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“Disseram-vos que a vida é escuridão; e no vosso cansaço repetis o que os cansados 

vos disseram. 

E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. 

E todo impulso é cego, exceto quando há saber. 

E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. 

E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. 

E quando trabalhais em amor, vós vos unis a vós próprios, e uns a outros, e a Deus.” 

 

“Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se 

transforma em melodia. 

Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo, quando tudo o mais canta em 

uníssono?” 

(GIBRAN KHALIL GIBRAN)
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Esta tese aborda a questão do déficit de energia no meio rural brasileiro, sob o 

prisma da reforma atualmente em curso, que está definindo um novo modelo 

econômico-institucional para o setor elétrico. O objetivo central é revelar quais as 

perspectivas para a solução da problemática energética rural, através de um exame 

crítico das iniciativas legais e executivas relacionadas à expansão da cobertura elétrica, 

indicando o grau de prioridade dedicado à eletrificação rural no âmbito da reforma. Esta 

análise infere a exigência de uma abordagem reformista inovadora, diferenciada das 

soluções implementadas pelos países desenvolvidos, em virtude das características 

peculiares do caso brasileiro. 



vi 

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

 

PERSPECTIVES FOR RURAL ELECTRIFICATION IN THE NEW 

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL SCENARIO OF THE BRAZILIAN 

ELECTRIC SECTOR 

 

 

Luciana Corrêa de Oliveira 

 

March/2001 

 

Advisors: Mauricio Tiomno Tolmasquim 

     Edelmira del Carmen Alveal Contreras 

 

 

Department: Energy Planning 

 

This thesis discusses the energy deficit in Brazilian rural areas, from the 

viewpoint of the ongoing reform, which is establishing a new economic and institutional 

model for the electric sector. The main objective of this inquiry is to reveal the 

perspectives for the solution of the rural energy problem, by means of a critical 

examination of the legal and executive initiatives related to the expansion of electric 

coverage, indicating the priority level of rural electrification within the reform. This 

analysis infers the need of an innovative reform approach, different from the solutions 

employed by developed countries, due to peculiar characteristics of the Brazilian case. 



vii 

ÍNDICE ANALÍTICO 

INTRODUÇÃO 1 

CAPÍTULO 1: PANORAMA ENERGÉTICO DO MEIO RURAL NO BRASIL: O 

DESAFIO DA ELETRIFICAÇÃO 4 

1.1. A PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA RURAL BRASILEIRA E AS DISPARIDADES ENTRE 

O MEIO RURAL E O MEIO URBANO 4 

1.2. EVOLUÇÃO ENERGÉTICA NO MEIO RURAL 15 

1.2.1. CONSUMO PRODUTIVO 15 

1.2.2. CONSUMO RESIDENCIAL 20 

1.3. A EVOLUÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO BRASIL 25 

CAPÍTULO 2: IMPACTOS ASSOCIADOS À ELETRIFICAÇÃO RURAL 41 

2.1. IMPACTOS CIRCUNSCRITOS À COMUNIDADE RURAL 41 

2.2. IMPACTOS SISTÊMICOS SOBRE A ECONOMIA 47 

2.3. IMPACTOS SOBRE O SETOR PÚBLICO 49 

2.4. IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE 53 

2.5. ENERGIA, DESENVOLVIMENTO E LIBERDADE 54 

2.6. OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS 59 

CAPÍTULO 3: PANORAMA GERAL DA REFORMA DO SETOR ELÉTRICO61 

3.1. ELEMENTOS ANTECEDENTES 61 

3.2. CONTEXTO E MOTIVAÇÕES DA REFORMA DO SETOR ELÉTRICO 66 



viii 

3.3. O NOVO MODELO INSTITUCIONAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 73 

CAPÍTULO 4: A REFORMA DO SETOR ELÉTRICO E A ELETRIFICAÇÃO 

RURAL: AGENDA NEGLIGENCIADA? 80 

4.1. ANTECEDENTES E NOVOS INSTRUMENTOS LEGAIS E EXECUTIVOS 81 

4.2. PROGRAMAS RECENTES 92 

4.3. COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 98 

CONCLUSÃO 103 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 107 

APÊNDICE 114 

 



ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Evolução da Participação Relativa dos Setores Produtivos no Produto 

Interno, Segundo Regiões (1959-1985), ________________________________ 6 

Gráfico 2: Crescimento da População Brasileira: Rural e Urbana _____________ 7 

Gráfico 3: PIB e Consumo Final de Energia do Setor Agropecuário Brasileiro 

(1984 – 1999) ____________________________________________________ 16 

Gráfico 4: Participação Percentual das Fontes de Energia no Consumo Final do 

Setor Agropecuário Brasileiro (1984 – 1999) __________________________ 17 

Gráfico 5: Consumo de Energia do Setor Residencial, por Fontes (1984-1999) __ 21 



x 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1: População e Urbanização no Brasil ______________________________ 8 

Tabela 2: Disponibilidade de Itens de Serviços Básicos - Domicílios Urbanos e 

Rurais no Brasil (1998)_____________________________________________ 9 

Tabela 3: Brasil - Percentual de Domicílios sem Energia Elétrica: Macrorregiões e 

Rural/Urbana ___________________________________________________ 10 

Tabela 4: Carência de Iluminação Elétrica nos Domicílios Rurais, por Classe de 

Rendimento – Brasil, 1998 _________________________________________ 11 

Tabela 5: Evolução do Produto Per Capita por Região do País (1970 - 1998)____ 12 

Tabela 6: Brasil – Renda Familiar Per Capita *: Macrorregiões e Rural/Urbana 13 

Tabela 7: Evolução do Número de Tratores no Setor Agropecuário Brasileiro__ 17 

Tabela 8: Domicílios Urbanos e Rurais com Iluminação Elétrica – 1986 e 1998 _ 22 

Tabela 9: Porcentagem de Domicílios Urbanos e Rurais sem Alguns Bens Duráveis 

(Brasil – Ano-base: 1998) __________________________________________ 48 

Tabela 10: Estimativa de Consumo de Alguns Equipamentos Eletromecânicos 

(Programa Luz no Campo: 1999-2003) ______________________________ 49 

Tabela 11: Empréstimos do Banco Mundial para o Setor de Energia versus 

Empréstimos Totais (Brasil 1949–89) ________________________________ 64 

Tabela 12: Privatizações do Setor Elétrico (1995 – 2000) ____________________ 71 

Tabela 13: Cronograma de Privatizações para o Biênio 2000-2001 ___________ 72 

Tabela 14: Classificação dos Contratos de Distribuição de Energia Elétrica, 

Segundo Cláusulas Relativas ao Atendimento Rural ___________________ 84 

Tabela 15: Volume de Recursos da RGR para Eletrificação Rural____________ 87 



xi 

Tabela 16: Programa Luz no Campo - Índices de Cobertura Atuais e Projetados, 

por Estado* _____________________________________________________ 95 

Tabela 17: Programas de Eletrificação Rural de Concessionárias ____________ 97 

Tabela 18: Distribuição Regional das Cooperativas ________________________ 99 

Tabela 19: Participação das Cooperativas no Total de Propriedades Rurais 

Eletrificadas_____________________________________________________ 99 

Tabela 20: Evolução da Participação Relativa dos Setores Produtivos no Produto 

Interno, Segundo Regiões (1959-1985) ______________________________ 114 

Tabela 21: Energia Final por Usos Finais e por Fontes - Setor Agropecuário (1993)

______________________________________________________________ 114 

Tabela 22: Coeficientes de Destinação da Energia Final para Usos Finais, por 

Fonte Energética - Setor Agropecuário (1993)________________________ 114 

Tabela 23: Participação das Fontes Energéticas na Obtenção de Usos Finais da 

Energia - Setor Agropecuário (1993) _______________________________ 115 

Tabela 24: Energia Final por Usos Finais e por Fontes - Setor Residencial (1993)

______________________________________________________________ 115 

Tabela 25: Coeficientes de Destinação da Energia Final para Usos Finais, por 

Fonte Energética - Setor Residencial (1993)__________________________ 115 

Tabela 26: Participação das Fontes Energéticas na Obtenção de Usos Finais da 

Energia: Setor Residencial (1993) __________________________________ 116 

Tabela 27: Propriedades Rurais Eletrificadas/a Eletrificar, por Região do País 

(1980) _________________________________________________________ 116 



xii 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

ANEEL: Agência Nacional de Energia 

Elétrica 

BEN: Balanço Energético Nacional 

BEU: Balanço de Energia Útil 

BID: Banco Interamericano de 

Desenvolvimento 

BIRD: Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento 

BNDES: Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

CCC: Conta de Consumo de 

Combustíveis Fósseis 

CCON: Comitê Coordenador de 

Operações Norte-Nordeste 

CEEE: Companhia Estadual de Energia 

Elétrica 

CELPA: Centrais Elétricas do Pará 

CELPE: Companhia Energética de 

Pernambuco 

CEMAR: Companhia Energética do 

Maranhão 

CEMAT: Centrais Elétricas 

Matogrossenses S.A. 

CEMIG: Companhia Energética de 

Minas Gerais 

CERJ: Companhia de Eletricidade do 

Estado do Rio de Janeiro 

CHESF: Companhia Hidro Elétrica do 

São Francisco 

CND: Conselho Nacional de 

Desestatização 

CODER: Comitê de Eletrificação Rural 

CODI: Comitê de Distribuição 

COELCE: Companhia Energética do 

Ceará 

CONBRAC: Confederação Brasileira 

de Cooperativas de Energia, 

Telecomunicações e Desenvolvimento 

Rural 

CONBRACER: Confederação 

Brasileira de Cooperativas de 

Eletrificação Rural 

COPEL: Companhia Paranaense de 

Energia 

DEER: Departamento de Eletrificação 

Rural  

DNAEE: Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica 

ELETROBRÁS: Centrais Elétricas 

Brasileiras 

ELETRONORTE: Centrais Elétricas 

do Norte do Brasil S.A. 

ELETROSUL: Centrais Elétricas do 

Sul do Brasil S.A. 

EMATER: Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

ERMIG: Eletrificação Rural de Minas 

Gerais S.A. 

ESCELSA: Espírito Santo Centrais 

Elétricas S.A. 

FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador 



xiii 

FAO: Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 

FECOERGS: Federação das 

Cooperativas de Energia, Telefonia e 

Desenvolvimento Rural do Rio Grande 

do Sul 

FINSOCIAL: Fundo de Investimento 

Social 

FMI: Fundo Monetário Internacional 

FRUPEX: Programa de Apoio a 

Produção e Exportação de Frutas, 

Hortaliças, Flores e Plantas 

Ornamentais 

FUER: Fundo de Eletrificação Rural 

FURNAS: Furnas Centrais Elétricas 

S.A. 

GCOI: Grupo Coordenador para 

Operação Interligada 

GEER: Grupo Executivo de 

Eletrificação Rural 

GERASUL: Centrais Geradoras do Sul 

do Brasil S/A 

GLP: Gás Liquefeito de Petróleo 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística 

ICMS: Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços 

IGP-M: Índice Geral de Preços do 

Mercado 

INCRA: Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária 

INDA: Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Agrário 

INFRACOOP: Confederação Nacional 

das Cooperativas de Infra-estrutura 

IPI: Imposto sobre Produtos 

Industrializados 

ISS: Imposto sobre Serviços 

IUEE: Imposto Único sobre Energia 

Elétrica 

kV: Kilovolt 

kW: Kilowatt 

kWh: Kilowatt/hora 

LIGHT: Light Serviços de Eletricidade 

S.A. 

MAE: Mercado Atacadista de Energia 

Elétrica 

MME: Ministério de Minas e Energia 

MRT: Monofilar com Retorno por 

Terra 

MW: Megawatt 

MWh: Megawatt/hora 

NRECA: National Rural Electric 

Cooperative Association 

NREL: National Renewable Energy 

Laboratory 

OACE: Organização Americana das 

Cooperativas de Eletricidade 

ONS: Operador Nacional do Sistema 

Elétrico 

PAPP: Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural 

PCH: Pequena Central Hidrelétrica 

PEPE: Programa de Estímulo às 

Privatizações Estaduais 

PIB: Produto Interno Bruto 



xiv 

PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 

PND: Plano Nacional de 

Desenvolvimento 

PND: Programa Nacional de 

Desestatização 

PNER: Plano Nacional de Eletrificação 

Rural 

PPA: Power Purchase Agreement 

PROCEL: Programa de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica 

PRODEEM: Programa de 

Desenvolvimento Energético de Estados 

e Municípios. 

REA: Rural Electrification 

Administration 

RGR: Reserva Global de Reversão 

SEER: Serviço Especial de 

Eletrificação Rural 

TEP: Tonelada Equivalente de Petróleo 

UFPE: Universidade Federal de 

Pernambuco 

WEC: World Energy Council 

 



1 

INTRODUÇÃO 

 

Em todos os países desenvolvidos, a população rural já adquiriu o direito de 

usufruir os benefícios da eletricidade. Motivados pelos ganhos de eficiência projetados a 

partir da introdução da competição, muitos destes países decidiram implementar 

reformas institucionais, após terem esgotado a expansão da rede elétrica até os limites 

das fronteiras nacionais, realizada com forte apoio do Estado. 

No Brasil, a escuridão ainda é uma realidade para cerca de 25% da população 

rural. Como resultado de uma política de desenvolvimento centrada no setor urbano-

industrial, a disparidade entre as áreas urbanas e as rurais tornou-se estridente. Os 

índices de eletrificação são bastante diferenciados de acordo com as regiões geopolíticas 

do país, sendo mais reduzidos nas regiões mais pobres do país (Norte e Nordeste). 

Essa persistente negligência às necessidades do meio rural brasileiro provocou 

uma série de efeitos colaterais, refletindo-se no inchaço dos centros urbanos, ao qual 

estão associados a escalada da violência, a redução da qualidade da vida da população e 

os crescentes custos de administração das grandes metrópoles. 

Não obstante a amplitude dos potenciais benefícios associados à eletrificação 

rural, a história demonstra que em nenhum momento o Estado Brasileiro foi capaz de 

persistir em suas ações voltadas à universalização do atendimento rural. Dessa forma, 

no limiar do século XXI, ainda existem pelo menos 10 milhões de brasileiros que jamais 

tiveram a oportunidade de tirar proveito do invento que Thomas Edison apresentou ao 

mundo em 1880. 

A despeito desse enorme déficit de abastecimento no meio rural, o Governo 

Brasileiro decidiu implementar a reforma do setor elétrico, instituindo a 
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desverticalização das empresas do setor e promovendo a desestatização das companhias 

de geração e distribuição. 

O evidente descompasso entre o lento progresso dos índices de eletrificação e a 

rapidez com que o governo vem implementando a reforma constituiu a motivação 

central para a realização desta tese. O intuito é colocar em foco a questão energética 

rural, a qual, embora constitua uma discussão crucial, tem sido continuamente 

negligenciada pelos planejadores governamentais. 

Esta tese tem por objetivo central verificar quais são as perspectivas de 

progresso dos índices de eletrificação rural após as mudanças efetuadas durante a 

reforma do setor elétrico brasileiro, que vem promovendo uma significativa alteração do 

contexto econômico-institucional em que operam as empresas de energia elétrica. 

Busca-se confirmar a hipótese de que os investimentos em eletrificação rural, apesar de 

serem socialmente desejáveis, não são suficientemente atrativos para o capital privado, 

tornando necessária uma ação interventiva do governo para corrigir esta falha de 

mercado. Partindo dessa hipótese, este estudo realiza uma avaliação da reforma do setor 

elétrico, com o objetivo de revelar o grau de comprometimento do governo brasileiro 

com a questão energética rural. A partir desta ponderação crítica, são delineadas as 

expectativas para a solução do déficit de cobertura elétrica no meio rural brasileiro, 

dadas as condições econômicas e as iniciativas legais e executivas estabelecidas no 

âmbito da reforma. 

Esta tese foi estruturada em 4 capítulos, além das observações conclusivas. O 

Capítulo 1 apresenta um panorama geral da problemática energética rural, investigando 

as origens das disparidades entre o campo e a cidade no Brasil. Busca-se identificar o 

contexto mais amplo no qual se situa a persistência do déficit energético rural. Em 
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seguida, é traçado um panorama do consumo de energia no meio rural brasileiro e são 

expostas as principais iniciativas voltadas para a expansão do atendimento rural. 

O Capítulo 2 centra-se na exposição dos impactos associados à eletrificação 

rural, com o intuito de evidenciar que os benefícios decorrentes da ampliação da 

cobertura elétrica não se restringem aos beneficiários diretos, mas são extensivos a 

diversos níveis das esferas econômica, social, pública e ambiental, constituindo, de fato, 

uma rede de impactos sistêmicos. 

O Capítulo 3 apresenta os antecedentes, as motivações e o contexto no qual se 

desdobrou a reforma do setor elétrico brasileiro, expondo as principais modificações de 

caráter geral introduzidas pela reforma. 

O Capítulo 4 constitui um exame da reforma do setor elétrico brasileiro, 

focalizando os aspectos relativos à expansão da eletrificação rural. São discutidas as 

iniciativas legais e executivas do governo brasileiro voltadas à solução do déficit 

energético rural. 

Por fim, a Conclusão apresenta as perspectivas para a eletrificação rural no 

Brasil, fundamentadas na análise prévia da problemática energética rural e da reforma 

do setor elétrico brasileiro. 
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CAPÍTULO 1: PANORAMA ENERGÉTICO DO MEIO RURAL NO 

BRASIL: O DESAFIO DA ELETRIFICAÇÃO 

 

Este capítulo fornece uma visão geral da problemática do meio rural brasileiro, 

com o objetivo de analisar o contexto mais amplo no qual está situado o tema específico 

da questão energética rural. A primeira seção compreende uma exposição dos 

antecedentes históricos que deram origem a uma série de disparidades entre o meio rural 

e o meio urbano no Brasil, e entre as diferentes regiões do país. Tais disparidades são 

explicitadas através de diversos indicadores econômico-sociais, com enfoque especial 

nos indicadores de acesso aos serviços básicos de infra-estrutura - água potável, 

saneamento, energia, entre outros. 

Em seguida, são apresentados a evolução e o panorama atual do consumo 

energético no meio rural brasileiro, mostrando quais são as principais fontes energéticas 

que compõem a matriz de consumo de energia rural, além dos principais usos finais da 

energia.  

Por último, o presente capítulo traça a evolução da eletrificação rural no Brasil, 

desde suas origens em empreendimentos pioneiros no Sudeste e no Sul do país até os 

programas para a energização do campo implementados até a década de 80.  

 

1.1. A Problemática Energética Rural Brasileira e as Disparidades entre o 

Meio Rural e o Meio Urbano 

 

Há diversas desigualdades entre o meio rural e o meio urbano brasileiro. Essas 

diferenças abrangem vários aspectos, dentre os quais o grau de desenvolvimento 

econômico, a disponibilidade de infra-estrutura e de serviços básicos, os indicadores 
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sociais e de qualidade de vida, principalmente o nível de renda, o grau de escolaridade e 

a expectativa de vida da população. 

O processo de rápida industrialização experimentado pelo Brasil levou a um 

alargamento da distância do padrão de vida da população entre o campo e a cidade. A 

urbanização foi um fator que orientou a política de desenvolvimento adotada no país, 

em detrimento do desenvolvimento rural. Nesse processo, a deficiência de infra-

estrutura na zona rural brasileira surgiu como um fator impeditivo ao desenvolvimento 

econômico do campo, incentivando o contínuo inchaço das metrópoles urbanas. As 

consequências e os resultados dessa política são apresentados com base em indicadores 

econômico-sociais e de acesso aos serviços básicos no meio rural. 

Conforme mostra o Gráfico 1, entre 1959 e 1985 todas as regiões brasileiras 

experimentaram um crescimento das atividades econômicas predominantemente 

urbanas. Destacam-se o aumento da participação do setor industrial no PIB em todas as 

regiões e, com exceção do Norte e do Sudeste, o crescimento da participação do setor de 

serviços. Em contraste, o setor agropecuário sofreu redução de sua participação no PIB 

em todas as regiões brasileiras. Esta tendência foi mais expressiva até a década de 80. 

Entretanto, em vinculação à crise do padrão de desenvolvimento industrial e urbano 

iniciada na década de 80, esta tendência perdeu força e chegou a reverter-se em algumas 

regiões entre 1980 e 1985. 
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Gráfico 1: Evolução da Participação Relativa dos Setores Produtivos no Produto 

Interno, Segundo Regiões (1959-1985) 1,2 
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Fonte: Elaboração própria a partir de GUIMARÃES NETO (1995). 

 

Fruto dessa evolução de longo prazo, nas últimas décadas a participação relativa 

da população rural3 na população total brasileira tem mostrado uma trajetória 

descendente. Este fato tem sido observado não só no Brasil, como também em outros 

países da América Latina e do Caribe. Entre 1960 e 1990, a população da América 

Latina cresceu, em média, 2,43% ao ano. No entanto, no mesmo período, a população 

residente no meio rural cresceu a uma taxa de apenas 0,52% ao ano (MENDOZA, 

1995). 

                                                 

1 O cálculo do Produto Interno por unidades da federação e por regiões do país é feito apenas nos anos de 

Censo Econômico do IBGE. 
2 Os dados originais encontram-se no APÊNDICE (Tabela 20). 
3 Aqui, define-se como “rural” aquela população que habita núcleos com menos de 2.000 – 2.500 

habitantes, além da população dispersa nos espaços não-urbanos. Núcleos com mais de 2.500 habitantes 

não são incluídos nesta categoria, ainda que, de um ponto de vista cultural, possam ser definidos como 

“rurais” (MENDOZA, 1995). 
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Esses números revelam a ocorrência de um forte processo migratório rural-

urbano no continente, o que se manifesta, por sua vez, no alto grau de urbanização 

alcançado na América Latina: 71,2 % em 1990 (MENDOZA, 1995).  

A mesma realidade se observa no caso brasileiro. O Gráfico 2 mostra a evolução 

do crescimento populacional nas áreas rural e urbana no Brasil, ilustrando o processo de 

migração a partir de 1940. 

 

Gráfico 2: Crescimento da População Brasileira: Rural e Urbana 
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Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (vários anos). 

 

 Em consequência desse expressivo aumento populacional nas regiões urbanas, o 

Brasil viveu um período de rápida urbanização até os anos 80. Conforme mostra a 

Tabela 1, a porcentagem da população total residente em áreas urbanas mais do que 

triplicou nos últimos 70 anos. Em 1930, apenas 24% da população brasileira residia em 

centros urbanos. A marca dos 50% foi ultrapassada entre os anos 60 e 70 e, já em 1980, 

a população urbana representava 68% da população total do país. Esse movimento 

reflete o forte fluxo migratório da população do meio rural para o meio urbano, 

principalmente da região Nordeste para a região Sudeste. 
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Tabela 1: População e Urbanização no Brasil 

População Total 

(x mil) 

Grau de Urbanização 

% 

Taxa de Urbanização 

% 

1990 1930 1960 1990 1940/50 1960/70 1980/90 

149.042 24 44,9 73,9 30,9 21,7 9,4 

Fonte: MENDOZA (1995). 
Obs.: Grau de urbanização: porcentagem da população residente em áreas urbanas, em 
relação à população total; Taxa de urbanização: taxa de crescimento da população 
urbana no período. 

 

Nos anos mais recentes, o processo de urbanização brasileiro sofreu um 

arrefecimento, em função principalmente da crise econômica da década de 80 e do 

aumento do desemprego nas cidades, o que reduziu a atratividade dos centros urbanos 

enquanto alternativa para a miséria rural. Apesar da forte queda da taxa de urbanização 

observada após os anos oitenta, atualmente o Brasil é um país essencialmente urbano, 

visto que cerca de 80% da população reside em cidades (IBGE, 1999). 

Esses números, além de simplesmente registrarem um processo migratório do 

meio rural para o meio urbano, ainda representam, por outro lado, sintomas de 

problemas comuns à maioria dos países latino-americanos. Um dos principais fatores 

indutores desse processo de migração das zonas rurais para as cidades é a falta de infra-

estrutura no meio rural. Ao inviabilizar o desenvolvimento econômico e o crescimento 

da renda nessas regiões, a ausência de infra-estrutura de energia, água potável e 

saneamento, entre outros itens de serviços básicos, provoca a evasão das regiões rurais e 

o inchaço das zonas metropolitanas. A Tabela 2 mostra as disparidades entre os meios 

urbano e rural no Brasil4, em referência ao acesso a serviços básicos. 

 

                                                 

4 No Brasil, os perímetros urbano e rural são delimitados por cada município. 
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Tabela 2: Disponibilidade de Itens de Serviços Básicos - Domicílios Urbanos e 

Rurais no Brasil (1998) 

 Abastecimento d'água 

com canalização interna 

Esgotamento 

Sanitário 

Iluminação 

Elétrica 

Zona Urbana 93,3% 97,1% 99,2% 

Zona Rural 51,9% 67,1% 75,4% 

Fonte: PNAD (IBGE, 1999). 
Notas: Exclusive a área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, 
Pará e Amapá; Ano-base: 1998. 

 

Esse quadro pode ser observado em todo o mundo em desenvolvimento. 

Segundo estimativas do Banco Mundial, cerca de dois bilhões de pessoas (ou 70% da 

população do mundo em desenvolvimento) não têm acesso sistemático às formas 

modernas de energia – eletricidade e petróleo (BANCO MUNDIAL, 1997). Cerca de 

400 milhões de residências em todo o mundo em desenvolvimento não são servidas pela 

rede de energia elétrica, em função principalmente do alto custo de transmissão e 

distribuição de eletricidade para áreas remotas (www.worldbank.org).  

