercializados (DUTRA, 2001). 
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  4.2.2       Sistemas Fotovoltaicos 

 

A energia solar é a energia mais abundante que se encontra disponível na 

superfície terrestre.21 A eletricidade fotovoltaica é obtida diretamente pela 

transformação da energia solar em eletricidade através de células solares. A capacidade 

de geração dos sistemas fotovoltaicos, medida em Wp (watt pico)22, depende da 

radiação solar direta incidente durante o dia.  

Além das condições atmosféricas, a disponibilidade de irradiação solar 

depende da latitude local e da posição do sol (hora e dia do ano). Estima-se que a 

energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de 10 mil vezes o 

consumo energético mundial (ANEEL, 2002).  

No Brasil existem duas importantes iniciativas para avaliação da 

disponibilidade de irradiação solar no Brasil: o Atlas Solarimétrico apresentado a seguir 

e o Atlas de Irradiação Solar. O Atlas Solarimétrico apresenta estimativas para a 

irradiação incidente no Brasil com base na interpolação de dados obtidos em estações 

solarimétricas terrestres e o Atlas de Irradiação Solar utiliza as imagens de satélites. 

Estas informações não devem ser vistas como concorrentes, mas sim complementares 

(CRESESB, 2000). 

Na Figura 10 observa-se o Atlas Solarimétrico do Brasil elaborado a partir do 

trabalho conjunto de instituições brasileiras como a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e o Centro 

 
21 O Sol é uma esfera brilhante de gás, composta essencialmente por moléculas de hidrogênio (70%) e de 
hélio (27%), onde uma reação contínua de transformação nuclear de fusão de átomos de hidrogênio em 
hélio fornece à Terra 180 bilhões de kW. 
22 A unidade Watt pico (Wp) expressa a potência produzida nos módulos fotovoltaicos, medida em 
determinadas condições de padrão internacional, utilizadas por todos os fabricantes. A produção de 
energia dos módulos fotovoltaicos não é constante neste valor, mas varia de forma diretamente 
proporcional à luminosidade incidente. 
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de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB). O Brasil 

se localiza em uma região com forte incidência de irradiação solar, sendo a região 

Nordeste aquela que apresenta os maiores índices, destacando-se o Vale do São 

Francisco. Por outro lado, os menores índices ocorrem em regiões do litoral Sul-

Sudeste, da Serra do Mar, da Amazônia Ocidental, do Amapá e do Leste do Pará. 

 
Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil  

 

Figura 10: Radiação Solar Anual Média do Brasil 
 

Observa-se, na Figura 10, que a Bahia apresenta uma das maiores médias de 

radiações solares. Praticamente todo o estado encontra-se na faixa de 18 MJ/m2.dia, que 

equivale a 5 kWh/m2.dia, valor considerado uma boa média de radiação, justificando a 

importância da opção fotovoltaica como alternativa para a eletrificação rural na área de 

estudo. 
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Existe uma infinidade de pequenos projetos nacionais que utilizam a 

tecnologia fotovoltaica para geração de energia elétrica, principalmente para o 

suprimento de eletricidade em comunidades rurais e/ou isoladas do Norte e Nordeste do 

Brasil. Esses projetos, de cunho essencialmente social, dividem-se basicamente em três 

categorias: i) bombeamento de água para abastecimento doméstico, irrigação e 

piscicultura; ii) iluminação pública; e iii) sistemas energéticos coletivos – eletrificação 

de escolas, postos de saúde e telefônicos e centros comunitários. Entre outras aplicações 

estão a eletrificação de cercas, a produção de gelo e a dessalinização de água. O 

planejamento e a coordenação da grande maioria desses projetos são de 

responsabilidade do PRODEEM23 (ANEEL, 2002).  

A geração de energia em pequenos blocos em localidades isoladas longe da 

rede elétrica tem sido a vocação natural das células fotovoltaicas. Nas áreas rurais, a 

aplicação da tecnologia fotovoltaica, mesmo levando em consideração seu custo 

elevado, pode se tornar atrativa quando se considera os custos de suprimento de 

energéticos residenciais (considerando residências dispersas e distantes da rede elétrica) 

como combustível líquido (querosene ou álcool) para iluminação e pilhas ou baterias 

para utilização de pequenos eletrodomésticos.   

Dentre as limitações dos sistemas fotovoltaicos pode-se citar (COURILLON, 

2003): o limite do consumo pelos usuários devido à pequena energia disponível e a 

manutenção contínua (a troca de bateria varia no intervalo de 2 a 6 anos). As vantagens 

apresentadas pelo sistema são: a forma modular que facilita a modificação conforme as 

necessidades, a segurança dos componentes e os baixos custos de manutenção. Além 

disso, apresenta impactos ambientais bastante reduzidos, devido à conservação dos 

recursos e pelo fato de não gerar gases de efeito estufa, não induzindo assim ao 

 
23 Ver explicação do PRODEEM no segundo capítulo. 
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aquecimento da superfície terrestre. Há de se considerar, no entanto, os impactos 

ambientais gerados na produção dos painéis fotovoltaicos. 

 

4.2.3       Biomassa 

 
No Brasil, a imensa superfície do território em regiões chuvosas e tropicais 

oferece ótimas condições para a produção e o uso energético da biomassa em larga 

escala. Uma das principais fontes de biomassa são os produtos da cana-de-açúcar 

(álcool e bagaço). O uso do bagaço para a geração de eletricidade nas usinas de açúcar e 

álcool possibilita uma considerável oferta de mais de 4 mil MW. Entretanto, todo este 

potencial está disponível apenas em regiões conectadas ao sistema interligado em 

função das limitações geográficas. De acordo com a ANEEL, em 2003 havia 217 

termelétricas a biomassa em operação no Brasil, com uma capacidade instalada de 2.696 

MW. A grande maioria dessas usinas está no Estado de São Paulo, onde se encontra 

grande parte do setor sucroalcooleiro do país (ANEEL, 2005). 

Outras fontes de biomassa que representam uma boa oportunidade como 

combustível para gerar eletricidade em projetos de geração descentralizada são os óleos 

vegetais e os resíduos agrícolas e florestais. 

As principais plantas das quais derivam os óleos vegetais são a palma (dendê), 

a macaúba, o buriti e a mamona. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no 

Norte e Nordeste, verifica-se condições favoráveis de clima e temperatura para o cultivo 

destas espécies. 

Diversos estudos vêm sendo realizados visando a utilização dos óleos vegetais 

em substituição ao óleo diesel. O custo de geração da energia utilizando óleo vegetal 

obtido localmente, seja por extrativismo ou por cultivo implantado, é de difícil 
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determinação. No entanto, considerando que este custo de geração é praticamente 

determinado pelo preço do combustível, a obtenção de óleos vegetais com preços 

inferiores ao óleo diesel (custo de transporte incluído) pode tornar-se economicamente 

viável (CEPEL, 2005). A utilização da CCC também pode tornar alguns projetos 

economicamente factíveis. 

Além de ambientalmente favorável, o aproveitamento energético e racional da 

biomassa tende a promover o desenvolvimento econômico de regiões menos 

favorecidas, com a criação de empregos e a geração de receita, favorecendo a redução 

do êxodo rural e da dependência externa de energia, em função da disponibilidade local 

(ANEEL, 2005). 

Estudos indicam que o óleo diesel pode ser complementado por óleos vegetais 

modificados sem alteração nos motores. Desta forma, pode-se considerar que não 

existem grandes obstáculos técnicos ou normativos para o uso de biocombustíveis em 

conjunto com o óleo diesel (Cadernos NAE, 2005). 

Além das vantagens do biodiesel, por se tratar de um produto não tóxico e 

biodegradável, a sua utilização reduz as emissões de gases efeito estufa associadas ao 

diesel. Na Europa, experiências com o biodiesel produzido da canola concluem que 

comparado ao diesel o uso do biodiesel pode reduzir as emissões de gases efeito estufa 

em 40 – 60%, dependendo muito do percentual de biodiesel incorporado no óleo Diesel. 

(Cadernos NAE, 2005). 

No Nordeste, a mamona apresenta-se como uma opção agrícola rentável, 

independente do uso para o biodiesel, devido ao seu alto valor de mercado. Um 

zoneamento de aptidão para o plantio da mamona identificou 450 municípios no 

Nordeste, sendo 189 no estado da Bahia (BELTRÃO, 2004 Apud in Cadernos NAE, 

2005).  
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Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, o estado 

da Bahia é o principal produtor nacional de mamona. Na safra de 2004/2005 sua área 

plantada totalizava 169,4 mil hectares (79% da área total do país), com uma 

produtividade de 1.000 kg/ha (Tabelas 10 e 11).  

As Tabelas 10, 11 e 12 apresentam as séries históricas de área plantada, 

produção e produtividade de mamona no Brasil da safra de 1999/00 até a safra de 

2004/2005, fica evidente que a produção brasileira de mamona está concentrada na 

Região Nordeste, onde se encontram 96% da produção nacional, segundo dados da 

CONAB.   

Tabela 10: Série Histórica de Área Plantada - Mamona no Brasil (mil hectares) 

REGIÃO/UF 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 (1) 

Preliminar
2005/06 (2) 

Previsão
NORDESTE 177,9     155,6      123,2    126,3    163,8    209,8        113,1        

BA 174,1      152,0      120,0      123,6      148,3      169,4         69,5          
NORTE/NORDESTE 177,9      155,6      123,2      126,3      163,8      209,8         113,1        
CENTRO-SUL 17,5        5,8          2,9          2,0          2,4          5,3             4,3            
BRASIL 195,4      161,4      126,1      128,3      166,2      215,1         117,4         

(1) Dados preliminares: sujeitos a mudanças. 
(2) Dados de previsão: sujeitos a mudanças. 

Fonte: CONAB - Levantamento Abril/2006 
 

Tabela 11: Série Histórica de Produtividade - Mamona no Brasil (kg/hectares) 

REGIÃO/UF 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 (1) 

Preliminar
2005/06 (2) 

Previsão
NORDESTE 526        470         553       663       638       963              713               

BA 521         470         550         663         600         1.000            625               
NORTE/NORDESTE 526         470         553         663         638         963               713               
CENTRO-SUL 794         1.155      1.483      1.250      1.167      1.472            1.395            
BRASIL 550         495         574         673         646         975               738                

(1) Dados preliminares: sujeitos a mudanças. 
(2) Dados de previsão: sujeitos a mudanças. 

Fonte: CONAB - Levantamento Abril/2006 
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Tabela 12: Série Histórica de Produção - Mamona no Brasil (mil toneladas) 

REGIÃO/UF 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 (1) 

Preliminar
2005/06 (2) 

Previsão
NORDESTE 93,5       73,2       68,1      83,8      104,5    202,0        80,6          

BA 90,7        71,4        66,0        81,9        89,0        169,4         43,4          
NORTE/NORDESTE 93,5        73,2        68,1        83,8        104,5      202,0         80,6          
CENTRO-SUL 13,9        6,7          4,3          2,5          2,8          7,8             6,0            
BRASIL 107,4      79,9        72,4        86,3        107,3      209,8         86,6           

(1) Dados preliminares: sujeitos a mudanças. 
(2) Dados de previsão: sujeitos a mudanças. 

Fonte: CONAB - Levantamento Abril/2006 

Sendo assim, o biodiesel proveniente da mamona apresenta-se como uma 

opção promissora em relação ao diesel, oferecendo a vantagem de reduzir a emissão de 

poluentes. 

 

4.2.4       Turbinas Hidroelétricas de Baixa Potência 

 

A contribuição da energia hidráulica na matriz energética brasileira, segundo o 

Balanço Energético Nacional (2003), é da ordem de 14%, participando com quase 83% 

de toda energia elétrica gerada no país (ANEEL, 2005). Dentre as características 

energéticas mais importantes pode-se destacar a disponibilidade dos recursos, a 

facilidade de aproveitamento e, principalmente, seu caráter renovável. 

Atualmente, as mudanças institucionais e regulamentares e a preocupação 

ambiental referente aos grandes empreendimentos estimulam a proliferação de 

aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte e menor impacto ambiental, mesmo no 

sistema interligado. Além disso, outros empreendimentos visam o atendimento de 

demandas próximas ao centro de carga, em áreas distantes dos centros de transmissão 

ou remotas. 
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As PCHs podem ser agrupadas quanto à potência instalada e à altura da queda 

de água para o desenvolvimento de projetos, de acordo com as categorias apresentadas 

na Tabela 13. 

Tabela 13: Classificação de PCHs no Brasil 

Queda de projeto (m) Classificação Potência instalada 

Baixa Média Alta 

Microcentrais Até 100 kW Menos de 15 15 a 50 Mais de 50 

Minicentrais 100 a 1.000 kW Menos de 20 20 a 100 Mais de 100 

Pequenas centrais 1.000 a 30.000 kW Menos de 25 25 a 130 Mais de 130 
Fonte: Eletrobrás, 2000. 

 

A compreensão destas possibilidades relaciona-se diretamente ao 

levantamento de impactos ambientais decorrentes da implantação deste tipo de 

empreendimento, podendo alagar uma área substancialmente menor do que a observada 

em grandes centrais hidrelétricas ou mesmo não alagar, dependendo do tipo de PCH 

instalada (CENERGIA/MMA, 2006). 

De acordo com a lei no 9.468/98, uma pequena central hidrelétrica é definida 

como uma usina com porte variando entre 1 e 30 MW, limitada pela área alagada do 

reservatório, que não pode ultrapassar o limite máximo de 3 km2 (três quilômetros 

quadrados).  

A importância de definir claramente uma PCH decorre do fato disto implicar 

na obtenção de benefícios, tais como (CENERGIA/MME, 2006): 

- Redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e 

distribuição em, no mínimo, 50%; 

- Isenção do pagamento de compensação financeira pelo uso de recursos 

hídricos. 
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Mais recentemente, empreendimentos classificados como PCHs obtiveram a 

possibilidade de se habilitar no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia (PROINFA), tendo acesso a condições de financiamento específicas para o 

programa, além de condições de garantia de compra da energia gerada. Como foi dito 

anteriormente, na primeira etapa do PROINFA foram contratados 1.191 MW de 

potência (ELETROBRÁS, 2006). 

Todas as usinas elétricas são baseadas na transformação de energia potencial 

de uma queda d’água em eletricidade. As turbinas de baixa potência, com capacidade de 

algumas centenas de Watts, podem suprir necessidades individuais e familiares, 

fornecendo de 2 a 15 kWh/dia a partir de uma queda d’água de 1 metro (COURILLON, 

2003).  

Se a região possuir a estrutura adequada, as limitações das instalações são 

mínimas. As turbinas elétricas de baixa potência são simples de usar e sua manutenção 

limita-se à reposição dos componentes, procedimento acessível a uma pessoa local. No 

entanto, deve existir uma fonte hidráulica perto da casa. Outra restrição é a perda de 

rendimento em função da distância entre a geração e o uso (que, em geral, excede 100 

metros) (COURILLON, 2003).  

Os custos são altamente dependentes da topografia, hidrologia e distância até o 

centro de consumo. As usinas de pequeno porte são geralmente a fio d’água ou de 

regularização de curta duração, o que implica maior variação sazonal e dependência do 

clima, em função da parcela do fluxo desviado para a geração de eletricidade. 

O projeto das PCHs está intimamente ligado às condições locais de altitude, 

altura da queda, vazão e rotação do gerador. Cada turbina é feita para atender às 

condições específicas do local onde se pretende instalá-la. As PCHs são adequadas para 

atender o suprimento de energia elétrica para vilas de razoável concentração 
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populacional ou para aplicações produtivas. O custo de geração para locais de bom 

potencial é geralmente baixo, podendo ser inferior à tarifa cobrada pelas concessionárias 

de distribuição de consumidores rurais (PEREIRA, 2000). 

A atratividade das PCHs fundamenta-se nas características de menor impacto 

ambiental, menor volume de investimentos, prazo de maturação mais curto e tratamento 

diferenciado pela regulação vigente. Atualmente, o Brasil possui 253 PCHs em 

operação, o que corresponde a 1277 MW do SIN. O estado com maior concentração de 

PCHs é Minas Gerais, com 77 usinas em operação, somando 398 MW (EPE, 2005). 

