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Censo 2000 do IBGE in-
dicava 2.165.058 domicí-
lios sem acesso a energia

elétrica na área rural, estiman-
do-se esse número, hoje, em 3
milhões de propriedades com 5
milhões de famílias. Parte des-
sa população pode obter energia
(elétrica ou mecânica) gerada
por óleo diesel, mas 68% das fa-
mílias têm renda inferior a dois
salários mínimos, estando abai-
xo da linha de pobreza. Como
levar luz a pessoas esquecidas no
meio do mato, considerando a
perspectiva inicial de que elas
significam apenas despesas e ne-
nhum lucro para as concessioná-
rias, foi a questão que dominou
as palestras do Agrener 2002 � 4º
Encontro de Energia no Meio Ru-
ral, sediado pela Unicamp de 29
a 31 de outubro.

Dentre os projetos governa-
mentais visando a zerar tal déficit
destaca-se o Programa Nacional
de Eletrificação Rural �Luz no
Campo�, lançado em dezembro
de 1999 sob responsabilidade da
Eletrobrás, com a meta de ligar
um milhão de domicílios em três
anos. O �Luz no Campo� desti-
na R$ 1,77 bilhão, oriundos da
RGR (Reserva Global de Rever-
são), para financiamentos a a-
gentes executores, concessioná-
rias de energia elétrica e coope-
rativas de eletrificação rural, ca-
bendo uma complementação de
R$ 930 milhões (totalizando R$
2,7 bilhões) por parte dos agen-
tes executores e dos governos fe-
deral, estadual e municipal.

Fernando Pertusier, chefe do
Departamento de Distribuição
Urbana e Rural da Eletrobrás,
trouxe para a Unicamp os dados
de setembro último, mês em que
683 mil domicílios deveriam es-
tar com energia elétrica, segun-
do a meta contratual estabele-
cida com as concessionárias. �Te-
mos cerca de 480 mil domicílios
ligados. Não conseguimos atin-
gir o objetivo devido a uma sé-
rie de motivos, inclusive o raci-
onamento que fez as concessio-
nárias perderem receitas. A mé-
dia de 17 mil ligações mensais não
é o ritmo desejado, mas existem
obras prontas ou em andamento
para atender mais 125 mil consu-
midores em vários estados�, afir-
ma o dirigente da estatal.

Como as concessionárias já
foram comercializando ligações
no processo de cadastramento,
em tese há um estoque para se
chegar a um número bem mais
elevado. �Vamos alcançar um
milhão, mas não no prazo antes
estabelecido. A extensão de rede
prevista equivale a quatro vezes
a circunferência da Terra�, ilus-
tra Pertusier.

Decisão política – O
mais importante, na
visão de Fernando Per-
tusier, é a decisão polí-
tica de servir a popula-
ção carente, visto que
de 1995 a 1999 era cla-
ra a tendência de atuar
somente na parte no-
bre do setor, da produção e trans-
missão de energia. O represen-
tante da estatal enumera al-
gumas causas do desinteresse
em ampliar a eletrificação na
área rural. �Uma restrição que
a concessionária logo impõe
são os elevados investimentos
iniciais. Na zona urbana, faz-
se uma rede para atender vá-
rios prédios; no campo, neces-
sita-se às vezes de dois quilô-
metros de rede para atender
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um único consumidor. O cus-
to por quilômetro é de R$ 10 mil,
o que implica investimento de
R$ 20 mil para um ou dois do-
micílios�, exemplifica.

Um segundo aspecto é o bai-
xo consumo inicial. Enquanto o
consumidor urbano liga à rede

uma geladeira, mi-
croondas, ar-condici-
onado e vários outros
eletrodomésticos, o
homem do campo vai
dispor colocar apenas
duas ou três lâmpa-
das, um pequeno tele-
visor ou um rádio.

Pertusier atenta,
porém, para a contrapartida
dos benefícios que a energia
elétrica leva ao campo. �A agri-
cultura e a pecuária terão um
insumo importante para au-
mentar a produção. É um be-
nefício social, ao permitir mais
renda e melhor qualidade de
vida ao proprietário rural. Be-
neficiam-se a indústria, co-
mércio e serviços. Ganha o go-
verno com os impostos sobre
comercialização de equipa-

O Agrener 2002 – 4º
Encontro de Energia no Meio
Rural, realizado pelo Núcleo
Interdisciplinar de Planejamento
Energético (Nipe) da Unicamp,
discutiu alternativas que
suportem a universalização no
suprimento da energia elétrica
no país e abriu espaço para
uma reflexão sobre a
participação das fontes
renováveis na matriz
energética brasileira. No que se
refere ao atendimento na área
rural, estima-se que 60% da
energia venham de óleo diesel,
o que representa importante
peso econômico ao país (30%
do petróleo é importado), ainda
mais quando o transporte é todo
feito por caminhões.