Apesar de uma elevada expansão do acesso à energia, sustentada durante seis 

décadas, o caso brasileiro é ainda menos favorável do que na maioria dos países em 

desenvolvimento do mundo, quando se considera a magnitude da população que 

envolve. Em meados dos anos 90, cerca de 18 milhões de brasileiros não tinham acesso 

a iluminação elétrica5 (OLIVEIRA, 1998), estando este contingente concentrado 

principalmente nas áreas rurais do Norte e Nordeste do país, como pode ser visto na 

Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3: Brasil - Percentual de Domicílios sem Energia Elétrica: Macrorregiões e 

Rural/Urbana 

Ano-

base 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

 U R U R U R U R U R 

1985* 10,6 n.d. 11,3 80,7 8,7 71,1 4,1 45,2 5,2 36,9 

1998** 2,2 n.d. 2,1 37,1 0,5 25,1 0,3 11,1 0,6 7,5 

Fonte: *OLIVEIRA (1998); **PNAD (IBGE, 1999). 
n.d. = não-disponível. 

 

O percentual de domicílios rurais sem energia elétrica diminuiu em todas as 

regiões brasileiras entre 1985 e 1998. Essa melhora é, em parte, resultado de diversas 

políticas adotadas na década passada6, que atuaram no sentido de estender a rede 

elétrica para as áreas rurais e contemplaram também as favelas das regiões 

metropolitanas. Nas zonas urbanas, praticamente eliminou-se a existência de famílias 

sem energia elétrica. No meio rural, a parcela de famílias sem eletricidade foi reduzida 

drasticamente.  

Apesar da evolução positiva desses indicadores, pode-se dizer que uma parcela 

dessa “melhora” é apenas aparente. Parte da diminuição do percentual de famílias rurais 

sem energia elétrica pode ser atribuída à emigração daqueles habitantes sem acesso à 

eletricidade do meio rural para as cidades, onde a cobertura elétrica tendeu a ser 

priorizada. Dessa forma, é improcedente associar, sem restrições, o progresso das 

estatísticas à melhoria da qualidade de vida da população rural. 

Uma investigação mais profunda revela que a expansão do atendimento de 

                                                                                                                                               

5 Estimativa publicada em OLIVEIRA (1998). À época da publicação deste estudo, a PNAD mais recente 

(IBGE, 1996) estimava este número em 12,2 milhões (ano-base: 1995). No entanto, a PNAD não 

considera a população rural da região Norte. A PNAD mais atual calcula que 9,2 milhões de brasileiros 

não dispõem de iluminação elétrica (ano-base: 1998). 
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energia elétrica tendeu a privilegiar determinados grupos da população rural, resultando 

em um quadro de significativas desigualdades intra-rurais. A porcentagem de domicílios 

sem energia elétrica é maior em classes de renda mais baixa, como mostra a Tabela 4. 

Quase 40% dos domicílios rurais com renda até 1 salário mínimo carecem de energia 

elétrica, ao passo que apenas 1,3% dos domicílios rurais com renda acima de 20 salários 

mínimos não dispõe de energia elétrica. 

 

Tabela 4: Carência de Iluminação Elétrica nos Domicílios Rurais, por Classe de 

Rendimento – Brasil, 1998 

Classe de Rendimento Mensal Domiciliar (Salário Mínimo) Iluminação 

Elétrica 

TOTAL 

Até 1 Mais de 

1 a 2 

Mais de 

2 a 3 

Mais de 

3 a 5 

Mais de 

5 a 10 

Mais de 

10 a 20 

Mais de 

20 

Sem 

Rend. 

Sem 

Decl. 

Não tinham 24,6% 39,9% 30,0% 21,4% 13,6% 6,6% 1,7% 1,3% 38,3% 28,0% 

Fonte: PNAD (IBGE, 1999).  
Notas: Exclusive a área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá; 
Ano-base: 1998. 

 

Por outro lado, a manutenção das disparidades entre as regiões Sul/Sudeste e as 

demais regiões do país é um dado que também merece destaque. A magnitude do déficit 

energético é considerável no Nordeste rural, onde mais de 37% dos domicílios ainda 

carecem de fornecimento de energia elétrica (IBGE, 1999). 

A persistência das desigualdades regionais também pode ser verificada através 

da evolução do produto per capita das regiões do país. A Tabela 5 mostra a evolução do 

produto per capita de cada região em relação à média nacional, entre 1970 e 19987. A 

partir desses dados, pode-se constatar uma pequena diminuição das desigualdades, 

refletida na tímida convergência das médias regionais em direção à média nacional. 

                                                                                                                                               

6 O histórico das iniciativas de eletrificação rural no Brasil é apresentado na 3ª seção deste capítulo. 
7 O cálculo do Produto Interno por unidades da federação e por regiões do país é feito apenas nos anos de 

Censo Econômico do IBGE. 



12 

Persiste, no entanto, um grande distanciamento entre as regiões mais desenvolvidas 

(Sudeste/Sul) e as menos desenvolvidas (Norte/Nordeste). De forma geral, o mapa das 

desigualdades não foi alterado de modo significativo. Apenas a região Centro-Oeste 

apresentou um progresso mais expressivo. 

 
Tabela 5: Evolução do Produto Per Capita por Região do País (1970 - 1998) 

(Brasil = 100) 
Regiões 1970 1975 1980 1985 1995 1998 

Norte 56 47 68 72 48 61 

Nordeste 39 37 41 47 33 46 

Centro-Oeste 71 69 85 93 66 101 

Sudeste 153 150 143 137 101 136 

Sul 94 107 106 110 88 117 

BRASIL 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de GUIMARÃES NETO (1995) & Site do IBGE. 
 

A pobreza está presente em proporções elevadas nas regiões Norte e Nordeste do 

país. A incidência da pobreza nas áreas rurais também é bastante significativa, atingindo 

39,3% da população rural do país. Este quadro é especialmente crítico na região 

Nordeste, onde chega a atingir 49,2% da população rural (OLIVEIRA, 1998).  

Em todas as regiões, persiste a disparidade entre as rendas familiares nas zonas 

rurais e urbanas (Tabela 6). Apesar da relativa melhoria dos indicadores sociais das 

regiões menos desenvolvidas do Brasil a partir do II PND8, as desigualdades regionais 

ainda persistem, tendo havido pouca mudança no tocante à distribuição espacial da 

pobreza no país. 

 

                                                 

8 Um dos aspectos do II Plano Nacional de Desenvolvimento foi a indução da desconcentração de 

atividades produtivas da região Sudeste para outras regiões menos desenvolvidas, com a criação de pólos 

industriais no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
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Tabela 6: Brasil – Renda Familiar Per Capita *: Macrorregiões e Rural/Urbana 

(em R$ de Outubro de 1996) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

 U R U R U R U R U R 

1985 248,46 - 173,36 62,20 329,10 123,81 306,80 147,75 298,58 126,85 

1995 216,49 - 182,50 75,47 366,37 134,99 337,12 143,97 294,16 136,38 

Fonte: PNAD (IBGE), citado em OLIVEIRA (1998). 
* Somatório das rendas obtidas por uma família (todas as fontes) dividido pelo número 
de pessoas na unidade familiar. 

 

A forte concentração de renda nas zonas urbanas constituiu outro fator 

determinante do processo migratório, motivando os pobres das zonas rurais a seguirem 

rumo às cidades em busca de uma possibilidade de melhoria de renda. O rendimento 

médio mensal é de R$ 1.061,00 nos domicílios urbanos, contra R$ 443,00 nos 

domicílios rurais (IBGE, 1999)9. 

Além das desigualdades em termos de desenvolvimento entre o campo e a 

cidade, observa-se ainda uma grande disparidade entre os meios rurais de diferentes 

regiões do país. Comparando os extremos do espectro de diversidades da realidade 

brasileira, o meio rural nordestino é fundamentalmente distinto do meio rural sulista em 

relação à forma de ocupação da terra, o que resultou, na região Sul, em melhores 

indicadores de desenvolvimento econômico e social, de acesso aos serviços básicos e de 

eletrificação rural. Os seguintes dados confirmam esta dualidade: no Nordeste rural, a 

renda familiar média per capita10 em 1995 era de R$ 75,47 e o percentual de domicílios 

sem energia elétrica era de 52,4 %; no Sul rural, os mesmos dados eram, 

                                                 

9 É importante ressaltar que parte das necessidades dos habitantes rurais pode ser suprida através da 

autoprodução, o que configura uma diferença significativa entre as necessidades de renda monetária das 

famílias rurais e urbanas. Não obstante o maior grau de heteronomia dos habitantes das cidades, a 

magnitude da disparidade entre as rendas rurais e urbanas constituiu um importante fator de incentivo ao 

êxodo rural no Brasil, especialmente dos habitantes das regiões rurais mais carentes. 
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respectivamente, R$ 143,97 e 15,0% (OLIVEIRA, 1997). 

Não é mera coincidência que a região do país com os piores índices de 

desenvolvimento econômico e social tenha tido uma forma concentrada de ocupação da 

terra; e que a zona rural do Sul, historicamente caracterizada pela ocupação menos 

concentrada da terra, em pequenas propriedades, seja atualmente a região com os 

melhores índices de renda e eletrificação rural do país11. Diversos estudos 

demonstraram que a produtividade e o rendimento dos estabelecimentos rurais estão 

inversamente relacionados ao tamanho das propriedades12. 

No caso específico do Nordeste, a situação é agravada pelos tipos de culturas 

predominantes: na grande maioria das plantations nordestinas, a mão-de-obra é 

contratada sazonalmente, o que reduz a apropriação da renda da produção agrícola pelo 

trabalhador13. 

Além desses fatores, as disparidades Sul-Nordeste podem ser explicadas também 

pela modernização agrícola ocorrida a partir da década de 60, que teve como objetivo 

                                                                                                                                               

10 Em Reais de Outubro de 1996. 
11 De todas as regiões brasileiras, a região Sul é a que tem o menor percentual de área rural ocupada por 

grandes propriedades (com área igual ou superior a 1.000 hectares) O Nordeste é a terceira região com 

maior percentual da área rural ocupada por grandes estabelecimentos, ficando atrás do Centro-Oeste e do 

Norte. Já o percentual de pequenas propriedades (com área de até 100 hectares) é expressivo em ambas as 

regiões: 93,7% no Nordeste e 93,9% no Sul. No entanto, a área percentual ocupada pelos pequenos 

estabelecimentos é maior na região Sul: 39,5%, contra 28,1% na região Nordeste (IBGE, 1980). 
12 O maior rendimento observado nos pequenos estabelecimentos é atribuído ao uso mais intensivo do 

trabalho, ao cultivo de uma proporção maior das terras disponíveis e ao intenso uso da terra durante todo 

o ano. KUTCHER & SCANDIZZO (1981) concluíram que, no caso específico do Nordeste, a baixa 

rentabilidade da terra é função também da pobreza natural (solos pobres e incerteza sobre a chuva), 

agravada ainda pelo analfabetismo, falta de treinamento da mão-de-obra, uso de práticas primitivas e falta 

de insumos modernos (BARROS, sem data). 
13 Cerca de 90% da força de trabalho dos estabelecimentos agrícolas nordestinos (excluídos os próprios 

responsáveis pelo estabelecimento e a mão-de-obra familiar) é contratada de forma temporária 

(BARROS, sem data). 
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norteador a transformação dos latifúndios em modernas empresas agrícolas, 

caracterizando-se pelo aumento do emprego do capital nos processos produtivos e pela 

especulação imobiliária das terras. Esse processo resultou na aceleração da taxa de 

proletarização dos trabalhadores rurais, o que ocorreu de forma mais acentuada nas 

regiões onde predominavam os latifúndios, aprofundando as disparidades inter-

regionais no Brasil (MACINTYRE, 1996). 

 

1.2. Evolução Energética no Meio Rural 

 

O consumo de energia no meio rural divide-se basicamente em duas categorias: 

consumo produtivo e consumo residencial. Para elaborar um panorama do consumo 

energético no meio rural brasileiro, foram utilizados: (i) os dados sobre o consumo do 

setor agropecuário, publicados no Balanço Energético Nacional e no Balanço de 

Energia Útil, como proxy para a categoria de consumo produtivo; e (ii) os dados do 

Balanço Energético Nacional, do Balanço de Energia Útil e da PNAD (IBGE) para 

caracterizar o consumo residencial. 

A análise da categoria “Consumo Produtivo” é aprofundada, subdividindo-se 

em: (i) consumo de energia por fontes, (ii) consumo de energia por uso final e (iii) 

análise dos usos finais por fontes energéticas. 

 

1.2.1. Consumo Produtivo 

 

O consumo total de energia do setor agropecuário brasileiro vem crescendo a 

uma taxa média de 3,0% ao ano desde 1984, acompanhando a evolução do PIB do setor, 

que apresentou uma taxa média anual de crescimento de 3,2% no mesmo período. O 
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Gráfico 3 mostra como a evolução do consumo de energia do setor agropecuário está 

atrelada ao crescimento do PIB do setor. Isto indica a relativa estabilidade do 

coeficiente de intensidade energética do setor14, que oscilou entre 0,147 e 0,165 durante 

o período 1984-1999. 

 

Gráfico 3: PIB e Consumo Final de Energia do Setor Agropecuário Brasileiro 

(1984 – 1999) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2000). 

 

Ainda que a relação consumo final de energia/PIB tenha se mantido estável no 

período analisado, houve uma significativa mudança da composição da matriz 

energética do setor agropecuário, com a alteração das participações relativas das 

diversas fontes de energia no consumo final do setor. Nota-se que houve uma migração 

para fontes de energia mais modernas, como a eletricidade e o óleo diesel, em 

detrimento de fontes convencionalmente utilizadas no meio rural, como a lenha (Gráfico 

4). Tal movimento está associado à introdução de um progresso técnico acelerado na 

                                                 

14 A intensidade energética de um setor da economia no ano i corresponde a (Consumo Final de Energia 

do Setor no ano i) ÷ (PIB do Setor no ano i), sendo aqui expresso em “TEP/103 US$”, em dólares 

constantes de 1999. 
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produção agropecuária, com a automação de processos produtivos, proporcionada pela 

expansão da eletrificação rural, principalmente nos anos 80. 

 

Gráfico 4: Participação Percentual das Fontes de Energia no Consumo Final do 

Setor Agropecuário Brasileiro (1984 – 1999) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2000). 

 

O crescimento do consumo de óleo diesel na agropecuária foi impulsionado pela 

larga difusão de máquinas com motor de ciclo diesel (principalmente tratores). A Tabela 

7 mostra a evolução do número de tratores no setor agropecuário, que passou a crescer 

por grandes saltos a partir da década de 60, com a instalação de indústrias produtoras de 

tratores no país (MACINTYRE, 1996). 

 

Tabela 7: Evolução do Número de Tratores no Setor Agropecuário Brasileiro 

Anos Número de Tratores 
1920 1.706 
1940 3.377 
1950 8.372 
1960 61.324 
1970 165.870 
1975 323.113 
1980 530.691 
Fonte: MACINTYRE (1996). 
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Além de evidenciar o grau de modernização do campo, a evolução do uso de 

máquinas agrícolas está relacionada à queda da oferta de trabalho nas zonas rurais e à 

intensificação do fluxo migratório para as cidades. A escassez de empregos estáveis, 

somada à elevada concentração fundiária e de renda, contribuiu também para o 

crescimento dos conflitos relacionados à posse de terra no campo. 

É importante observar que o grau de mecanização da agricultura brasileira é 

bastante heterogêneo, variando de acordo com a região e o tipo de cultura. Nos espaços 

agrícolas onde a modernização ocorreu com mais vigor, foi notável a importância dos 

incentivos governamentais, envolvendo o crédito rural, a expansão da rede de 

assistência técnica, a garantia de preços mínimos e o investimento em pesquisa 

agropecuária. Nas regiões modernizadas, coube também ao Estado a constituição da 

infra-estrutura de distribuição de energia, transporte, comunicação e produção. 

Como resultado desse processo de modernização desigual, consolidaram-se dois 

grandes blocos na agricultura brasileira: o bloco tradicional, com reduzida capacidade 

de investimento, composto de pequenos e médios produtores de gêneros alimentícios; e 

o bloco moderno, concentrado na produção de culturas de exportação, com maior 

capacidade de investimento.  

De forma geral, o setor agropecuário brasileiro apresenta tradicionalmente um 

consumo de energia baixo (tendo em vista que o consumo relativo ao transporte 

rodoviário não é computado nas estatísticas do setor) e sazonal (em função das 

flutuações das safras) (TOLMASQUIM & SZKLO, 2000). 



19 

De acordo com o Balanço de Energia Útil, os principais usos da energia final 

consumida no setor agropecuário em 1993 eram: força motriz (68,6%), aquecimento 

direto (17,1%) e calor de processo (13,9%).  

Analisando as participações percentuais das principais fontes energéticas na 

obtenção dos usos finais, observa-se que a força motriz é suprida principalmente pelo 

óleo diesel (62,6%). Como reflexo dos reduzidos índices de eletrificação do campo, a 

eletricidade é responsável por apenas 37,4% da força motriz do setor agropecuário. O 

calor de processo e o aquecimento direto são gerados principalmente a partir da lenha 

(94,5% e 94,9%, respectivamente). A iluminação e outros usos finais são supridos em 

sua totalidade pela eletricidade15. 

Comparando os dados do Balanço de Energia Útil para os anos 1983 e 1993, 

percebe-se, além da redução da participação da lenha na energia final consumida pelo 

setor, a diversificação do uso desta fonte energética. Em 1983, toda a lenha era 

consumida para fins de aquecimento direto. Já em 1993, a finalidade do consumo da 

lenha dividia-se em calor de processo (44,6%) e aquecimento direto (55,4%). 

O consumo final de óleo diesel cresceu cerca de 56% no período 1983-1993, 

apresentando um aumento de 10 pontos percentuais em sua participação no consumo 

total de energia do setor agropecuário. O óleo diesel é utilizado principalmente para 

geração de força motriz (99%). Portanto, essa evolução indica a continuidade da difusão 

de máquinas agrícolas a ciclo diesel, intensificada a partir da década de 60. 

O consumo final de eletricidade aumentou 148,5% entre 1983 e 1993, com uso 

concentrado na geração de força motriz (95,1%). Outros usos da eletricidade no setor 

agropecuário são: iluminação, aquecimento direto e calor de processo. 

                                                 

15 Ver Tabela 26 no APÊNDICE. 
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A partir desses dados, nota-se que as fontes que mais cresceram no período 

observado – óleo diesel e eletricidade – são exatamente aquelas cuja principal finalidade 

é a geração de força motriz, o que torna possível apontar o uso produtivo como o 

principal eixo motor do crescimento do consumo de energia no meio rural. 

A utilização produtiva da eletricidade, por sua vez, está relacionada ao nível de 

renda do produtor, um dos fatores determinantes da capacidade de investimento. Os 

usos produtivos dependem também do nível de desenvolvimento local e do acesso a 

crédito, serviços de extensão, insumos e máquinas agrícolas (PEREIRA, 1992). 

Os principais usos finais produtivos da energia elétrica em áreas remotas são: 

(i) Bombeamento de água para irrigação; 

(ii) Acionamento de máquinas agrícolas, principalmente nos processos pós-

colheita, como moagem e extração de óleos vegetais; 

(iii) Ferramentas e equipamentos que requerem energia, em oficinas; e 

(iv) Refrigeração de alimentos perecíveis (HULSCHER & FRAENKEL, 

1994). 

 

1.2.2. Consumo Residencial 

 

Devido à inexistência de dados do consumo de energia residencial desagregado 

entre áreas urbanas e rurais, são apresentadas a seguir as estatísticas do Balanço 

Energético Nacional e do Balanço de Energia Útil para o setor residencial como um 

todo (urbano e rural), o número de residências urbanas e rurais com iluminação elétrica 

(PNAD) e algumas considerações gerais (não quantitativas) sobre os principais usos 

finais da energia consumida especificamente nos domicílios rurais. 
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O consumo total de energia do setor residencial cresceu 45,6% desde 1984 até 

1999, com grandes oscilações, a uma taxa média anual de 2,6%. Nos últimos 15 anos, 

houve uma expressiva alteração da matriz energética residencial, caracterizada pelo 

aumento da participação da eletricidade, em detrimento da lenha, no consumo total. 

Como mostra o Gráfico 5, o consumo de eletricidade nas residências brasileiras vem 

aumentando a taxas surpreendentes: 6,7% ao ano, em média, o que corresponde a um 

crescimento de 163% no período 1984-1999. A eletricidade é a principal fonte de 

energia residencial desde 1986. Em 1984, representava apenas 35,6% do consumo total 

residencial (todas as fontes). Atualmente, sua participação é de 64,3%. 

 

Gráfico 5: Consumo de Energia do Setor Residencial, por Fontes (1984-1999) 
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Fonte: MME (2000). 

 

Já o consumo da lenha apresentou uma queda de 45,2% no período, deixando de 

ser a principal fonte de energia residencial a partir de 1986. Em 1984, respondia por 

46,2% do consumo total residencial, passando a representar apenas 17,4% em 1999. 

O consumo de GLP teve um crescimento de 83,3% entre 1984 e 1999, 

aumentando sua participação no consumo total residencial de 13,4% em 1984 para 
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16,8% em 1999. Esta evolução reflete a substituição de fogões a lenha por fogões a gás, 

mais eficientes16. 

Os dados mais recentes da PNAD revelam que 75,4%, ou cerca de 6 milhões de 

domicílios rurais brasileiros, dispõem de iluminação elétrica (Tabela 8). Há menos de 

15 anos atrás, apenas 46,8% dos domicílios rurais brasileiros dispunham de iluminação 

elétrica (IBGE, 1987). Esta significativa expansão do atendimento de energia elétrica ao 

meio rural, ocorrida nas décadas recentes, pode ter contribuído de forma não-

desprezível para o crescimento do consumo de energia elétrica no setor residencial 

como um todo. 

 

Tabela 8: Domicílios Urbanos e Rurais com Iluminação Elétrica – 1986 e 1998 

 Domicílios com 

Iluminação Elétrica 

% do Total Total de 

Domicílios 

 1986 1998 1986 1998 1986 1998 

Zona Urbana 23.491.701 34.583.334 96,4% 99,2 % 24.364.882 34.870.828 

Zona Rural 3.635.311 6.019.764 46,8% 75,4 % 7.771.072 7.980.498 

Fonte: PNAD (IBGE, 1987 e 1999). 
Notas: Exclusive a área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 

Os principais usos finais do consumo residencial de energia são: aquecimento 

direto (46,7%), força motriz (22,7%), iluminação (13,5%) e calor de processo 

(12,6%)17. As necessidades de aquecimento direto (representando basicamente o 

cozimento de alimentos) são supridas principalmente por lenha (51,3%) e por GLP 

(40,2%). A força motriz (refrigeradores, eletrodomésticos e condicionadores de ar) é 

suprida em sua totalidade pela eletricidade. No caso da iluminação, a eletricidade 

                                                 

16 Nos anos 70, a parcela da população que utilizava fogões a GLP cresceu de 43% para 63%, enquanto a 

participação dos fogões a lenha e carvão caiu de 49% para 36% (PEREIRA, 1992). 
17 Ver Tabela 25 no APÊNDICE. 
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responde por 97,7% da energia consumida para este fim, sendo o restante suprido pelo 

querosene, utilizado principalmente no meio rural. A eletricidade também tem uma 

participação expressiva (97,6%) na geração de calor de processo residencial 

(aquecimento de água, ferros de passar roupa etc.)18. 

Analisando a distribuição de cada fonte de energia por uso final residencial, os 

dados mostram que 99% do GLP são consumidos para fins de aquecimento direto. A 

lenha e o carvão vegetal têm como finalidade exclusiva o aquecimento direto. A energia 

elétrica consumida nas residências urbanas e rurais tem usos diversificados: 41,8% são 

destinados ao atendimento das necessidades de força motriz, 24,3% para iluminação e 

22,7% para calor de processo19.  

O principal fator determinante da demanda de eletricidade no meio rural é o 

nível de renda. Primeiramente, a renda irá definir se o consumidor potencial tem 

capacidade de arcar com os custos de conexão e pagar as contas de luz. No entanto, esta 

relação entre renda e capacidade de pagamento do indivíduo é imprecisa, visto que, de 

forma geral, os programas de eletrificação rural no Brasil incluem instalações de baixa 

renda, a um custo reduzido, ampliando o acesso a famílias que de outra forma não 

teriam condições de arcar com as despesas de conexão à rede (PEREIRA, 1992).  

Quanto aos usos domésticos da eletricidade, a renda irá determinar a capacidade 

de compra de eletrodomésticos e, em consequência, o nível de consumo de 

                                                 

18 Ver Tabela 26 no APÊNDICE. 
19 Ver Tabela 25 no APÊNDICE. 
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eletricidade20. Nos domicílios rurais, a eletricidade é utilizada primordialmente para fins 

de iluminação. Com o aumento da renda, é ampliado o acesso a eletrodomésticos, como 

o ferro de passar roupa, que é responsável pela segunda principal finalidade da energia 

elétrica nas residências rurais. Na sequência, os principais usos são a refrigeração e o 

entretenimento (principalmente aparelhos de TV). Rádios geralmente continuam sendo 

movidos a pilhas após a eletrificação. Em algumas regiões, os liquidificadores são 

bastante comuns. Em domicílios mais abastados, são comuns também outros 

eletrodomésticos, tais como freezers, videocassetes e máquinas de lavar roupa. 

(PEREIRA, 1992). Outros usos rurais da eletricidade são o bombeamento de água para 

consumo direto e o funcionamento de aparelhos de telecomunicações (HULSCHER & 

FRAENKEL, 1994). 

Apesar da recente evolução da matriz energética residencial indicar uma 

melhoria na qualidade da energia consumida no setor, os dados disponíveis não 

permitem concluir o quanto isto beneficiou especificamente as famílias rurais. A 

elevada incidência da pobreza no meio rural brasileiro, especialmente na região 

Nordeste, levanta a hipótese de que uma parcela significativa da população rural não 

tem acesso ao conforto e à qualidade de vida proporcionados pela energia elétrica. 