 

4.2.5       Sistemas Híbridos 

 

Os sistemas híbridos constituem uma forma importante de uso das energias 

renováveis para a aplicação no planejamento descentralizado e no suprimento de áreas 

isoladas. Estes sistemas representam combinações de diversas formas de gerar e 

armazenar energia e podem funcionar independentes ou conjugados à rede. 

Combinando diversas fontes e considerando as características específicas de cada uma 

delas e o perfil do consumo, tais sistemas buscam otimizar o uso energético. A 

capacidade destes sistemas possibilita o atendimento a elevadas demandas, variando de 

poucos quilowatts até vários megawatts.  

Muitas vezes, para localidades isoladas, os sistemas híbridos são alternativas 

mais viáveis econômica e tecnicamente do que extensão de rede ou sistemas de 

geradores a diesel. Existe uma larga variedade de sistemas híbridos que podem ser 

aplicados a comunidades isoladas através da combinação de diversos tipos de recursos 

como aerogeradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas hidráulicas e geradores diesel. A 
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maioria dos sistemas híbridos aplicados a comunidades isoladas usa alguma fonte 

energética renovável conectada a um gerador de potência. 

Segundo o relatório do CEPEL (2001) foi realizado um estudo de otimização 

técnica e econômica, através do programa HOMER desenvolvido pelo National 

Renewable Energy Laboratory - NREL, para comparação entre a opção de extensão de 

rede e a aplicação dos sistemas híbridos em comunidades isoladas, utilizando como 

estudo de caso o Projeto Ribeirinhas.24 A configuração do sistema híbrido utilizado é 

fotovoltaico/diesel/bateria e os resultados indicam que para cargas diárias de no máximo 

1 kWh/dia a opção pelo sistema fotovoltaico é mais indicada em todos os sistemas 

avaliados, desde que a extensão de rede seja superior a 3,5 km. Para cargas diárias 

acima de 1 kWh/dia, a escolha entre sistemas fotovoltaico/baterias e sistemas 

diesel/baterias depende do valor da carga, do seu perfil e do índice anual de não 

atendimento de energia. 

 

 

4.3.        ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS PERTINENTES PARA A 

ELETRIFICAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS E/OU ISOLADAS 

 

De acordo com as informações coletadas e apresentadas anteriormente optou-

se pela avaliação da geração descentralizada baseada em sistemas fotovoltaicos 

individuais, em comparação com a extensão de rede e com as mini-redes abastecidas 

por geradores a diesel. Também serão considerados os sistemas híbridos 

 
24 O Projeto Ribeirinhas foi concebido a partir da necessidade de apoio na execução de atividades ligadas 
ao Programa Nacional de Eletrificação Rural LUZ NO CAMPO dentro do contexto da implantação de 
micro-sistemas piloto para demonstração da viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental de sistemas 
solares fotovoltaicos. O trabalho é conduzido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) e 
ELETROBRÁS, em colaboração com a Universidade do Amazonas (UA). 
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fotovoltaico/diesel/baterias e a substituição do diesel pelo óleo vegetal, no caso das 

mini-redes.  

Os geradores eólicos foram descartados da análise em função da sua grande 

vulnerabilidade quanto à disponibilidade. Esta tecnologia representa uma boa opção no 

caso de interligação com a rede como um sistema complementar, mas para a 

eletrificação rural ou de sistemas isolados seria necessário outra fonte de energia para 

garantir o atendimento regular e seguro. 

As turbinas hidrelétricas de baixa potência também não serão consideradas 

devido à dificuldade de se avaliar a disponibilidade do recurso. Como os custos 

dependem muito das condições locais, um estudo de disponibilidade de potencial 

hidráulico próximo deve ser feito após a identificação do estudo de caso. 

Como foi visto no capítulo três, os custos de extensão da rede crescem muito 

em função das grandes distâncias e da baixa dispersão, não sendo uma opção viável 

para eletrificação de certas comunidades rurais ou isoladas. Sendo assim, a eletrificação 

através de mini-redes abastecidas por geradores a diesel pode ser uma solução mais 

barata quando existe uma demanda significativa.  

No entanto, a solução baseada no diesel pode não ser a melhor alternativa, 

sobretudo se considerarmos a emissão de gases efeito estufa e a vulnerabilidade da 

comunidade frente ao preço e transporte do combustível no caso de regiões isoladas ou 

de difícil acesso. Sendo assim, a opção da tecnologia fotovoltaica pode ser considerada 

como uma solução adequada, pois a energia solar está disponível, praticamente, em 

qualquer lugar. Além disso, verifica-se no Brasil a existência de diversas experiências 

utilizando a geração fotovoltaica. 

Outra solução que deve ser considerada é a utilização de óleos vegetais, 

especialmente, se forem internalizados custos ambientais e sociais. Para a substituição 
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do óleo diesel foi escolhido o óleo vegetal proveniente da mamona, pelo fato do estado 

da Bahia ser um dos maiores produtores de mamona do Brasil. A utilização do óleo de 

mamona misturado como complemento do diesel implicaria na possibilidade de se 

assumir a hipótese de que não é necessária a modificação nos motores. Há indícios, no 

entanto, de que a menor viscosidade do óleo de mamona seria obstáculo a esta última 

utilização direta.  A alternativa seria a transesterificação25 do óleo de mamona, para sua 

transformação em biodiesel. Outras óleos vegetais como o dendê não apresentam este 

problema. 

Para o uso de novas tecnologias é necessário uma nova racionalidade no 

planejamento. Ao invés da eletricidade ser levada aos pontos de consumo pela 

conveniência da oferta, ela deve ser analisada pelo lado da demanda. Os custos 

ambientais também devem ser internalizados e os custos associados à distância 

geração/consumo também precisam ser melhor entendidos. Aspectos como 

flexibilidade, modularidade e mobilidade devem ser premiados.     

Nesse contexto, o presente trabalho procura concatenar a disponibilidade do 

recurso energético com a demanda de eletricidade. A localização do consumidor e seu 

consumo real são elementos fundamentais para comparar alternativas centralizadas e 

descentralizadas de eletrificação, aumentando as chances da sustentabilidade do 

sistema. No entanto, esta não é uma tarefa trivial.  

Pode-se classificar a demanda energética rural em três classes distintas: para 

melhorar as condições de vida doméstica; para melhorar a produtividade agrícola e para 
 

25 A transesterificação é o processo de obtenção do biodiesel através da reação de óleos vegetais com um 
intermediário ativo formado pela reação de um álcool com um catalisador. A reação de transesterificação 
é representada pelo esquema a seguir: 
      H2C-O-CO-R1  

                              H+/OH-  H2COH R1-O-CO-R’ 
      HC-O-CO-R2 +       3R’-OH         ↔ HCOH                    +         R2-O-CO-R’ 
      HC-O-CO-R3  CH2OH R3-O-CO-R’ 
      Triglicerídios            Álcool Glicerol    Ésteres 
Onde R1, R2, R3 representam as cadeias carbônicas dos ácidos e R’ a cadeia carbônica do álcool reagente.  
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manter pequenas indústrias. Neste trabalho, considera-se basicamente a demanda de 

energia para melhorar as condições de vida doméstica da população. No entanto, isto 

não exclui a possibilidade de que o suprimento de energia seja estendido para a 

produção. Acredita-se que para proporcionar condições reais de desenvolvimento seja 

fundamental que o suprimento de energia melhore a produtividade agrícola. Entretanto, 

de acordo com experiências anteriores verifica-se que o atendimento de energia elétrica 

por si só não é suficiente para aumentar a produtividade e gerar o desenvolvimento 

sustentável da região, basicamente por tratar-se de regiões de alta precariedade 

econômica (como vimos no capítulo dois). Assim, a eletrificação deve vir acompanhada 

de políticas de incremento da produção, como a iniciativa da Eletrobrás e parceiros 

através dos Centros Comunitários de Produção - CCPs. 

A seguir é desenvolvido um estudo de caso com o intuito de inverter o foco do 

planejamento de eletrificação rural. A tentativa é avaliar primeiramente a demanda e as 

características socioeconômicas da região a ser atendida, para depois avaliar sob o 

prisma técnico-econômico a melhor alternativa para a eletrificação rural.  
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5.            ELETRIFICAÇÃO DE UMA COMUNIDADE RURAL 

 
5.1.        AMOSTRA 

 
Para o desenvolvimento da análise de viabilidade de alternativas para a 

eletrificação rural utilizou-se a amostra dos dados da pesquisa de campo do último 

Programa Nacional de Eletrificação Rural – PNER, na área de concessão da Companhia 

de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. Na pesquisa de campo do referido 

programa cada propriedade rural foi investigada por meio de um questionário26, 

contemplando um grande conjunto de informações sobre os aspectos econômico, social, 

técnico e ambiental.  

De acordo com o relatório do CEPEL (2004), os dados da eletrificação rural na 

Bahia foram coletados em julho de 2001, fevereiro de 2003 e fevereiro de 2004, 

correspondendo às três fases de pesquisa, denominadas: ex-ante, intermediária e ex-

post.27 A amostra engloba 499, 673 e 650 propriedades, de acordo com as respectivas 

fases de pesquisa.  Para cada fase há dois tipos de amostra: a não-eletrificada, que 

compreende as propriedades que não tiveram o acesso à energia elétrica no tempo 

estabelecido da pesquisa, e a eletrificada, que é composta por propriedades que tiveram 

o acesso à energia elétrica. O universo de propriedades atendidas, até o final de 2004, é 

de 134.643, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas, com investimentos na 

ordem de R$ 290 milhões.28  

No presente trabalho, utiliza-se os dados da amostra eletrificada e da amostra 

não eletrificada na fase ex-post, que correspondem a 500 e 150 propriedades, 

 
26  O questionário foi aplicado em 21 estados na fase ex-ante; em 7 estados na fase intermediária, e, na 
fase ex-post, em 21 estados novamente. 
27  A fase ex-ante é referente às condições das propriedades antes do início da eletrificação; a fase 
intermediária ao período de 6 meses a um ano após a eletrificação; e a fase ex-post, ao período de pelo 
menos 2 anos após a eletrificação. 
28  Dados disponíveis: www.coelba.com.br/aplicacoes/menu_secundario/luz_no_campo/index.asp#01 
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respectivamente. Os dados da amostra eletrificada são considerados para definir os 

perfis de carga e as características socioeconômicas da região. Considera-se a hipótese 

de que o prazo de dois a três anos29 foi suficiente para que as propriedades tenham 

atingido um prazo de maturação quanto ao consumo de energia elétrica.  

Para a análise de viabilidade das alternativas de geração de energia elétrica 

utiliza-se apenas um subconjunto da amostra, representado pelo povoado de Araçá e 

pelo povoado do Canjo, ambos no município de Macaúbas. Essas localidades foram 

escolhidas por estarem no município que apresenta o maior número de informações na 

pesquisa de campo. Além disso, verifica-se uma baixa densidade demográfica no 

município.30 Em 2004, a população estimada do município de Macaúbas era de 45.301 

habitantes, com uma área de 3.039 Km2 e densidade demográfica31 de 14,9 hab/Km2 

(IBGE, 2005).  

                                                

 
 

5.2.        METODOLOGIA 

 
Como a intenção do presente trabalho é comparar a extensão de rede com as 

alternativas descentralizadas de suprimento. Para tal, a metodologia aplicada consiste na 

análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental da utilização de fontes 

alternativas de suprimento para a eletrificação rural.  Como mencionado anteriormente, 

a metodologia aqui proposta pretende inverter o foco da análise, partindo da demanda 

energética ao invés de se considerar a conveniência da oferta. Desta forma, verifica-se a 

 
29  Tempo mínimo para a realização da fase ex-post. 
30 A densidade demográfica medida através da população dividida pela área do município pode ser um 
indicativo de alta dispersão, o que representaria uma possibilidade de utilização de alternativas 
descentralizadas de eletrificação. No entanto, o indicador de densidade demográfica não indica, 
necessariamente, uma relação com a dispersão. Um município de grandes extensões pode ter toda a 
população concentrada em pequenos povoados, não caracterizando residências dispersas. 
31 A densidade demográfica de Salvador é de aproximadamente 3.723 hab/Km2. 
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localização do consumidor e seu perfil de consumo, para em seguida avaliar os custos 

dos diversos sistemas de geração de energia elétrica. 

Para identificar a localização do consumidor é importante realizar o 

mapeamento da região. Esta etapa pode ser dividida em duas: a primeira que define 

geograficamente a amostra a ser estudada e a segunda que verifica a distância entre o 

sistema elétrico existente e a localização geográfica da amostra escolhida. 

Para o mapeamento da região, a definição geográfica da amostra foi feita 

através da estratégia de georreferenciamento de pares de coordenadas coletadas em 

campo com o auxílio de equipamentos do tipo GPS - Global Positioning System. Essas 

informações, em conjunto com a localização do sistema elétrico existente, visam definir 

a distância aproximada das propriedades estudadas até a linha de média tensão mais 

próxima, permitindo a comparação entre a eletrificação via extensão de rede e a geração 

descentralizada. Além disso, o mapeamento da amostra permite a estimação da distância 

média entre as propriedades, o que sinaliza a dispersão das propriedades da localidade a 

ser atendida. 

Quanto ao perfil de consumo, partimos da hipótese de que a amostra de dados 

do último PNER, apresentada anteriormente, é representativa para os domicílios rurais 

do estado da Bahia. Em função da grande diversidade de domicílios e demandas 

energéticas na área rural (conforto doméstico, produção de pequenos proprietários ou 

pequenas indústrias agrícolas) foram identificados diferentes perfis de consumo dentre a 

amostra de todo o estado, agrupando os domicílios de acordo com o seu consumo de 

energia elétrica mensal. A idéia é que cada grupo represente um tipo de configuração de 

carga típica compatível com um consumo de energia que pode ser classificado como 

baixo, médio ou alto. 
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A classificação desses três grupos foi feita através da aplicação da técnica de 

análise estatística multivariada chamada Análise de Cluster.32 Esta técnica é usada para 

classificar objetos ou casos em grupos homogêneos. Os objetos em cada cluster tendem 

a ser semelhantes entre si e diferentes entre os outros grupos. A variável definida para 

basear o grupamento foi a quantidade de eletrodomésticos de cada propriedade.33  

Após a definição dos três grupos apresenta-se uma análise das variáveis 

socioeconômicas dos mesmos para se definir o perfil socioeconômico de cada grupo. O 

que possibilita a estimação do comportamento da demanda de energia após a 

eletrificação, na tentativa de mensurar a demanda reprimida existente na região.  

Assim, de posse das informações anteriores inicia-se o método para a análise 

de viabilidade dos custos de cada sistema de geração. Este método pode ser dividido em 

três etapas. A primeira consiste no cálculo da demanda de energia elétrica por domicílio 

que consiste na mensuração da curva de carga para cada um dos perfis de consumo 

determinados pela Análise de Cluster. Esta é uma contribuição importante deste 

trabalho para o cálculo do custo do suprimento descentralizado, pois foi possível avaliar 

o consumo real dos domicílios rurais de baixa renda. Na maioria das vezes a curva de 

carga é estimada com base em uma cesta de equipamentos considerada adequada para 

os domicílios. 

A segunda etapa do método adotado consiste no cálculo da demanda total da 

comunidade que será avaliada no estudo de caso, o que é fundamental para o correto 

dimensionamento dos sistemas. 

 
32 O método utilizado para a classificação das propriedades rurais foi o K-means, através do software 
SPSS. 
33 Outras variáveis como consumo declarado de energia elétrica, gasto com energia e grupos de 
eletrodomésticos também foram testados na análise de cluster, tanto isoladamente quanto em conjunto. 
Entretanto, os resultados mais robustos se deram com a utilização da variável que representa a soma de 
todos os eletrodomésticos da propriedade. 
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E finalmente, a terceira etapa aborda a questão do dimensionamento da oferta. 