“Mesmo com ambiciosos
programas de extensão da
rede, como o ‘Luz da Terra’,
não será possível garantir o
amplo atendimento da demanda
no meio rural. Essa constatação
abre um importante espaço
para a introdução de sistemas
isolados. Das tecnologias já
com ampla utilização no Brasil,
temos os painéis fotovoltaicos,
as pequenas centrais
hidroelétricas, a geração
através da biomassa e a
energia eólica”, observou o
professor Luís Augusto Cortez,
coordenador do evento,
durante um balanço dos três
dias de trabalho.

Cortez afirma que, em tal
contexto, é importante que o
próximo governo mantenha e
dê todo incentivo aos fundos
setoriais, hoje gerenciados pelo
Ministério de Ciência e
Tecnologia, assim como à
política de planejamento
energético e regulação
conduzida pelo Ministério de
Minas e Energia. Outro ponto
levantado nas sessões técnicas
é a necessidade de
continuidade dos programas do
álcool combustível e do
biodiesel.

Novo tema – Um evento
paralelo importante foi o 1º
Workshop Internacional sobre
Células a Combustível,
organizado pelo Centro
Nacional de Referência em
Energia do Hidrogênio – Ceneh,
onde se abordou a geração
distribuída de energia, sem o uso
de redes de transmissão. Esta
discussão levou à ampliação da
temática do Agrener 2004, que
também será sediado pela
Unicamp. O professor Ennio
Peres da Silva, que coordena o
Ceneh, explica que o conceito
de geração distribuída ganhou
força a partir do período de risco
de apagões, quando grandes
empresas adquiriram
equipamentos para geração
própria e perceberam que seu
acionamento significa economia
nos horários em que a tarifa das
concessionárias se torna
elevada.

Um balanço do programa que visa levar energia elétrica a um milhão de domicílios rurais

Luz para os esquecidos

mentos, prestação de serviços
e aumento da produção. Além
disso, estudos do BNDES con-
sideram o setor agrícola o se-
gundo maior gerador de em-
pregos de toda a cadeia produ-
tiva brasileira�, justifica.

Exemplo paulista – Por deter-
minação do então governador
Mário Covas, criou-se a Co-
missão de Eletrificação Rural
do Estado de São Paulo, envol-
vendo quatro secretarias � E-
nergia, Ciência e Tecnologia,
Planejamento e Agricultura �
visando à universalização do
atendimento. �Já prevendo a
privatização das empresas elé-
tricas e as dificuldades de pres-
tação do serviço para um merca-
do que não é atrativo, procura-
mos estabelecer procedimentos
para que essa população caren-
te não ficasse desamparada�, re-
lembra Paulo Ernesto Strazzi,
coordenador da Comissão.

Uma das dificuldades en-
contradas até hoje, de acordo
com Strazzi, é saber exata-
mente  quantas são e onde es-

tão as pessoas sem luz. Ele ex-
plica que esse público é des-
confiado e não crê na possibi-
lidade de contar com energia
elétrica, depois de tanto tempo
vivendo às escuras na mesma
terra. �Muitos não têm docu-
mento de identidade, CIC e ja-
mais pensaram em assinar
contrato com um banco. Faze-
mos 100 fichas numa cidade e,
no ano seguinte, pedem mais
100. Eles só decidem se cadas-
trar depois de ver as primeiras
obras�, ilustra.

A Ceresp, com seu programa
�Luz na Terra�, assinou con-
trato com o �Luz no Campo�
em maio de 2000, o que possi-
bilitou complementar recur-
sos e facilitar o acesso de pesso-
as impedidas de obter créditos.
Foram efetivadas perto de 40
mil ligações no estado, a um
custo de R$ 80 milhões. �Há a
estimativa de que zeraríamos
o déficit paulista com mais 50
mil ligações, mas não dá para
jurar, pois o próprio forneci-
mento acaba gerando novas
demandas�, finaliza Strazzi.

Balanço do
Agrener 2002,
que volta
à Unicamp
em 2004

 Luís Cortez,
coordenador do
Agrener 2002:
“Novo governo
precisa manter
incentivos”

Especialistas
e autoridades em
energia mostram
propostas para

o setor durante o
Agrener 2002

O “Luz do Campo” pretende levar energia elétrica para 1 milhão de domicílios rurais:  68% dessas
pessoas ganham menos de dois salários mínimos, estando abaixo da linha de pobreza

Fernando
Pertusier, da
Eletrobrás:
decisão política
de atender ao
carente

 Paulo Strazzi, da
Ceresp: “Essas
pessoas não
crêem na
chegada da luz”
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