Ainda nos casos em que esta esteja disponível, o reduzido poder de compra de aparelhos 

eletrodomésticos configura um baixo nível de consumo de eletricidade, persistindo a 

elevada dependência de fontes convencionalmente utilizadas no meio rural, como a 

lenha (para cozimento) e o querosene (para iluminação). 

                                                 

20 O nível de renda também é um importante fator determinante do nível de consumo comunitário da 

eletricidade, pois reflete o grau de desenvolvimento e a disponibilidade de infra-estrutura local. As 

principais finalidades são a iluminação pública, o bombeamento de água e serviços comerciais 

(PEREIRA, 1992). Outros usos da energia elétrica em áreas remotas são em aplicações médicas em 
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Esta hipótese é apoiada por um estudo realizado na década de 8021, que mostrou 

que quanto mais alto o nível de renda dos domicílios, maior é o consumo de fontes 

modernas de energia, como a eletricidade e a gasolina. Este levantamento mostrou que 

no nível mais baixo de renda (0 – 2 salários mínimos), a lenha e o carvão vegetal 

respondiam por 88% da necessidade energética residencial no meio rural e 52% no meio 

urbano.  

Dessa forma, pode-se concluir que a expressiva alteração da matriz energética 

residencial ocorrida nos últimos 15 anos, que resultou na evolução positiva da qualidade 

da energia consumida, está intimamente relacionada ao processo de migração 

populacional do campo para as cidades. Tal evolução parece traduzir, portanto, um 

aspecto das desigualdades entre os meios rural e urbano, configurando um quadro 

nacional bipartido, onde coexistem dois mundos: o mundo iluminado das cidades, 

prestes a entrar no século XXI, e o mundo atrasado do meio rural, que ainda não 

comemorou o fim do século XIX. 

 

1.3. A Evolução da Eletrificação Rural no Brasil 

 

 A eletrificação rural despontou no Brasil em maio de 1923, no município de 

Batatais, São Paulo, quando o Sr. João Nogueira de Carvalho fez o primeiro pedido de 

instalação de energia elétrica à Indústria Ignarra Sobrinho & Cia. (que mais tarde criou 

a Companhia Paulista de Eletricidade), para alimentar uma máquina agrícola em sua 

                                                                                                                                               

postos de saúde (máquinas de raios-X, refrigeração de vacinas, entre outros) (HULSCHER & 

FRAENKEL, 1994). 
21 Este estudo (BEHRENS, 1986) utilizou dados do IBGE e do Estudo Nacional de Despesa Familiar 

(ENDEF), realizado em agosto de 1974. Citado em PEREIRA (1992). 
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fazenda22. Após essa iniciativa pioneira, vários outros fazendeiros celebraram contratos 

idênticos com a concessionária de Batatais. 

 O conflito entre a eletrificação rural e a urbana tornou-se patente já no início da 

eletrificação rural no Brasil. Após a crise de 1929, a concessionária do município de 

Batatais foi obrigada a elevar a tarifa de energia de seus clientes rurais23. Em função 

disso, doze consumidores rurais entraram com uma ação judicial contra a empresa24, 

com base em uma lei protecionista da zona urbana, de 1909 (JUCÁ, 1998). 

Este acontecimento colocou em pauta o confronto entre a eletrificação rural e a 

urbana, evidenciando a baixa atratividade da eletrificação rural para as concessionárias, 

devido a uma relação custo-benefício desfavorável. Além disso, incitou a discussão da 

questão tarifária, demonstrando que a eletrificação rural pode ser inviabilizada se não 

for instituída nenhuma forma de subsídio cruzado entre as diferentes classes de 

consumidores. 

Tornava-se evidente, portanto, o reduzido interesse das concessionárias em 

implementar a eletrificação de propriedades rurais. As distribuidoras de energia elétrica, 

que eram de propriedade privada, restringiam suas atividades a empreendimentos com 

alto retorno econômico, atendendo apenas os grandes centros urbanos. 

                                                 

22 O proprietário da fazenda arcou com todas as despesas de construção da linha, instalações e custos de 

manutenção (JUCÁ, 1998). 
23 Naquela época, o preço da energia era calculado em função da carga instalada, sendo medido em 

cavalos-ano e, posteriormente, em cavalos-mês. Não eram fixadas tarifas de fornecimento de energia ao 

meio rural, pois não havia medição do consumo de energia elétrica (JUCÁ, 1998). 
24 A Justiça deu parecer favorável à concessionária de Batatais, com base nos seguintes fatores: (i) o 

cálculo da tarifa de energia elétrica está subordinado aos seguintes fatores: custo de produção, custo de 

transporte, custo da distribuição e lucros; (ii) o atendimento aos consumidores rurais requer a construção 

de linhas extensas, com alto índice de perdas de energia e despesas extras de manutenção; (iii) as 

pequenas propriedades têm um consumo muito pequeno, tornando nula, ou quase nula a compensação em 

favor das empresas fornecedoras de energia elétrica (JUCÁ, 1998). 
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Nesse contexto, surgiram no Brasil as primeiras cooperativas de eletrificação 

rural25, como alternativa para viabilizar a eletrificação do campo, tendo sido 

organizadas por pequenos núcleos populacionais. 

As cooperativas de eletrificação rural surgiram quase vinte anos após a iniciativa 

pioneira de eletrificação, e foram aos poucos se disseminando pelo país, contando com a 

participação financeira dos governos estaduais e municipais. Esse sistema se 

desenvolveu de forma mais acentuada no estado do Rio Grande do Sul (por influência 

cultural dos imigrantes radicados na região Sul, provenientes da Alemanha e da Itália, 

países com forte tradição cooperativista), onde a grande maioria das cooperativas tinha 

por objetivo o fornecimento de eletricidade a distritos e vilarejos, recebendo energia de 

pequenos aproveitamentos hidrelétricos de construção própria ou de pequenos geradores 

acionados por motores de explosão.  

Em 1947, ainda no Rio Grande do Sul, foram instaladas as primeiras linhas de 

distribuição rural, como parte integrante do plano de eletrificação rural do estado26. No 

caso do Rio Grande do Sul, o interesse e a sensibilidade do governo estadual 

constituíram fatores que, em adição aos componentes culturais, podem explicar o 

sucesso das iniciativas de eletrificação do meio rural. 

 A primeira tentativa de abordar a problemática energética rural com uma 

perspectiva nacional foi infrutífera. Em 1948, foi apresentado e aprovado um projeto de 

                                                 

25 A primeira cooperativa de eletrificação do país foi a Cooperativa de Força e Luz (hoje desativada), 

fundada em 02/04/1941 na localidade de Quatro Irmãos, município de Erechim, RS, sendo constituída 

inicialmente por um grupo de 18 agricultores. Em 19/02/1956, foi fundada no Rio Grande do Sul a 

Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Ltda. (CERTEL), que hoje é a mais antiga cooperativa 

em funcionamento do país. A CERTEL atende atualmente mais de 30.000 consumidores (FECOERGS). 
26 O plano de eletrificação rural do estado do Rio Grande do Sul foi implementado sob a supervisão da 

Comissão Estadual de Energia Elétrica. Até 1968, foram construídos 5.000 km de linhas de alta tensão, 

beneficiando 60.000 consumidores rurais. 
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lei que criou o Serviço Federal de Eletrificação Rural27. No entanto, não houve qualquer 

resultado concreto a partir da aprovação dessa lei. 

Na segunda metade da década de 50, quando a eletrificação no interior do Brasil 

era ainda quase nula, a cidade de Recife acolheu o Seminário Latino-Americano sobre 

Eletrificação Rural28 Nessa ocasião, foi elaborado um Plano Piloto de Eletrificação 

Rural, que foi então executado na região das vilas Itacuruba e Rodelas, às margens do 

rio São Francisco. 

Tido como a primeira iniciativa de um governo estadual, o Serviço Especial de 

Eletrificação Rural (SEER) foi criado em 1959 no estado de São Paulo, com a função de 

incentivar a expansão da eletrificação do meio rural no estado. Em 1961, o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo lançou um programa 

de eletrificação rural através de cooperativas específicas, com o objetivo de atender as 

necessidades produtivas do meio rural. 

Diversas iniciativas estaduais semelhantes impulsionaram a eletrificação rural a 

partir do início dos anos 60. Apesar desses esforços, o déficit energético rural persistiu, 

devido à insuficiência de recursos para suprir as crescentes necessidades do meio rural, 

principalmente a partir da intensa mecanização ocorrida durante a Revolução Verde da 

década de 60. 

O primeiro programa ordenado de eletrificação rural implementado por uma 

concessionária foi lançado em 1962, com a criação da Eletrificação Rural de Minas 

Gerais S.A. (ERMIG), subsidiária da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

Influenciada pelo modelo norte-americano de eletrificação rural, a CEMIG incentivou a 

                                                 

27 Projeto de Lei n.º 8, de 1948, de autoria do senador Apolônio Sales. 
28 O Seminário foi patrocinado pelo Conselho Interamericano Econômico e Social (CIES), da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). 
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criação de cooperativas de eletrificação, que seriam responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas elétricos após a fase inicial de estruturação29.  

A adoção do modelo cooperativista no programa da CEMIG representava um 

facilitador para a obtenção de recursos externos. No entanto, o cooperativismo não se 

mostrou sustentável no caso da experiência da CEMIG. Assim, a partir de 1967, a 

concessionária absorveu a maior parte dos sistemas elétricos das cooperativas, as quais, 

em sua maioria, tornaram-se prestadoras de serviços à concessionária mineira. 

Um importante marco legal na história da eletrificação rural no Brasil foi a 

instituição do Estatuto da Terra, em 1964, contendo recomendações para a eletrificação 

rural através de cooperativas, com a cooperação das concessionárias, dentro de suas 

áreas de concessão. Foram instituídos diversos mecanismos de incentivo às 

cooperativas, tais como: (i) isenção do empréstimo compulsório a que estavam sujeitos 

os demais consumidores; (ii) prioridade de financiamento; e (iii) possibilidade das 

cooperativas receberem auxílio financeiro do governo, nas esferas federal, estadual e 

municipal. Com isso, houve um expressivo aumento no número de cooperativas de 

eletrificação rural no Brasil30. 

No ano de 1967, a ELETROBRÁS lançou uma tentativa frustrada de dar uma 

perspectiva nacional à questão energética rural. Foi criado um Grupo de Trabalho para 

elaborar o anteprojeto de lei que instituiria o Fundo Nacional de Eletrificação Rural e 

                                                 

29 A adoção do modelo norte-americano englobava também os aspectos técnicos de construção das linhas 

de distribuição rurais, com grande ênfase na minimização dos custos. Este modelo foi adotado também 

nos estados da Bahia e de Santa Catarina. 
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para definir um Programa Nacional de Eletrificação Rural, que seria administrado por 

uma subsidiária da ELETROBRÁS. No entanto, estas idéias não chegaram a ser 

implementadas. 

Ainda em 1967, realizou-se o I Simpósio Nacional de Eletrificação Rural, 

organizado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA). Nesta ocasião, 

foi promulgado o Decreto n.º 62.724, de 15/05/68, que definiu a eletrificação rural nos 

seguintes termos: 

 “Entende-se por eletrificação rural a prestação de serviços de 

energia elétrica aos consumidores rurais individualizados ou integrantes 

de cooperativas de eletrificação rural, assim caracterizados: 

a) localizarem-se em área rural, ou seja, fora do perímetro 

urbano e suburbano das redes municipais e dos aglomerados 

populacionais com mais de 2.500 habitantes; 

b) dedicarem-se às atividades ligadas diretamente à 

exploração agropecuária, ou seja, o cultivo do solo, com culturas 

permanentes ou temporárias; criação de pequenos animais; recriação ou 

engorda de gado; silvicultura; piscicultura; reflorestamento; e extração 

de produtos vegetais; e 

c) dedicarem-se a qualquer outra atividade na zona rural, 

desde que a potência posta à sua disposição não ultrapasse a 45 kVA” 

[citado em (RIBEIRO, 1993)]. 

 

Em 1968, foi publicado o Decreto n.º 62.655, regulamentando a eletrificação 

rural. Este decreto definiu técnica e juridicamente as cooperativas, atribuindo-lhes a 

                                                                                                                                               

30 Com as recomendações constantes do Estatuto da Terra, o governo demonstrava considerar as 

cooperativas como um instrumento adequado para a dinamização da modernização agrícola. De fato, as 

cooperativas foram importantes agentes introdutores do progresso nas culturas de soja da região Sul, 

considerado o setor mais mecanizado da agricultura brasileira nos anos 60 e 70. O apoio firmado no 

Estatuto da Terra foi consolidado a partir do aumento vertiginoso dos preços da soja no mercado mundial 

no começo dos anos 70 (MACINTYRE, 1996). 
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condição de permissionárias para uso privativo, individual ou de um grupo de 

cooperados.  

Conforme pode ser observado neste retrospecto, não havia sido definida até o 

final da década de 60 uma política de eletrificação rural de âmbito nacional, o que 

limitava bastante a expansão do atendimento rural. Até então, a eletrificação rural 

estivera restrita a iniciativas isoladas de cooperativas e órgãos estaduais, com parcos 

avanços em direção à universalização do atendimento rural31. (GEER, 1984). 

Na década de 70, o Brasil já era um país essencialmente industrial. O 

desenvolvimento ocorrido na época do milagre econômico acarretou a redução da 

importância dos setores agro-exportadores para a economia nacional, tendo se 

acentuado a priorização da constituição de redes de infra-estrutura voltadas para o 

atendimento das necessidades urbano-industriais32. No meio rural, o avanço da 

modernização restringiu-se aos espaços econômicos agrícolas funcionalmente eficientes 

para o desenvolvimento industrial do país. Frente às luzes da cidade, a escuridão rural 

tornou-se ainda mais manifesta. 

Foi nesse quadro de exacerbação das disparidades nacionais que surgiu a 

primeira iniciativa de vulto para expandir a eletrificação rural no Brasil. Em 1970, foi 

                                                 

31 Estima-se que, até esta época, apenas 25 mil propriedades rurais haviam sido eletrificadas no país 

(GEER, 1984). 
32 Os programas do Governo para o setor elétrico eram implementados pelas concessionárias. Dessa 

forma, as prioridades estavam voltadas para a implantação de sistemas de geração, transmissão e 

transformação de energia e a interligação de sistemas, com vistas à industrialização do país e à 

distribuição de energia no meio urbano. 
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criado o Grupo Executivo de Eletrificação Rural (GEER), subordinado ao INCRA33. O 

GEER geria e movimentava os fundos do I Plano Nacional de Eletrificação Rural (I 

PNER), suprido com recursos provenientes do Fundo de Eletrificação Rural (FUER), 

instituído nesta ocasião através de um contrato de empréstimo celebrado com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

Os recursos do FUER totalizaram US$ 61,6 milhões, estruturados da seguinte 

forma: 50% provenientes de empréstimos do BID, 30% de fundos da União e 20% das 

cooperativas de eletrificação. 

O Programa foi executado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 

através de concessionárias e cooperativas de eletrificação rural. O I PNER enfatizou o 

atendimento de regiões de maior densidade populacional, com o intuito de demonstrar a 

capacidade de redução de custos. Foram atendidos 10 estados, através de 94 

cooperativas (GEER, 1984). 

Dessa forma, foi a partir da instituição do GEER que surgiu grande parte das 

cooperativas de eletrificação rural do país. Até outubro de 1971, 118 cooperativas 

haviam sido constituídas em função do I PNER (principalmente na região Nordeste). No 

entanto, ao contrário do movimento cooperativista do Sul do país (onde se originou da 

organização dos próprios produtores rurais), este “boom” de cooperativas não estava 

fundamentado nas necessidades do mercado consumidor. Este surpreendente 

florescimento do cooperativismo ocorreu a partir de uma imposição de instâncias 

superiores, para fins de obtenção de recursos, já que os empréstimos do GEER só 

                                                 

33 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) substituiu o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário (INDA). A atuação do antigo INDA teve resultados limitados. No biênio 

1965/66, foram atendidas apenas 362 propriedades, localizadas nos estados de Minas Gerais e 

Pernambuco. Até 1969, o programa do INDA atendeu um total de 6.185 propriedades rurais, com a 

construção de 3.837 km de linhas (GEER, 1984). 
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poderiam ser liberados direta ou indiretamente às cooperativas34. Dessa forma, muitas 

cooperativas criadas nessa época eram, na prática, subsidiárias das próprias 

concessionárias, interessadas em obter recursos públicos para expandir seus mercados 

consumidores. De fato, 90% dos contratos de empréstimo celebrados sob a gestão do 

GEER foram feitos através das concessionárias, o que comprova que as cooperativas 

constituídas em virtude desse programa não eram mais do que meros artifícios para 

canalizar recursos para as concessionárias. 

Além disso, o elevado grau de concentração fundiária da região facilitou a 

manipulação política das cooperativas do Nordeste, impedindo que o sistema 

cooperativista nordestino se desenvolvesse de forma autônoma e impossibilitando a 

replicação dos resultados positivos obtidos pelas cooperativas sulistas (PEREIRA, 

1998). 

Segundo RIBEIRO (1993), a atividade das cooperativas criadas no âmbito do 

GEER foi inviabilizada por questões operacionais. As cooperativas podiam cobrar, via 

tarifa, apenas pelo consumo, tendo, no entanto, que arcar com os custos do consumo e 

da demanda máxima. Como o fator de carga do consumo rural é muito baixo, as 

cooperativas apresentavam um elevado grau de ociosidade do capital investido, que não 

era remunerado pela tarifa. 

No final de 1973, as empresas concessionárias estaduais do Nordeste assinaram 

a “Carta de Princípios de Eletrificação Rural do Nordeste”, definindo as diretrizes e 

normas para a uniformização dos programas de eletrificação rural na região. 

                                                 

34 O programa do GEER tinha duas modalidades de empréstimo, embasadas no modelo implementado 

com sucesso nos Estados Unidos: (i) financiamentos diretos às cooperativas; ou (ii) empréstimo às 

concessionárias, para repasse às cooperativas (GEER, 1984). Todos os empréstimos do BID para 

eletrificação rural devem passar pelo crivo da NRECA, que tem a tendência de aprovar somente projetos 

que sejam implementados através de cooperativas (ALENCAR, 1998). 
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Em fevereiro de 1976, foi criado o Departamento de Eletrificação Rural 

(DEER), no âmbito da ELETROBRÁS. O programa da ELETROBRÁS estendeu-se até 

1980 e foi implementado através das concessionárias de energia elétrica do país. Foram 

investidos US$ 300 milhões e atendidas 116.000 propriedades rurais, em 16 estados, um 

território e o Distrito Federal, com recursos da ELETROBRÁS (50% do montante 

total), das concessionárias e dos usuários. Esse programa enfatizou a minimização dos 

custos da eletrificação rural através da adoção de padrões técnicos adequados às 

realidades nacionais35. Além disso, foram realizados diagnósticos com o intuito de 

definir critérios para a priorização e avaliação de obras. A liberação dos recursos 

dependia de diversos condicionantes técnico-econômicos que visavam priorizar o 

atendimento a pequenas e médias propriedades rurais, com ênfase em finalidades 

produtivas36. 

Em 30/06/77 foi publicado o Decreto n.º 79.898, definindo o programa nacional 

de eletrificação rural e disciplinando as atuações das concessionárias coordenadas pela 

holding ELETROBRÁS e das cooperativas de eletrificação rural supervisionadas pelo 

GEER.  

Em 1977, o GEER sofreu uma reformulação37, com o objetivo de adequar-se à 

finalidade de promover a eletrificação rural no país, passando a deter autonomia 

                                                 

35 A ELETROBRÁS promoveu a criação de grupos de trabalhos voltados para a racionalização e 

padronização de materiais e equipamentos utilizados nos sistemas de distribuição de energia elétrica no 

meio rural, contando com o suporte técnico das concessionárias. 
36 Tais condicionantes incluíam valores mínimos para as relações “consumidor/km” e “potência 

instalada/consumidor”, limites aceitáveis para os valores de “investimento por consumidor” e 

“investimento/km” e prazo máximo para a execução das obras (MACINTYRE, 1996).  
37 O GEER passou a denominar-se Grupo Executivo de Eletrificação Rural de Cooperativas, preservando 

a sigla. O FUER passou a ser denominado Fundo de Eletrificação Rural de Cooperativas (GEER, 1984). 
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administrativa e financeira e a exercer a função de executor da política de eletrificação 

do Ministério da Agricultura. 

No ano seguinte, o GEER iniciou o II Programa Nacional de Eletrificação Rural 

de Cooperativas, que contou novamente com recursos do BID (32% do total), do 

Ministério da Agricultura, de governos estaduais e de cooperados, totalizando recursos 

da ordem de US$ 15,75 milhões. Concebido no período entre-choques do petróleo, o II 

PNER teve como princípios norteadores: (i) a utilização da energia elétrica como 

insumo produtivo; (ii) a substituição de derivados de petróleo na geração de força 

motriz; (iii) o apoio a áreas produtivas irrigadas ou irrigáveis; e (iv) a fixação do homem 

no campo.  

Até 1984, o GEER havia eletrificado, através dos dois PNERs, 113.521 

propriedades rurais em 19 unidades da Federação. A região do país mais beneficiada foi 

a região Sul, onde se situam 55,8% das propriedades eletrificadas pelo GEER. De 

acordo com relatório publicado pelo GEER, os fatores que determinaram esta ênfase na 

região Sul foram “a existência de cooperativas já consolidadas, estrutura fundiária em 

que se sobressaem pequenas e médias propriedades e nível de renda compatível” 

(GEER, 1984). A atuação do GEER na região Nordeste foi, relativamente às demais 

iniciativas, a mais significativa, pois contemplou o atendimento de 36,3% do total das 

propriedades eletrificadas na região ao fim do II PNER. A região Sudeste, não tendo 

sido considerada área de atuação prioritária pelo BID, teve uma participação modesta, 

absorvendo cerca de 5 % dos recursos do GEER. Para a região Centro-Oeste, o GEER 

destinou cerca de 40% dos seus recursos. A atuação na região Norte foi nula, em virtude 
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da “ausência de um movimento cooperativista organizado” e da “carência de energia 

elétrica”38 (GEER, 1984). 

Em dezembro de 1977 foi fundada a CONBRACER (Confederação Brasileira de 

Cooperativas de Eletrificação Rural), congregando federações estaduais e cooperativas 

independentes. 

O florescimento de cooperativas de eletrificação rural no país motivou a 

realização do 1º Congresso Americano das Cooperativas de Eletricidade da OACE 

(Organização Americana das Cooperativas de Eletricidade), que ocorreu em outubro de 

1980, na cidade de Porto Alegre, RS. 

Contudo, a situação da eletrificação rural no Brasil ainda era crítica no início da 

década de 80. De acordo com o Censo Agropecuário de 1980, 83,3% das propriedades 

rurais no Brasil não dispunham de energia elétrica. As regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste apresentavam déficits superiores a 90%39. 

A década de 80 foi marcada pela alta inflação e pela extrema dificuldade de 

obtenção de recursos por diversos setores da economia nacional, inclusive o setor 

público, estrangulado por um crescente déficit fiscal. O setor elétrico foi bastante 

afetado por essas restrições financeiras, cujo impacto se traduziu na redução dos 

montantes disponíveis para investimentos. Dessa forma, os investimentos das 

concessionárias em eletrificação rural ficaram limitados pela disponibilidade de 

recursos próprios das concessionárias e de recursos originários do crédito rural do 

Banco do Brasil. Alguns programas estaduais foram implementados com fundos 

                                                 

38 A atuação do GEER estava vinculada à disponibilidade de energia elétrica de fonte hidráulica na região 

(GEER, 1984). 
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provenientes do Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), de financiamentos do 

Banco do Brasil e de recursos dos usuários. 

Outra iniciativa foi levada a cabo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), sendo estruturada inicialmente como um programa de 

desenvolvimento rural, com recursos a fundo perdido do FINSOCIAL40. 

Posteriormente, a estratégia do BNDES voltou-se para a modificação da matriz 

energética rural, através de planos estaduais financiados pelo Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). 

Em meio à forte restrição orçamentária da década de 80, a ELETROBRÁS 

lançou em 1983 um novo programa, implementado pelas concessionárias do Paraná 

(COPEL) e de Minas Gerais (CEMIG), com apoio financeiro do Banco Mundial 

(BIRD)41. No Paraná, foram realizadas experiências com o sistema MRT (Monofilar 

com Retorno por Terra) e, em Minas Gerais, foram instalados sistemas monofásicos 

com retorno por neutro. No período 1984-1988, foram ligadas 225.000 propriedades e 

investidos US$ 704 milhões, sendo US$ 223 milhões provenientes de empréstimo do 

BIRD. 

                                                                                                                                               

39 Ver Tabela 27 no APÊNDICE. É importante notar que os percentuais de déficit levantados pelo Censo 

Agropecuário são bastante distintos daqueles levantados pela PNAD, em função de diferenças 

metodológicas. A unidade básica de pesquisa do Censo Agropecuário é a propriedade rural, enquanto a 

PNAD trabalha com unidades domiciliares.  
40 Um dos projetos financiados pelo BNDES foi proposto pela prefeitura de Palmares do Sul (RS). Alguns 

aspectos interessantes desse projeto foram: (i) a participação ativa de todos os organismos responsáveis 

pelo desenvolvimento rural, bem como das indústrias de apoio; (ii) utilização de redes elétricas de baixo 

custo e tecnologias simplificadas; e (iii) organização de equipes de mutirão. De cada quatro beneficiados 

pelo projeto, um havia retornado da cidade para o campo (MACINTYRE, 1996). Posteriormente, esta 

iniciativa foi replicada em 47 municípios (PEREIRA, 1998). 
41 O contrato estabelecia a seguinte estrutura de recursos: 40% do BIRD e 60% das concessionárias 

beneficiadas e dos consumidores. 
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Em maio de 1989, foi criado o Comitê de Eletrificação Rural (CODER), 

integrado por representantes do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE), do Comitê de Distribuição (CODI) e do Comitê Coordenador de Operações 

Norte-Nordeste (CCON), sendo presidido pela ELETROBRÁS. 