Esta última etapa consiste na determinação da configuração e dos custos de suprimento 

descentralizado. A idéia é casar os perfis de carga encontrados com as tecnologias 

selecionadas como pertinentes para eletrificação rural, identificadas de acordo com as 

vocações energéticas regionais apresentadas no capítulo 4. A partir daí apresenta-se uma 

análise dos custos dos sistemas de geração de energia elétrica propostos, efetuando o 

cálculo das equações através do programa, denominado HOMER34 (Hybrid 

Optimization Model for Electric Renewable) descrito no ANEXO A. 

  

 
5.2.        MAPEAMENTO DA AMOSTRA 

 
Nesta seção apresenta-se a localização geográfica da amostra a ser estudada, 

relacionando-a, em seguida, com o sistema elétrico existente para tentar avaliar as 

dificuldades do acesso à energia elétrica para os domicílios da amostra em questão.  

 

5.2.1       Localização Geográfica da Amostra 

 

É crescente, em todo mundo, o uso do geoprocessamento para a 

sistematização, análise e representação de dados. Um dos seus principais instrumentos é 

o Sistema de Informações Geográficas – SIG, que representa um poderoso instrumento 

no auxílio ao planejamento, gestão e análise de projetos e atividades socioeconômicas. 

Diversas estratégias de georreferenciamento de dados podem ser utilizadas, porém todas 

 
34 O HOMER foi idealizado pelo laboratório americano National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
com o intuito de auxiliar na escolha do sistema que garanta um atendimento confiável a um custo de 
geração compatível com a capacidade econômica da comunidade. O programa HOMER é utilizado para 
auxiliar na definição do sistema que melhor se adapta ao perfil da comunidade com base em critérios de 
desempenho e custo. 
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dependem da qualidade dos dados e da confiabilidade da base cartográfica existente 

(ANEEL, 2002). 

A estratégia de georreferenciamento utilizada neste trabalho foi a de pares de 

coordenadas coletadas em campo com o auxílio de equipamentos do tipo GPS - Global 

Positioning System. Através das coordenadas coletadas na pesquisa de campo 

identificamos a localização das propriedades atendidas pelo PNER, como apresentado 

nas Figuras 11 e 12.  

A Figura 11 mapeia as propriedades rurais que foram eletrificadas via extensão 

de rede. A amostra eletrificada engloba 500 propriedades, das quais 418 apresentam as 

coordenadas GPS. Estas propriedades serão utilizadas para identificar o perfil do 

consumidor e a evolução do consumo de energia elétrica e as curvas de carga 

apresentadas na seção 5.4. 

 
Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005.  

Figura 11: Mapa das propriedades rurais eletrificadas pelo PNER 
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A Figura 12 identifica as propriedades que ainda não foram eletrificadas. Ao 

todo, 150 incluem-se neste caso. Destas, 147 apresentam coordenadas GPS e estão 

representadas graficamente. 

 
Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 
 

Figura 12: Mapa das propriedades rurais não eletrificadas 
 

Uma análise comparativa entre alternativas centralizadas e descentralizadas de 

suprimento de energia elétrica, inevitavelmente, deve priorizar a localização física dos 

consumidores. No entanto, na maioria das vezes, não existe informação consistente 

sobre o mapeamento sistemático dos consumidores que permita uma comparação 

efetiva destas alternativas (RIBEIRO, 2002). 

A avaliação de como as propriedades estão dispostas sinaliza a dispersão das 

mesmas. Neste trabalho, o mapeamento das informações permite a estimação da 
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distância entre as propriedades. A distância foi calculada ligando todas as propriedades, 

seguindo o critério da menor distância física entre dois pontos.  

Como a amostra do último PNER abrange todo o estado da Bahia, para 

facilitar a análise de viabilidade vamos utilizar apenas o subconjunto da amostra, que se 

refere aos domicílios localizados nos povoados de Araçá (38 propriedades) e do Canjo 

(8 propriedades).  

Utilizando o programa ArcView35 foi possível determinar as distâncias 

mínimas entre as propriedades e a Figura 13 facilita a visualização destas distâncias. Na 

parte superior da Figura 13 observa-se um grupo com uma configuração de 

propriedades que podem ser classificadas de consumidores concêntricos, ou seja, 

comunidades que se desenvolvem a partir de um núcleo (uma praça, por exemplo). 

Entretanto, as outras propriedades identificadas na parte inferior seriam representadas 

pela classificação de consumidores em linha, onde os consumidores estão dispostos em 

linhas paralelas a partir de uma linha de referência.36   

 

 
 

 
35 O ArcView é um produto que apresenta uma interface Windows. É constituído de três aplicações que 
permite para além da visualização de dados, a sua inquirição e análise. Também possibilita a gestão, 
criação e organização de dados geográficos e tabulares. Ou ainda é utilizado para a conversão de dados. 
Usando estas três aplicações é possível desempenhar qualquer tarefa SIG (Sistema de Informações 
Geográfica), incluindo a criação de mapas, a gestão dos dados, análise geográfica, edição de dados e 
geoprocessamento. 
36 Para melhor detalhamento dos tipos de classificação dos consumidores segundo a dispersão ver 
Ribeiro, 2002. 
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Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 

 Figura 13: Mapa das Propriedades Não Eletrificadas 

 

O critério adotado para avaliar a dispersão das propriedades do estudo de caso 

foi a distância geográfica entre as propriedades. Ou seja, as propriedades foram ligadas 

sequencialmente uma a uma, de modo semelhante a um traçado de rede. A Tabela 14 

apresenta algumas estatísticas destas distâncias.  

Tabela 14: Distância entre as Propriedades (metros) 

Povoado do Canjo  
(8 propriedades)

Povoado de Araçá   
(38 propriedades)

Média 316 176
Máximo 972 797
Mínimo 13 5  
Fonte: Elaboração própria. 
 

Como a menor distância encontrada entre uma propriedade do povoado de 

Araçá e uma propriedade do povoado do Canjo é de apenas 5 metros, considerou-se 

válido reunir os dois povoados em uma única comunidade para o estudo de caso. A 
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distância média entre as propriedades de cada povoado é de aproximadamente 316 

metros para o povoado do Canjo e 176 metros para o povoado de Araçá (Tabela 14). 

Com essa análise confirma-se que os povoados em questão se encontram 

realmente muito próximos. Dessa forma, assume-se a hipótese de que as propriedades 

serão tratadas como uma única comunidade, uma vez que a otimização do traçado da 

rede não é o foco desse estudo. Sendo assim, as informações apresentadas são 

suficientes para identificar possíveis regiões aptas ou não para a utilização de fontes 

alternativas de energia. 

 

5.2.2       Sistema Elétrico Existente 

 

O sistema de transmissão que atende ao estado da Bahia é suprido a partir das 

subestações 500/230 kV de Camaçari, Sapeaçu, Bom Jesus da Lapa e Sobradinho, 

alimentadas na tensão de 500 kV. O atendimento ao mercado de energia elétrica é 

realizado através de três concessionárias COELBA, CHESF e SULGIPE e da 

permissionária BRASKEM que atua no pólo petroquímico de Camaçari. A COELBA 

detém a concessão para a distribuição de energia em 415 dos 417 municípios estado, 

com área de concessão que abrange cerca de 99% do estado (565 mil km2) (EPE, 2005).  

Tecnicamente a extensão física da rede é composta por dois componentes 

principais: a rede de média tensão (MT) e a rede de baixa tensão (BT). A rede de média 

tensão permite a interligação entre a fonte (ponto da rede previamente existente mais 

próximo da localidade a ser eletrificada) e um centro de distribuição situado na 

localidade. O centro de distribuição é caracterizado por um conjunto de transformadores 

que transferem a energia para a rede de baixa tensão. O número de transformadores 
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difere em função da densidade dos consumidores. A rede de baixa tensão é aquela que 

distribui eletricidade de um transformador até o usuário (RIBEIRO, 2002). 

As informações sobre linhas de transmissão de energia utilizadas para a 

geração da base cartográfica georreferenciada deste estudo foram obtidas através da 

Eletrobrás/MME. Com essas informações foi possível a confecção dos mapas temáticos 

apresentados a seguir. 

Visualmente, de acordo com a Figura 14, grande parte das propriedades estão 

próximas às linhas de média tensão, o que justificaria o atendimento via extensão de 

rede. No entanto, algumas propriedades ou grupos de propriedades se encontram bem 

distantes das linhas de transmissão.  

Com a localização das propriedades e com o mapa das linhas de média tensão 

(MT) do estado da Bahia foi possível estimar as distâncias médias das propriedades à 

linha MT mais próxima através do relatório de proximidade. As estimativas do relatório 

de proximidade são feitas no Programa ArcView, utilizando a menor distância num raio 

de 1 km. De acordo com os resultados as propriedades eletrificadas estão, em média, a 

16 km da linha MT. No entanto, as distâncias variam entre 270 metros e 105 km, 

considerando um desvio padrão de 16 km. 
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Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005.  

 

Figura 14: Linhas de média tensão e localização das propriedades eletrificadas 

 
Na Figura 15 observa-se que a maioria das propriedades não eletrificadas 

também se encontra próxima às linhas de média tensão, tendo poucas propriedades ou 

grupos de propriedades muito distantes da rede. Pelo relatório de proximidade citado 

anteriormente as propriedades não eletrificadas apresentam distância média até a linha 

MT em torno de 20 km, variando entre 50 metros e 109 km, com um desvio padrão de 

23 km. Cabe ressaltar que a amostra não eletrificada (150 propriedades) é bem menor 

do que a amostra eletrificada (500 propriedades). 
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Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 
 

Figura 15: Linhas de média tensão e localização das propriedades não eletrificadas 
 

No caso do município de Macaúbas, podemos visualizar melhor a relação 

entre a distância média da linha MT até os dois povoados pertencentes ao município de 

Macaúbas que foram destacados na pesquisa de campo (Figura 16). De acordo com o 

relatório de proximidade, verifica-se que as propriedades estão a aproximadamente 50 

km de distância da linha MT.   
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Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 
 

Figura 16: Linhas de média tensão e localização das propriedades do município de 
Macaúba 

 
 

Apesar da grande distância entre a linha de média tensão e a comunidade 

selecionada, é importante lembrar que as 46 propriedades representadas graficamente 

são um subconjunto da amostra determinada para o estado da Bahia, no âmbito do 

PNER. Dessa forma, o universo de propriedades a serem atendidas no município de 

Macaúbas onde se encontram os dois povoados identificados, provavelmente, é bem 

maior do que a amostra analisada. 
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5.2.        PERFIL DA AMOSTRA 

 
 
5.4.1       Perfil do Consumidor 

 

Na zona rural existe uma grande diversidade de domicílios, há diferentes 

demandas energéticas como já dito. A proposta desta seção é identificar diferentes 

perfis de carga, agrupando os domicílios da amostra para que cada grupo represente um 

tipo de configuração de carga típica compatível com um consumo de energia elétrica 

classificado como baixo, médio ou alto.  

Após a definição dos perfis de carga apresenta-se a análise de algumas 

variáveis socioeconômicas para cada um dos grupos determinados. Como a grande 

dificuldade para o agente de planejamento da eletrificação rural é ter noção real das 

características do mercado, alguns parâmetros como renda e capacidade de pagamento 

serão analisados para auxiliar a definição do perfil de consumo traçado para cada grupo 

e sua evolução. Dessa forma, o perfil socioeconômico deve auxiliar a tomada de 

decisão, colaborando com a própria sustentabilidade do sistema. 

Em seguida, variáveis como a demanda de energia e a inserção de 

eletrodomésticos vão sinalizar se o sistema escolhido será suficiente para atender a 

demanda reprimida existente na área rural. A variação temporal destas variáveis entre as 

fases de pesquisa antes e após a eletrificação proporciona uma sinalização da evolução 

do consumo de energia elétrica nas propriedades atendidas. 

Partindo da hipótese de que as áreas eletrificadas pelo PNER definem um 

padrão de comportamento compatível com as propriedades ainda excluídas do acesso à 
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energia37, os dados aqui analisados podem ser estendidos para as demais propriedades 

do estado.  

Com o objetivo de identificar os diferentes perfis de demanda das 

propriedades rurais do estado da Bahia utiliza-se a técnica de análise estatística 

multivariada chamada Análise de Cluster. Esta técnica consiste na divisão da amostra 

em grupos parecidos entre si e diferentes entre os outros grupos. A identificação de 

diferentes perfis de carga deve auxiliar na escolha de atendimento ótima.  

Como a intenção é dividir a amostra em grupos de acordo com o perfil de 

consumo de energia elétrica, uma vez que cada grupo terá uma curva de carga típica que 

o represente, variáveis como o consumo declarado, quantidade total de eletrodomésticos 

e tipo de eletrodoméstico (ferro, geladeira, etc) foram testadas na análise de 

grupamento. A variável escolhida para basear o grupamento foi a quantidade de 

eletrodomésticos de cada propriedade, tendo em vista que algumas das outras variáveis 

não se apresentaram estatisticamente significativas para a classificação de grupos de 

acordo com os testes realizados. 

Os grupos identificados a partir da aplicação da Análise de Cluster são 

apresentados na Tabela 15. Observa-se que o grupo 90, que representa as propriedades 

com consumo de energia elétrica em torno de 90 kWh por mês. Dentre todas as 

propriedades amostradas as que fazem parte deste grupo consiste em apenas 3% da 

amostra. A maioria das propriedades (68%) está enquadrada no grupo 50 onde o 

consumo de energia elétrica gira em torno de 50 kWh por mês e os outros 29% da 

amostra se enquadram no grupo que consome aproximadamente 30 kWh por mês, 

denominado grupo 30. A denominação dos grupos refere-se ao consumo médio de 

energia elétrica mensal. O centro do cluster indica a quantidade média de 

 
37 A amostra foi determinada com o intuito de representar estatisticamente o universo a ser atendido. 
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eletrodomésticos de cada grupo. A maioria das propriedades, independente do grupo, 

declarou a posse do aparelho de som e da televisão. 

Tabela 15: Descrição dos grupos identificados pela análise de Cluster 

Cluster Número de casos em 
cada cluster

Consumo médio de 
Energia Elétrica 

(kWh/mês)
Centro do Cluster

Grupo 90 13 89 8
Grupo 50 303 51 4
Grupo 30 132 33 2  

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005.  
 

O consumo médio declarado de energia elétrica praticamente dobra de um 

grupo para o outro, acompanhando as diferenças entre as quantidades médias de 

eletrodomésticos em cada grupo.  

Os valores médios das variáveis apresentadas na Tabela 16 referem-se aos 

dados da fase ex-post e ajudam a descrever o perfil elétrico de cada grupo, 

complementando a Tabela 15. O gasto médio de energia difere entre os grupos de forma 

similar ao consumo médio, como era de se esperar. No caso das lâmpadas não existem 

grandes diferenças entre os grupos. Verifica-se disparidades entre os grupos 30 e 90, 

que podem ser constatadas por outras variáveis que foram classificadas como 

econômicas, sociais e ambientais identificadas nas Tabelas 17, 18 e 19. 

Tabela 16: Descrição das médias das variáveis elétricas dos grupos identificados 

Cluster
Gasto Energia 

(R$/mês)1

Quantidade Média 
de Lâmpadas (Uso 

habitual)
Grupo 90 46,92 5
Grupo 50 37,24 4
Grupo 30 22,39 3  

1 Valores referentes a fevereiro de 2004. 
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 

 

Na Tabela 17 observa-se que a renda média familiar das propriedades do 

grupo 30 e do grupo 50 caracteriza-se por estar abaixo da linha de pobreza. No Brasil 
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uma das classificações para a linha de pobreza refere-se às pessoas que ganham, por 

mês, menos de ½ salário mínimo. Considerando que a família média brasileira seja 

formada por 4 pessoas38, pode-se inferir que as rendas mensais médias per capita das 

famílias do grupo 50 e 30 são, respectivamente, R$ 65,00 e R$ 56,0039, inferiores, 

portanto à R$ 130,00 (½ salário mínimo). 

O percentual médio da capacidade de pagamento representa uma estimativa da 

parcela da renda familiar das propriedades gasta com energia (considerando todos os 

tipos de fonte: energia elétrica, óleo diesel, gasolina, GLP, carvão, lenha, bateria, pilha e 

velas), ou seja, quanto de sua renda é gasto com a utilização de energéticos. O grupo 30 

apresenta uma média de 13% dos seus gastos, já a média do grupo 50 é de 21% 

enquanto a média do grupo 90 varia em torno de 17%. Ao observarmos a variação entre 

as fases, ou seja, antes e após a eletrificação, as médias gerais do estado ficam em torno 

de 16 e 17%, respectivamente. Isto denota que apesar da substituição das outras fontes 

de energia por uma mais barata (no caso a eletricidade) os proprietários continuaram 

gastando o mesmo percentual da renda com energia. Provavelmente, em função da 

compra de novos equipamentos.  

Quanto aos valores médios referentes à área explorada e ao valor da 

propriedade, verifica-se que os grupos 50 e 30 estão bem distantes dos valores médios 

apresentados pelo grupo 90. Como aqueles dois grupos representam praticamente 97% 

da amostra, pode-se concluir que a situação das propriedades em estudo é muito 

precária, principalmente com relação à dimensão econômica.  

 

 

 
38 Segundo dados do IBGE a família média brasileira é formada por 4 pessoas. 
39 Valores referentes a fevereiro de 2004, quando o salário mínimo valia R$ 260,00 por mês. 



 87
Tabela 17: Descrição das médias das variáveis econômicas dos grupos identificados 

Cluster
Renda da 
Família 

(R$/mês)1

Capacidade de 
Pagamento (%)

Área Explorada 
(ha) 

Valor da 
Propriedade (R$)

Grupo 90 638,89 17 18 23.461,54 
Grupo 50 258,90 21 3 7.758,75 
Grupo 30 222,73 13 2 7.781,82  

1 Valores referentes a fevereiro de 2004. 
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005.  

 

Para avaliar o aspecto sócio-ambiental das propriedades destacamos as 

variáveis de estrutura da residência (saneamento básico e tratamento do lixo) na Tabela 

18 e o nível de escolaridade na Tabela 19. Verifica-se que apenas 20% das propriedades 

do grupo 30 apresentam saneamento básico e 42% tratam o lixo através de coleta, 

reciclagem e/ou reaproveitamento. A situação quanto ao saneamento básico é um pouco 

melhor para o grupo 50 (39% possuem saneamento básico), enquanto a situação do lixo 

é similar ao do grupo 30 (42%). O grupo 90 apresenta os melhores percentuais, que, no 

entanto, não são representativos, considerando o estado da Bahia.  

Tabela 18: Descrição da estrutura da residência por grupo 

Cluster Possui Saneamento 
Básico (%)

Lixo Orgânico Coletado, 
Reciclado ou 

Reaproveitado (%)
Grupo 90 77 62
Grupo 50 39 42
Grupo 30 20 42  

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS. 
 

Quanto ao grau de instrução (Tabela 19) verifica-se que 68% dos chefes de 

família das propriedades dos grupos 50 e 30 apresentam o primeiro grau incompleto, 

sendo que 13% do grupo 50 e 17% do grupo 30 são analfabetos. 
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Tabela 19: Percentual de Moradores Segundo o Grau de Instrução 

Grau de Instrução Grupo 90 Grupo 50 Grupo 30
Analfabeto 7 13 17

1 Grau Incompleto 57 68 68
1 Grau Completo 12 14 9

2 Grau Incompleto 10 3 3
2 Grau Completo 5 2 1

Superior Competo 0 0 0
Não respondeu 10 0 2  

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS. 
 

 

Observa-se, através dos dados analisados, que a maior parte da população da 

amostra apresenta dificuldades quanto à sua situação econômica e social. Cerca de 97% 

da amostra (grupo 50 e 30) representam pequenas propriedades, com poucas condições 

de infra-estrutura e baixos níveis de renda e de escolaridade. Neste contexto, torna-se 

diminuída a noção mais ampla sobre direitos básicos, como o acesso à energia ou a 

escolas e hospitais. 

Destarte, fica clara a importância de instrumentos e políticas que incentivem o 

desenvolvimento sustentável da região. A eletrificação rural acoplada a políticas que 

incrementem a produção ou gerem valor agregado aos produtos explorados localmente 

configura-se em uma opção para que a população da área rural melhore seu nível de 

vida, reduzindo o êxodo rural (dentre outras vantagens). 

 

5.4.2       Evolução do Consumo de Energia Elétrica 

 

A demanda por serviços de energia reflete os estilos de vida comuns ou 

aspirados pelas populações rurais. Estilos de vida e padrões modernos de consumo não 

se proliferam uniformemente ou instantaneamente em todos os países, regiões ou até 

mesmo em grupos socioeconômicos presentes em uma região. Nas áreas rurais, os 
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padrões de consumo se propagam progressivamente das cidades para o campo através 

da influência do contato que as populações rurais mantêm com os centros urbanos mais 

próximos. Estes centros atuam como vitrines do aperfeiçoamento do conforto doméstico 

e da utilização dos meios audiovisuais (GOUVELLO, 2003). 

Na medida em que as populações rurais utilizam algumas facilidades comuns 

nos grandes centros urbanos acelera-se o processo de adoção de novos costumes. Neste 

momento, as soluções tradicionais de energia ficam impróprias ou limitadas quando 

comparadas às novas exigências. A difusão dos padrões de consumo do estilo de vida 

dos moradores urbanos no meio rural cria novas referências sócio-culturais,40 induzindo, 

em curto espaço de tempo, a um maior consumo de energia. 

Pela Figura 17, constata-se que do total de respostas 100% declaram a 

utilização da energia elétrica para iluminação e informação, enquanto o GLP e a lenha 

continuaram a ser utilizados para o cozimento. Nota-se ainda uma queda no percentual 

de propriedades que utilizam GLP para cozimento, simultaneamente, com um aumento 

no consumo de lenha para a mesma aplicação, o que pode refletir problemas de custos. 

Ou seja, algumas propriedades que antes utilizavam o GLP passaram a utilizar lenha por 

ser uma fonte de energia mais barata. 

 

 
40 Um trabalhador que abandonou suas terras no Nordeste para trabalhar como cortador de cana-de-açúcar 
no Estado de São Paulo respondeu que preferia continuar em São Paulo, pois “as crianças estavam 
acostumadas a beber Coca-Cola bem gelada”. (GOUVELLO, 2003) 
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Fonte: Base de dados CEPEL/ELETROBRÁS, 2005. 

Figura 17: Aplicações das Fontes de Energia 
 

Através das informações obtidas sobre os equipamentos adquiridos após a 

eletrificação, podemos vislumbrar as práticas de consumo a serem adotadas pelo grupo 

de proprietários rurais em questão. Desta forma, tais informações podem dar uma idéia 

razoável da dinâmica da demanda impulsionada pela eletrificação. De acordo com seu 

nível de renda, as famílias irão adquirir bens que melhorem seu bem estar, considerando 

seus respectivos graus de prioridade.  

Na Tabela 20 observa-se o grau de penetração dos eletrodomésticos nas 

propriedades rurais eletrificadas. Verifica-se que antes da eletrificação apenas 13% das 

propriedades (65 propriedades) declararam a posse de eletrodomésticos. Dentre estas 

propriedades a média era de um aparelho por propriedade e os mais citados foram a 

televisão e o ferro elétrico. Após a eletrificação 92% (458 propriedades) das 

propriedades declararam a posse de eletrodomésticos. Estas propriedades declararam ter 

adquirido, em média, quatro aparelhos após a eletrificação. Televisão, aparelho de som, 

liquidificador, geladeira e ferro elétrico foram os equipamentos domésticos mais 

citados. 
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Tabela 20: Penetração dos eletrodomésticos 

Ex-ante Ex-Post

obs obs
Televisão 48 367

Aparelho de Som 8 28
Liquidificador 8 27

Geladeira 7 25
Ferro Elétrico 11 239

Antena Parabólica 7 18
Ventilador 2 26
Chuveiro 1 13
Freezer 6

Batedeira 5
Máquina de lavar Roupa 4

Aquecedor Elétrico 1
Máquina de Costura 3 1
Secador de Cabelo 1

Video Cassete 1
Total de propriedades 

declaradas 65 458

Equipamentos

 
1 A amostra total corresponde a 499 propriedades na fase ex-ante e 500 na fase ex-post. 
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 

 

 
Sendo assim, após a seleção das alternativas prioritárias para o suprimento de 

energia elétrica no capítulo 4 e a análise da localização geográfica da amostra e a 

definição do perfil dos consumidores apresentados até então neste capítulo inicia-se 

aplicação do método proposto para a análise de viabilidade dos custos de eletrificação 

rural, no que se refere ao estudo de caso comunitário dos povoados de Araçá e do 

Canjo. 
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5.5.        AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DOS DIVERSOS SISTEMAS DE GERAÇÃO 

PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL 

 

5.5.1       Cálculo da Demanda por Domicílio 

 

O primeiro passo do método proposto consiste no cálculo da demanda por 

domicílio. O comportamento da demanda de energia elétrica nas horas do dia e nas 

estações do ano é uma informação de suma importância nas atividades de planejamento 

e operação de sistemas elétricos. A curva de carga é a representação gráfica da variação 

da carga, observada ou esperada, em função do tempo. 

Através dos dados apresentados para cada cluster identificado anteriormente 

determina-se as curvas de carga média de cada sistema. A vantagem destas informações 

consiste na representatividade dos dados. Até então, a maioria das curvas de carga 

apresentadas para a área rural eram determinadas a partir da escolha de uma cesta de 

equipamentos pré-estabelecida, assumindo graus de utilização diários, muitas vezes em 

função de informações da área urbana. Com os dados de campo temos informações reais 

da cesta de equipamentos de cada proprietário, assim como o grau de utilização de cada 

equipamento.  

A definição da curva de carga típica para os diferentes perfis identificados é 

feita com base nas informações prestadas pelas propriedades amostradas da base de 

dados CEPEL/ELETROBRÁS sobre a posse e o grau de utilização dos equipamentos. 

Em conjunto com dados pertinentes à potência instalada dos principais 

eletrodomésticos, foi possível fazer um levantamento da curva de carga das 

propriedades rurais, considerando todos os eletrodomésticos utilizados.  
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A Tabela 21 apresenta a potência instalada dos eletrodomésticos que foram 

utilizados para estimar as curvas de carga. As potências referem-se aos equipamentos 

mais simples encontrados na descrição apresentada pelo Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica – PROCEL.  

Tabela 21: Potência Instalada dos Eletrodomésticos 
Equipamento Potência (W)

Lâmpadas 22*
Televisão 60

Aparelho de som 50
Ventilador 100

Ferro Elétrico 500
Geladeira 130
Chuveiro 3500*

Máquina de lavar roupa 500  
* Informações retiradas do relatório Seleção de 20 Comunidades para Instalação de Sistemas PV Residenciais e 
Análise Comparativa com a Opção Dieselelétrica (CEPEL, 2003). 
Fonte: PROCEL, 2005. 
 http://www.procel.gov.br/procel/site/canaldoconsumidor/eletrodomesticos.asp  
(Acesso em 3 de junho de 2005). 
 

No cluster do grupo 90 destacam-se os seguintes eletrodomésticos: geladeira, 

televisão, aparelho de som, ferro elétrico, liquidificador e ventilador. Estes aparelhos 

são declarados por 100% das propriedades que fazem parte deste grupo, com exceção 

do ventilador, que existe em 92% das propriedades. Após selecionar todos os 

equipamentos declarados pelas propriedades, verifica-se o grau de utilização de cada 

equipamento e estimam-se as curvas de carga para as propriedades do grupo, segundo as 

informações coletadas. Em seguida, identifica-se a propriedade que melhor representa o 

grupo de acordo com a sua curva de carga. Os eletrodomésticos citados anteriormente 

funcionam como uma espécie de filtro para ajudar na seleção da curva de carga 

representativa do grupo em questão.    

No caso das lâmpadas, os proprietários identificaram apenas a quantidade de 

lâmpadas de uso habitual e a quantidade de lâmpadas de uso eventual existentes na 

residência. Incluiu-se no cálculo da curva de carga apenas as lâmpadas de uso habitual, 

http://www.procel.gov.br/procel/site/canaldoconsumidor/eletrodomesticos.asp
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uma vez que não seria possível determinar o grau de utilização das lâmpadas de uso 

eventual. Sendo assim, para as lâmpadas de uso habitual, opta-se pela adoção do mesmo 

grau de utilização apresentado no estudo do Projeto Ribeirinhas no relatório do CEPEL 

(CEPEL, 2001). Como não é possível determinar as horas em que o motor da geladeira 

entra em funcionamento, estima-se o consumo horário da geladeira ao longo do dia de 

acordo com as estimativas do relatório citado. Sabe-se que o motor da geladeira 

funciona, em média, durante 10 horas por dia e assumindo uma potência de 130W 

temos que o consumo da geladeira para cada hora do dia é de aproximadamente 0,054 

kW.
41

  

Após a escolha da curva de carga típica do grupo, utilizamos o Programa 

HOMER (ANEXO A) para o cálculo da demanda mensal e anual de cada consumidor. 

A curva de carga informa o consumo de energia elétrica ao longo de 24 horas do dia. No 

entanto, o consumo de energia elétrica varia ao longo dos dias da semana, ou seja, não 

ligamos a televisão todos os dias exatamente no mesmo horário.42 Desta forma, a partir 

da curva de carga selecionada o Programa HOMER cria perfis de carga semelhantes 

para cada dia da semana, em função da soma aleatória de um ruído ou fatores de 

defasagem. Os perfis de carga são determinados de acordo com fatores de defasagem 

diário e horário de 10 e 15%, respectivamente. 

 
41 Este valor é calculado de acordo com a equação (130*10)/24, onde (potência do equipamento*número 
de horas de funcionamento do equipamento)/horas do dia.  
42 Além disso, existe a variação da curva de carga entre os dias da semana e os finais de semana e até 
mesmo entre os meses do ano.  
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Figura 18: Curva de Carga Típica do Grupo 90 
 

A propriedade que representa o grupo 90 (Figura 18) consome em média 3,6 

kWh/dia, o que equivale a aproximadamente 108 kWh/mês. O consumo médio 

declarado dessas propriedades é de 89 kWh/mês, mas os valores apresentados pelo 

HOMER são maiores, em função do ruído que equivale a variações diárias de carga ao 

longo do ano.  

Na Figura 18 observa-se uma carga constante ao longo do dia em função da 

geladeira e um grande pico é observado entre 8 e 10 horas da manhã devido à utilização 

do ferro elétrico. 

Nas propriedades identificadas no cluster do grupo 50 os aparelhos 

eletrodomésticos mais citados foram a televisão (91% das propriedades), o 

liquidificador (78%), a geladeira (71%), o aparelho de som (67%) e o ferro elétrico 

(67%). Após identificar o grau de utilização dos aparelhos, estima-se as curvas de carga 

de cada propriedade e identifica-se a curva de carga mais representativa deste grupo, 

representada na Figura 19. 

 

                                                 
43 O fator de carga é a carga comum (ou carga média) dividida pela carga de pico. 
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Figura 19: Curva de Carga Típica do Grupo 50 
 

Na Figura 19 verifica-se que o consumo médio mensal gira em torno de 74 

kWh/mês, maior do que a média declarada de 51 kWh/mês em função dos ruídos 

considerados pelo programa.  

Em comparação com o grupo 90, verifica-se o mesmo comportamento de 

carga constante ao longo do dia em função da geladeira e o pico entre 7 e 8 horas da 

manhã por causa do ferro elétrico. No entanto, o consumo ao longo do dia é mais baixo 

devido à menor quantidade de eletrodomésticos (4 em média). 
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Figura 20: Curva de Carga Típica do Grupo 30 
 

As propriedades presentes no cluster do grupo 30 são identificadas como as 

mais precárias, de acordo com o perfil socioeconômico identificado anteriormente no 
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item 5.4.1. Dentre os eletrodomésticos mais citados pelas propriedades estão a televisão 

(70%) e o aparelho de som (58%). Neste grupo foi possível estimar a curva de carga de 

apenas 19 propriedades das 132 que formam o grupo, devido à falta de informações 

sobre o grau de utilização dos eletrodomésticos. O consumo médio da propriedade 

escolhida para representar o grupo 30 é de aproximadamente 19 kWh/mês, um valor 

bem menor do que o consumo médio declarado do grupo 30 identificado anteriormente, 

de 33 kWh/mês. 