A partir do final da década de 80, a escassez de recursos para investimentos 

desacelerou o ritmo de crescimento da eletrificação rural. Em contraste com as taxas de 

expansão do atendimento verificadas nas décadas anteriores (quase 20%), apenas as 

regiões Norte e Centro-Oeste exibiam taxas superiores a 5% (PEREIRA, 1998). 

Decorreu então um longo período até que fosse definido um novo programa de 

eletrificação de âmbito nacional42. As iniciativas mais recentes de expansão da 

eletrificação rural são discutidas no Capítulo 4 (seção 4.2. Programas Recentes). 

A partir dessa análise histórica, pode-se apontar três esferas de desigualdades no 

âmbito dos programas nacionais de eletrificação rural: regiões, tipos de culturas e 

escalas de produção. Os alvos prioritários dos programas bem sucedidos foram os 

espaços regionais mais organizados, especialmente aqueles onde era forte o movimento 

cooperativista, como demonstra a avaliação dos resultados do programa do 

GEER/INCRA. Foram priorizadas também as regiões dedicadas às culturas voltadas ao 

atendimento das necessidades industriais do país e ao mercado externo, como as 

culturas de grãos (no Sul e Centro-Oeste) e de frutas para exportação (produzidas em 

ilhas de desenvolvimento no interior nordestino). A distribuição de créditos para a 

modernização agrícola deu um estímulo maior aos grandes produtores, em detrimento 

                                                 

42 Houve uma tentativa frustrada de reativação da eletrificação rural em 1991, por iniciativa do Ministério 

de Agricultura do governo Collor. A estratégia era captar US$ 2,2 bilhões para eletrificar grandes e 

médias propriedades rurais, mas tal empreitada não teve sucesso. 
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dos pequenos e médios, o que se refletiu no nível de penetração da eletricidade nos 

diferentes espaços rurais (MACINTYRE, 1996). 

Do exame dessa retrospectiva histórica, salta aos olhos também o fato da 

extensão da rede ter sido praticamente a única opção considerada pelos programas de 

eletrificação rural no Brasil. O processo decisório dessas iniciativas esteve centrado na 

ótica da demanda, ou seja, na escolha das comunidades rurais com menor custo 

marginal de atendimento, dado que a eletrificação seria feita via expansão da rede. 

Dessa forma, a rede elétrica foi estendida sem que fosse feita a análise sob a ótica da 

oferta, isto é, sem considerar a escolha de alternativas energéticas de menor custo para o 

atendimento de cada comunidade, o que limitou o raio de abrangência desses programas 

(PEREIRA, 1992). 

Além disso, comparando a atuação das concessionárias e das cooperativas, 

observa-se, no caso dos programas implementados por cooperativas, maior flexibilidade 

e abertura à racionalização dos custos, recorrendo inclusive ao engajamento efetivo dos 

beneficiários, como forma de viabilizar uma maior cobertura do atendimento rural. No 

caso dos programas implementados pelas concessionárias, a racionalização dos custos 

de implantação foi muitas vezes desprezada, em função do “excelentismo das equipes 

de engenharia” das concessionárias43 e dos interesses de empreiteiras e fabricantes de 

materiais (RIBEIRO, 1993; MACINTYRE, 1996). 

Essas evidências demonstram a desvinculação entre os programas de 

eletrificação rural e as estratégias de desenvolvimento econômico-social do campo. 

                                                 

43 A racionalização dos custos de expansão rural foi desmotivada pelo estabelecimento de limites à 

participação financeira das concessionárias nas obras de eletrificação rural. Como apenas uma pequena 

parcela do custo destes investimentos era arcada pelas concessionárias, suas equipes de engenharia 

buscavam construir redes da melhor qualidade possível (ainda que redes trifásicas e postes duplo-T sejam 

desnecessários para o atendimento rural). 
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Como será visto no Capítulo 2 a seguir, a eletrificação rural abre amplas possibilidades 

de aproveitamento dos encadeamentos sistêmicos inerentes aos processos de 

desenvolvimento integrado. Entretanto, o processo decisório central mostrou-se 

insensível aos impactos sistêmicos da eletrificação e à importância do desenvolvimento 

local, como ficou evidenciado pela estreiteza das soluções adotadas, que priorizaram o 

atendimento a regiões rurais economicamente dinâmicas, quase exclusivamente através 

da extensão da rede. Dessa forma, a desarticulação entre os programas de eletrificação e 

a política de desenvolvimento limitou o efeito da penetração da energia no campo. 
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CAPÍTULO 2: IMPACTOS ASSOCIADOS À ELETRIFICAÇÃO 

RURAL 

 

O raio de abrangência dos benefícios associados à eletrificação do meio rural 

não está circunscrito às populações favorecidas, mas atravessa as fronteiras das 

comunidades, alcançando diversos níveis das esferas econômica, social e ambiental. 

Para fins de organização, este capítulo foi dividido em cinco seções, além das 

observações conclusivas. Primeiramente, são apresentados os efeitos circunscritos às 

comunidades rurais. Os impactos da eletrificação rural sobre os setores produtivos da 

economia nacional (indústria, comércio e serviços) são o objeto de análise da segunda 

seção. A terceira seção expõe os efeitos sobre o setor público, e a quarta, os impactos 

sobre o meio ambiente. Por fim, a quinta seção explora as relações sistêmicas existentes 

entre as diferentes esferas de impacto da eletrificação, demonstrando que este complexo 

de conexões mútuas tem como desdobramento fundamental o aumento das liberdades 

individuais e coletivas da população rural. 

 

2.1. Impactos Circunscritos à Comunidade Rural 

 

O capítulo anterior mostrou que, em muitas regiões rurais do país, a inexistência 

de energia elétrica impossibilita o acesso da população a diversos serviços sociais 

básicos, tais como água, saneamento, educação e comunicação. Partindo dessa 

perspectiva, percebe-se, portanto, que há uma íntima relação entre os indicadores de 

eletrificação e o grau de modernização do espaço rural, redundando na qualidade de 

vida da população rural. 
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No que tange à qualidade de vida dos habitantes rurais, a principal melhoria 

proporcionada pela eletrificação advém da iluminação. Ter luz elétrica em casa traz 

grande conforto, além de possibilitar diversas atividades domésticas noturnas, de lazer, 

estudo e trabalho.  

A substituição das fontes de energia comumente utilizadas para a iluminação 

doméstica em lares não servidos pela rede elétrica, como o querosene, traz benefícios 

tanto em termos de qualidade quanto em termos de custos da iluminação. Segundo 

SANTOS (1996), “a luz elétrica é mais barata e melhor que qualquer outro tipo de 

iluminação disponível”. 

O uso de aparelhos eletrodomésticos incrementa a produtividade das donas de 

casa, facilitando o trabalho doméstico e proporcionando aos residentes rurais uma 

parcela extra de tempo livre para exercer outras tarefas, inclusive com o intuito de 

elevar a renda familiar. De fato, a viabilização do ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho é uma consequência importante da eletrificação rural (www.worldbank.org). 

A possibilidade de instalar chuveiro elétrico nas residências é bastante 

comemorada pela população rural, principalmente nas regiões mais frias do país 

(RIBEIRO, 1993). 

Várias atividades que, na ausência de energia elétrica, consumiam muito tempo e 

esforço, tornam-se dispensáveis com a chegada da eletricidade. A obtenção de água, por 

exemplo, é uma das tarefas que podem ser dispensadas após a eletrificação das 

comunidades, com a possibilidade de instalação de bombas d’água. Outro exemplo é a 

obtenção de combustíveis tradicionais, como a lenha. O tempo ora relegado a esta 

atividade passa a ser disponibilizado para tarefas produtivas, educacionais e lúdicas. 

A possibilidade de obter água potável com a instalação de bombas d’água e, 

onde necessário, com equipamentos de dessalinização (como é o caso do interior 



43 

nordestino44) pode ter um impacto impressionante na melhoria das condições de saúde 

da população rural. No Nordeste, a principal causa da mortalidade infantil é a má 

qualidade da água (BARROS, 1999). A melhoria da infra-estrutura de saneamento 

básico e a conservação dos alimentos em geladeiras também têm consequências 

positivas para a saúde da população. 

As condições de saúde também são favorecidas em função da possibilidade de 

equipar melhor os postos de saúde, com refrigeradores para vacinas e aparelhos de 

exames, como de raios X. 

A biomassa é a principal fonte de energia doméstica no meio rural, sendo 

utilizada principalmente para o cozimento de alimentos. A combustão desta biomassa 

geralmente se dá de forma ineficiente e em locais sem ventilação, acarretando uma 

grande concentração de fumaça, cinzas e outros gases poluentes que são prejudiciais à 

saúde humana45, afetando principalmente mulheres e crianças. A exposição continuada 

a estes gases pode causar infecções respiratórias e doenças pulmonares crônicas. Outras 

ocorrências, como infecções oftalmológicas, bebês com baixo peso ao nascer e câncer 

também podem estar relacionadas à exposição a estes gases (WEC & FAO, 1999). 

Dessa forma, tanto a substituição da lenha – o combustível mais utilizado nas zonas 

rurais brasileiras – por fontes modernas quanto a introdução de tecnologias mais 

eficientes de aproveitamento energético da biomassa podem melhorar substancialmente 

a saúde da população local.  

                                                 

44 A água é salobra em boa parte do interior do Nordeste, devido à alta taxa de evaporação naquela região, 

o que aumenta a proporção de sal na água, tornando-a imprópria para consumo humano (BARROS, 

1999). 
45 Durante a queima de biomassa em fogões tradicionais, são emitidos para a atmosfera diversos 

poluentes, tais como: matéria particulada, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e diversos 

compostos orgânicos cancerígenos (WEC, 1999). 
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A educação da população é incrementada com a eletrificação de escolas, que 

podem contar com equipamentos de televisão e videocassete, além de poderem 

funcionar também no período noturno. É particularmente importante no meio rural a 

possibilidade de estudar à noite, já que boa parte das pessoas trabalha durante todo o dia 

na agricultura, dispondo apenas das horas noturnas para qualquer atividade extra. No 

entanto, segundo levantamento do Ministério da Educação e dos Desportos, 41% das 

escolas de 1o grau não podem funcionar à noite, por falta de eletricidade. A situação é 

mais grave nas regiões Norte (73,2%) e Nordeste (51%) (BRASIL ENERGIA, 1998a). 

O fato de serem exatamente estas as regiões brasileiras mais atingidas pelo 

analfabetismo não é obra do acaso. 

O analfabetismo atinge 30,5% da população rural brasileira. Em contraste, na 

zona urbana este índice cai para 12,0%46 (IBGE, 1999). De certo, a chegada da luz 

elétrica não é condição suficiente para garantir a melhoria deste indicador, mas ao 

menos elimina importantes barreiras à erradicação do analfabetismo no meio rural. 

A comunicação e diversas atividades de entretenimento tornam-se possíveis com 

a energia elétrica, através do rádio e da televisão, integrando o meio rural ao restante do 

país. 

A eletrificação rural permite também a chegada da telefonia. Segundo os dados 

mais recentes, há apenas cerca de 640.000 telefones nos 8 milhões de domicílios rurais 

brasileiros47 (IBGE, 1999). 

 SANTOS (1996) ressalta que o impacto da eletrificação sobre o 

desenvolvimento econômico e social das áreas rurais depende de outros fatores além da 

                                                 

46 Taxa de analfabetismo referente ao grupo de pessoas com 5 anos ou mais de idade, inclusive as pessoas 

com idade ignorada; exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. 
47 Exclusive os domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. 
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disponibilidade de eletricidade. A adição de outros elementos de infra-estrutura agrária, 

tais como “transportes, comunicações e crédito agrícola, além de investimentos 

adicionais em educação e saúde”, potencializa o desenvolvimento das áreas rurais. Esta 

mesma visão é corroborada pelo Conselho Mundial de Energia: 

“Rural electrification is more likely to succeed when the overall 

conditions are right for rural income growth, that is when incentives are 

present for the development of agriculture and agro-industries and when 

electrification is based on, or accompanied by, complementary social 

and economic infrastructure development, such as rural water supplies, 

health programmes, primary and secondary education and regional and 

feeder roads.” (WEC & FAO, 1999). 

 

Portanto, pode-se dizer que os impactos positivos da eletrificação sobre a 

produtividade das atividades agrícola, pecuária e industrial são intensificados quando 

outros elementos de infra-estrutura associam-se à chegada da eletricidade. A magnitude 

do impacto da eletrificação sobre a produtividade depende, no entanto, do tipo de 

atividade econômica a que se dedica a região. 

A chegada da eletricidade propicia a introdução de inovações tecnológicas, 

sendo um fator decisivo para a viabilização da irrigação da lavoura, a drenagem de áreas 

inundadas, a conservação de produtos e o processamento das colheitas, resultando em 

maior produtividade agrícola e qualidade dos processos produtivos. Da modernização 

da produção advém a possibilidade de alargamento da cadeia produtiva agrícola, 
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permitindo a produção de bens de maior valor agregado, revertendo-se em aumento da 

renda do agricultor48. 

Outro resultado imediato da eletrificação rural é a valorização das propriedades, 

o que também beneficia o proprietário rural, aumentando o valor do seu patrimônio. 

A introdução de fontes modernas de energia em substituição a fontes tradicionais 

(como resíduos agrícolas e esterco animal) tem a vantagem de liberar a biomassa, antes 

queimada como combustível, para outras aplicações na produção agropecuária, como 

fertilizantes orgânicos e ração animal (WEC & FAO, 1999). 

Ainda que não haja dados precisos confirmando uma relação entre a eletrificação 

e a criação de postos de emprego no campo (embora tal conclusão seja intuitivamente 

admissível), no mínimo pode-se afirmar que a chegada da eletricidade induz a 

permanência dos empregados existentes em seus postos de trabalho, ao desestimular a 

migração campo-cidade. É importante assinalar que a manutenção de um posto de 

emprego no campo evita a criação de um novo posto nas regiões metropolitanas (ao 

qual estão associados custos significativamente maiores, como será visto adiante). 

 

                                                 

48 Um exemplo é o caso da pecuária leiteira. Na ausência de energia elétrica, a renda é limitada à ordenha 

matinal, que é transportada aos centros consumidores pelo caminhão que passa nas propriedades na parte 

da manhã. No entanto, independente da possibilidade de venda, uma segunda ordenha deve ser realizada à 

tarde, para não reduzir a produtividade da vaca. O produto da ordenha vespertina é destinado ao lixo, pois 

não pode ser estocado para transporte no dia seguinte. A adoção da eletricidade permite, portanto, 

aumento imediato da renda do produtor, com a venda da segunda ordenha. Outra vantagem é a 

possibilidade de substituir a ordenha manual pela mecânica, mais produtiva. Torna-se possível também a 

produção de diversos derivados do leite, produtos de maior valor agregado. 
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2.2. Impactos Sistêmicos sobre a Economia 

 

A própria implantação do programa de eletrificação rural gera um impacto 

positivo na indústria, com a criação de demanda efetiva, em particular na indústria de 

equipamentos elétricos e mecânicos.  

Como exemplo, pode-se citar o Programa Luz no Campo, cuja meta é eletrificar 

um milhão de propriedades rurais, no período de 4 anos, com investimentos da ordem 

de R$ 3,2 bilhões (incluídos o Luz no Campo e seus dois subprogramas). É estimado 

que a implantação do Programa irá gerar a demanda de 300 mil transformadores, 1 

milhão de medidores, 3,85 milhões de postes e 110 mil toneladas de condutores (cabos). 

No caso de programas de energização rural com geração descentralizada (PCHs, 

sistemas eólicos e fotovoltaicos etc.), é incrementada a demanda dos fabricantes de 

sistemas descentralizados (painéis fotovoltaicos, sistemas de geração eólica), dos 

fabricantes de turbinas e da indústria de construção civil (no caso das PCHs). 

No setor de serviços, são demandados os serviços de profissionais para obras 

civis, construção de redes e instalação de equipamentos e de consultores para a 

elaboração de projetos. 

Após a instalação da rede, o programa continua a ter impacto sobre a economia, 

principalmente sobre a indústria de eletrodomésticos. A nova demanda por aparelhos 

elétricos acarreta a criação de empregos na indústria e no comércio. O impacto da 

implantação de um programa de larga escala não seria desprezível, visto que é 

significativa a demanda reprimida das zonas rurais brasileiras. Este é um mercado 

potencial de magnitudes consideráveis: em 47,5% dos domicílios rurais brasileiros (ou o 

equivalente a 3,8 milhões de domicílios) não há geladeira e em mais de 36% (2,9 

milhões de domicílios) não há aparelho de televisão, conforme mostra a Tabela 9. 
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Tabela 9: Porcentagem de Domicílios Urbanos e Rurais sem Alguns Bens Duráveis 

(Brasil – Ano-base: 1998) 

Bens Duráveis Porcentagem de Domicílios 

 Urbanos Rurais* 

Rádio 8,7% 16,3% 

Televisão 6,7% 36,1% 

Geladeira 10,3% 47,5% 

Freezer 79,2% 85,5% 

Máquina de Lavar Roupa 62,0% 90,0% 

Fonte: PNAD (IBGE, 1999). 
* Exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. 

 

Estes números dimensionam a larga fronteira disponível para encadeamento de 

processos dinâmicos na economia, a partir de um amplo programa de eletrificação rural. 

De acordo com um cálculo do Banco Mundial, cada R$ 1,00 investido em eletrificação 

rural gera R$ 3,00 ao longo da cadeia produtiva (GAZETA MERCANTIL, 06/12/99). 

Como exemplo, a Tabela 10 mostra a estimativa de consumo de alguns 

equipamentos eletromecânicos após a eletrificação, no âmbito do Programa Luz no 

Campo49: 

 

                                                 

49 Tais estimativas foram baseadas, aparentemente, nos resultados obtidos no âmbito do programa de 

eletrificação implementado pela ELETROBRÁS, COPEL e CEMIG, com recursos do Banco Mundial e 

das concessionárias. Essa experiência demonstrou o amplo potencial de disseminação dos benefícios 

econômicos de programas de eletrificação rural, ao longo da cadeia econômico-produtiva. É importante 

notar, no entanto, que o programa da ELETROBRÁS foi implantado em regiões rurais com poder 

aquisitivo alto (Paraná e Minas Gerais) relativamente às demais regiões do país, devendo este fato 

constituir uma ressalva à generalização dos resultados obtidos por esse programa para o meio rural 

brasileiro como um todo. 
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Tabela 10: Estimativa de Consumo de Alguns Equipamentos Eletromecânicos 

(Programa Luz no Campo: 1999-2003) 

Motores elétricos 500.000 

Refrigeradores 850.000 

Televisores 800.000 

Lâmpadas 5.000.000 

Chuveiros Elétricos 600.000 

Equipamentos de irrigação/bombeamento 400.000 

Picadeiras/desintegradores 550.000 

Fonte: Programa Luz no Campo. 

 

Além da ampliação da demanda de eletrodomésticos e outros equipamentos, 

novos hábitos de consumo são criados com a chegada da eletricidade e dos meios de 

comunicação, gerando demanda por outros produtos e serviços, tais como TV a cabo e 

telefonia celular rural, ampliando o alcance das externalidades positivas50 da 

eletrificação rural no conjunto da economia. 

  

2.3. Impactos sobre o Setor Público 

 

Um importante desdobramento da maior demanda nos setores industrial, 

comercial e de serviços é o aumento da arrecadação de impostos para o governo. Isto é 

particularmente salutar frente à precária situação fiscal de diversos governos estaduais e 

municipais, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do país.  

                                                 

50  As externalidades surgem quando um agente de um sistema econômico é afetado pela produção ou 

consumo de outro agente, através de uma relação não totalmente mediada por critérios de preço e 

mecanismos de mercado. Dessa forma, o aumento das vendas de uma indústria de eletro-eletrônicos, por 

exemplo, é uma externalidade associada à chegada da eletricidade a uma comunidade rural. Os custos da 

eletrificação não foram imputados ao industrial que, no entanto, dela se beneficia. 
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Como exemplo ilustrativo, estima-se que em função do programa 

BIRD/COPEL/CEMIG, a arrecadação de impostos (federais, estaduais e municipais) 

aumentou 38% ao longo dos 9 anos observados51. 

A magnitude da demanda reprimida de alguns eletrodomésticos no meio rural 

brasileiro é enorme. De acordo com o Banco Mundial, “para cada dólar gasto em rede 

elétrica, o agricultor gasta cinco, em dois anos, em equipamentos elétricos”. 

Considerando que os impostos que incidem sobre esses equipamentos (IPI e ICMS)52 

deslocam 30% do valor transacionado para o governo, tem-se que cada dólar investido 

em eletrificação rural retornaria 1,5 dólar para o governo, em dois anos (ALENCAR, 

1998). O governo federal passa a arrecadar mais com o imposto sobre a renda, em 

virtude do aumento da atividade nos setores industrial, comercial e de serviços. Em 

função das obras de sistemas elétricos, os governos municipais são beneficiados com a 

arrecadação extra referente ao ISS. 

A substituição de fontes energéticas de origem fóssil pela eletricidade de origem 

hidráulica ou de outras renováveis disponíveis localmente também tem impactos 

positivos, tanto para o país – pela redução da dependência externa de energia - quanto 

globais - com a redução da emissão de gases poluentes. Isto teria um impacto positivo 

nas contas públicas, tendo em vista que o governo federal (ou a população, via 

impostos) contribui com um subsídio que o permite regular (reduzir artificialmente) o 

preço dos derivados fósseis consumidos no país. A substituição de combustíveis fósseis 

                                                 

51 Dados obtidos em entrevista com o Economista Erardo Fonseca (consultor de eletrificação rural da 

ELETROBRÁS). A fonte desses dados, de acordo com o entrevistado, é o relatório elaborado para o 

Banco Mundial, sobre os programas de eletrificação da COPEL e da CEMIG. Apesar do relatório não ter 

sido encontrado em nenhuma biblioteca especializada, a citação dos dados fica justificada pela sua 

relevância e pela confiabilidade e competência da fonte entrevistada. 
52 O IPI é arrecadado pelo governo federal e o ICMS pelos governos estaduais. 
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afetaria positivamente o balanço de comércio externo do país, tendo em vista que uma 

importante parcela destes combustíveis é importada. 

Conforme mostrou o Capítulo 1, a urbanização desordenada constituiu um 

nefasto desdobramento da distribuição da terra não-eqüitativa e do baixo índice de 

desenvolvimento das áreas rurais brasileiras. O aproveitamento do potencial endógeno 

de desenvolvimento das comunidades rurais constitui, portanto, um importante 

elemento de redução do fluxo de “refugiados do campo” para as cidades (SACHS, 

1986). 

O principal benefício da redução da migração rural-urbana é o custo evitado 

relativo à constituição de infra-estrutura adicional nas cidades, o qual é 

significativamente superior ao seu equivalente rural. Ao promover a fixação do homem 

no campo, o desenvolvimento local propiciado pela eletrificação rural tem a vantagem 

de desonerar o Estado da obrigação de garantir infra-estrutura para um número ainda 

maior de habitantes nos já inchados centros urbanos. Itens como habitação, transporte, 

saúde, educação, emprego e segurança são significativamente mais custosos nas cidades 

do que nas áreas rurais. A transferência de um indivíduo do campo para a cidade 

acarreta gastos 20 vezes maiores para o Governo. 

A criação de empregos, tanto no campo como na cidade, acarreta a redução do 

ônus do governo com o contingente de moradores urbanos desempregados e 

marginalizados. Após a eletrificação, diversas pequenas e médias indústrias rurais 

podem se instalar em regiões do interior do país. Segundo um estudo do BNDES, para 

cada US$ 1 milhão aplicados na área rural (não só em programas de eletrificação), são 

criados 182 empregos diretos. Estima-se que o programa Luz no Campo vá resultar na 

criação de 450.000 empregos diretos no país. Muitos empregos indiretos também devem 

ser gerados, em função da criação de demanda nos setores industrial, comercial e de 
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serviços. Por exemplo, o estímulo à demanda de bens produzidos nas cidades, como os 

eletrodomésticos, aumenta a oferta de postos de trabalho nos centros urbanos. 

 A eletrificação de áreas que produzem ou têm potencial de produção de produtos 

agrícolas para exportação podem estimular a geração de divisas e, assim, contribuir para 

a melhoria do balanço de pagamentos. Um exemplo disso é o programa FRUPEX, que 

apóia a agricultura voltada para o mercado externo. 

Programas de reforma agrária também poderiam se beneficiar da eletrificação 

rural, através da melhora de conflitos com os sem-terra. O Estatuto da Terra de 1964 

determinou que o órgão responsável pela reforma agrária53 deveria possibilitar a 

produção agrícola nos assentamentos rurais, através do aprovisionamento de infra-

estrutura adequada (energia, água e estradas para o escoamento da produção), com o 

intuito de promover a fixação do produtor no campo. No entanto, esta resolução não tem 

sido confirmada na prática. 

De forma geral, conclui-se que a eletrificação rural, por um lado, desonera a 

função de custo do governo e, por outro, eleva as receitas públicas. Boa parte desses 

efeitos pode ter uma longa duração, donde se conclui que, numa ótica de longo prazo, a 

eletrificação é um investimento com retornos positivos para o setor público, 

principalmente se for adotada uma perspectiva de desenvolvimento sustentável e de 

planejamento holístico, considerando e incentivando os impactos sistêmicos da 

eletrificação sobre as esferas econômica, social e ambiental. 

 

                                                 

53 Na época da edição da lei, o órgão responsável pela reforma agrária era o INDA. Atualmente, esta 

função cabe ao INCRA. 
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2.4. Impactos sobre o Meio Ambiente 

 

O capítulo 1 mostrou que a matriz energética do meio rural é composta 

principalmente de combustíveis tradicionais, como a lenha, esterco e resíduos agrícolas. 

Frequentemente, as tecnologias de utilização destes combustíveis são primitivas e 

ineficientes, resultando em serviços energéticos de má qualidade, com grande 

desperdício de recursos naturais e consequências indesejáveis sobre a saúde humana 

(WEC & FAO, 1999). 

A eletrificação rural, ao promover a transição para sistemas energéticos 

modernos, pode favorecer a sustentabilidade ambiental de atividades rurais. A 

substituição da lenha reduz a emissão de fumaça poluente, além de contribuir para a 

preservação das árvores, que processam o CO2 contido na atmosfera. O controle do 

desflorestamento para obtenção de lenha contribui também para a melhoria da qualidade 

do solo, ao evitar a desertificação e a erosão do solo decorrentes da destruição das 

florestas (HULSCHER & FRAENKEL, 1994). 

Com a aplicação de tecnologias mais eficientes, é necessária uma quantidade 

menor de energia para obter o mesmo serviço energético. Um exemplo disto é a 

iluminação elétrica, a qual é mais eficiente do que a iluminação a querosene, além de 

prover serviços de iluminação de qualidade superior. Dessa forma, pelo menos 

inicialmente, a eletrificação pode reduzir o consumo total de energia (WEC & FAO, 

1999). Posteriormente, com a introdução de novos hábitos de consumo e novos 

aparelhos que utilizam energia elétrica, a tendência é que haja um crescimento do 

consumo de energia. De forma geral, portanto, a eletrificação contribui para o aumento 

da eficiência de conversão e de uso final da energia no meio rural. 
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 Outras questões ambientais relevantes referem-se a problemas de âmbito local. 

Pequenos (porém sérios) problemas, como o descarte de motores, óleo e pilhas usadas, 

remetem à questão da poluição das águas e do solo (HULSCHER & FRAENKEL, 

1994). 

Os problemas ambientais decorrentes da eletrificação e da modernização de 

áreas rurais tendem a tornar-se importantes com a ampliação do atendimento. Como 

ainda há uma extensa lacuna a ser preenchida na eletrificação do espaço rural brasileiro, 

devem ser pensadas, a priori, formas de mitigar estes efeitos deletérios, integrando-as às 

estratégias de programas de expansão do atendimento rural. 

 

2.5. Energia, Desenvolvimento e Liberdade54 

 

As externalidades associadas à eletrificação rural participam simultaneamente de 

uma intricada rede de relações mútuas que operam como multiplicadoras de valor 

agregado. Partindo dessa constatação, esta seção constitui um esforço para demonstrar 

que dessa rede de benefícios advém o aumento da liberdade55 da população rural. A 

integração da eletrificação a uma estratégia ampla de desenvolvimento pode contribuir 

não só para a melhoria dos indicadores tradicionais de desenvolvimento (tais como nível 

de renda ou produtividade econômica), como também para a expansão das liberdades 

humanas. A expansão dessas liberdades, por sua vez, realimenta o círculo virtuoso do 

desenvolvimento. 

                                                 

54 Esta parte da análise teve como fonte inspiradora a obra “Desenvolvimento Como Liberdade”, de 

Amartya Sen. 
55 As diferentes formas de liberdade, nesta análise, referem-se às oportunidades e capacidades de escolha 

de que gozam os indivíduos. O desenvolvimento, segundo SEN (1999), consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades dos indivíduos. 
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A observação deste desdobramento legítimo indica que a energização de 

comunidades rurais contribui para o engrandecimento das liberdades humanas - 

individuais e coletivas - dos habitantes rurais. O objetivo dessa análise é ressaltar a 

importância da adoção de uma perspectiva holística para o tratamento da problemática 

rural.  

De acordo com SEN (1999), a expansão das liberdades reais deve ser vista não 

só como um meio para o desenvolvimento, mas também como o fim primordial do 

processo de desenvolvimento. Esta visão opõe-se à prática econômica tradicional de 

medir as riquezas resultantes do desenvolvimento apenas em termos do progresso de 

indicadores de renda ou de riqueza material. A partir desta perspectiva, uma nação “A” 

que apresente altos índices de crescimento da renda ou elevado PIB per capita não seria 

necessariamente uma nação mais desenvolvida do que outra nação “B”, com índices 

mais modestos. Dessa forma, a análise de SEN (1999) resgata a importância intrínseca 

da liberdade, que passa a ser valorizada não só como um instrumento para o 

desenvolvimento (ou, na terminologia do autor, como uma liberdade instrumental), mas 

também como um fator de enriquecimento da vida humana. Com isto, define o papel 

constitutivo da liberdade, que passa a ser vista como parte integrante do processo de 

desenvolvimento. 

A relevância do papel instrumental da liberdade na análise de SEN (1999) 

manifesta-se através do argumento de que a liberdade, além de ser o fim primordial do 

desenvolvimento, constitui também o principal meio para o desenvolvimento. Esta 

visão está relacionada aos encadeamentos que vinculam os diferentes tipos de 

“liberdades instrumentais”, reforçando sua importância conjunta como fatores que 

cooperam para o desenvolvimento.  
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Uma dessas liberdades instrumentais é a liberdade política, definida por SEN 

(1999) como “as oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve 

governar e com base em que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar 

e criticar as autoridades, de ter liberdade de expressão política e uma imprensa sem 

censura, de ter a liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos etc. Incluem 

os direitos políticos associados às democracias no sentido mais abrangente (abarcando 

oportunidades de diálogo político, dissensão e crítica, bem como direito de voto e 

seleção participativa de legisladores e executivos)”. 

O acesso à informação e a oportunidade de construção de capacidade crítica são 

pré-requisitos básicos para o pleno desenvolvimento da cidadania e da participação 

política de uma população. Nesse sentido, a eletrificação rural pode contribuir de forma 

decisiva para o pleno desenvolvimento das faculdades políticas de comunidades 

remotas. O isolamento dos meios de comunicação e o desconhecimento das questões 

nacionais amplas reduzem a possibilidade de uma participação política mais efetiva 

dessas populações. Com a chegada da eletricidade, o acesso à educação e aos meios de 

comunicação em massa podem contribuir para o florescimento da capacidade crítica e 

de escolha política das populações rurais isoladas. O inevitável benchmark que realizam 

as populações carentes quando em contato com a realidade sócio-econômica do Sudeste 

brasileiro, por exemplo, pode fermentar novas aspirações e demandas por parte dessas 

populações, refletindo-se em suas escolhas políticas. 

Dependendo da forma como for conduzido o programa de eletrificação, a própria 

união e participação comunitárias podem constituir um importante aprendizado tácito 

sobre o poder da ação conjunta e do diálogo comunitário, favorecendo o exercício da 

cidadania. 
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As facilidades econômicas, outro tipo de liberdade instrumental, são definidas 

como “as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com 

propósitos de consumo, produção e troca”. 

A eletrificação rural, especialmente se aplicada a fins produtivos, pode constituir 

um importante instrumento para o alargamento das facilidades econômicas da 

comunidade. No entanto, apesar da eletrificação certamente constituir um meio de 

desenvolvimento per se, é importante reiterar que em alguns casos a eletrificação, 

isoladamente, poderá não realizar seu pleno potencial de desenvolvimento econômico-

produtivo, dado que as restrições ao aproveitamento integral das aptidões locais podem 

ser numerosas, envolvendo, em muitos casos, a deficiência do sistema educacional, a 

precariedade do atendimento médico, pobres condições de higiene, ausência de eixos de 

comercialização e escoamento da produção (boas estradas) e a própria falta de 

informação sobre as aplicações da eletricidade no setor produtivo56. Um programa de 

desenvolvimento rural com uma perspectiva holística seria a abordagem ideal nesses 

casos. 

O programa de eletrificação rural dos EUA, iniciado pela Rural Electrification 

Administration (REA), como parte do programa New Deal de Franklin Roosevelt, é o 

exemplo mais significativo de aproveitamento das facilidades econômicas associadas à 

eletrificação. Além de financiar as obras e realizar análises técnicas e sócio-econômicas 

dos projetos, a REA organizava exposições e demonstrações de eletrodomésticos e 

outros equipamentos, com o objetivo de estimular a demanda e elevar a qualidade de 

vida da população rural. Tais eventos contavam com a participação dos fabricantes e 

                                                 

56 Entretanto, independentemente do aporte desses outros fatores, a eletrificação do campo, por si só, já 

amplia as capacidades de escolha dos indivíduos, constituindo um instrumento essencial de 

desenvolvimento. 
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fornecedores de equipamentos, que viram e souberam aproveitar as oportunidades que 

se abriam nesse novo e amplo mercado57 (RIBEIRO, 1993). A percepção e a exploração 

dos impactos sistêmicos da eletrificação sobre a economia foram fatores que 

contribuíram para o sucesso do programa da REA. 

As oportunidades sociais são “as disposições que a sociedade estabelece nas 

áreas de educação, saúde etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o 

indivíduo viver melhor”. 

Assim como ocorre com as facilidades econômicas, o aumento das 

oportunidades sociais das comunidades rurais dependerá da forma como é conduzido o 

programa de eletrificação. Isoladamente, a energia elétrica não realizará seu pleno 

potencial de melhoria das condições de saúde e educação de uma comunidade. No 

entanto, quando plenamente exploradas as potencialidades sistêmicas da eletrificação, 

as populações beneficiadas podem passar a usufruir uma vida mais saudável, através de 

melhores condições de saúde e higiene, resultando na redução dos índices de 

mortalidade e na melhoria da qualidade de vida. Investimentos paralelos no sistema 

educacional podem resultar na redução do analfabetismo, possibilitando inclusive, 

através da leitura de jornais e da comunicação por escrito, uma maior participação 

política. A melhoria da qualidade do trabalho e dos produtos e, conseqüentemente, um 

aumento da renda percebida pela população beneficiada, são desdobramentos que 

dependem do grau de exploração das aplicações produtivas da eletricidade. 

Cabe destacar que todas essas liberdades instrumentais, além de aumentarem 

diretamente as capacidades das pessoas, são suplementares e reforçam-se mutuamente, 

                                                 

57 A partir dessas iniciativas, lamparinas a querosene foram substituídas por lâmpadas elétricas, e 

ventiladores, ferros de passar, rádios, refrigeradores e bombas d’água foram instalados nas residências 

rurais norte-americanas. 
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formando uma rede de fatores relacionados que redundam em maior liberdade global 

para as pessoas. Nesse contexto holístico, a energia participa como um importante 

elemento de rompimento do ciclo de pobreza, ao incrementar as capacidades 

competitivas dos indivíduos e das comunidades rurais. De certo que a energia não é 

capaz de romper, por si só, este ciclo. No entanto, para dizer o mínimo, a chegada da 

eletricidade traduz-se em um maior poder de escolha para os indivíduos, ao tornar 

disponível um número maior de alternativas de conversão de capacidades em renda. 

Esta nova liberdade adquirida já torna a condição dos habitantes rurais 

fundamentalmente distinta daquela em que viviam antes da eletrificação, assim como 

são duas situações distintas o jejum voluntário e a fome por ausência de alternativa 

(SEN, 1999).  

 

2.6. Observações Conclusivas 

 

A análise desenvolvida neste capítulo remete à seguinte conclusão geral: a 

eletrificação rural é um importante fator indutor do desenvolvimento humano, 

econômico e social, com impactos que ultrapassam as fronteiras das comunidades 

rurais. A eletrificação, enquanto meio para o desenvolvimento, está inserida numa rede 

caracterizada por relações de dependência, reforço mútuo e loops de realimentação entre 

os seus componentes. Dessa forma, conclui-se que o aproveitamento ótimo das 

potencialidades da eletrificação, numa perspectiva de desenvolvimento dos espaços 

rurais, requer a aplicação combinada de diversos fatores indutores de desenvolvimento. 

A exposição do Capítulo 1 mostrou que a realidade do meio rural brasileiro 

abarca deficiências amplas, que concernem não apenas à carência de energia elétrica. 

Por esse motivo, iniciativas voltadas para o pleno desenvolvimento das potencialidades 
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do meio rural brasileiro não podem tratar, de forma isolada, uma ou outra deficiência de 

oportunidades econômicas ou sociais. Na maioria dos casos, as necessidades das 

comunidades rurais são muito mais amplas, de modo que ações fundamentadas em 

visões limitadas do problema rural não aproveitam plenamente o potencial de 

contribuição para o desenvolvimento econômico e social do campo. 

É importante notar que a maior parte dos benefícios associados à eletrificação 

rural está situada fora do âmbito da concessionária. Esta observação fundamental 

constitui a base para explicar o seguinte paradoxo: se há tantos benefícios, por que a 

eletrificação rural não foi feita num ritmo desejável? A eletrificação rural é um típico 

caso de externalidades positivas, no qual o agente executor (geralmente a 

concessionária) não colhe os frutos da atividade. Por este motivo, torna-se 

imprescindível a atuação do Estado, o qual, sintonizado com a sua função social, deve 

buscar corrigir as falhas de mercado que levam a desigualdades na distribuição das 

oportunidades econômicas e sociais. 

Conforme mostrou o Capítulo 1, a atuação do Estado brasileiro revelou-se 

insuficiente para solucionar o déficit energético rural, como ilustram os modestos 

resultados obtidos até os anos 90. O diagnóstico da ineficiência da atuação do Estado na 

direção dos setores de serviços públicos constituiu o cerne motivador para as reformas 

estruturais, que elegeram a privatização como o principal instrumento de retomada do 

investimento nesses setores. Em relação à universalização do atendimento rural, qual a 

eficácia esperada da reforma em curso no setor elétrico brasileiro? Essa questão e outros 

aspectos centrais da reforma do setor elétrico brasileiro serão discutidos nos capítulos 

que se seguem. 
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CAPÍTULO 3: PANORAMA GERAL DA REFORMA DO SETOR 

ELÉTRICO 

 

Este capítulo tem por objetivo fornecer uma visão geral do processo em curso de 

reformas do setor elétrico brasileiro, com o intuito de contribuir com subsídios para a 

avaliação da atuação do governo no exercício de sua função social, na qual está incluída 

a busca pela universalização dos serviços públicos, inclusive o atendimento de energia 

elétrica. A análise da reforma centrada na problemática rural será o objeto de estudo do 

Capítulo 4. 

Primeiramente, são apresentados os elementos que caracterizaram a época que 

antecedeu a reforma, notadamente a forte participação estatal na constituição e no 

desenvolvimento da infra-estrutura do setor elétrico nacional. Em seguida, a discussão 

centra-se na exposição das motivações e do contexto no qual se desdobrou a reforma. 

Por fim, são apontadas as principais mudanças introduzidas pela reforma, apresentando, 

em linhas gerais, as orientações e instituições estruturadoras do novo modelo. 

 

3.1. Elementos Antecedentes 

 

No Brasil, a importância do desenvolvimento dos setores de infra-estrutura no 

âmbito dos planos estratégicos nacionais não se fez notar até a década de 50. Foi 

somente após a II Guerra Mundial que os investimentos nas indústrias brasileiras de 

energia, transporte, portos e telecomunicações assumiram uma posição de destaque. 

No Brasil, assim como nos demais países em desenvolvimento, a formação dos 

setores de infra-estrutura esteve vinculada à estratégia de modernização e 

industrialização da economia. A prescrição dos teóricos heterodoxos do crescimento 
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econômico para a superação do atraso nos países em desenvolvimento consistia em 

eliminar os gargalos econômicos estruturais que inviabilizavam iniciativas de 

industrialização. Nesse sentido, os investimentos em setores de infra-estrutura 

ocupavam uma posição central na estratégia de desenvolvimento, a partir da qual 

almejava-se a transição de uma economia essencialmente agrário-exportadora para uma 

economia industrializada, através do aproveitamento das dinâmicas sinérgicas dos 

setores de infra-estrutura com as indústrias metal-mecânicas, petroquímicas, de bens de 

capital e de bens de consumo duráveis. De fato, nos países de industrialização tardia, a 

modernização econômica era vista como a porta de saída do “círculo vicioso da pobreza 

e do subdesenvolvimento” (ALVEAL, 1998). 

No processo de eliminação dos gargalos estruturais ao desenvolvimento, a 

predominância da intervenção estatal na construção da infra-estrutura nacional foi 

notável, especialmente nas economias de industrialização tardia. 

Inspirada pelas teorias keynesianas (prestigiadas após a superação da Grande 

Depressão norte-americana nos anos 30), a concepção do Estado como agente propulsor 

do desenvolvimento passou a direcionar as estratégias nacionais no pós-Guerra. Este 

novo arcabouço teórico, centrado na noção do Estado do bem-estar (welfare state), 

enfatizava a responsabilidade estatal pela provisão dos bens e serviços necessários à 

manutenção de uma vida digna para a população. 

A conferência de Bretton Woods veio ratificar a importância do papel do Estado 

no incentivo ao desenvolvimento interno, ainda que, no âmbito das relações externas, 

fosse preconizada a doutrina liberal do laissez-faire. Na perspectiva conceitual do 
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Banco Mundial, organismo criado durante a conferência de Bretton Woods58, “cabia ao 

Estado o papel de agente propulsor da criação da infra-estrutura básica para o 

surgimento da indústria, tendo em vista a escala de investimentos necessários a uma 

iniciativa de tal monta” (OLIVEIRA, 1998). 

Diversos fatores justificaram a forte presença estatal no desenvolvimento dos 

setores de infra-estrutura das economias nacionais, tipicamente caracterizados pela 

existência de monopólios naturais59: (i) investimentos fortemente intensivos em capital, 

envolvendo uma série de riscos e um longo prazo de maturação, que dificilmente seriam 

assumidos pela iniciativa privada; (ii) elevados custos irrecuperáveis (sunk costs), 

devido à significativa especificidade dos ativos; (iii) obrigatoriedade de fornecimento, 

visto que os serviços de infra-estrutura ocupam a categoria de serviços públicos; e (iv) 

utilização intensiva da base de recursos naturais e estratégicos (água, petróleo, gás 

natural) e geração de diversas externalidades, tanto na construção quanto na operação 

dos setores de infra-estrutura (PIRES & PICCININI, 1999). 

Essas características, somadas à elevada sinergia existente entre os 

investimentos em infra-estrutura, as demais atividades econômicas e a indução da 

integração dos espaços nacionais, justificaram a predominância do Estado como agente 

ativo no processo de constituição da infra-estrutura em diversos países do mundo, tanto 

desenvolvidos como em desenvolvimento. Dessa forma, através da intervenção ativa do 

Estado, buscava-se garantir que o volume de investimentos nesses setores fosse 

                                                 

58 Durante a conferência de Bretton Woods, foram criados o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD), ambos por 

sugestão de J. M. Keynes. Inicialmente, o Banco Mundial tinha a função de financiar a reconstrução 

européia, passando posteriormente a focalizar o auxílio às nações menos desenvolvidas. 
59 Uma situação de monopólio natural ocorre quando apenas uma firma pode operar no mercado 

eficientemente (ao menor custo possível). Geralmente ocorre em setores onde há grandes custos fixos e 

custos marginais pequenos, com potenciais significativos de economias de escala e de escopo. 
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compatível com o nível socialmente desejável, o que dificilmente ocorreria sob a lógica 

da relação custo-benefício de agentes privados (PIRES & PICCININI, 1999). 

Esse redirecionamento das estratégias dos países em desenvolvimento estava em 

sintonia com o cenário financeiro internacional dos anos 50, caracterizado pela 

abundância de recursos a taxas de juros acessíveis. Finda a reconstrução européia, o 

Banco Mundial buscava redirecionar suas atividades, centrando suas ações no auxílio 

aos países em desenvolvimento. De fato, a participação de organismos multilaterais, 

como o FMI e o Banco Mundial, na construção da infra-estrutura nos países em 

desenvolvimento foi de fundamental importância (OLIVEIRA, 1998). Durante duas 

décadas, até os anos 70, a maior parcela do influxo de recursos provenientes do Banco 

Mundial para o Brasil destinava-se ao setor de energia, o que demonstra a importância 

desse setor na estratégia de desenvolvimento brasileira (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Empréstimos do Banco Mundial para o Setor de Energia versus 

Empréstimos Totais (Brasil 1949–89) 

 Energia Total 

Períodos US$ Mil % do Total US$ Mil 

1949-59 239.053,6 89,5 267.034,7 

1960-69 274.606,3 76,4 359.308,3 

1970-79 812.919,4 23,7 3.431.703,3 

1980-89 1.934.911,6 18,7 10.351.876,4 

1949-89 3.261.490,9 22,6 14.409.922,7 

Fonte: OLIVEIRA (1998) - p. 17. 
 

Outro fator que viabilizou a realização de pesados investimentos em infra-

estrutura no Brasil até a década de 70 foi a favorável situação financeira interna, o que 
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permitiu ao governo financiar obras grandiosas60 com recursos da União e do 

autofinanciamento das empresas de serviços públicos, através da fixação de tarifas reais. 

Como resultado desse esforço implementado pelo governo brasileiro, com o auxílio 

financeiro internacional, a capacidade de geração elétrica instalada no país saltou para 

mais de 11.000 MW em 1970, ou cerca de 8,5 vezes a capacidade instalada em 1945 

(OLIVEIRA, 1998). 

Dessa forma, desde a consolidação do modelo institucional do setor elétrico 

brasileiro em 1964, o Estado incumbiu-se das funções de investidor, proprietário e 

operador de ativos, em sintonia com o ambiente ideológico predominante e as condições 

financeiras e macroeconômicas, sustentando os riscos inerentes a essas atividades.  

Entre as principais características do antigo modelo estava o caráter centralizado 

do planejamento e da operação do setor elétrico nacional. Um dos marcos da 

consolidação desse modelo foi a criação da ELETROBRÁS em 1964, que constituiu a 

estrutura centralizadora, acumulando as funções de agente financeiro e de coordenação 

do planejamento e da operação do sistema. A ELETROBRÁS foi também a holding das 

quatro geradoras federais (responsáveis por cerca de 50% da energia gerada no país ao 

longo da década de 90) (PIRES, 1999). 

No Brasil, esse modelo baseado em estruturas empresariais públicas de 

planejamento centralizado teve um papel crucial na consecução dos objetivos da política 

nacional de desenvolvimento. As linhas gerais desse padrão permaneceram 

praticamente inalteradas durante cerca de 30 anos. No entanto, a partir da década de 80, 

despontaram vários fatores críticos que terminaram por configurar a exaustão desse 

modelo, tornando necessária a busca de soluções alternativas. 

                                                 

60 Alguns dos marcos da participação do Estado brasileiro na constituição da infra-estrutura nacional 

foram as construções de Itaipu, Brasília, Ponte Rio-Niterói, Rodovia Transamazônica, entre outros. 
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3.2. Contexto e Motivações da Reforma do Setor Elétrico 

 

O mundo assistiu a uma radical inflexão no contexto econômico-financeiro 

internacional nos anos 70. A forte alta do preço do petróleo a partir dos dois choques em 

1973 e 1979 afetou as economias de todas as nações importadoras do produto. Esses 

países depararam-se com o desequilíbrio das contas externas e acumularam expressivos 

déficits fiscais. No mercado financeiro internacional, a restrição da oferta de crédito e a 

alta das taxas de juros internacionais tornaram vulnerável a situação de países que 

haviam se endividado nas décadas anteriores e que dependiam do financiamento externo 

para realizar investimentos e equilibrar as contas nacionais. 

O impacto da mudança do contexto internacional sobre a economia brasileira foi 

devastador, convertendo os anos 80 na notória “década perdida”, caracterizada por 

baixos índices de crescimento econômico, declínio dos investimentos, alta inflação e 

módico investimento externo direto no país. O Brasil encontrava-se numa situação de 

grande vulnerabilidade aos juros internacionais, visto que o país havia recorrido durante 

anos ao endividamento externo. A situação agravou-se após a moratória do México em 

1982, quando as fontes de financiamento do expressivo déficit em conta corrente 

brasileiro extinguiram-se (PINHEIRO & GIAMBIAGI, 1999). 

Nessa época crítica, as empresas estatais foram intensamente usadas como 

instrumentos de política macroeconômica. No início dos anos 80, uma grande soma de 

dinheiro entrou no país para financiar o déficit em conta corrente, através de 

empréstimos efetuados pelas estatais61. Como resultado, essas empresas foram 

                                                 

61 A dívida do setor elétrico aumentou de US$ 5 bilhões em 1975 para US$ 23,8 bilhões em 1984 (valores 

em dólares constantes de 1990) (PINTO JR., 1998). 
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fortemente atingidas pela grande desvalorização de 1983. Outro recurso de que se valeu 

o governo para enfrentar a crise foi a redução artificial das tarifas de empresas públicas, 

visando aumentar a competitividade das exportações e controlar a inflação. Políticas 

voltadas para a redução da absorção interna restringiram o investimento das estatais, 

causando a queda da qualidade dos seus produtos e serviços. Enfim, o uso das empresas 

públicas como instrumento de política macroeconômica levou à sua deterioração 

gerencial. 

A partir da década de 80, tornou-se patente a crise que havia se instalado no 

âmbito das empresas públicas brasileiras, o que induziu o questionamento da 

sustentabilidade do modelo institucional vigente. O governo destinava mais recursos 

para o pagamento de juros do que para investimentos62. Com isso, a capacidade de 

investimento governamental nas redes de transmissão e na ampliação da geração 

instalada ficou seriamente comprometida63. Entrementes, a demanda de energia elétrica 

continuava a se expandir a taxas superiores às do crescimento da produção, 

impulsionada principalmente pelo consumo residencial. Esse descompasso levou à 

previsão de déficit de energia elétrica e à redução da confiabilidade das linhas de 

transmissão. A ausência de incentivos de eficiência produtiva e de critérios técnicos 

para a gerência administrativa acarretou a má gestão das empresas de energia (PIRES, 

1999). 