Na curva de carga representativa do grupo 30 (Figura 20) observa-se que 

existem basicamente dois períodos de pico, um na parte da manhã e outro à noite. Ao 

contrário das curvas anteriores, não apresenta nenhuma faixa de consumo constante ao 

longo do dia, pelo fato dos amostrados não possuírem geladeira. 

 
 
5.5.2       Cálculo da Demanda da Comunidade dos Povoados de Araçá e do Canjo 

 
O segundo passo para a análise dos custos consiste na identificação da 

demanda total dos povoados de Araçá e do Canjo. Na Figura 21 verifica-se o somatório 

da curva de carga das 8 propriedades do povoado do Canjo e das 36 propriedades do 

povoado de Araçá. Destas propriedades 74% possuem ferro elétrico, 68% possuem 

televisão e 62% possuem aparelho de som. Sendo que 1% das propriedades se 

enquadram no perfil do grupo 90, onde o consumo de energia médio é 90 kWh/mês, 

70% no grupo 50, com consumo médio de 50 kWh/mês e os outros 29% são 

identificados no grupo 30, onde o consumo médio gira em torno de 30 kWh/mês. Esta 

distribuição se aproxima bastante da distribuição da amostra do estado da Bahia. 
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Carga média = 61,7 kWh/d 
Pico = 20,5 kW 
Fator de carga = 0,125 

 

Figura 21: Curva de Carga Total dos Povoados de Araçá e do Canjo 
 

Com base na demanda verificada para a comunidade dos povoados de Araçá e 

do Canjo serão estimadas as possíveis configurações para os sistemas de geração. Tais 

configurações resultam da otimização realizada pelo programa HOMER descrito no 

ANEXO A, onde serão listadas as possíveis configurações de cada sistema e seus 

respectivos custos. 

 

5.5.3       Dimensionamento da Oferta 

 

Para o dimensionamento da oferta pretende-se fazer a comparação econômica 

entre os diferentes tipos de fontes de geração. Um problema freqüente no planejamento 

da expansão dos sistemas de geração é o fato de comparar diferentes fontes de geração 

entre si. Pois é necessário utilizar um critério que considere as diferentes características, 

tanto de custo, como técnico-operativas destas fontes, de modo a avaliá-las através de 

um índice econômico (FORTUNATO, 1990).  

Uma forma de fazer esta comparação é através do índice custo/benefício, dado 

em unidades monetárias por unidade de energia produzida. A relação engloba os custos 

associados a cada tipo de fonte sobre a energia produzida, ou seja, o benefício gerado 
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pelo sistema. Como o benefício considerado na comparação econômica de fontes de 

geração é a capacidade de produção de energia, o índice custo/benefício (ICB) pode ser 

decomposto nas seguintes parcelas: custos de investimento, que representa o capital 

empregado, custos de operação e manutenção (O&M) e custos de combustível.  

Os custos de investimento podem ser definidos pela Equação 3: 

 

CI = CNk * PIk         Equação (3)          

Onde: 

CNk = custo unitário do componente, 
PIk = potência instalada do componente. 
 
Para a extensão de rede, os custos de investimentos são calculados da seguinte 

forma: 
 

CIRD = CNkm * D        Equação (4) 
 

Onde: 

CNkm = custo por km das linhas de transmissão, 
D = distância até a rede de transmissão. 
 
Os custos de O&M são estimados com base no percentual dos custos dos 

investimentos iniciais que são destinados aos serviços de operação e manutenção e os 

custos de combustível equivalem ao preço do combustível multiplicado pela consumo 

do combustível em determinado período. A seguir serão descritos os valores das 

parcelas dos custos de cada sistema de geração utilizado para a análise de viabilidade. 

Na avaliação dos custos deve-se considerar que os tipos de sistemas de 

geração apresentam diferentes fatores de capacidade operativa. Assim, para uma mesma 

energia gerada, os diferentes sistemas terão capacidades de atendimento à demanda 

máxima distintas. 
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Para a avaliação dos custos dos sistemas de geração de energia elétrica 

propostos utiliza-se o método apresentado nesta seção, efetuando os cálculos das 

equações através do programa apresentado HOMER (Hybrid Optimization Model for 

Electric Renewable) apresentado no ANEXO A. 

A idéia é identificar o sistema de menor custo capaz de suprir a demanda de 

energia elétrica de determinada comunidade, comparando as diversas soluções com a 

extensão de rede. 

O método inclui três classes de entrada de dados principais: 

i) O perfil de consumo (ou a carga) da comunidade, que irá informar 

qual a carga elétrica que deve ser atendida na região escolhida. 

ii) Os recursos renováveis disponíveis. No caso da energia solar, 

seria, por exemplo, a média mensal de insolação da região. Já no 

caso da energia eólica, poder-se-ia ter acesso à média mensal de 

velocidade do vento ao longo do ano.  

iii) Os componentes do sistema, que inclui dados relacionados aos 

tipos de equipamentos a serem utilizados. Além de características 

técnicas e os principais custos. 

Outras informações econômicas afetam a avaliação dos custos e devem ser 

incluídas na análise como a vida útil do sistema e o fator de recuperação do capital. A 

comparação econômica é influenciada diretamente pela taxa de desconto utilizada. Esta 

deve refletir o custo de oportunidade do capital para a economia do país. A taxa de 

desconto considerada para os cálculos foi de 12% a.a e o tempo de retorno do 

investimento utilizado foi de 20 anos para todos os sistemas. Os valores em reais foram 

convertidos para dólar de acordo com a taxa de câmbio média do ano de 2005, ou seja, 

em média US$1 = R$ 2,435 (IPEA, 2005).  
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5.5.3.1       Extensão da Rede 
 

Para comparar as diversas alternativas de suprimento de eletrificação rural 

com a extensão de rede é fundamental entender os componentes do custo de uma rede 

de distribuição. Uma rede de distribuição divide-se em rede de baixa tensão ou rede 

secundária (380/220 volts ou 220/110 volts) e rede de média tensão ou rede primária 

(13 kV), com um transformador interligando as duas redes (RIBEIRO, 2002). 

Como as necessidades energéticas do consumidor rural de baixa renda são 

pequenas e, por haver pouca perspectiva de aumento da demanda de energia elétrica 

devido a fatores socioeconômicos, o modelo mais utilizado para as linhas de 

distribuição é a linha monofásica com retorno por terra. Um dos principais problemas 

da extensão de rede em áreas rurais são as grandes distâncias a serem percorridas que 

acarretam em perdas de potência e irregularidade no atendimento. 

Os custos estão sempre associados às especificidades do consumidor 

(localização, demanda) e, por isso, muitas concessionárias trabalham com preços 

médios por conexão, ou seja, por consumidor. De acordo com informações da COELBA 

apresentadas na Tabela 4 (capítulo 3) os custos por consumidor podem variar de 

aproximadamente R$ 3.600,00, para distâncias inferiores a 0,5 km, até R$ 8.000,00 no 

caso de distâncias maiores do que 18 km (FILHO, 2005).  

No entanto, é importante estimar o custo da extensão de rede por km uma vez 

que temos a localização das propriedades que serão eletrificadas no estudo de caso.  

Sendo assim, estimam-se valores do custo de extensão de rede por km, de acordo com 

as planilhas de custo de obras das concessionárias. As informações foram obtidas a 

partir de entrevistas com pesquisadores do Ministério de Minas e Energia (Programa 

Luz para Todos).  
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Considerando-se um sistema monofásico com neutro e tensão de 15 kV 

estima-se um valor de R$ 8.600,00 por km para a rede de média tensão. E para a rede de 

baixa tensão com sistema bifásico com neutro e tensão 127 – 254 V o valor considerado 

por km é de R$ 15.000,00, incluindo o custo dos postes de concreto (R$ 260,00), 

densidade de 3 km por consumidor, vão médio de 0,40 km, condutores e ferragens.  

O sistema elétrico se expande através da “menor distância” entre a carga a ser 

atendida e a rede existente. Neste caso, o conceito de distância vai além da distância 

física. O conceito de “menor distância” deve levar em conta a diretriz da rede que deve, 

preferencialmente, margear rodovias e o caminhamento que deve acompanhar o sistema 

viário de loteamentos e povoados existentes. E, apesar da recomendação de linearidade, 

a diretriz deve contornar obstáculos tais como mata densa, plantações de grande porte, 

áreas alagadas, terrenos acidentados, reservas florestais, áreas tombadas e outros 

obstáculos (FILHO, 2005). 

Para o atendimento via extensão de rede no estudo de caso do município de 

Macaúbas seria necessário a construção de 50 km de rede primária que representa a 

menor distância entre a linha de média tensão e uma propriedade amostrada do 

município de Macaúbas. Desta forma, os custos de investimento para a extensão de rede 

seriam de R$ 430.000,00 (R$ 8.600,00 * 50). Além de 7,7 km de rede secundária que 

ligaria todas as propriedades da amostra em questão as subestações (R$ 15.000,00 * 7,7 

= R$ 115.500,00). Esta ligação visa à inclusão das 46 propriedades, atendendo uma 

demanda total de aproximadamente 1860 kWh/mês e uma demanda média por 

consumidor de 40 kWh/mês.44  

 
 

44 Estes valores foram obtidos nas estimativas apresentada na seção 5.4.3.1 que determina a curva de 
carga total da amostra do município de Macaúbas, onde 1.860 kWh/mês = 62 kWh/dia * 30 dias. O valor 
de 40 kWh/mês equivale a média por propriedade (1.860/46).    
 



 103
5.5.3.2       Óleo Diesel 
 
 

Custos de Investimentos 

A primeira parcela do índice custo/benéfico calculada é o custo inicial de 

investimento que representa o capital necessário para construir a alternativa de geração. 

Considerando que estes investimentos são concentrados no ano de início de operação da 

alternativa, o custo do investimento do sistema gerador a óleo diesel é dado pela soma 

dos investimentos individuais de cada componente do sistema (gerador, baterias e 

inversor). Nesse caso foi testada a hipótese do gerador operar sozinho ou em conjunto 

com baterias, armazenando energia.  

A descrição e os custos dos elementos necessários para o suprimento de 

energia elétrica através do gerador a óleo diesel são apresentados na Tabela 22. Tais 

informações resultam de entrevistas realizadas com especialistas do Centro de Pesquisa 

de Energia Elétrica – CEPEL. 

Os dados sobre os preços dos geradores diesel foram retirados de um relatório 

do CEPEL (CEPEL, 2003) que faz uma análise comparativa entre os sistemas 

fotovoltaicos e a opção dieselelétrica, trazendo um levantamento dos preços praticados 

no mercado nacional. O estudo mensura uma curva de preços de grupos geradores diesel 

em função da potência máxima. A curva de preços e as respectivas equações são 

apresentadas no ANEXO B. 

Entretanto, segundo o relatório (CEPEL, 2003), outros custos devem ser 

incorporados ao investimento inicial, como o custo de instalação, que inclui o transporte 

do gerador até a comunidade e a construção de um abrigo para o gerador e periféricos, 

tanque de combustível e conexões. Também deve ser contabilizado o custo da 

instalação de postes e fios desde o gerador até as residências. No caso do sistema 
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comunitário do município de Macaúbas o custo de instalação pode ser considerado 

como o custo de ligação da rede secundária de energia elétrica para as 46 propriedades 

(7,7 km * R$ 15.000,00 = R$ 115.000,00). 

 

Custos de O&M 

Quanto aos custos de manutenção e operação considera-se, de acordo com o 

relatório do CEPEL citado anteriormente (CEPEL, 2003), um valor de 70% do preço do 

gerador para cada 10.000h de operação. Por exemplo, para um gerador de US$ 5.800,00 

teríamos um custo de O&M de (0,7 x US$ 5.800,00)/10.000. 

 

Custos com Combustível 

A curva de consumo específico do gerador em função do fator de carga de 

operação também é necessária, tendo em vista que estas informações dificilmente são 

disponibilizadas pelos fabricantes. O relatório do CEPEL (CEPEL, 2004) apresenta a 

simulação de grupos geradores diesel nas comunidades de Maués, Altasis e Parintins, 

determinando a curva de consumo específico do gerador. A curva utilizada na 

simulação é a mesma do relatório citado e sua descrição encontra-se no ANEXO B. 

O custo do combustível é obtido multiplicando-se o consumo específico de 

energia gerada pelo gerador durante determinado período pelo preço do combustível. O 

preço do óleo diesel utilizado foi de R$ 1,87 por litro.45 

 

 

 

 
45 Valor referente ao período de 25/09/2005 a 01/10/2005, média dos municípios do estado da Bahia 
identificados no levantamento de preços divulgado pela Associação Nacional do Petróleo – ANP. 
http://www.anp.gov.br 
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Custos de reposição 

De uma forma geral, para os componentes que possuem vida útil inferior ao 

horizonte de comparação, faz-se necessário calcular o custo de reposição dos mesmos. 

Tecnicamente, o horizonte de comparação é igual à maior vida útil entre aquelas dos 

componentes de custo de uma alternativa. No presente trabalho utilizamos a vida útil de 

20 anos para todos os sistemas elencados. No entanto, dentro de cada sistema existem 

componentes com menor vida útil que devem ser repostos ao longo do período e 

contabilizados no custo total do sistema. 

Tabela 22: Custos do Sistema Gerador a Óleo Diesel 

Componente Vida útil Capacidade 
(kW)

Custo de 
Investimento  

(US$)

Custo de 
reposição3 

(US$)
Custo de O&M (US$/ano)

Gerador 20000 horas4 20 5800 5800 0,40 p/ cada 10000 horas
Bateria1 4 anos 2,4 220 220 0
Inversor2 10 anos 0,3 200 200 10  

Notas: 1 Bateria de fabricação nacional 
2 Eficiência de 85% e capacidade relativa ao inversor 100%. 
3 O custo de reposição é dado para os equipamentos cuja vida útil é inferior a vida útil do sistema. 
4 O prazo de vida útil do gerador em anos depende do tempo de funcionamento, como será testada a hipótese do 
gerador trabalhar armazenando energia com a bateria a sua vida útil irá depender do número de horas que ele ficará 
ligado ao longo do dia. 

 

 

5.5.3.3       Energia Solar 
 

O recurso renovável considerado foi a energia solar e o parâmetro de análise 

para a disponibilidade do recurso é a curva de irradiação global média durante o ano 

tendo como referência o município de Macaúbas. Esses dados foram obtidos através do 

programa SUNDATA46 de irradiação média mensal. No SUNDATA a busca é feita 

                                                 
46 O SUNDATA foi desenvolvido pelo CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 
Sérgio de Salvo Brito - e destina-se ao cálculo da irradiação solar global média diária mensal em qualquer 
ponto do território nacional. Baseia-se no banco de dados CENSOLAR - Centro de Estudos de la Energia 
Solar - contendo valores de radiação média diária mensal no plano horizontal para cerca de 350 pontos no 
Brasil e em países limítrofes. http://www.cresesb.cepel.br/abertura.htm 
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pelas coordenadas (latitude e longitude) do ponto de interesse, no caso o município de 

Macaúbas com localização de 13º 01’ 30’’ (13 graus, 01 minuto e 30 segundos) ao sul 

de latitude e 42º 41’ 55’’ (42 graus, 41 minutos e 55 segundos) oeste de longitude. O 

programa fornece os dados de irradiação solar global das três localidades mais próximas 

do ponto de interesse. Utilizamos os dados da localidade mais próxima.47 

Os dados da Tabela 23 mostram a radiação média mensal (kWh/m2.dia) para 

todos os meses do ano, a partir de janeiro. Adicionalmente são calculados os valores da 

menor média diária mensal (MÍNIMO), da maior média diária mensal (MÁXIMO), da 

média diária anual (MÉDIA) e da diferença entre a máxima e a mínima (DELTA). 