                                                 

62 Em 1973, cerca de 78% das fontes de recursos do governo destinavam-se a investimentos e 15% ao 

serviço da dívida. Em 1989, apenas 26% dos recursos eram investidos e 74% eram destinados ao 

pagamento de compromissos de terceiros (PIRES, 1999). No caso dos empréstimos provenientes do 

Banco Mundial, as transferências líquidas para o Brasil tornaram-se fortemente negativas a partir de 1987 

(OLIVEIRA, 1998). 
63 A taxa média anual de crescimento da produção de energia elétrica foi de 11,7% na década de 70, 

caindo para 5,7% durante a década de 80 (PINTO JR., 1998). 
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Fatores relacionados à deterioração do contexto nacional e mundial, sobretudo 

no que se refere à disponibilidade de financiamento, somados à rentabilidade marginal 

decrescente intrínseca dos investimentos em redes de infra-estrutura levaram à exaustão 

do modelo institucional do setor elétrico. Dessa forma, com base no diagnóstico neo-

ortodoxo da crise institucional, a privatização tornou-se política privilegiada nos 

processos de reestruturação dos setores de infra-estrutura, assumindo um papel 

preponderante no controle do déficit público e contribuindo para financiar o déficit em 

conta corrente (ALVEAL, 1998; PINHEIRO & GIAMBIAGI, 1999).  

O processo de desestatização iniciou-se de forma tímida, privilegiando a 

reprivatização de empresas que haviam sido absorvidas pelo Estado, em função de 

dificuldades financeiras. Em 1981, foi criada a Comissão Especial de Privatização64. 

Durante o governo Sarney (1985 a 1990), o processo de privatização continuou 

operando de forma modesta65. A situação macroeconômica no final dos anos 80, 

caracterizada por recordes inflacionários e descontrole do déficit fiscal, tornou a 

privatização meta prioritária do governo Collor (Março/1990 a Setembro/1992), com o 

envio ao Congresso da Medida Provisória nº 155/90, que marcou o início da elaboração 

do Programa Nacional de Desestatização (PND), posteriormente estabelecido pela lei 

8.031/90. A privatização passou a ser uma das peças-chave do ajuste fiscal proposto 

pelo governo, como parte do plano de estabilização econômica, contribuindo também 

                                                 

64 A Comissão Especial de Privatização identificou 140 companhias estatais que poderiam ser 

privatizadas no curto prazo, listando 50 delas para venda. Entre 1981 e 1984, 20 empresas foram 

vendidas, uma foi alugada e oito foram absorvidas por outras instituições públicas, totalizando uma 

receita de US$ 190 milhões (PINHEIRO & GIAMBIAGI, 1999). 
65 Nesse período, foram vendidas 18 empresas estatais, gerando receitas de US$ 533 milhões. Outras 18 

companhias foram transferidas para governos estaduais, 2 foram incorporadas pelo governo federal e 4 

foram extintas. Naquela época, investidores estrangeiros eram excluídos (PINHEIRO & GIAMBIAGI, 

1999). 
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para o balanço das contas externas, visto que uma parcela significativa dos ativos 

estatais seria adquirida por investidores estrangeiros (PINHEIRO & GIAMBIAGI, 

1999; OLIVEIRA, 1996). 

Inicialmente, o PND privilegiou a venda de estatais produtivas, pertencentes a 

setores outrora estratégicos para o desenvolvimento do país66. No governo de transição 

de Itamar Franco67, foi promovida a abertura do processo de privatização ao capital 

estrangeiro, permitindo a sua participação em até 100% do capital votante das estatais a 

serem alienadas. Atualmente, os investidores estrangeiros representam 45,3% do capital 

de todas as empresas privatizadas no Brasil. 

Em 1995, a privatização das estatais do setor industrial havia sido praticamente 

concluída. Dessa forma, com o início do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 

o PND foi ampliado68, passando a abarcar a concessão de serviços públicos 

(eletricidade, transporte e telecomunicações) à iniciativa privada e o apoio às 

privatizações estaduais69. A Comissão Especial de Privatização foi substituída pelo 

Conselho Nacional de Desestatização (CND). Foi aprovada a Lei 8.987/95 (Lei das 

Concessões), que disciplina as condições de entrada, saída e operação da iniciativa 

privada nos setores de infra-estrutura. 

                                                 

66 Entre 1990 e 1992, foram incluídas 68 empresas no PND e operadas as vendas de 18 empresas dos 

setores de siderurgia, fertilizantes e petroquímica, gerando uma receita de US$ 4 bilhões. No biênio 

1993/94, o governo desfez-se de 15 empresas e de diversas participações minoritárias, arrecadando US$ 

4,5 bilhões (Site do BNDES). 
67 Esse governo de transição foi constituído após o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, 

em Setembro de 1992. Itamar Franco, então vice-presidente, ocupou a presidência até Março de 1995. 
68 Em 1995 e 1996, o governo promoveu 19 desestatizações, arrecadando US$ 5,1 bilhões (Site do 

BNDES). 
69 Esse apoio efetivou-se com a criação do Programa de Estímulo às Privatizações Estaduais (PEPE), que 

previu a antecipação aos estados, através do BNDES, dos recursos obtidos com a venda das distribuidoras 

estaduais (PIRES, 1999). 
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As primeiras empresas elétricas privatizadas foram as distribuidoras federais, 

ESCELSA e LIGHT (em 1995 e 1996, respectivamente). No segmento de geração, foi 

privatizada a GERASUL (em 1998), empresa criada a partir da cisão da ELETROSUL. 

Outros ativos federais de geração foram incluídos no PND. Conforme determina a Lei 

9.648/98, as outras empresas federais verticalmente integradas também serão cindidas, 

promovendo a separação das atividades de geração e transmissão70. A privatização de 

ativos estaduais de geração também está em andamento (PIRES, 1999).  

Conforme mostra a Tabela 12, a privatização dos ativos públicos de energia 

elétrica gerou receitas da ordem de 22 bilhões de dólares, sendo 17 % referentes à venda 

de ativos federais e 83 % resultantes da venda de ativos dos governos estaduais. Outros 

2,2 bilhões de dólares foram arrecadados com a alienação de participações dos governos 

estaduais em empresas do setor elétrico.  

                                                 

70 A lei 9.648/98 determinou a cisão das subsidiárias da ELETROBRÁS da seguinte forma: 

ELETROSUL, em uma empresa de geração e uma de transmissão; FURNAS, em duas de geração e uma 

de transmissão; ELETRONORTE, em duas empresas verticalmente integradas de sistemas isolados 

(Manaus e Boa Vista), uma de geração (Tucuruí), duas de geração isoladas (Acre-Rondônia e Amapá) e 

uma de transmissão; e CHESF, em duas de geração e uma transmissão. 
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Tabela 12: Privatizações do Setor Elétrico (1995 – 2000) 

Empresa Âmbito Segmento Data 
da 

Venda 

Valor 
da 

Venda* 

Partic. 
Mercado 
Nacional 

Principais 
Acionistas 

ESCELSA Federal Distribuição 11/07/1995 520 2,09 % Iven (Brasil) 
GTD (Brasil) 

LIGHT Federal Distribuição 21/05/1996 2.508 8,32 % EDF (França) 
AES (EUA) 
Houston (EUA) 

CERJ Estadual Distribuição 20/11/1996 587 2,51 % Endesa (Chile) 
Chilectra (Chile) 
Endesa (Espanha) 
EDP (Portugal) 

COELBA Estadual Distribuição 31/07/1997 1.598 3,27 % Iberdrola (Espanha) 
Previ (Brasil) 

Cachoeira 
Dourada 

Estadual Geração 05/09/1997 714 - Endesa (Chile) 

CEEE-NNE 
(RGE) 

Estadual Distribuição 21/10/1997 1.486 2,29 % VBC (Brasil) 
CEA (EUA) 

CEEE-CO 
(AES) 

Estadual Distribuição 21/10/1997 1.372 2,94 % AES (EUA) 

CPFL Estadual Distribuição 05/11/1997 2.731 8,49 % VBC (Brasil) 
Bonaire (Brasil) 

ENERSUL Estadual Distribuição 19/11/1997 565 0,88 % Iven (Brasil) 
GTD (Brasil) 

CEMAT Estadual Distribuição 27/11/1997 353 0,94 % Grupo Rede/ 
Inepar (Brasil) 

ENERGIPE Estadual Distribuição 03/12/1997 520 0,61 % Cataguazes (Brasil) 
CMS (EUA) 

COSERN Estadual Distribuição 01/12/1997 606 0,92 % Iberdrola (Espanha) 
Previ (Brasil) 

COELCE Estadual Distribuição 02/04/1998 868 1,98 % Endesa (Chile) 
Chilectra (Chile) 
Endesa (Espanha) 
EDP (Portugal) 

Metropolitana Estadual Distribuição 15/04/1998 1.777 12,29 % EDF (França) 
AES (EUA) 
Houston (EUA) 

CELPA Estadual Distribuição 08/07/1998 388 1,08 % Grupo Rede/ 
Inepar (Brasil) 

ELEKTRO Estadual Distribuição 16/07/1998 1.489 3,65 % Enron (EUA) 
GERASUL Federal Geração 15/09/1998 800 - Tractebel 

(Bélgica) 
Bandeirante  Distribuição 17/09/1998 860 7,38 % VBC (Brasil) 

Bonaire (Brasil) 
EDP (Portugal) 

CESP 
Paranapanema 

Estadual Geração 28/07/1999 682 - Duke-Energy 
(EUA) 

CESP Tietê Estadual Geração 27/10/1999 472 - AES (EUA) 
CELPE Estadual Distribuição 18/02/2000 1.004 2,44 % Iberdrola (Espanha) 

Previ (Brasil) 
CEMAR Estadual Distribuição 15/06/2000 289 0,82 % Pensylvannia Power 

Light 
TOTAL (1996-2000) 22.189 65,02 %  

Fonte: Elaboração própria a partir de PIRES (1999) e Site do BNDES 
(www.bndes.gov.br), Junho de 2000. 

* Em US$ milhões. 

http://www.bndes.gov.br/
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A representatividade do setor elétrico no programa de desestatização é 

impressionante. Dos 22,7 bilhões de dólares auferidos em leilões de venda de empresas 

estaduais (de todos os setores), 81% (ou 18,4 bilhões) foram provenientes da venda de 

ativos estaduais do setor elétrico. No âmbito federal, o setor de energia elétrica 

representou 7,5% da receita auferida com as privatizações71. 

É previsto que a participação do setor elétrico na receita de privatização sofra 

um arrefecimento no futuro próximo, tendo em vista que as empresas mais rentáveis já 

foram transferidas para mãos privadas. Para o biênio 2000-2001, estão previstas as 

privatizações das seguintes empresas do setor elétrico: 

 

Tabela 13: Cronograma de Privatizações para o Biênio 2000-2001 

Empresa Segmento Âmbito 

FURNAS Centrais Elétricas S/A Geração Federal 
CHESF – Companhia Elétrica do São Francisco Geração Federal 
ELETRONORTE (Tucuruí) Geração Federal 
Manaus Energia S/A Geração Federal 
Boa Vista Energia S/A Geração Federal 
CESP – Paraná Geração Federal 
CEAL – Companhia Energética de Alagoas Distribuição Federal 
CEPISA – Companhia Energética do Piauí S/A Distribuição Federal 
CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A Distribuição Federal 
ELETROACRE – Centrais Elétricas do Estado do Acre Distribuição Federal 
SAELPA – Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba Distribuição Estadual 
CELG – Centrais Elétricas de Goiás S/A Distribuição Estadual 
Concessão das Linhas de Transmissão Transmissão Federal 
Fonte: Site do BNDES (www.bndes.gov.br), Outubro de 2000. 
 

No decorrer da reforma, a estrutura de propriedade dos ativos de geração e 

distribuição mudou significativamente. Dos anos 60 até meados dos anos 90, a iniciativa 

                                                 

71 No âmbito federal, o setor de telecomunicações representou mais de 50% da receita auferida. Excluindo 

este setor, a participação do setor elétrico na receita de privatizações federais foi de 16,1%. 

http://www.bndes.gov.br/


73 

privada teve uma participação praticamente nula no setor elétrico. Atualmente, 

decorrida a maior parte das privatizações planejadas pelo PND, o setor privado participa 

com cerca de 65% do segmento de distribuição e 16% do segmento de geração (PIRES, 

1999). Em julho de 1999, os investidores estrangeiros detinham quase 24% do mercado 

brasileiro de distribuição de eletricidade, concentrados nas áreas de concessão mais 

rentáveis do país. 

Dessa forma, o processo de privatização vem promovendo a redefinição do papel 

do Estado brasileiro, que deixa de ser empreendedor e passa a atuar como regulador de 

serviços públicos, concedidos à iniciativa privada através de licitação pública. Novos 

desafios se colocam ao Estado regulador, requerendo a criação de um arcabouço 

regulatório adequado às especificidades do mercado elétrico nacional. 

  

3.3. O Novo Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro 

 

Uma das características marcantes do processo de reforma do setor elétrico foi 

que o início das privatizações antecedeu a constituição dos instrumentos necessários 

para a regulação efetiva dos monopólios privados em formação. A reforma apenas 

adquiriu alguma consistência a partir do ano de 1997, quando começou a ser 

implementado um conjunto de políticas regulatórias, grande parte com base em 

propostas elaboradas pela consultoria inglesa Coopers & Lybrand. 

Anteriormente ao início efetivo da implementação do novo arcabouço 

regulatório, o governo já havia tomado algumas medidas legais, abrindo caminho para a 

desestatização do setor. A reforma do setor elétrico vinha sendo delineada através de 

sucessivas reedições de medidas provisórias. Os principais marcos que antecederam a 

constituição do novo modelo institucional foram: (i) a alteração da política tarifária, 
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através da Lei 8.631/93 (regulamentada pelo Decreto 774/93), que extinguiu a 

remuneração garantida do serviço público de energia elétrica; (ii) a promulgação da Lei 

das Concessões em 1995 (Lei 8.987/95); e (iii) a Lei 9.074/95, que definiu um conjunto 

de normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços 

públicos. 

Ainda no âmbito da lei 9.074/95, foi estabelecida a figura do produtor 

independente de energia elétrica72, sendo definidas normas para a sua atividade. Esta lei 

garantiu o livre acesso de fornecedores e consumidores aos sistemas de transmissão e 

distribuição que integram a Rede Básica, mediante pagamento de pedágio aos 

concessionários e permissionários pela utilização de suas redes. Foi criada a categoria 

de consumidor livre73, que tem a possibilidade de escolher seu fornecedor de energia. 

A criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da lei 

9.427/96, representou o marco inaugural do novo modelo institucional do setor elétrico 

brasileiro. A ANEEL começou a funcionar no dia 2 de dezembro de 199774, assumindo 

as funções do antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE 

(órgão subordinado ao Ministério de Minas e Energia), extinto nessa ocasião.  

A Agência, uma autarquia constituída sob regime especial, vinculada ao 

Ministério das Minas e Energia, atua como órgão regulador e fiscalizador das atividades 

de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A gestão 

                                                 

72 Produtores independentes de energia elétrica são empresas ou consórcios de empresas detentoras de 

concessão ou autorização para produção de energia elétrica, por sua conta e risco, total ou parcialmente 

destinada ao comércio. A figura do produtor independente de energia elétrica foi regulamentada pelo 

Decreto 2.003/96. 
73 A categoria de consumidores livres foi gradualmente ampliada, iniciando na faixa de demanda igual ou 

superior a 10.000 kW em tensão igual ou superior a 69 kV para os consumidores existentes; e, para os 

consumidores novos, demanda igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão. Desde 

Julho/2000, são livres todos os consumidores (novos e antigos) com carga igual ou acima de 3.000 kW. 
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financeira da ANEEL é controlada pelo Poder Legislativo e todos os atos da agência são 

submetidos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário (PIRES, 1999). 

A missão da ANEEL é “proporcionar condições favoráveis para que o mercado 

de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da 

sociedade” (ANEEL). Dentre as suas funções, estabelecidas na lei 9.427/96, estão a 

dissolução de divergências entre os agentes do setor elétrico (concessionárias, 

permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores), bem como a 

mediação de conflitos entre esses agentes e os consumidores. Outra incumbência da 

ANEEL é outorgar concessões, permissões e autorizações de serviços e instalações de 

energia elétrica. A agência exerce também a função de defesa da concorrência, em 

articulação com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

Com a criação da ANEEL e a concomitante extinção do DNAEE, objetiva-se 

que as políticas do setor elétrico se desvinculem do Poder Executivo. O intuito 

perseguido com a criação de uma agência independente é romper com a antiga prática 

de atrelar as políticas do setor elétrico a objetivos extra-setoriais.  

Outra característica do novo modelo é a descentralização das atividades de 

regulação, através do estabelecimento de convênios de cooperação entre a ANEEL e as 

agências reguladoras de âmbito estadual, conforme previsto no art. 20 da Lei 9.427/96.  

A preocupação com a transparência das atividades regulatórias é expressa na Lei 

9.427/96, que obriga a ANEEL a realizar audiências públicas em processos decisórios 

que afetem os direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores. 

Outro importante marco legal para o avanço da reforma do setor foi a aprovação 

da Lei 9.648/98, que estabeleceu: (i) a cisão das empresas subsidiárias da 

ELETROBRÁS, promovendo a separação entre as atividades de geração e transmissão; 

                                                                                                                                               

74 O Decreto nº 2.335/97 aprovou a estrutura regimental da ANEEL. 



76 

(ii) a extinção, ao final do ano de 2002, da Reserva Global de Reversão (RGR); (iii) a 

separação contábil entre as atividades de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização; (iv) a livre negociação da compra e venda de energia elétrica entre 

concessionários, permissionários e autorizados, determinando a liberação gradual, a 

partir de 2003, em parcelas anuais de 25% da energia comercializada; (v) a efetuação, 

no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE)75, das transações de livre 

negociação (não contratuais) entre agentes do sistema interligado; e (vi) a progressiva 

transferência das atividades de coordenação e controle da operação da geração e 

transmissão nos sistemas interligados ao ONS76. 

Haverá duas modalidades de comercialização de energia no âmbito do MAE: de 

curto prazo (no mercado spot), com flutuação do preço da energia (de acordo com o 

risco de déficit do sistema e a capacidade de atendimento da demanda) e de longo prazo, 

através dos Contratos do Mercado Atacadista de Energia Elétrica, que terão o preço da 

energia pré-fixado (PIRES & PICCININI, 1999). A lei 9.648/98 constitui um 

instrumento de preparação para a existência do mercado spot. 

Com a desverticalização dos segmentos de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização, será gradualmente introduzida a competição nas atividades de geração 

e comercialização, enquanto os segmentos de transmissão e distribuição permanecerão 

estruturados como monopólios naturais, concedidos à iniciativa privada. 

A introdução da competição na geração está sendo feita através de mecanismos 

de incentivo à entrada. O mais expressivo exemplo é o Programa Prioritário de 

                                                 

75 O MAE, regulamentado pelo Decreto 2.655/98, tem a função de intermediar todas as transações de 

compra e venda de energia elétrica de cada um dos sistemas elétricos interligados (PIRES, 1999). 
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Termeletricidade, instituído pelo governo federal. Esse programa, motivado pelo risco 

de déficit de energia elétrica, compreende uma série de medidas temporárias para 

estimular o investimento em termelétricas movidas a gás natural, destacando-se: (i) a 

autorização para que a ELETROBRÁS ofereça contratos de compra para a energia 

gerada (Power Purchase Agreements - PPAs); (ii) a fixação de preços máximos para o 

gás natural, para contratos de 20 anos; e (iii) o financiamento pelo BNDES de 

equipamentos nacionais para projetos de geração e transmissão, prioritariamente para 

geração térmica a gás natural77 (LOSEKANN, 2000). Outro exemplo é o desconto nos 

encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, oferecido às PCHs 

(produtores independentes e autoprodutores). Esses agentes terão desconto de pelo 

menos 50% nesses encargos, sendo que para aqueles que iniciarem operação até 

31/12/2003, o desconto será de 100%. Esta medida visa garantir a competitividade da 

energia ofertada por estes empreendimentos, estimulando a entrada de novos geradores 

(Resolução ANEEL 281/99). 

No segmento de comercialização (composto de corretores e varejistas que 

compram energia de distribuidores ou grandes geradores, para vender a grandes 

                                                                                                                                               

76 Essas atividades eram de responsabilidade do Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e 

do Comitê Coordenador de Operação do Norte/Nordeste (CCON), substituídos pelo Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS), uma associação integrada por titulares de concessão, permissão e autorização 

e pelos consumidores livres. As regras de organização do ONS foram definidas pelo Decreto nº 2.655/98. 
77 Apesar desses instrumentos de incentivo, persiste a previsão de déficit de energia elétrica no país, tendo 

em vista: (i) a indefinição sobre quem irá assumir o risco cambial associado à geração elétrica a gás 

natural importado; (ii) o longo prazo de entrega (no mínimo, 3 anos) das turbinas para geração 

termelétrica, importadas; (iii) que o custo médio estimado dessas térmicas é superior aos montantes 

vigentes nos Contratos Iniciais e ao valor normativo para geração a gás natural (LOSEKANN, 2000). 



78 

consumidores), a competição é estimulada através da instituição da livre escolha do 

fornecedor de energia por parte dos grandes consumidores78 (PIRES, 1999). 

Outro estímulo à concorrência foi introduzido com a imposição de limites à 

participação dos agentes nos mercados de geração e distribuição, com o objetivo de 

impedir a concentração do mercado (Resolução ANEEL 94/98). 

A existência de monopólios na transmissão e na distribuição requer a regulação 

das tarifas desses segmentos. Nesse sentido, foi adotado o critério price cap, segundo o 

qual o regulador define um limite máximo para a tarifa média da concessionária, o qual 

é corrigido por um índice de preços aos consumidores79, sendo então subtraído um 

percentual referente ao fator de produtividade. Este redutor tarifário representa um 

incentivo à eficiência a ser repassado aos consumidores na forma de redução das tarifas 

(PIRES & PICCININI, 1999). 

Até o momento, o percentual referente ao redutor tarifário para o segmento de 

distribuição foi fixado em zero nos anos que precedem a primeira revisão tarifária. As 

tarifas iniciais foram definidas nos contratos de concessão e o critério price cap somente 

passará a vigorar de forma efetiva após a primeira revisão tarifária das distribuidoras80 

(PIRES & PICCININI, 1999). 

                                                 

78 São considerados grandes consumidores aqueles com carga igual ou superior a 10 MW e tensão igual 

ou superior a 69 kV (PIRES, 1999). 
79 No caso do setor elétrico brasileiro, o índice de correção adotado foi o IGP-M (o mais elevado de 

todos). 
80 Este prazo foi fixado nos contratos de concessão das distribuidoras (8 anos para a LIGHT, 7 para a 

CERJ e 5 ou 4 para as demais distribuidoras privatizadas) (PIRES & PICCININI, 1999). 
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As tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição foram 

estabelecidas, respectivamente, pelas Resoluções ANEEL 282/99 e 286/9981. Os 

encargos de uso dos sistemas de transmissão são diferenciados de acordo com a 

localização do usuário na Rede Básica, considerando o custo ou benefício marginal 

associado ao incremento de potência (demanda ou geração) representado pelo usuário, 

em cada barra do sistema. As tarifas de uso dos sistemas de distribuição são 

diferenciadas por região, faixa de tensão e horário (ponta e fora de ponta) (Resolução 

ANEEL 281/99). 

Em suma, a reforma modificou a estrutura do setor elétrico brasileiro, 

promovendo a desverticalização e a privatização das empresas, introduzindo a 

concorrência nos segmentos de geração e comercialização e iniciando a constituição do 

aparato regulatório. Entretanto, em contraste com os países centrais, o Brasil encontra 

um importante desafio a enfrentar: como garantir, no âmbito da reforma do setor 

elétrico, a solução para o déficit energético do meio rural? Esse aspecto da reforma será 

examinado no capítulo a seguir. 

                                                 

81 A metodologia de cálculo das tarifas de uso e conexão aos sistemas de transmissão e distribuição foi 

definida na Resolução 281/99, com base nos custos de reposição, operação e manutenção que os usuários 

impõem aos sistemas nos períodos de pico (Resolução ANEEL 281/99). 
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CAPÍTULO 4: A REFORMA DO SETOR ELÉTRICO E A 

ELETRIFICAÇÃO RURAL: AGENDA NEGLIGENCIADA? 

 

“Todos concordam que o bilhete de entrada na modernidade deste 

século foi o acesso à energia elétrica. Países que integraram toda a sua 

população ao século das luzes e necessitam atender a um modesto 

crescimento vegetativo de demanda energética, teriam, na temática de 

aumentar a eficácia e a eficiência do sistema elétrico, uma motivação 

central na reforma. No Brasil, entretanto, uma parcela significativa da 

população rural ainda está no século XIX, e as ‘luzes da cidade’ 

exercem um fascínio não literal para o crescimento explosivo das 

metrópoles. Pelos sinais de mercado esta população jamais será 

priorizada, permanecerá excluída. A não ser quando, favelizada, 

sugerir um mercado atraente. Nossa reforma, em seus mesquinhos 

estudos de corretagem, nem suspeita o quanto esta questão é 

estratégica” (Carlos Lessa, in ROSA, TOLMASQUIM & PIRES, 

1998). 

 

Estas frases resgatam de forma sintética os desdobramentos sistêmicos da 

dualidade rural-urbana brasileira, discutidos no Capítulo 1. Em função do persistente 

déficit energético do meio rural, as luzes da cidade continuam a representar, no limiar 

do século XXI, um forte atrativo para a migração das populações rurais em direção às 

metrópoles urbanas, alimentando um insustentável inchaço das cidades brasileiras. E, a 

partir da reforma do setor elétrico, cuja principal política de reestruturação é a 

privatização, torna-se pouco provável que as empresas concessionárias dêem prioridade 

à universalização do atendimento rural em seus planos de investimento. O objetivo dos 

agentes privados é a máxima rentabilidade e, segundo a lógica do mercado, a 

eletrificação de áreas remotas e de baixa densidade populacional não é um projeto 

atrativo, visto que não agrega valor diretamente ao investidor. No entanto, a meta de 
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universalização dos serviços (incluindo a eletrificação rural) tem importância estratégica 

para o desenvolvimento sustentável do país.  

Partindo da exposição anterior, este capítulo busca avaliar criticamente a 

reforma do setor elétrico brasileiro, no que se refere especificamente à expansão do 

atendimento às áreas rurais do país, com o intuito de mostrar em que medida o governo 

brasileiro está sintonizado com a necessidade de preencher a lacuna do fornecimento de 

energia a comunidades remotas. Uma análise dos contratos de concessão das empresas 

privatizadas revela de que forma o instrumento contratual contribui – ou não – para a 

expansão do atendimento rural. As principais modificações legais introduzidas pela 

reforma, concernentes à questão rural, são examinadas a seguir. São apresentados os 

programas voltados à eletrificação do campo, no âmbito dos governos estaduais e 

federal. Por fim, é discutida a atuação das cooperativas de eletrificação rural, 

apresentando-se as mudanças implantadas pela reforma e seus impactos sobre esses 

agentes. 

 

4.1. Antecedentes e Novos Instrumentos Legais e Executivos 

 

Historicamente, o tratamento da problemática energética rural no âmbito das 

ações governamentais esteve, em certa medida, situado no contexto da política agrícola 

nacional82. O primeiro importante marco legal que se refere à questão da eletrificação 

do campo foi a promulgação do Estatuto da Terra (Lei 4.504), em 1964, que proclamou 

a eletrificação como uma das principais diretrizes da política de desenvolvimento rural 

                                                 

82 Conforme mostrou o Capítulo 1, o programa de eletrificação rural mais importante do país foi 

implementado pelo GEER, subordinado ao INCRA, órgão do Ministério de Agricultura e Abastecimento. 
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do país. As atividades de planejamento e fomento ficaram a cargo do INDA (Instituto 

Nacional do Desenvolvimento Agrário), órgão criado pelo mesmo instrumento legal. 

O Estatuto da Terra ordenou a inclusão obrigatória da eletrificação rural e de 

outras obras de infra-estrutura nos planos de Reforma Agrária, determinando que a 

realização dessas obras se daria essencialmente através de cooperativas, com o apoio 

financeiro do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 

Mais recentemente, no ano de 1991, a aprovação da Lei 8.171 retomou a 

intenção de inserir a eletrificação na política de desenvolvimento agrícola. Este 

instrumento, que ficou conhecido como “Lei Agrícola”, determinou que o processo de 

desenvolvimento agrícola deveria “proporcionar ao homem do campo acesso aos 

serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, 

comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros bens físico-sociais”. 

A Lei Agrícola estabeleceu que o Estado exerceria a função de planejamento das 

ações que visam promover a produção e a produtividade agrícolas, considerando, dentre 

outros aspectos, a redução das disparidades regionais. Este planejamento teria caráter 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

O artigo 93 estabeleceu que é de competência do Poder Público a 

implementação da política de eletrificação, com a participação dos produtores, 

cooperativas e associações rurais. A lei previu diversos instrumentos de incentivo, tais 

como: (i) financiamentos das instituições de crédito oficiais; (ii) assistência técnica na 

implantação de projetos; (iii) tarifas de compra e venda de energia elétrica compatíveis 

com os custos de prestação de serviços; (iv) construção de pequenas centrais 

hidrelétricas e termelétricas de aproveitamento de resíduos agrícolas, que tenham por 

objetivo a eletrificação rural por cooperativas e associações; (v) programas de 

florestamento energético e manejo florestal nas propriedades rurais; e (vi) 
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estabelecimento de tarifas diferenciadas horosazonais. Esses instrumentos já haviam 

sido previstos, em sua maioria, no Estatuto da Terra de 1964, não tendo representado, 

portanto, um passo inovador. 

É possível observar nesse breve retrospecto que a eletrificação rural é um 

objetivo bastante antigo da política explícita do Estado. No entanto, como mostrou o 

Capítulo 1, os resultados obtidos indicam que essa retórica, proclamada repetidamente 

durante quatro décadas, não encontrou paralelo na política efetiva do governo. Não 

houve de fato a mobilização intensa de esforços e recursos que se poderia esperar a 

partir da adoção dessas medidas legais voltadas para a ampliação do atendimento rural. 

A reforma do setor elétrico vem buscando reacender a preocupação com a 

eletrificação do campo. A análise que se segue apresenta os principais instrumentos 

cunhados pela reforma em respeito a essa preocupação, examinando sua coerência 

dentro do novo modelo e avaliando a expectativa de eficácia dessas medidas. 

Desde a criação da ANEEL, foram assinados contratos com 52 das 64 

concessionárias de distribuição do país83. A partir do exame dos 52 contratos de 

concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, foi possível 

identificar 10 tipos de contratos, no que se refere ao tratamento da questão da 

eletrificação rural, conforme mostra a Tabela 14: 

 

                                                 

83 Última atualização no site da ANEEL em 19/10/00. 
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Tabela 14: Classificação dos Contratos de Distribuição de Energia Elétrica, 

Segundo Cláusulas Relativas ao Atendimento Rural 

Classificação 
dos Contratos 

Características Concessionárias 

Tipo I Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 

CEMIG* 
 

Tipo II Obrigação de atendimento de consumidores, conforme 
solicitação do Governo do Estado. A obra será executada 
mediante recebimento, pela Concessionária, de 
contribuição do Estado, compensando a diferença entre o 
custeio das obras e o limite de investimento de 
responsabilidade da Concessionária. Metas e prazos 
especificados em Anexo. 
Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 

CEMAT 

Tipo III Obrigação de atendimento de consumidores, conforme 
solicitação do Governo do Estado. A obra será executada 
mediante recebimento, pela Concessionária, de 
contribuição do Estado, compensando a diferença entre o 
custeio das obras e o limite de investimento de 
responsabilidade da Concessionária. Sem metas 
específicas. 
Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 

COELBA 
CPFL 
ENERGIPE 
ENERSUL 

Tipo IV Não exclusividade de atendimento nas áreas onde ficar 
constatada a atuação de cooperativas de eletrificação rural 
Obrigação de atendimento de consumidores, conforme 
solicitação do Governo do Estado. A obra será executada 
mediante recebimento, pela Concessionária, de 
contribuição do Estado, compensando a diferença entre o 
custeio das obras e o limite de investimento de 
responsabilidade da Concessionária. Sem metas 
específicas. 
Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 

BANDEIRANTE 
COELCE 
COSERN 
ELEKTRO 
METROPOLITANA 

Tipo V Não exclusividade de atendimento nas áreas onde ficar 
constatada a atuação de cooperativas de eletrificação rural 
Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 
Anexo com metas específicas para indicadores de 
universalização dos serviços 

AES (RS) 
RGE (RS) 

Tipo VI Não exclusividade de atendimento nas áreas onde ficar 
constatada a atuação de cooperativas de eletrificação rural 
Obrigação de atendimento de consumidores, conforme 
solicitação do Governo do Estado. A obra será executada 
mediante recebimento, pela Concessionária, de 
contribuição do Estado, compensando a diferença entre o 
custeio das obras e o limite de investimento de 
responsabilidade da Concessionária. Metas e prazos 
especificados em Anexo. 
Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 

CELPA 

* Há 4 contratos da CEMIG: CEMIG Norte, CEMIG Sul, CEMIG Leste e CEMIG 
Oeste. 

(continua) 



85 

Tabela 14 (continuação) 

 
Classificação 
dos Contratos 

Características Concessionárias 

Tipo VII Não exclusividade de atendimento nas áreas onde ficar 
constatada a atuação de cooperativas de eletrificação rural 
Tratamento não-excludente das populações de baixa renda 
e de baixa densidade populacional, inclusive as rurais 
Cláusula específica sobre eletrificação rural. 
Comprometimento da concessionária a participar de 
programas federais ou estaduais de eletrificação rural. Em 
caso de não atendimento, a Concessionária deve propor à 
ANEEL, num prazo de 90 dias, alternativa de atendimento 
da demanda identificada de seu mercado 

BRAGANTINA, CAIUÁ, 
CEB, CEEE, CELB, 
CELESC, CELG, CELPE, 
CELTINS, CEMAR, 
CENF, CFLCL, CFLO, 
CHESP, COCEL, COPEL, 
DEMEI, DME-PC, 
ELETROCAR, FORCEL, 
HIDROPAN, JAGUARI, 
JOÃO CESA, MOCOCA, 
MUXFELDT, 
NACIONAL, 
PARANAPANEMA, 
PAULISTA, SAELPA, 
SANTA CRUZ, SANTA 
MARIA, SULGIPE, SUL 
PAULISTA, 
URUSSANGA, 
XANXERÊ 

Tipo VIII Executar, até o ponto de entrega, as obras necessárias à 
prestação dos serviços, para atendimento do seu mercado, 
sem exclusão das populações de baixa renda e de áreas de 
baixa densidade populacional 

ESCELSA 
 

Tipo IX Não há recomendação específica sobre atendimento de 
áreas com baixa densidade populacional. A 
Concessionária é obrigada a estabelecer novas instalações 
de modo a garantir o atendimento da atual e futura 
demanda de seu mercado de energia elétrica, observadas 
as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do 
Sistema Elétrico Nacional e do PODER CONCEDENTE, 
que sejam de caráter geral e aplicáveis a outras 
concessionárias dos serviços públicos de energia elétrica. 

LIGHT 
 

Tipo X Não há cláusulas relativas ao atendimento do mercado 
rural ou de áreas de baixa densidade populacional 

CERJ 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Contratos de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica. 

 

A maioria dos contratos não estabelece metas específicas de universalização. 

Somente os contratos da CEEE - Centro Oeste e da CEEE - Norte-Nordeste, ambas 

operando no Rio Grande do Sul, contêm metas específicas para indicadores de 

universalização dos serviços. Em outros casos, há cláusulas que determinam o 

tratamento não-excludente a populações de baixa renda e de baixa densidade 

populacional, inclusive em áreas rurais. Outros contratos prevêem a realização de obras 
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(sendo que apenas três contêm metas tímidas e prazos específicos84), estabelecendo que 

a participação do concessionário se dará dentro dos limites de viabilidade econômica do 

projeto, com a complementação financeira do governo, que tem interesse no resultado 

social do projeto. Algumas concessionárias têm o compromisso contratual de participar 

de programas federais ou estaduais de eletrificação rural. O caso da CERJ é o mais 

grave de todos: o instrumento contratual não faz nenhuma menção à obrigatoriedade de 

atendimento a consumidores de baixa renda e de áreas rurais.  

Observa-se, portanto, que os contratos não são padronizados, tendo havido um 

processo de aperfeiçoamento progressivo. No entanto, não é possível afirmar que 

mesmo os contratos mais recentes tenham alcançado um nível adequado de tratamento 

da questão rural. A escassez de metas específicas torna praticamente voluntária a adesão 

efetiva da concessionária ao esforço de universalização. De forma geral, pode-se dizer 

que todos os contratos são bastante negligentes, sendo que, no caso da CERJ, a questão 

rural foi completamente omitida. É curioso observar que tenham sido estipulados 

indicadores de universalização apenas no Rio Grande do Sul, onde os índices já são 

bastante elevados. 

Esta negligência provavelmente esteve associada a uma sensibilização 

reprimida, no âmbito da reforma, em relação à necessidade de expandir o atendimento 

rural, em função da lógica subjacente às privatizações brasileiras, cujo objetivo foi a 

maximização das receitas de venda dos ativos. Dessa forma, na via expressa das 

privatizações, a alternativa contratual foi desperdiçada, não tendo sido firmada a 

                                                 

84 Os contratos da CEMAT e da CELPA determinam o atendimento, no prazo de um ano, a um total de 35 

municípios isolados, nos estados do Mato Grosso e do Pará. O contrato da CEMAR determina o 

atendimento a 3 municípios maranhenses até dezembro de 2000. 
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necessidade de engajamento efetivo do agente privado no esforço de universalização do 

atendimento rural. 

No domínio da legislação específica do setor elétrico, foram concebidos vários 

instrumentos que pretendem estimular a retomada do processo de eletrificação do 

campo. A lei 8.631/93 tornou obrigatória a aplicação de recursos da Reserva Global de 

Reversão (RGR) em programas de eletrificação rural. O decreto 774/93, que 

regulamentou esta matéria, atribuiu à ELETROBRÁS a responsabilidade de aplicar 

anualmente até 5% dos recursos da RGR em programas de eletrificação rural, alocados 

através do Comitê de Prioridades de Eletrificação Rural. A Tabela 15 exibe os 

montantes destinados a projetos de eletrificação rural desde 1994, através do fundo da 

RGR, além da previsão para o período 1996-2000. 

 

Tabela 15: Volume de Recursos da RGR para Eletrificação Rural 

(1994-2000) 

Ano Recursos da RGR 

(em R$) 

1994 30 milhões 

1995 21,2 milhões 

1996 38,3 milhões 

1997 79,7 milhões 

Previsão 1996/2000 911,6 milhões 

Fonte: MACINTYRE (1996); PEREIRA (1998). 
 

De acordo com a previsão inicial para o período 1996/2000, a distribuição 

regional dos fundos da RGR teria a seguinte configuração: o Sudeste seria brindado 

com quase metade dos recursos, enquanto as áreas mais carentes do país lograriam as 

menores fatias: 4% para a região Norte e 19% para o Nordeste. Sintonizada com a 

necessidade de corrigir este descompasso, a lei 9.427/96 determinou que no mínimo 
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50% do total de recursos arrecadados para a RGR sejam “destinados para aplicação em 

investimentos no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais 

½ em programas de eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e 

atendimento de comunidades de baixa renda”. 

Embora as condições de financiamento sejam bastante favoráveis85, as 

concessionárias têm se mostrado desinteressadas em buscar os recursos do Fundo de 

Eletrificação Rural da ELETROBRÁS. A justificativa apresentada pelas empresas é que 

“o retorno não paga sequer a manutenção do sistema”. (SASSE, 1998). 

No conjunto de diretrizes da ANEEL, é prevista a “garantia de oferta de energia 

elétrica às populações urbanas e rurais de baixa renda e de áreas de pequena 

densidade populacional ou econômica”. As principais ações da agência voltadas para a 

eletrificação rural foram: (i) a coordenação da regulamentação da atuação de 

permissionários e cooperativas de eletrificação rural; (ii) a análise e aprovação de cerca 

de 250 projetos de instalação/ampliação de sistemas de transmissão e distribuição em 

comunidades rurais; e (iii) a alteração do mecanismo de reembolso da CCC (Conta de 

Consumo de Combustíveis Fósseis) para os Sistemas Isolados (Resolução 345/98), com 

o objetivo de viabilizar o atendimento 24 horas por dia em 193 comunidades isoladas 

das regiões Norte e Centro-Oeste (onde residem 270 mil pessoas), supridas por usinas 

termelétricas movidas a óleo diesel (ANEEL, Sumário Executivo). 

Mais recentemente, a ANEEL colocou em discussão uma proposta de resolução 

obrigando as 64 empresas distribuidoras e as futuras permissionárias a elaborarem um 

plano de universalização do atendimento, com prazos de conclusão de um ano para as 

                                                 

85 As condições de financiamento incluem prazo de carência de 2 anos, prazo de amortização de 4 anos e 

taxa de juros na faixa de 6% ao ano. A participação do financiamento da ELETROBRÁS é limitada em 

40% dos custos diretos do projeto, excluindo despesas com capital próprio (PEREIRA, 1998). 
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áreas urbanas e de até cinco anos para as áreas rurais86. Esta minuta de resolução propõe 

isentar os consumidores do pagamento pelas obras na rede elétrica para seu atendimento 

próprio. Dessa forma, o custo de eletrificação passaria a ser de responsabilidade das 

concessionárias e permissionárias. As empresas deverão ter um plano de metas, 

escalonando a ordem de atendimento dos consumidores87. 

De acordo com a proposta, as concessionárias terão um prazo de 120 dias (a 

contar da data de publicação da nova resolução) para apresentar à ANEEL o plano de 

metas para atendimento de 20% das unidades rurais no ano de 2001. O Plano de 

Universalização do Atendimento Rural, prevendo a cobertura do mercado não atendido 

em pelo menos 20% por ano, a ser implementado entre 2001 e 2005, deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 180 dias88. 

A execução dos planos de universalização terá impacto tanto nos custos quanto 

nas receitas esperadas das concessionárias e permissionárias, alterando a equação de 

equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Portanto, a tarifa média das 

empresas deverá refletir a entrada desses novos consumidores. O recurso à subvenção 

cruzada entre as diferentes classes de consumidores é a alternativa atualmente cogitada 

pela ANEEL para subsidiar o consumo rural, compensando a menor capacidade de 

pagamento dos consumidores rurais. Nesse sentido, a ANEEL planeja realizar estudos 

para determinar o impacto da expansão do atendimento rural e urbano sobre as tarifas 

elétricas das diversas classes de consumidores.  

                                                 

86 Estes prazos poderão ser alterados até a publicação da versão final da Resolução. 

87 Os consumidores que desejarem ser atendidos antes do prazo estipulado terão direito a receber 

restituição dos eventuais gastos com a ligação antecipada. 
88 Antes de enviarem seus planos à ANEEL, as concessionárias deverão submetê-los à apreciação de seus 

clientes, promovendo audiências públicas locais. 
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Os planos de universalização apresentados pelas concessionárias e 

permissionárias deverão considerar as alternativas mais econômicas de expansão do 

atendimento. Desta forma, a ANEEL busca minimizar o impacto desses investimentos 

na equação de equilíbrio econômico das empresas, para garantir que o efeito sobre as 

tarifas seja o menor possível. Eventuais disparidades entre os custos de atendimento 

apresentados pelas diversas concessionárias e permissionárias poderão ser verificadas 

pelo órgão regulador através de estudos comparativos entre casos com características 

similares de atendimento, o que possibilitará a determinação de “custos-padrão” que 

poderão ser repassados às tarifas. 

Para garantir a execução dessas metas, a ANEEL planeja requerer que 

concessionárias e permissionárias apresentem periodicamente indicadores de 

universalização de atendimento rural e urbano. 

Além dessas ações, a ANEEL vem apoiando a geração renovável e 

descentralizada, através de diversas medidas de incentivo. Além da já citada alteração 

do mecanismo de reembolso da CCC, a Agência determinou: (i) a isenção do processo 

de licitação para outorga de concessão para aproveitamentos hidrelétricos com potência 

inferior a 1 MW; (ii) a isenção do pagamento da tarifa de transmissão para as PCHs que 

entrarem em operação até o fim de 2003; (iii) a isenção do pagamento de contribuição 

financeira por área alagada pelas PCHs; (iv) a inclusão de aproveitamentos com 

potência inferior a 30MW na categoria de PCHs89; e (v) o estabelecimento de valores 

                                                 

89 De acordo com a nova definição, são consideradas PCHs as centrais hidrelétricas com potência de até 

30 MW, com área inundada de até 3 km2. 
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normativos para o repasse do custo de compra de energia para as tarifas90 (Resolução 

ANEEL 233/99).  

Desta análise da reforma, observa-se que a via contratual dedicou uma grande 

ênfase ao envolvimento governamental na solução do déficit energético rural. A 

obrigatoriedade de participação das concessionárias limita-se, na maioria dos casos, à 

realização de investimentos requisitados pelos governos estaduais, havendo a 

necessidade de contrapartida financeira governamental nos casos em que o retorno do 

projeto não seja atrativo para o capital privado. Pela via legal, destacou-se a importância 

do fundo da RGR. No entanto, o prazo de existência deste fundo termina ao final de 

2002, quando ficará extinto o principal instrumento financeiro contemplado para a 

solução do problema energético rural. 

Ainda pela via legal, a ANEEL planeja estabelecer a exigência de 

universalização do atendimento rural no prazo de cinco anos, imputando às 

concessionárias e permissionárias a responsabilidade financeira sobre esses 

investimentos. No entanto, como mostrou a análise dos contratos de concessão, as 

distribuidoras não são obrigadas a arcar integralmente com os custos de projetos que 

não sejam economicamente atrativos. Dessa forma, cabe questionar qual o poder de 

enforcement do instrumento contratual, em comparação ao de uma resolução do órgão 

regulador setorial. 

A publicação desta resolução representará, sem dúvida, um passo importante no 

esforço de universalização. No entanto, tendo em vista os grandiosos investimentos 

necessários para atingir a ambiciosa meta proposta pela ANEEL, é fundamental definir 

                                                 

90 Os valores normativos foram concebidos para projetos de geração ligados à rede. Foram estabelecidos 

valores normativos para cada fonte de geração, que devem servir de base para a celebração de contratos 

de longo prazo, sendo baseados nos custos de expansão da geração. 
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a origem dos recursos financeiros. Isto se torna particularmente importante em virtude 

do fim anunciado da RGR em 2002. A subvenção cruzada entre as classes tarifárias, por 

si só, não poderá financiar o montante de investimentos necessários para universalizar o 

atendimento rural no prazo de cinco anos. As concessionárias terão condições de arcar 

integralmente com os custos da universalização no prazo estipulado? Qual seria o 

impacto do repasse desses custos às tarifas elétricas? Haverá necessidade de aportes de 

recursos públicos? Resta definir, portanto, a forma de repartição do ônus da eletrificação 

entre concessionárias, consumidores e o setor público. 

Pela via executiva, o governo lançou o programa Luz no Campo, cujas metas 

serão apresentadas na seção a seguir. Apesar das projeções do Luz no Campo indicarem 

o significativo progresso esperado dos índices de eletrificação, estes níveis não são altos 

em muitos estados, sendo que alguns nem foram contemplados. Para incrementar essas 

projeções, é fundamental, portanto, que sejam definidos os meios para atingir a meta de 

universalização atualmente em discussão na ANEEL. 

 

4.2. Programas Recentes 

 

 O Programa Luz no Campo, lançado em 1999, é a principal iniciativa de 

eletrificação rural do país, prevendo a eletrificação de 1 milhão de propriedades rurais 

em 4 anos. O Luz no Campo subdivide-se em um programa principal - o Programa 

Nacional de Eletrificação Rural (PER) - e dois subprogramas - Fontes Alternativas e 

Eficiência Energética nas Instalações Rurais. Os investimentos totais somarão R$ 3,2 

bilhões. 
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Os recursos são provenientes da RGR, sendo prevista a participação de governos 

estaduais e municipais. Estes recursos serão liberados às concessionárias e cooperativas, 

que executarão as obras de eletrificação. 

Há a preocupação com a minimização de custos de instalação e extensão das 

redes, sendo prevista também a utilização de fontes alternativas, nos casos em que a 

extensão da rede não seja técnica ou economicamente viável. Nesse âmbito, o Luz no 

Campo pretende promover uma atuação interativa com o PRODEEM, cujas iniciativas 

são apresentadas adiante. 

A eficiência energética nas instalações rurais é outra preocupação expressa nas 

diretrizes do Luz no Campo, através do subprograma de eficiência energética e da 

atuação em parceria com o PROCEL. 

Seguindo a linha do programa de eletrificação dos EUA (citado no Capítulo 2, 

página 57), o Programa Luz no Campo prevê a parceria com fabricantes de materiais e 

equipamentos elétricos e eletrodomésticos, com o intuito de promover a difusão destes 

equipamentos nas áreas rurais eletrificadas, além de contribuir para as metas de 

eficiência energética. É prevista também a atuação em parceria com as EMATERs 

estaduais. 

 A concepção estrutural do Luz no Campo é bastante positiva, ao prever a 

articulação de parcerias com entidades de desenvolvimento rural e fabricantes de 

equipamentos. A interação com o PRODEEM permitirá a utilização de fontes 

renováveis e o envolvimento das comunidades. A preocupação com a eficiência 

energética, firmada através da atuação em parceria com o PROCEL, e a atenção à 

necessidade de minimizar os custos de instalação são outros aspectos positivos do 

Programa Luz no Campo. 
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 Cabe ressaltar que a análise dos contratos de concessão das distribuidoras 

mostrou que 17 concessionárias não assumiram compromisso contratual de participar de 

programas federais ou estaduais de eletrificação. Esta lacuna pode vir a representar um 

entrave à realização das metas do Luz no Campo. De fato, a participação da CERJ (cujo 

contrato é totalmente omisso em relação à eletrificação rural) foi objeto de difíceis 

negociações. 

Até o momento, a participação financeira das concessionárias nos projetos de 

eletrificação do Luz no Campo limita-se a 10% do montante total do investimento. 

Dessa forma, uma grande parcela do investimento teria que ser arcada pelo consumidor. 

Isto provocou o desinteresse de boa parte dos consumidores, inviabilizando a 

concretização dos planos apresentados pelas concessionárias ao Programa Luz no 

Campo. A partir da publicação da resolução referente às metas de universalização 

(comentada na seção anterior), é previsto que a responsabilidade financeira das 

distribuidoras passe a ser integral. 

A Tabela 16 exibe as projeções relativas aos índices de atendimento por estado, 

após a execução do Luz no Campo. As projeções mais arrojadas estão concentradas nas 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Alguns estados do Nordeste (Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Sergipe), cujos índices já são próximos da média nacional, também 

exibem projeções elevadas. Os demais estados (das regiões Norte e Nordeste) 

continuarão com índices muito baixos, sendo que Amazonas, Amapá, Maranhão e Rio 

Grande do Norte não serão contemplados, provavelmente em função da grande 

dispersão de suas comunidades rurais. 
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Tabela 16: Programa Luz no Campo - Índices de Cobertura Atuais e Projetados, 

por Estado* 

Estado Antes do 
Programa 

Depois do 
Programa 

Acre 2,8% 13% 
Rondônia 13,8% 21,3% 
Roraima 9,7% 13,5% 
Tocantins 13% 41% 

Norte 

Pará 0,8% 19,6% 
Piauí 7,7% 10,2% 
Ceará 63% 100% 
Paraíba 68% 75% 
Pernambuco 68% 100% 
Alagoas 13% 39,4% 
Sergipe 81% 95% 

Nordeste 

Bahia 28,1% 34,2% 
Minas Gerais 67% 89% 
Espírito Santo 78% 100% 
Rio de Janeiro 43% 100% 

Sudeste 

São Paulo 78% 100% 
Mato Grosso 29% 80% 
Goiás 81% 100% 
Distrito Federal 71% 100% 

Centro-Oeste 

Mato G. do Sul 59% 73% 
Paraná 97% 100% 
Santa Catarina 96% 100% 

Sul 

Rio Grande do Sul 73% 86,8% 
Fonte: Programa Luz no Campo. 
* Amazonas, Amapá, Maranhão e Rio Grande do Norte não 
foram incluídos no programa. 