Tabela 23: Irradiação Global Diária - Média Mensal – Ituaçu/BA 
Mês Radiação

Janeiro 5.00
Fevereiro 4.78
Março 5.44
Abril 4.50
Maio 4.03
Junho 3.47
Julho 4.14
Agosto 5.11
Setembro 4.69
Outubro 5.33
Novembro 5.67
Dezembro 5.47

Máximo

2.20

5.67

Média
4.80

Delta

 
Fonte:SUNDATA http://www.cresesb.cepel.br/abertura.htm 
 
 

Os elementos utilizados para a composição do sistema fotovoltaico foram o 

módulo fotovoltaico (PV), a bateria (150 Ah), o controlador de carga (20 A) e o 

inversor (400W). A descrição e os custos destes elementos são apresentados a seguir. 

Tais informações foram retiradas do relatório CEPEL (CEPEL, 2003) onde foi feito um 

estudo comparativo entre os sistemas fotovoltaicos e a opção dieselelétrica, além de 

                                                 
47 As localidades apresentadas pelo programa com as respectivas distâncias até o ponto de interesse 
foram: Ituaçu a 117,75 Km, Caitité a 129,36 Km e Morro do Chapéu a 184,38 Km. 

http://www.cresesb.cepel.br/abertura.htm
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entrevistas realizadas com diversos especialistas do Centro de Pesquisa de Energia 

Elétrica – CEPEL. 

 

Custos de Investimento 

O custo do investimento inicial corresponde à compra de equipamentos e ao 

custo de instalação do sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico residencial é 

constituído por módulos que geram corrente elétrica em CC (corrente contínua), 

armazenada em baterias e convertida em corrente elétrica em CA (corrente alternada) 

pelo inversor. Na Tabela 24 temos os custos dos equipamentos e seus respectivos 

tempos de funcionamento. 

 

Custos de Reposição 

Como nem todos os equipamentos apresentam vida útil de 20 anos faz-se 

necessário o cálculo dos custos de reposição das baterias e do inversor, que estão 

associados ao tempo médio de duração de cada equipamento. Assim, os custos são 

calculados trocando as baterias a cada quatro anos e o inversor a cada 10 anos. Cabe 

ressaltar que os valores foram determinados de acordo com a experiência do Projeto 

Ribeirinhas descrito no relatório do CEPEL (2001). 

 

Custos de O&M  

De acordo com NREL (2003) os custos de operação e manutenção dos painéis 

fotovoltaicos seriam imperceptíveis, ou seja, próximos de zero, pois nesse caso eles 

consideram como custo de O&M apenas a reposição dos equipamentos, que é 

contabilizada pelos custos de reposição apresentados na Tabela 24. Assumimos a 

mesma hipótese para o caso das baterias e do inversor, apesar de achar esta hipótese 
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bastante simplificada, uma vez que nos custos de O&M deveriam estar embutidos 

também as visitas de técnicos ou o treinamento de pessoas da comunidade. 

 

Custos de Combustível 

Uma das grandes vantagens do sistema fotovoltaico é o fato de não apresentar 

custos de combustível, uma vez que não se paga pelo combustível (energia solar). 

Tabela 24: Custos do Sistema Fotovoltaico 

Componente Vida útil 
(anos)

Capacidade 
(kW)

Custo de 
Investimento  

(US$)

Custo de 
reposição3 

(US$)

Custo de 
O&M 

(US$/ano)
Painel PV 20 1 7000 6500 0
Bateria1 4 2,4 220 220 0
Inversor2 10 0,3 200 200 10  

Notas: 1 Bateria de fabricação nacional. 
2 Eficiência de 85% e capacidade relativa ao inversor 100%. 

 

De acordo com as informações apresentadas verifica-se que os sistemas de 

geradores a óleo diesel caracterizam-se por baixos investimentos iniciais e elevados 

investimentos operacionais, que equivale aos custos anuais de O&M e de combustível. 

Por outro lado, os sistemas fotovoltaicos apresentam elevados investimentos iniciais e 

custos anuais de operação praticamente irrelevantes. Desta forma, para comparar os dois 

sistemas é necessário obter o custo total anualizado e, para isto não se pode 

simplesmente dividir o custo total pelo número de anos da análise, sem considerar a 

mudança do custo do dinheiro devido ao desconto.  

O custo total anualizado (CTA) é o desembolso anual dos custos, considerando 

uma taxa de desconto de 12% e a vida útil de 20 anos, ou seja, é o somatório do valor 
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anualizado do custo do investimento48, do valor anualizado do custo de combustível, do 

valor anual do custo de O&M e do valor anual do custo de reposição. 

Após o cálculo do custo total anualizado pode–se estimar o custo anual por 

geração ou índice custo/benefício, de acordo com a Equação 5: 

 

ICB =  CTA/EG          Equação (5)  

Onde: 

ICB = índice custo benefício ou custo anual por geração; 
CTA = custo total anualizado; 
EG = energia anual gerada. 
 
A energia anual gerada é dada pela Equação 6: 

 

EG = PI * FC * DI * 8760          Equação (6) 
 

Onde: 

PI = potência instalada; 
FC = fator de capacidade; 
DI = fator de disponibilidade 
   

Para a tomada de decisão também deve ser analisado o custo total do sistema 

de geração que é dado pelo custo total anualizado trazido para valor presente, 

respeitando a Equação 8: 

 

CTNPC = CTA/(1+i)n          Equação (8) 
 

Onde: 

CTNPC = custo total em valor presente 
CTA = custo total anualizado 
I = taxa de desconto 
N = vida útil 

 
48 O valor anual do custo de investimento (VACI) é estimado pela equação VACI = CI * (i/1-(1/(1+i)n)), 
sendo i a taxa de desconto e n a vida útil do sistema. O cálculo do valor anual dos outros custos que 
formam o custo total anualizado (CTA) segue a mesma idéia desta equação.  
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5.5.3.4       Biodiesel - Óleos Vegetais 
 
 

Dentro de uma lógica sócio-ambiental, de utilização de fontes de energia que 

contribuam para a redução da poluição e para a geração de empregos, o biodiesel 

apresenta-se como candidato natural a um programa nacional de substituição de 

importações (Oliveira Apud in CENERGIA/MMA, 2006). 

O biodiesel deriva de uma evolução na tentativa de substituição do óleo diesel 

por biomassa, que se iniciou a partir do aproveitamento de óleos vegetais. Em 2004 o 

Brasil consumiu cerca de 40 milhões de óleo diesel, sendo que 15% deste consumo 

foram supridos pelas importações e 20% foram produzidos a partir de petróleo 

importado, após o refino (CENERGIA/MMA, 2006). 

Desta forma, além do benefício ambiental através da redução da emissão de 

gases efeito estufa a substituição do diesel pelo biodiesel pode gerar economia de 

divisas de montante significativo para o país, através da redução de importações de óleo 

diesel. 

Além disso, sob o aspecto social, os insumos utilizados para a produção de 

biodiesel demandam muita mão-de-obra, permitindo a criação de inúmeros postos de 

trabalho. Estes podem ser de baixa qualificação profissional, o que seria de extrema 

importância para a fixação dos trabalhadores nas áreas rurais. 

Apesar dos custos do biodiesel ainda se apresentarem superiores ao preço do 

óleo diesel, esses podem ser compensados tanto pela CCC quanto pela redução do custo 

de transporte de óleo diesel das refinarias, em regiões muito distantes e em parte obtidos 

via importação. 

Segundo CENERGIA/MMA (2006), o potencial agrícola do país conta com 90 

milhões de hectares agricultáveis ociosos, com um potencial de oferta de biodiesel 



 111
maior que 400 bilhões de litros. Caso sejam utilizadas culturas pouco mecanizadas o 

potencial de geração de empregos supera os 4 milhões, contando com o plantio de 

mamona no semi-árido nordestino. 

A título de ilustração, a Tabela 25 exibe os principais indicadores associados à 

produção de biodiesel em função dos insumos empregados para esta finalidade. 

Tabela 25: Dados sobre os insumos utilizados na produção de biodiesel. 
 

 

Custo de 
Investimento 

(R$/litro) 

Custo de 
O&M 

(R$/litro) 

Efeito estufa 
(kg CO2 
Eq/litro) 

Número de 
empregos 

Quantidade 
(Milhões de 

litros por ano) 
Óleo usado + metanol 0,076 0,410 -1,294 1.000 10 
Escuma + metanol 0,106 0,120 -1,294 100 50 
Sebo + metanol 0,076 0,570 -1,294 500 250 
Ácidos graxos + metanol 0,091 0,250 -1,294 700 150 
Óleo usado + etanol 0,076 0,420 -1,380 1.130 10 
Escuma + etanol 0,106 0,130 -1,380 752 50 
Sebo + etanol 0,076 0,580 -1,380 3.761 250 
Ácidos graxos + etanol 0,091 0,260 -1,380 2.657 150 

Mamona + metanol 0,076 0,750 0,636 3.000.000 5.584 
Mamona + etanol 0,076 0,760 0,550 3.072.838 5.584 
Soja + metanol 0,076 1,061 0,636 1.250.000 12.500 
Girassol + metanol 0,076 1,052 0,636 1.250.000 59.375 
Soja + etanol 0,076 1,071 0,550 1.413.043 12.500 
Girassol + etanol 0,076 1,062 0,550 2.024.457 59.375 
Castanha + metanol 0,091 2,090 0,586 50.000 250 
Babaçu + metanol 0,076 1,325 0,586 1.000.000 1.700 
Buriti + metanol 0,751 1,290 0,586 240.000 1.200 
Castanha + etanol 0,091 2,100 0,500 53.261 250 
Babaçu + etanol 0,076 1,335 0,500 1.022.174 1.700 
Buriti + etanol 0,751 1,300 0,500 255.652 1.200 
Dendê + metanol 0,090 0,65 0,636 1.500.000 50.000 
Côco + metanol 0,075 0,65 0,636 200.000 4.750 
Dendê + etanol 0,090 0,66 0,550 2.152.173 50.000 
Côco + etanol 0,075 0,66 0,550 261.956 4.750 

  

Fonte: CENERGIA/MME, 2006. 
OBS.: Os potenciais de produção com o coco foram calculados com base na produtividade anual de 2.375 L/ha. No 
caso do dendê a produtividade anual é de 7.200 L/ha. Para soja e girassol foi considerado a produtividade anual de 
500 L/ha e 2.375 L/ha, respectivamente. No caso da mamona a produtividade é de 1.125 L/ha. O babaçu teve 
produtividade anual de 100L/ha, enquanto o buriti produz anualmente 7.200 L/ha.  

 

Entretanto, apesar da riqueza de oleaginosas existentes em território brasileiro, 

a análise de custos apresentada na Tabela 26 evidencia a inviabilidade econômica da 

produção de biodiesel de mamona, quando comparado com o óleo diesel. 
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Tabela 26: Produção do biodiesel com a utilização de diferentes insumos 

Insumos Disponibilidade 
(meses)

custo 
(R$/litro)

Número de 
empregos

Resíduos + metanol IMEDIATA 0,901 20.000
Resíduos + etanol IMEDIATA 0,912 20.000
Extrativismo + metanol 06 2,503 1.000.000
Extrativismo + etanol 06 2,514 1.000.000
Cultivos anuais mecanizados + metanol 18 1,535 até 1.250.000
Cultivos anuais mecanizados + etanol 18 1,546 até 1.250.000
Cultivos anuais + metanol 18 1,907 3.000.000
Cultivos anuais + etanol 18 1,918 3.000.000
Perene + metanol 84 2,059 até 20.000.000
Perene + etanol 84 2,0610 até 20.000.000
Óleo diesel importado IMEDIATA 1,1211 100  

Fonte: CENERGIA/MME, 2006. 
1 e 2 - custo de coleta de óleo usado R$0,50/litro + R$0,40/l de tratamento (+ R$0,01/l de etanol acima do metanol) 
3 e 4 – custo de óleo de buriti R$ 2,15/litro + R$ 0,35/l de tratamento (idem) 
5 e 6 – custo de óleo vegetal de soja, obitido no site www.uniamericabrasil.com.br R$ 1.180,00/t + R$ 0,35/l de 
tratamento (idem) 
7 e 8 – custo do biodiesel de mamona vendido no leilão da ANP de março de 2006 (idem) 
9 e 10 – custo do óleo vegetal de dendê R$ 1.800/t + R$ 0,35/l de tratamento (idem) 
11 – preço de realização do óleo diesl nas refinarias (idem) 
 

No entanto, de acordo com as vantagens apresentadas anteriormente, deve-se 

realizar uma ampla análise, levando em consideração todas as externalidades positivas 

ambientais, econômicas e sociais advindas da plantação da mamona e de outras 

oleaginosas. Sendo assim, uma análise mais detalhada da substituição do óleo diesel 

pelo biodiesel fica como proposta para futuros trabalhos. 

 

 

5.6.        RESULTADOS PARA A ANÁLISE DA COMUNIDADE RURAL DE 

BAIXA RENDA 

 

A proposta do estudo de caso da comunidade dos povoados de Araçá e do 

Canjo é identificar a melhor alternativa de suprimento descentralizado (sistemas 

fotovoltaicos e o grupo gerador a diesel), comparando a extensão da rede.  

http://www.uniamericabrasil.com.br/
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A primeira variável determinada para a tomada de decisão é a distância da 

comunidade até a linha de média tensão do sistema interligado de distribuição de 

energia elétrica. De acordo com as coordenadas GPS das propriedades verifica-se que a 

comunidade do estudo de caso se encontra a 50 km de distância da linha de média 

tensão. Sendo assim, como possuímos a localização apenas das propriedades 

amostradas assumimos que entre a linha de média tensão e a comunidade dos povoados 

de Araçá e do Canjo não existem outras vilas ou propriedades, ou seja, estamos falando 

de uma comunidade isolada.   

Com relação ao possível traçado da rede, para o atendimento de energia 

elétrica da comunidade, considera-se uma simplificação assumindo a menor distância 

física entre dois pontos, e, ainda, desconsidera-se a existência de obstáculos geográficos 

como lagos, rios, matas, reservas entre outros. 

Além da distância até a rede, a forma como as propriedades estão dispostas é 

importante para definir a dispersão das mesmas. Considera-se, de acordo com a análise 

apresentada na seção 5.2.1, que as propriedades do estudo de caso se encontram 

relativamente próximas umas das outras, denotando um baixo nível de dispersão.  

A escolha ótima é definida a partir da demanda da comunidade, apresentada 

anteriormente na seção 5.5.2. Para tal assumimos a hipótese de que as propriedades não 

eletrificadas no último PNER apresentarão, quando forem atendidas, um perfil de 

consumo semelhante ao das propriedades que já foram eletrificadas. A vantagem desta 

hipótese consiste na oportunidade de se utilizar uma curva de carga real, ao invés de 

definir uma cesta de equipamentos e, a partir desta cesta, estimar a curva de carga. 

Portanto, a alternativa mais viável economicamente foi determinada com base na 

demanda a ser atendida e os resultados apresentados refletiram a realidade do estudo de 

caso em questão.  
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46)

No entanto, a metodologia proposta neste trabalho pode ser aplicada tanto em 

outros estados quanto em outras comunidades do estado da Bahia. A própria base de 

dados CEPEL/ELETROBRÁS (2005) reúne informações para outros 20 estados 

brasileiros. 

Com base nas hipóteses determinadas anteriormente e na demanda da 

comunidade expressa pela curva de carga identifica-se a configuração ótima de 

atendimento para uma típica comunidade rural de baixa renda. Os resultados 

apresentados decorrem do cálculo das equações apresentadas, através da simulação do 

programa definido no ANEXO A. 