 

A outra iniciativa do governo federal é o PRODEEM (Programa de 

Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios), lançado em 1995 com o 

objetivo de proporcionar o acesso à energia elétrica a comunidades remotas, atendendo 

especialmente as necessidades de escolas, postos de saúde, centros comunitários, 

iluminação pública, sistemas de bombeamento de água, igrejas e outras aplicações 

sociais, além de diversas aplicações produtivas. O enfoque do PRODEEM é a instalação 

de sistemas de geração baseados em fontes renováveis. 
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O PRODEEM é comandado pelo DNDE (Departamento Nacional de 

Desenvolvimento Energético), órgão criado em 22/12/95 pelo governo federal, 

subordinado ao Ministério de Minas e Energia. O PRODEEM subdivide-se em quatro 

subprogramas: Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Energético, 

Complementação da Oferta de Energia e Base Tecnológica e Industrial. 

A primeira iniciativa do PRODEEM contemplou o atendimento à comunidade 

de Boa Sorte, município de Corguinho, MS, no ano de 1995. Desde 1995 até outubro de 

1998, o PRODEEM atendeu 2.930 comunidades em todo o Brasil, concentradas 

principalmente na região da seca nordestina. 

 Recentemente, foram constituídas novas fontes de recursos para a eletrificação. 

O Ministério da Agricultura investiu R$ 63 milhões no biênio 1996-97, com recursos da 

União, direcionados às prefeituras. Outra importante fonte de recursos é o PAPP 

(Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural), com programas constituídos em 

diversos estados91 (PEREIRA, 1998). 

Em âmbito estadual, existem programas de eletrificação rural nos seguintes 

estados: Paraná, Bahia, Pará, Amazonas, Tocantins, São Paulo (Programa Luz da Terra) 

e Ceará (Luz no Campo) (PEREIRA, 1998). Há também projetos isolados, originados 

de iniciativas de prefeituras92. 

Além dessas iniciativas governamentais, algumas concessionárias possuem 

programas próprios para a eletrificação de comunidades rurais, conforme mostra a 

Tabela 17. Na maioria desses estados, o mercado rural é relativamente atrativo. Em 

muitos casos, o envolvimento das concessionárias foi tradicionalmente utilizado como 

                                                 

91 Programa São José (Ceará); Produzir (Bahia); Comunidade Viva (Maranhão) etc. 
92 Um exemplo é a iniciativa da prefeitura de São Francisco (BA), que implementou projeto de instalação 

de sistemas fotovoltaicos para fornecer energia ao povoado de Riachão do Jacuípe, em 1997. 
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política dos governos estaduais. No caso do Ceará, o envolvimento da concessionária no 

esforço de eletrificação provavelmente se deve à iniciativa de governos inovadores. 

 

Tabela 17: Programas de Eletrificação Rural de Concessionárias 

Concessionária UF Programa 
CELESC SC Programa Viva Luz 
CEMIG 
 

MG Programa Luz de Minas 

CELPE PE Luz que Produz 
COPEL PR LIG-LUZ Rural 
ESCELSA ES A concessionária assume 15% dos custos das obras e financia 

o restante ao proprietário rural 
COELCE CE Dois programas de instalação de sistemas solares (parcerias 

com a GTZ – Alemanha e NREL – EUA); Projeto Queixada 
Solar (apoiado pela Petrobrás, Prefeitura Municipal de Itapiuna 
e PRODEEM), para instalar sistemas solares e biodigestor. 

Fontes: GAZETA MERCANTIL (1998); WEC & FAO (1999). 

 

Outros programas vêm sendo implementados em parceria com entidades e 

governos estrangeiros, voltados para a introdução de sistemas de geração renovável. São 

projetos em fase piloto, com envergadura bastante modesta, que visam demonstrar a 

viabilidade da geração descentralizada a partir de fontes renováveis. Envolvem 

empresas e governos de países que têm interesse em desenvolver tecnologia e mercado 

para sistemas baseados em energias renováveis: 

- Programa Eldorado, do Governo Alemão, para instalar sistemas eólicos em 

Camelinho (MG) e Mucuripe (CE), além de sistemas fotovoltaicos e de 

bombeamento em várias comunidades no estado de Pernambuco; 

- Convênio ELETROBRAS/NREL, para introduzir painéis fotovoltaicos e 

sistemas híbridos nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 

Amazonas e Pará; 
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- Projeto piloto do consórcio CHESF, Companhia Vale do Rio Doce e Shell, na 

Bahia, para instalar um gaseificador com turbinas a vapor e a gás (ciclo 

combinado) de 32 MW, utilizando biomassa lenhosa; 

- Convênio CELPE/UFPE/Folkencenter (Dinamarca), para instalar sistema 

eólico de 75 kW em Fernando de Noronha; 

- Cooperação COELCE/Governo do Ceará/Governo Japonês, para instalar 2 

parques eólicos de grande porte (de 30 MW cada); 

- Convênio COPEL e Zond International, para instalar uma planta eólica de 

200 MW no Paraná (WEC & FAO, 1999). 

Este panorama exibiu a pluralidade de iniciativas dedicadas à eletrificação do 

campo. Contudo, são empreendimentos isolados e desarticulados do contexto mais 

amplo da problemática energética rural, não havendo mecanismos que garantam o 

estabelecimento de uma sinergia entre essas iniciativas e o espectro de impactos 

sistêmicos da eletrificação. 

 

4.3. Cooperativas de Eletrificação Rural 

 

Atualmente, existem no país 187 cooperativas de eletrificação rural, atendendo 

cerca de 500 mil consumidores rurais e urbanos (ANEEL, 1999). As cooperativas de 

eletrificação rural estão organizadas em duas confederações nacionais, a CONBRAC e a 

INFRACOOP. Em âmbito estadual, operam diversas federações, organizações e 

sindicatos, reunindo não somente cooperativas de energia, como também cooperativas 

constituídas com outras finalidades. 

As regiões Nordeste, Sudeste e Sul concentram mais de 87% das cooperativas 

existentes no país, conforme mostra a Tabela 18. 
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Tabela 18: Distribuição Regional das Cooperativas 

Região Participação % 

Norte 1,5% 

Nordeste 36,5% 

Centro-Oeste 11,3% 

Sudeste 23,2% 

Sul 27,6% 

Fonte: Cadastro da ANEEL93. 

 

As cooperativas são responsáveis pelo fornecimento de energia a cerca de um 

quinto do total de propriedades rurais atendidas no país. A penetração das cooperativas 

por estado é bastante variável, por razões históricas e em função de diversidades 

regionais relativas a estrutura fundiária, cultura associativa, políticas agrícolas do estado 

e o papel da concessionária local. A Tabela 19 reflete esta diversidade. 

 

Tabela 19: Participação das Cooperativas no Total de Propriedades Rurais 

Eletrificadas 

Regiões Participação das Cooperativas 

Norte 7,2 % 

Nordeste 26,3 % 

Centro-Oeste 35,9 % 

Sudeste 8,3 % 

Sul 23,3 % 

Brasil 19,5 % 

Fonte: PEREIRA (1998). 

 

As cooperativas encontraram terreno propício para se desenvolverem de forma 

autônoma naqueles espaços onde predominavam propriedades rurais de médio porte (de 

                                                 

93 Cadastro da ANEEL referente a janeiro de 2000, no qual constam 203 cooperativas. 
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50 a 100 hectares). A cultura associativa tradicionalmente encontrada em comunidades 

geradas por colonos de origem européia também favoreceu o desenvolvimento do 

sistema cooperativista. Na região Sul, as cooperativas nasceram por esforço comunitário 

e associativo local. Já no Nordeste, a maioria das cooperativas surgiu por estímulo das 

próprias concessionárias, com o intuito de servir como canalizadoras de recursos de 

programas de eletrificação rural. Essas “cooperativas-virtuais” são muitas vezes 

dirigidas por funcionários da própria concessionária. Na prática, atuam como 

prestadoras de serviços às concessionárias e não possuem autonomia decisória e 

gerencial, nem programas próprios de eletrificação rural (COOPERS & LYBRAND, 

1997).  

Em todo o Nordeste, apenas o cooperativismo do Rio Grande do Norte está bem 

desenvolvido, gozando de relativa autonomia. No entanto, mesmo nesse estado, a 

concessionária restringe o crescimento das cooperativas, impedindo que elas detenham 

ativos de alta tensão e atendam a consumidores acima de um determinado porte, 

configurando uma situação de disputa por mercados. Essa mesma fórmula foi utilizada 

por concessionárias de outros estados do Nordeste, bem como do Paraná, para limitar o 

crescimento das cooperativas. 

Em contraste, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o 

relacionamento mais harmonioso com as concessionárias locais contribuiu para a 

disseminação das cooperativas, visto que o crescimento e a expansão dessas iniciativas 

não foram bloqueados pelas concessionárias. Dessa forma, nesses estados, bem como 

em São Paulo, as cooperativas são entidades autônomas, com gestão própria, mantendo 

relacionamento com seus clientes de forma independente da concessionária local. São 

detentoras de ativos de alta tensão e, em alguns casos, possuem geração própria. No Rio 
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Grande do Sul, por exemplo, um terço das propriedades rurais hoje eletrificadas são 

atendidas pelas 16 cooperativas em operação no estado94. 

O artigo 23 da Lei 9.074/95 determinou a regularização das cooperativas de 

eletrificação rural. As regras para a regularização foram fixadas pela Resolução 333/99, 

que dispõe sobre a permissão de serviços públicos de energia elétrica. De acordo com o 

regulamento, as cooperativas que atendem a público indistinto (urbano e rural) e que, 

concomitantemente, detêm a propriedade e operam as instalações de energia elétrica, 

serão regularizadas na condição de permissionárias de serviço público de distribuição, 

sujeitando-se às regras do setor elétrico e à fiscalização da ANEEL, incluindo a 

regulação tarifária e de qualidade dos serviços prestados. As demais, que atendem a 

público predominantemente rural, serão enquadradas como titulares de autorização 

(TOLMASQUIM & OLIVEIRA, 2000a). 

O processo de regularização das cooperativas está em andamento. As 

cooperativas foram convocadas a requerer a instauração do processo administrativo de 

regularização, fornecendo à ANEEL uma série de dados técnicos, econômico-

financeiros, jurídicos e administrativos, compreendendo informações sobre o tamanho e 

a estrutura do mercado consumidor, além do inventário dos ativos de energia elétrica. 

A Lei 9.074/95 ressaltou a necessidade de compatibilização das áreas concedidas 

a distribuidoras com as áreas de atuação das cooperativas. Para solucionar a questão das 

áreas superpostas, a ANEEL realizou diligências para definir poligonais delimitando as 

áreas de atuação das cooperativas. A compatibilização das áreas será concluída durante 

o processo de regularização das permissionárias, podendo envolver permutas de 

                                                 

94 As cooperativas do RS, reunidas na Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e 

Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (FECOERGS) contam com 151,3 mil associados e 161,7 

mil usuários (COOPERS & LYBRAND, 1997). 
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mercados e/ou de instalações físicas entre concessionárias e cooperativas, bem como 

tratamentos de exceção. As áreas delimitadas na outorga de permissões e concessões 

não têm caráter de exclusividade. 

Atualmente, as cooperativas compram das concessionárias a maior parte da 

energia que vendem, usufruindo o desconto concedido a esta classe de consumidor95. 

Após a regularização, as cooperativas enquadradas como titulares de autorização serão 

classificadas como consumidores rurais, na subclasse cooperativa de eletrificação rural, 

continuando a usufruir o desconto tarifário. Para as cooperativas enquadradas como 

permissionárias, a compra de energia elétrica passará a ser de livre negociação, após um 

período de transição, conforme dispõe o artigo 10 da Lei 9.648/9896. Além disso, as 

tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição (estabelecidas nas Resoluções 

282/99 e 286/99) aplicar-se-ão também às permissionárias. 

Tendo em vista a crítica desvantagem das cooperativas em relação às 

concessionárias (em função das diferenças referentes à dimensão e a estrutura do 

mercado consumidor), a ANEEL resolveu, através da Resolução 333/99, estabelecer 

mecanismos compensatórios para as permissionárias. Na ausência desses instrumentos 

de compensação, muitas cooperativas estariam fadadas ao desaparecimento após o 

término dos Contratos Iniciais (TOLMASQUIM & OLIVEIRA, 2000b). 

O estabelecimento destes mecanismos (que encontram-se em fase de definição 

pela ANEEL) demonstra que o agente regulador reconhece o papel importante que as 

cooperativas têm a desempenhar na tarefa de universalização do atendimento rural. 

                                                 

95 Em todos os estados, exceto no Rio Grande do Sul, o desconto concedido à classe “Cooperativa de 

Eletrificação Rural” é de 50%. Para as cooperativas do RS, há 3 faixas de desconto: 62%, 70% e 80%. 
96 Durante o período de transição, serão firmados Contratos Iniciais, com tarifas reguladas pela ANEEL. 

Conforme visto no Capítulo 3, as compras contratadas de energia serão gradualmente liberadas a partir de 

2003, em parcelas de 25% ao ano. 
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CONCLUSÃO 

 

A industrialização e a estruturação dos espaços urbanos constituíram as 

prioridades da estratégia brasileira de desenvolvimento. Como resultado do persistente 

descaso em relação às necessidades do meio rural, atualmente o Brasil apresenta sérias 

disparidades entre o campo e a cidade. Um dos indicadores destas desigualdades é o 

índice de acesso à eletricidade: nos espaços urbanos, 99,2% das residências dispõem de 

energia elétrica, enquanto 75,4% dos domicílios rurais são eletrificados (sem considerar 

a região Norte). A desigualdade entre os espaços rurais das diferentes regiões 

geopolíticas do país também é expressiva: enquanto apenas 7,5% dos domicílios rurais 

da região Sul ainda carecem de energia elétrica, 37,1% dos lares rurais nordestinos não 

têm acesso à eletricidade. 

Favorecido pela próspera situação financeira interna e externa vigente até o final 

dos anos 70, o Estado brasileiro teve um papel fundamental na constituição da infra-

estrutura necessária ao desenvolvimento econômico nacional, tendo atuado como 

planejador e empresário, gerenciando a expansão e a operação dos ativos de infra-

estrutura. Entretanto, os esforços governamentais voltados à ampliação da cobertura 

elétrica rural foram insuficientes, tendo muitas vezes limitado-se à retórica, tornando 

persistente o déficit de abastecimento no campo. 

A crise financeira que se abateu sobre o mundo nos anos 80 afetou seriamente a 

capacidade de investimento do setor público. A situação financeira das empresas 

públicas deteriorou-se e as contas do governo passaram a apresentar déficits 

elevadíssimos. Buscando reverter essa situação, em meados dos anos 90 o governo 

brasileiro iniciou as reformas institucionais dos setores de infra-estrutura, promovendo a 

privatização das utilities públicas. Nesse processo, o papel do Estado está sendo 
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redefinido: o governo vem deixando de exercer a função de empresário, passando a 

atuar como regulador de serviços públicos concedidos à iniciativa privada. 

Ao contrário dos países desenvolvidos, pioneiros na reforma dos setores de 

infra-estrutura, o Brasil tem desafios bastante peculiares a enfrentar. Em países com 

elevados déficits de cobertura, a venda de empresas prestadoras de serviços públicos 

exige um cuidado redobrado na edificação da estrutura regulatória. A reforma brasileira, 

por esse motivo, não pode reduzir-se a uma cópia da reforma inglesa ou da americana – 

requer, de fato, soluções únicas e inovadoras. As lições das reformas implementadas nos 

países desenvolvidos devem ser aproveitadas, mas não sem antes adequá-las à nossa 

realidade tão peculiar. 

Com a progressiva transferência da operação dos ativos de distribuição de 

energia elétrica ao capital privado, torna-se pouco provável que a ampliação do 

atendimento a comunidades isoladas e de baixa renda figure como meta prioritária nos 

planos das concessionárias. Devido ao decréscimo do retorno marginal dos 

investimentos (associado à expansão das redes a localidades distantes e de baixa 

densidade de consumo), é implausível assumir que as estratégias que visem unicamente 

o lucro contemplarão o atendimento a essas comunidades. 

Apesar dos projetos de eletrificação rural dificilmente serem rentáveis sob a 

ótica privada, eles produzem fortes externalidades positivas, isto é, benefícios que não 

são apropriados pelo investidor privado. Dessa forma, do ponto de vista da análise de 

custo-benefício social, a solução da problemática energética rural constitui uma 

prioridade, especialmente quando são considerados os desdobramentos sistêmicos do 

déficit energético rural.  

A literatura sobre o tema destaca o papel crucial do Estado regulador, 

responsável pelo estabelecimento de um arcabouço instrumental consistente, com o 
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propósito de transpor esta falha do mercado e atingir a universalização dos serviços de 

distribuição de energia elétrica. 

A análise da reforma brasileira mostrou que, de forma geral, os contratos 

firmados com as novas distribuidoras privadas são bastante negligentes no que diz 

respeito à universalização dos serviços. A ausência de metas contratuais pré-

estabelecidas tornou praticamente voluntária a adesão dos investidores privados ao 

esforço de atendimento das comunidades rurais. Isto, conforme ficou comprovado, 

constituiu um equívoco da reforma brasileira, visto que não há elementos de mercado 

que estimulem o investimento privado espontâneo em eletrificação rural. 

O Estado brasileiro, através da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, vem 

buscando corrigir esta falha, por meio de uma série de instrumentos legais e medidas 

executivas. O governo estabeleceu um conjunto de instrumentos de incentivo à geração 

descentralizada e instituiu a obrigatoriedade de aplicação de uma parcela dos recursos 

da RGR em projetos de eletrificação rural. Na esfera das ações executivas, o MME 

lançou o Programa Luz no Campo, cuja fonte de recursos é a RGR, e o PRODEEM, 

voltado à implantação de sistemas isolados de geração em comunidades rurais. 

A principal lacuna identificada nessas medidas é o curto prazo de sobrevivência 

da RGR, cuja data de extinção foi marcada para o final de 2002. Até lá, é improvável 

que os índices de eletrificação tenham atingido níveis satisfatórios. As metas do 

Programa Luz no Campo, apesar de ambiciosas, não contemplam diversos estados e, em 

outros, os índices projetados ainda continuarão bastante reduzidos. 

A ANEEL discute no momento a publicação de uma resolução obrigando as 

concessionárias e permissionárias a universalizarem o atendimento elétrico até o ano de 

2005. De acordo com a proposta, as empresas arcariam com a totalidade dos custos de 

universalização. No entanto, a publicação deste instrumento, apesar de necessária, não é 
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suficiente para dissolver os entraves à universalização do atendimento. A indefinição 

quanto à forma de repartição do ônus da eletrificação entre concessionários, 

consumidores e setor público suscita o risco das metas de universalização tornarem-se 

inatingíveis na prática, tendo em vista a grandiosidade dos investimentos iniciais 

necessários, que não poderão ser arcados integral e imediatamente pela subvenção 

tarifária cruzada (em especial se for projetada uma elevação tarifária em função do uso 

da subvenção cruzada, o que entraria em choque com a própria orientação da reforma, 

que visa a redução das tarifas). Por esse motivo, para que este importante instrumento 

não se torne mais um elemento de retórica, é importante definir, paralelamente, a 

origem dos recursos para a consecução deste audacioso (porém necessário e desejável) 

objetivo. 

De forma geral, conclui-se que a reforma do setor elétrico brasileiro, no que 

tange aos aspectos relacionados à eletrificação rural, efetuou progressos significativos, 

mas ainda possui fragilidades que devem ser corrigidas a tempo. Diversos setores das 

sociedades rurais e urbanas, o setor público e o sistema econômico do país têm amplos 

benefícios a colher com a universalização do atendimento elétrico, especialmente se 

forem aproveitadas suas interconexões com outros componentes de desenvolvimento 

dos espaços rurais. Para tanto, são fundamentais a vontade política e o verdadeiro 

engajamento das diversas esferas do setor público, dos agentes privados e das 

cooperativas. 
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Tabela 20: Evolução da Participação Relativa dos Setores Produtivos no Produto 
Interno, Segundo Regiões (1959-1985) 

(Em %) 
 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

ANOS Agr Ind Serv Agr Ind Serv Agr Ind Serv Agr Ind Serv Agr Ind Serv 

1959 24,6 17,0 58,4 40,2 14,4 45,4 41,4 9,9 48,7 12,2 33,3 54,5 34,4 20,9 44,7 

1980 17,3 39,8 42,9 16,7 32,1 51,2 20,2 16,7 63,1 5,7 45,7 48,6 17,8 39,4 42,8 

1985 16,7 39,8 43,5 15,9 35,4 48,7 13,2 16,1 70,7 6,8 44,6 48,6 16,6 36,7 46,7 

Fonte: Elaboração própria a partir de GUIMARÃES NETO (1995). 
 

Tabela 21: Energia Final por Usos Finais e por Fontes - Setor Agropecuário (1993) 
(em 103 TEP) 

 Usos Finais 

Fontes Força 

Motriz 

Calor de 

Processo 

Aquecimento 

Direto 

Iluminação Outras Total 

Eletricidade 2207,3 4,6 18,6 85,9 4,6 2321,0 

Óleo diesel 3688,7 14,9 22,4 0,0 0,0 3726,0 

Lenha 0,0 825,5 1025,5 0,0 0,0 1851,0 

Outras 1,0 28,8 14,2 0,0 0,0 44,0 

Total 5897,0 873,9 1080,6 85,9 4,6 7942,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEU (1993). 
 

Tabela 22: Coeficientes de Destinação da Energia Final para Usos Finais, por 
Fonte Energética - Setor Agropecuário (1993) 

 Usos Finais 

Fontes Força 

Motriz 

Calor de 

Processo 

Aquecimento 

Direto 

Iluminação Outras Total 

Eletricidade 95,1% 0,2% 0,8% 3,7% 0,2% 100,0% 

Óleo diesel 99,0% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Lenha 0,0% 44,6% 55,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Outras 2,3% 65,5% 32,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 74,3% 11,0% 13,6% 1,1% 0,1% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEU (1993). 
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Tabela 23: Participação das Fontes Energéticas na Obtenção de Usos Finais da 
Energia - Setor Agropecuário (1993) 

Usos Fontes 

Finais Lenha Óleo Diesel Eletricidade Outras Fontes Total 

Força Motriz 0,0% 62,6% 37,4% 0,0% 100,0% 

Calor de Processo 94,5% 1,7% 0,5% 3,3% 100,0% 

Aquecimento Direto 94,9% 2,1% 1,7% 1,3% 100,0% 

Iluminação 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Outros Usos 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEU (1993). 
 

Tabela 24: Energia Final por Usos Finais e por Fontes - Setor Residencial (1993) 
(em 103 TEP) 

 Usos Finais  

Fontes Força 

Motriz 

Calor de 

Processo 

Aquecimento 

Direto 

Iluminação Outras Total 

Eletricidade 6.500,7 3.530,3 497,7 3.779,1 1.244,2 15.552,0 

Lenha 0,0 0,0 6.855,0 0,0 0,0 6.855,0 

GLP 0,0 54,3 5.376,7 0,0 0,0 5.431,0 

Outras Fontes 0,0 31,9 631,1 89,0 0,0 752,0 

Total 6.500,7 3.616,5 13.360,4 3.868,1 1.244,2 28.590,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEU (1993). 
 

Tabela 25: Coeficientes de Destinação da Energia Final para Usos Finais, por 
Fonte Energética - Setor Residencial (1993) 

 Usos Finais  

Fontes Força 

Motriz 

Calor de 

Processo 

Aquecimento 

Direto 

Iluminação Outras Total 

Eletricidade 41,8% 22,7% 3,2% 24,3% 8,0% 100,0% 

Lenha 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

GLP 0,0% 1,0% 99,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Outras Fontes 0,0% 4,2% 83,9% 11,8% 0,0% 100,0% 

Total 22,7% 12,6% 46,7% 13,5% 4,4% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEU (1993). 
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Tabela 26: Participação das Fontes Energéticas na Obtenção de Usos Finais da 
Energia: Setor Residencial (1993) 

Usos Fontes 

Finais Eletricidade Lenha GLP Outras Fontes Total 

Força Motriz 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Calor de Processo 97,6% 0,0% 1,5% 0,9% 100,0% 

Aquecimento Direto 3,7% 51,3% 40,2% 4,7% 100,0% 

Iluminação 97,7% 0,0% 0,0% 2,3% 100,0% 

Outros Usos 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 54,4% 24,0% 19,0% 2,6% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEU (1993). 
 

Tabela 27: Propriedades Rurais Eletrificadas/a Eletrificar, por Região do País 
(1980) 

Região Propriedades Rurais 

Eletrificadas 

Propriedades Rurais a 

Eletrificar 

 N.º % N.º % 

Norte 604 0,1 % 409.183 99,9 % 

Nordeste 79.628 3,2 % 2.371.072 96,8 % 

Centro-Oeste 23.702 8,8 % 244.278 91,2 % 

Sudeste 249.028 27,9 % 643.504 72,1 % 

Sul 501.455 43,7 % 645.123 56,3 % 

Brasil 854.417 16,5 % 4.313.160 83,5 % 

Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 1980), citado em GEER (1984). 
  