A configuração ótima é o conjunto de componentes utilizado em cada sistema 

que atende de forma mais eficiente (neste caso do ponto de vista técnico-econômico) a 

demanda da comunidade dos povoados de Araçá e do Canjo. Para cada um dos sistemas 

de geração descentralizada de suprimento (sistemas fotovoltaicos, gerador a diesel e 

sistema híbrido fotovoltaico-diesel) verificam-se os custos totais em valor presente 

(CTNPC) e os custos de geração da energia ou índice custo benefício (ICB). As 

configurações e os custos de cada sistema são apresentados na Tabela 27.  

Tabela 27: Resultados para o Estudo de Caso do Sistema Comunitário 

Configurações Opção 1        
Gerador a Diesel

Opção 2        
Sistema Híbrido 
Diesel-bateria

Opção 3 
Sistemas 

Domiciliares 
Fotovoltaico

PV (W) - - 300 (x46)
Gerador (kW) 12 10 -
Quantidade de Baterias - 30 1 (x 
Inversor (W) - 2000 150 (x 46)
Custo de Investimento (US$) 53.900,00 61.600,00 111.300,00
Custo Total em Valor Presente (US$) 137.500,00 119.600,00 123.600,00
Índice Custo Benefício (US$/kWh) 0,84 0,73 1,6
Fração Renovável da Energia Gerada (%) 0% 0% 100%
Limite Geração Descentralizada x Extensão 
de Rede (km) 42 35 35

 
 Fonte: Elaboração própria. 
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Cada opção representa uma forma de atendimento diferente. A opção 1 

representa o atendimento da comunidade através, exclusivamente, do gerador a óleo 

diesel com rede elétrica.  Nesta opção verifica-se baixos custos de investimentos (menos 

de 50% dos custos da opção 3 referente ao atendimento via sistemas fotovoltaicos 

domiciliares). No entanto, os elevados custos de operação (custo de O&M e custo de 

combustível) acabam onerando os custos totais em valor presente, fazendo com que os 

custos totais em valor presente desta opção sejam mais elevados do que os dos sistemas 

fotovoltaicos domiciliares. Comparando o índice custo/benefício a diferença entre a 

opção diesel e fotovoltaica volta a ser o dobro (ICBopção1 = 0,80 U$/kWh e ICBopção3 = 

1,60 US$/kWh), pois neste caso leva-se em consideração a energia gerada de cada um 

dos sistemas, que por sua vez depende do fator de capacidade de cada uma das fontes49.   

A opção 2 consiste no atendimento através do gerador a óleo diesel em 

conjunto com um grupo de baterias para armazenar a energia gerada. Neste caso, o 

gerador diminui suas horas de funcionamento, implicando na redução dos custos de 

combustível o que reduz os custos totais em valor presente. Esta solução se mostra mais 

eficiente do que a opção 1 (gerador a óleo diesel), tanto do ponto de vista técnico quanto 

do ponto de vista econômico. Apesar de apresentar custos de investimentos um pouco 

mais elevados do que a opção 1, tanto o custo total em valor presente quanto o índice 

custo/benefício são mais baixos. Além disso, ao reduzir o número de horas de 

funcionamento reduz o consumo de combustível, o que também representa uma redução 

na emissão de gases efeito estufa. 

Um sistema híbrido diesel-fotovoltaico com rede elétrica também foi testado, 

no entanto seus custos ficaram muito próximos da opção 2 (diesel-bateria), pois a 

 
49 O fator de capacidade do diesel varia entre 50 e 60%, enquanto o do sistema fotovoltaico gira em torno 
de 14 e 16%.  
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configuração do sistema que melhor atendia a demanda em questão utilizava o mesmo 

gerador a diesel com baterias da opção 2, acoplando apenas um painel fotovoltaico de 

80 Wp. O painel fotovoltaico representava apenas 1% da energia gerada pelo sistema, 

ou seja, uma parcela muito pequena para reduzir os custos de operação do gerador a 

diesel, não sendo relevante para análise dos custos.  

A opção 3 foi estimada a partir da hipótese do atendimento das 46 

propriedades da comunidade dos povoados de Araçá e do Canjo com sistemas 

domiciliares fotovoltaicos. Os valores foram calculados com base na Resolução 83/2004 

da ANEEL que define as classes de atendimento para os Sistemas Individuais de 

Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes e nos resultados apresentados 

pelo programa HOMER para os sistemas individuais apresentados no ANEXO C. 

Portanto, assumindo que as 46 propriedades se enquandram na classe 

SIGFI30, a configuração ótima para o atendimento destas propriedades seria um painel 

de 300 Wp, uma bateria e um inversor de 150 W. Sendo assim, para atender as 46 

propriedades seria necessário um investimento inicial de R$ 111.300,00 (R$ 2.420,00 x 

46) e um custo total em valor presente de R$ 123.600,00 (R$ 2.687,00 x 46). 

Comparando as opções de geração descentralizada de suprimento com a 

extensão de rede verifica-se que para a opção 1, do gerador a diesel, a extensão de rede 

é mais viável para distâncias inferiores a 42 km. Ao comparar com a opção dos sistemas 

domiciliares fotovoltaicos (opção 3) ou com a opção do sistema diesel-bateria (opção 2) 

esta distância passa para 35 km. 

Portanto, de acordo com os resultados apresentados conclui-se que a opção 2 

(diesel-bateria) seria a solução mais econômica para o atendimento das propriedades 

deste estudo de caso, tendo em vista que elas se encontram a aproximadamente 50 km 
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de distância da linha de média tensão, de acordo com o relatório de proximidade 

apresentado.  

Cabe ressaltar que nem sempre a solução mais econômica é a melhor 

alternativa. É válido lembrar que um dos maiores problemas da utilização do gerador a 

diesel é a grande dependência energética a que se submete a localidade. Sendo assim, o 

resultado da otimização pode refletir algumas limitações da análise, uma delas consiste 

no fato de não ter sido incorporado à dificuldade da logística do transporte do 

combustível e os custos deste transporte. Esta não é uma tarefa trivial apesar de termos a 

localização geográfica das propriedades. Um estudo sobre as possíveis rotas de 

transporte deve ser feito para tentar estimar a dificuldade de acesso da comunidade a ser 

atendida. 

Existe também a questão dos subsídios ou linhas de crédito para a utilização 

de fontes renováveis e alternativas de energia, que incorporados aos custos apresentados 

anteriormente podem colaborar com a viabilidade do atendimento via painéis 

fotovoltaicos. 

Neste contexto, outra questão importante seria incorporar a existência dos 

problemas ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis, premiando a 

utilização de fontes renováveis com créditos de carbono no âmbito de projetos MDL. 

Ao incorporar externalidades, como a questão ambiental, através da redução das 

emissões de gases efeito estufa a diferença entre a opção 2 (diesel-bateria) e a opção 3 

(sistemas domiciliares fotovoltaicos) pode ser compensada.  
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5.7.        CONSIDERAÇÕES PARA A AMOSTRA DO ESTADO DA BAHIA 

 

Devido à dificuldade de informações sobre a área rural brasileira, uma das 

grandes colaborações deste trabalho consiste na possibilidade de se avaliar o consumo 

real de energia elétrica das propriedades atendidas pelo mais recente PNER. Como 

mencionado anteriormente, o perfil de demanda é fundamental para o cálculo do 

suprimento descentralizado de energia elétrica.  

Desta forma, de posse do cálculo da demanda por domicílio feito para a 

amostra do Estado da Bahia no item 5.5.1, onde foram traçados três perfis de carga 

diferentes pode-se identificar se os perfis de demanda da área rural do Estado da Bahia 

são compatíveis com os sistemas fotovoltaicos classificados pela Resolução N° 83/04 da 

ANEEL.  

A Resolução 83/04 da ANEEL identifica cinco classes de atendimento para os 

Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes - SIGFIs 

- que devem ter as respectivas disponibilidades mensais atendidas de acordo com a 

classificação da Tabela 28. 

Tabela 28: Classificação e Disponibilidade de Atendimento 

Classes de 
Atendimento

Consumo Diário 
de Referência 

(Wh)

Autonomia 
Mínima (dias)

Potência Mínima 
Disponibilizada (W)

Disponibilidade 
Mensal Garantida 

(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 83/2004 – ANEEL 

Na amostra do Estado da Bahia foram identificados três perfis de consumo: o 

grupo 90 (consumo médio de 90 kWh/mês), o grupo 50 (consumo médio de 50 

kWh/mês) e o grupo 30 (consumo médio de 30 kWh/mês). Na Figura 22 observa-se 
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como os grupos de consumo de energia elétrica identificados anteriormente estão 

distribuídos pelos municípios do estado. Verifica-se que as propriedades do grupo 90 se 

concentram apenas em uma região, confirmando que este grupo não é representativo 

para a área rural do estado, uma vez que ele representa apenas 3% da amostra. Os 

grupos 50 e 30 (68% e 29% da amostra, respectivamente) encontram-se distribuídos 

pelo estado, relativamente próximos às linhas de média tensão. Em alguns casos, devido 

à notória falta de informações, não foi possível classificar certa propriedade em nenhum 

dos grupos determinados. De fato, a ausência de um consistente conjunto de dados 

sobre estas propriedades induziu para que fossem classificadas no chamado “grupo sem 

informação”. 

 
Fonte: Banco de Dados CEPEL/ELETROBRÀS, 2005. 

 
Figura 22: Localização das propriedades eletrificadas de acordo com a 

classificação do perfil de carga 
 

Considerando os consumos mensais médios dos grupos 50 (50 kWh/mês) e 30 

(30 kWh/mês) verifica-se que estes são compatíveis com as classes de atendimento 
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determinadas pela Resolução 83/2004 da ANEEL, sendo que o grupo 30 estaria 

enquadrado na classe SIGFI30, que garante disponibilidade de 30 kWh/mês, e o grupo 

50 se enquadraria nas classes SIGFI45 ou SIGFI60, com disponibilidades de 45 e 60 

kWh/mês, respectivamente.  

A utilização de sistemas fotovoltaicos já vem sendo realizada por algumas 

concessionárias. A COELBA em 2002/2003 instalou cerca de 3.200 sistemas 

fotovoltaicos de corrente contínua e potência de placa de 75 W pelas empresas Kyocera 

e Unicoba. Em 2005 a COELBA estava se preparando para a instalação de 3.000 

sistemas de corrente alternada na classe SIGFI13 da Resolução 83/2004 da ANEEL.50 

Outras concessionárias também consideram que a implantação de painéis 

fotovoltaicos de acordo com a classe de atendimento SIGFI13 é uma solução adequada 

para o atendimento das metas do Programa Luz para Todos, por representar a 

configuração mais barata. De fato, diversos painéis com configuração semelhante a esta 

classe de dimensionamento foram instalados em domicílios isolados na Amazônia.  

No entanto, tal estratégia pode vir a configurar-se em uma subestimação do 

consumo de energia efetivo das populações rurais, pelo menos no que tange os dados da 

amostra para o Estado da Bahia. Afinal, das propriedades que fazem parte do grupo 30 

apenas 11% consomem menos de 13 kWh/mês, e se enquadrariam na classe SIGFI13. 

Desta forma, verifica-se que é muito importante conhecer o perfil de consumo 

das propriedades da localidade para se determinar a tecnologia a ser utilizada. Diversas 

iniciativas de eletrificação através de painéis solares não são bem sucedidas por 

ignorarem a dimensão da demanda reprimida existente, além de uma série de fatores 

ambientais, culturais e sociais. 

 

 
50 Entrevista com Hugo Machado Filho, Departamento de Obras Especiais – COELBA.  
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6.            CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A universalização do acesso à energia elétrica no Brasil é muito importante no 

contexto da inclusão social, principalmente por afetar as regiões mais carentes do país. 

Apesar da energia por si só não ser suficiente para induzir o desenvolvimento 

sustentável, ela é uma condição necessária para promover a redução da histórica 

desigualdade sócio-econômica existente no Brasil. Benefícios diretos da eletrificação, 

como a melhoria do bem estar e o acesso à informação, são fundamentais na criação de 

condições adequadas para que a população tenha meios próprios que permita 

desenvolver-se de modo efetivo e eqüitativo.  

A constatação da relação entre desigualdade e acesso à eletricidade, 

apresentada no capítulo dois, reforça a importância da universalização para o 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, não podemos encarar o atendimento da 

energia elétrica como uma política assistencialista. É necessário que os projetos de 

eletrificação venham acompanhados de outras políticas de incentivo à produção, à renda 

e à educação, para que realmente se promova o desenvolvimento sustentável. 

Portanto, o acesso à energia elétrica de forma segura deve ser garantido à 

população. A partir daí a grande questão é a forma como se dará o atendimento. No 

terceiro capítulo vimos que, tradicionalmente, os custos da extensão de rede são 

determinados em função da distância e da dispersão da comunidade. No entanto, ao 

compararmos esta solução com a geração descentralizada de suprimento através das 

fontes renováveis deve-se levar em conta aspectos sociais e ambientais, além da questão 

técnica e econômica. 

Desta forma, as fontes renováveis de energia devem ser consideradas como 

uma grande oportunidade para a geração de energia em comunidades rurais e/ou 
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isoladas, contribuindo para a melhoria socioeconômica dessas regiões. Cabe ressaltar 

que as fontes de energia precisam ser utilizadas de maneira sustentável, econômica e 

ambientalmente, para garantir sua utilização de forma regular e segura.   

No capítulo quatro, pela análise geral dos recursos disponíveis verifica-se que 

o Estado da Bahia apresenta alta capacidade para a implantação de sistemas 

fotovoltaicos (com boas médias de irradiação mensal) e de geradores a biodiesel, 

considerando os óleos vegetais extraídos da mamona ou do dendê (condições favoráveis 

ao plantio de óleos vegetais). 

Sendo assim, a decisão sobre qual é a melhor alternativa de eletrificação para 

comunidades rurais e/ou isoladas não é uma tarefa trivial. Pois envolve uma série de 

informações que na maioria das vezes não estão disponíveis, principalmente, pelo fato 

de estarmos lidando com regiões onde a situação socioeconômica é bastante precária. A 

possibilidade de se avaliar os dados de um dos grandes programas de eletrificação rural 

brasileiro como o PNER (ou Programa Luz no Campo) é uma importante contribuição 

no sentido de se apresentar à situação da área rural, auxiliando a tomada de decisão de 

políticas públicas.   

 Portanto, no capítulo, o método proposto avalia as alternativas de suprimento 

descentralizado de energia elétrica, em comparação com a extensão de rede para uma 

comunidade de baixa renda, alterando o foco de análise da oferta para a demanda. 

Através da análise do perfil do consumidor e da evolução do seu consumo no 

item 5.4 constata-se que realmente existe uma demanda reprimida na área rural, posto 

que o percentual de propriedades que possuem pelo menos um tipo de eletrodoméstico 

passa de 13%, na fase ex-ante, para 92%, na fase ex-post. As propriedades amostradas 

declaram ter adquirido, em média, quatro aparelhos após a eletrificação. Sendo a 

televisão, o aparelho de sem, o liquidificador e a geladeira os aparelhos mais citados. A 
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substituição das pilhas e baterias usadas para iluminação e informação é completa. 

Além disso, observa-se que a maior parte da amostra apresenta dificuldades quanto à 

situação econômica e social. Cerca de 97% da amostra (grupos 50 e 30) representam 

pequenas propriedades, com poucas condições de infra-estrutura e baixos níveis de 

renda e escolaridade. 

Estes dados confirmam a histórica desigualdade existente na área rural do 

Estado da Bahia, que possui o maior número de domicílios não atendidos pela energia 

elétrica. Outra característica do estado que dificulta o atendimento é a grande extensão 

territorial, o que inviabiliza, em alguns casos, o atendimento via extensão de rede e 

coloca a geração descentralizada como uma solução mais adequada, respeitando as 

vocações energéticas da região. A comunidade de baixa renda identificada no estudo de 

caso encontra-se a 50 km da linha de transmissão de média tensão, o que justifica a 

utilização da geração descentralizada de suprimento. 

Portanto, o método apresentado determina o cálculo do perfil da demanda da 

comunidade de baixa renda, antes de avaliar o dimensionamento da oferta de energia 

elétrica. Apesar do resultado indicar o sistema gerador diesel-bateria como a solução 

mais econômica, considerando a curva de carga da comunidade e a distância da rede de 

transmissão. Acredita-se que a diferença entre esta solução e a de geração via sistemas 

fotovoltaicos domiciliares pode ser compensada incorporando externalidades ambientais 

e sociais. 

Considerando que o atendimento de energia elétrica a comunidades de baixa 

renda não é suficiente, por si só, para induzir ao desenvolvimento. O uso desta energia 

passa a ser importante. Portanto, a instalação de um sistema de energia elétrica deve 

estar vinculado a uma atividade produtiva, eliminando a dependência das comunidades 
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rurais e/ou isoladas, gerando empregos e renda, possibilitando a capacitação profissional 

e a inclusão social.  

Neste sentido, a substituição do diesel por biodiesel se apresenta como uma 

boa oportunidade no caso do Estado da Bahia. Mesmo com o fato do preço do biodiesel 

a partir do óleo de mamona ainda não ser competitivo frente ao preço do óleo diesel, 

existe uma infinidade de espécies de oleaginosas que podem ser utilizadas para a 

fabricação do biodiesel. Outra opção é o biodiesel a partir de resíduos que tem seu custo 

por litro bem inferior ao custo do biodiesel do óleo de mamona. Ficando aqui como 

sugestão para trabalhos futuros a análise da utilização de outros tipos de óleos vegetais. 

Extrapolando os dados da amostra para o Estado da Bahia, na seção 5.7, 

verifica-se que as propriedades com as características do grupo 30 (consumo médio de 

30 kWh/mês) estariam aptas ao atendimento via painéis fotovoltaicos de acordo com a 

classificação SIGFI30 da Resolução 83/2004 da ANEEL. No entanto, deste grupo, 

apenas 11% das propriedades poderiam se enquadrar na classe SIGFI13, pois 

apresentam consumo inferior a 13 kWh/mês.  

Este resultado é importante para alertar as concessionárias que diante da 

necessidade do cumprimento da meta estabelecida no Programa Luz para Todos 

pretendem utilizar painéis da classe SIGFI13 para o atendimento de domicílios isolados. 

Verifica-se de acordo com os dados apresentados que poucas propriedades apresentam 

tal perfil de consumo no Estado da Bahia. Portanto, a sustentabilidade destes sistemas 

pode estar comprometida e os painéis fotovoltaicos estariam assumindo um papel de 

pré-eletrificação. 

Existem ainda diversos pontos que podem ser aprimorados dentro do contexto 

deste trabalho, fomentando mais pesquisas com relação ao atendimento de energia 

elétrica através da geração descentralizada. Uma das opções apresentadas seria a 



 125
utilização do biodiesel. De fato, a energia proveniente do biodiesel pode levar à auto-

suficiência da localidade, pois a produção local reduz os problemas de custo e logística 

de transporte existente no caso do gerador a diesel.  

Outra sugestão para trabalhos futuros consiste na avaliação das emissões 

geradas pelo gerador a óleo diesel, através de análises de sensibilidade para testar o 

impacto de se internalizar os custos das emissões de CO2 no preço do óleo diesel 

consumido.  

Portanto, o presente trabalho se encerra alertando para a necessidade de 

avaliação de alternativas de eletrificação rural, considerando o lado da demanda. A 

importância desta metodologia é amplamente citada na literatura. No entanto, a carência 

de informações sobre a área rural leva a uma simplificação dos estudos de avaliação de 

alternativas factíveis para a eletrificação. Sendo assim, as informações levantadas neste 

trabalho sobre o perfil de consumo e sua evolução podem servir de base para diversos 

estudos.  

Além disso, a metodologia aplicada para o estado da Bahia pode ser utilizada 

em outros estados ou em outros estudos de casos como, por exemplo, uma comunidade 

que deva ser eletrificada no âmbito do programa Luz para Todos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PROGRAMA HOMER 
 

O HOMER é um modelo de otimização que foi desenvolvido com o objetivo 

de prever a configuração de sistemas descentralizados, avaliando um grande número de 

alternativas na busca pela solução ótima. A idéia é identificar o sistema de menor custo 

capaz de suprir a demanda de energia elétrica de determinada comunidade. Além disso, 

o programa permite a comparação das diversas alternativas com a extensão de rede e 

possibilita análises de sensibilidade que avaliam o impacto da variação de parâmetros 

carga e disponibilidade de recursos sobre o sistema. 

O Programa HOMER simula a operação dos sistema, calculando o balanço 

energético para cada uma das 8760 horas do ano. Para cada hora, o HOMER compara a 

demanda de energia e a capacidade do sistema fornecer a energia naquela hora, 

decidindo para cada hora como operam os geradores e ainda as cargas de descargas das 

baterias. 

O HOMER calcula o balanço de energia para cada um dos sistemas que se 

deseja considerar, desde que sua configuração seja factível. O sistema de cálculo dos 

custos engloba os custos de investimento, custos de reposição dos equipamentos, custos 

de combustível e custos de operação e manutenção. 

Após a simulação de todas as possíveis configurações, o HOMER fornece uma 

lista de configurações classificadas de acordo com o custo total em valor presente (net 

present cost em US$) e com custo/benefício (custo unitário de energia em US$/MWh) 

de cada sistema. 

O custo total em valor presente é calculado com base na seguinte equação: 
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CNPC = Cann,tot / FRC (i, Rproj)          Equação (1) 

Onde: 

CNPC = custo total em valor presente (net present cost) 
Cann,tot = custo total anualizado (US$/ano) 
FRC = fator de recuperação do capital 
i = taxa de desconto (%) 
Rproj = tempo de vida do projeto (anos) 
 

Sendo o fator de recuperação do capital igual a: 

 

FRC = i(1+i)n          Equação (2) 
 

Onde: 

i = taxa de desconto (%) 
n = número de anos 
 
O custo total anualizado é estimado a partir da seguinte equação: 

 

Cann,tot = CA INV + CA REP + CO&M + CCOMB          Equação (3)  

Onde:  
 
CA INV = custo anualizado do investimento inicial  
CA REP = custo anualizado de reposição dos equipamentos 
CO&M = custo anual de operação e manutenção 
CCOMB = custo anual de combustível 
 
Onde: 
 

CA INV = CINV * FRC          Equação (4)  

 

O custo da energia, também chamado de índice custo/benefício é calculado 

pela equação: 

COE = Cann,tot/EG          Equação (5)  

 
COE = custo unitário de energia (US$/kWh) 
EG = energia anual gerada 
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Sendo: 

EG = PI * FC * DI * 8760          Equação (6) 
 

Onde: 

PI = potência instalada; 
FC = fator de capacidade; 
DI = fator de disponibilidade 

 

O primeiro passo do programa é identificar os componentes que serão 

utilizados na simulação. No estudo de caso da comunidade dos povoados de Araçá e do 

Canjo entram na análise os sistemas fotovoltaicos e o gerador a diesel, comparados com 

a extensão de rede. 

 

 

Figura 1: Dados dos componentes utilizados (gerador e painel 
fotovoltaico) 
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Após a identificação dos componentes utilizados o programa delimita três 

classes de entrada: 

i) O perfil do consumo ou a curva de carga; 

ii) Os recursos renováveis; 

iii) Os componentes dos sistemas. 

A curva de carga da comunidade foi determinada a partir do somatório das 

curvas de carga individuais das 46 propriedades identificadas na pesquisa de campo e é 

exportada para o programa como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Curva de Carga da Comunidade dos Povoados de Araçá e do Canjo 
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A partir da curva de carga identificada o programa simula diferentes curvas de 

carga ao longo da semana e dos meses do ano, respeitando os fatores de ajuste diário e 

horário de 10 e 15%, respectivamente (Figura 3). Isso permite que o dimensionamento 

do sistema seja feito de forma mais robusta, uma vez que o comportamento do consumo 

de energia elétrica difere ao longo dos dias da semana e até mesmo dos meses do ano. 

 

 

Figura 3: Curva de Carga Semanal 

 

O segundo passo diz respeito à disponibilidade dos recursos naturais locais. A 

Figura 4 apresenta as informações da irradiação solar média mensal para um município 

próximo ao município de Macaúbas, segundo informações do 

SUNDATA/CRESESB/CEPEL. 
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Figura 4: Dados dos recursos disponíveis (irradiação solar) 
 

O terceiro passo consiste no preenchimento das informações sobre os 

componentes e os custos dos sistemas selecionados (Figura 5). Caso não seja informado 

a curva de custo o programa calcula o sistema assumindo uma relação linear entre a 

potência e os seus custos. 

Na Figura 5 apresenta-se os dados de entrada referentes aos custos do sistema 

fotovoltaico considerado. Uma descrição mais detalhada de cada uma das opções 

disponíveis no programa pode ser obtida através do menu Help ou no manual do usuário 

do programa. 
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Figura 5: Componentes do Sistema 

 

A configuração de cada um dos sistemas é calculada para atender a demanda 

da comunidade dentro de um espaço de busca pré-determinado. O espaço de busca, 

apresentado na Figura 6 mostra todas as configurações possíveis e os componentes que 

foram testados.  
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Figura 6: Espaço de Busca Utilizado para Determinar a Configuração de Cada 
Sistema de Geração 

 

Após o preenchimento dos dados de entrada apresentados acima, o programa 

estima os custos de cada configuração com base nas equações apresentadas 

anteriormente. Na Figura 7 temos a listagem das configurações analisadas de acordo 

com o custo total do sistema em valor presente (CNPC). 
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Figura 7: Resultados por Sistema 

 

Na Figura 7 a configuração mais barata é o atendimento da comunidade via 

gerador a óleo diesel (10 kW), acompanhado de 30 baterias. Mais detalhes sobre os 

resultados dos sistemas é apresentado no corpo de texto. 
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ANEXO B – CURVAS DE PREÇO E DE COMSUMO DE COMBUSTÍVEL DE 
GERADORES A ÓLEO DIESEL 
 

Os custos do sistema de gerador a óleo diesel foram estimados a partir da 

curva de preço de grupos geradores diesel em função da potência máxima representada 

na Equação 1, determinada pelo estudo de mercado do relatório do CEPEL (CEPEL, 

2003). 

 

Y = 1696,2 X –0,5858         Equação (1)                                        
 

No qual,  

Y =  preço do grupo gerador em US$/kW sem a instalação; 
X =  potência máxima de uso contínuo. 
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Fonte: CEPEL, 2003.  
 
Figura 1: Investimento Gerador Diesel, sem Instalação (US$/kW) 

 
 

De acordo com a Figura 1, para um gerador de 3,2 kW de potência o custo do 

grupo gerador seria de aproximadamente US$ 2.750,00, denotando um investimento por 
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residência de US$ 2.750,00/N, onde N é o número de residências a serem atendidas na 

localidade em questão.  

A curva de consumo específico do gerador em função do fator de carga de 

operação também é necessária para o cálculo. Tendo em vista que estas informações 

dificilmente são disponibilizadas pelos fabricantes, utilizamos a curva de consumo 

específico do gerador apresentada na simulação das comunidades de Maués, Altasis e 

Parintis no estado do Amazonas (CEPEL, 2004). A curva de consumo específico 

baseia-se nas Equações 2 e 3 apresentadas a seguir. Os coeficientes para faixa de 

potência entre 0 e 50 kW são: c = 0,1892; d = 0,0368 e e = 0,1511 e a incerteza dos 

valores na faixa de +/- 11%.   

 

C100 (Pmax) = 0,396361 Pmax
-0,06327          Equação (2)                            

 

No qual: 

C100  = consumo específico em plena carga; 
Pmax  = potência dos geradores. 
 

Para o cálculo do consumo específico de combustível em função do fator de 

carga e da potência máxima do gerador temos a Equação 3: 

 

C (φ, Pmax) = C100 (eφ + d) / (cφ + 10-6)            Equação (3) 

 

Onde: 

φ = o fator de carga (potência nominal) 
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Na Figura 2 temos a curva de consumo específico do gerador em função do 

fator de carga de operação utilizada na simulação. 

 

     
Fonte: Elaboração própria. 
 

Figura 2: Curva de Consumo Específico do Gerador Diesel 
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ANEXO C – ANÁLISE DE CUSTO PARA SISTEMAS INDIVIDUAIS 
 

Para os cálculos apresentados a seguir assumimos a hipótese de que a 

propriedade representativa de cada grupo identificado na Análise de Cluster na seção 

5.4 é um domicílio isolado. Esta é uma hipótese razoável considerando que o objetivo 

desta seção é mensurar os custos para os sistemas domiciliares fotovoltaicos, para 

comparar com as alternativas de suprimento na seção 5.6. 

Desta forma, a partir das curvas de carga típica de cada um dos grupos 

(grupos 30, 60 e 90) e dos dados de custos dos componentes e recursos disponíveis 

apresentados na seção 5.5.3, estima-se os custos dos sistemas individuais. Para 

mensurar os custos dos sistemas individuais para cada perfil de carga identificado deve-

se primeiro determinar a configuração do sistema capaz de atender a demanda 

individual típica. Assim, o espaço de busca utilizado para a análise dos sistemas 

individuais, apresentado na Tabela 1, mostra todas as configurações possíveis e os 

componentes que foram testados. 

Tabela 1: Espaço de Busca Utilizado para Determinar a Configuração de Cada 
Sistema de Geração 

Painel PV 
(Wp)

Bateria 
(quantidade) Inversor (W)

0 0 0
80 1 150
150 2 300
300 3 600
500 4 800
600 5 1000
800 6 1200
1000 7
1200 8
1300
1400
1500  

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 2: Resultados para o Estudo de Caso dos Sistemas Individuais 

Na Tabela 2 constata-se que para as residências que apresentam o perfil de 

carga do grupo 90 ou do grupo 50 a solução fotovoltaica não é economicamente 

competitiva, dados os elevados custos de investimentos e custos totais anualizados. Esse 

resultado já era esperado, tendo em vista o alto consumo de energia destas residências. 

Para o grupo 30 estes custos são menores, indicando maior capacidade de 

competitividade da fonte renovável. 

O custo unitário da energia (US$/kWh) vai aumentando na medida em que a 

carga vai diminuindo, provavelmente em função do desenho da curva de carga, que no 

caso do grupo 30 apresenta dois grandes picos ao longo do dia. Nos grupos 90 e 50 as 

curvas de carga são mais comportadas, com um consumo contínuo ao longo do dia e 

apenas um pico na parte da manhã. 

O limite entre as tecnologias de extensão de rede e geração fotovoltaica é de 4, 

3 e 1 km, respectivamente, para os grupos 90, 50 e 30. Este limite indica que a partir 

Na Tabela 2 verifica-se a configuração ótima para as condições de carga 

especificadas, os custos totais anualizados e os custos da energia gerada (ou índice 

custo/benefício). Estes custos são calculados pelo programa HOMER com base nas 

equações descritas no ANEXO A. 

 

PV (Wp) 1300 800 300
Quantidade de Baterias 6 6 1
Inversor (W) 800 800 150
Custo de Investimento (US$) 10.953,00 7.453,00 2.420,00
Custo Total em Valor Presente (US$) 12.114,00 8.282,00 2.690,00
Índice Custo Benefício (US$/kWh) 1,27 1,28 1,60
Fração Renovável da Energia Gerada (%) 100% 100% 100%
Limite Geração Descentralizada x 
Extensão de Rede (km) 4 3 1

Configurações
Solução Ótima por Grupo

Grupo 90     
(90 kWh/mês) 

Grupo 50       (50 
kWh/mês) 

Grupo 30     (30 
kWh/mês) 
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deste ponto a solução descentralizada (ou seja, o sistema fotovoltaico) é o mais 

adequado economicamente. Estas estimativas podem parecer bastante pessimistas com 

relação à extensão de rede. No entanto, cabe ressaltar que esses resultados consideram 

apenas uma residência isolada, o que, aparentemente, não reflete a realidade das 

residências estudadas pelo último PNER. Todavia, podem refletir o caso de 

comunidades isoladas excluídas do acesso e não contempladas até então. 

 

 


