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A maioria dos países em desenvolvimento inclui Programas de Eletrificação Rural no 

seu esforço de promoção social, entretanto existem inúmeras barreiras que restringem a 

avaliação destes programas e, por extensão o conhecimento dos seus impactos sociais, 

econômicos, ambientais e energéticos para a população, particularmente pobre e localizada no 

meio rural. A avaliação da efetividade das políticas públicas relativas à eletrificação rural 

permite que essas ações sejam quantificadas e repensadas de forma a reforçar o caráter 

sustentável do planejamento, e na própria característica inclusiva que a energia pode assumir 

frente aos outros aspectos envolvidos na melhoria da qualidade de vida. A chegada da energia 

elétrica representa não apenas o acesso a um serviço público, mas, em última análise, deve ser 

entendido como um direito, possibilitando a integração social e a conexão com o acesso a 

outros serviços igualmente essenciais, no contexto de equidade e justiça.  

Esta tese re-examina o conceito da linha de pobreza energética, procurando aperfeiçoar 

sua aplicação a realidade social e econômica brasileira, aplicando, ainda uma estrutura 

analítica para avaliar a eficácia dos esforços recentes no Brasil para expandir o acesso à 

eletricidade. Uma das principais conclusões deste estudo é que a eletrificação rural levou a 

redução significativa do nível de pobreza energética, conjuntamente com a melhora da 

equidade energética. 
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Most developing countries include rural electrification programs in their efforts to 

improve social conditions. There are, however, several obstacles to the evaluation of such 

programs and therefore of their social, economic, environmental and energy impacts on the 

target population, particularly on impoverished communities located in remote areas. 

Evaluation of the efficacy of public policies aimed at rural electrification should be quantified 

and re-considered so as to bolster the sustainability of their planning and implementation and 

also so as to enable comprehension of the significance of access to electricity in relation to 

other aspects of the drive to improve living standards. The provision of electric energy 

amounts to more than access to a public service and should be considered an essential right, in 

a context of social equity and justice. On this context, this study draws attention on the 

findings of extensive field research to evaluate the impact of rural electrification on energy 

poverty in the context of government policies aimed at promoting energy equity.  

This thesis re-examine the concept of an energy poverty line, seeking to fine tune its 

application to Brazilian social and economic realities, and then apply an analytical framework 

to evaluate the effectiveness of recent efforts in Brazil to expand access to electricity. One of 

the main conclusions of this study is that is that rural electrification leads to a significant 

reduction of the energy poverty level and a consequent improvement in energy equity. 
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CAPÍTULO I: Introdução  

 
No mundo 1,3 bilhão de pessoas não possui acesso à energia elétrica (WEO, 2011). 

Segundo dados do World Energy Outlook (WEO, 2002) se permanecer a tendência das 

taxas de eletrificação, no ano de 2030 ainda teremos um contingente de 1,4 bilhão de 

pessoas sem acesso à energia elétrica, sendo que para universalizar o acesso na região 

Sul da Ásia e na África Subsaariana serão necessários mais de 40 anos e 80 anos, 

respectivamente. 

Apesar de inúmeros esforços no passado, no Brasil o atendimento elétrico ainda era 

deficitário na virada para o século XXI, considerando a falta de acesso ou a 

precariedade do atendimento. Em 2003, cerca de 12 milhões de brasileiros ainda não 

possuíam acesso à energia elétrica. A maior parte se encontrava na zona rural, 

geralmente dispersa e não integrada aos centros mais dinâmicos do país. 

A falta de energia numa sociedade acentua a existência de assimetrias sociais nas 

condições e qualidade de vida, tais como: a permanência da pobreza, a falta de 

oportunidade para o crescimento, o fluxo migratório para as grandes cidades e a 

descrença desta sociedade perante o seu futuro. Acredita-se que, com a chegada da 

eletricidade, as comunidades rurais possam adquirir um maior grau de sustentabilidade 

econômica e energética.  

Energia é indispensável à sobrevivência humana. O pleno suprimento de energia a 

todos os cidadãos é fator necessário ao bem-estar social e ao desenvolvimento 

econômico do país.  

Hoje, o mundo reconhece a importância dos serviços energéticos para o atendimento 

das Metas do Milênio1, especialmente destacada na sessão nove da Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CSD – 9), onde afirma (UNDP, 2003): 

 

                                                
1 As Metas do Milênio foram lançadas em setembro de 2000, tendo oito metas mensuradas em indicadores, e o 
objetivo principal é reduzir a pobreza, melhorar a saúde, e promover a paz, os direitos humanos e a sustentabilidade 
ambiental (UNDP, 2003). Olav Kjorven (2011), Diretor Escritório internacional do PNUD de Políticas para o 
Desenvolvimento, propõe uma ampliação das Metas do Milênio, incluindo mais 8 metas e expandindo seu horizonte 
até 2030, sendo que entre elas destaca-se um corte de emissões de gases de efeito estufa em 50%. Tal proposta possui 
com o pano de fundo uma busca de reavaliação do modo de produção e consumo atual, considerando que países que 
possuem uma economia fortemente baseada em indústrias “cinza”, terão de buscar outras rotas de desenvolvimento, 
no intuito de atingir as metas estabelecidas, incluindo a erradicação da pobreza. Conjuntamente, outras propostas 
apresentadas foram associadas a metas de redução de consumo e aumento de eficiência produtiva, buscando induzir a 
redução das perdas e na redução de resíduos. 
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“Para a implementação das metas do milênio a comunidade internacional deve 

reduzir a metade o número de pessoas vivendo com menos de US$ 1/dia até 

2015, sendo o acesso aos serviços energéticos um pré-requisito. O aumento do 

acesso à energia segura e confiável é um fundamental indutor para a redução 

da pobreza...” 

 

A eletrificação rural vem tendo um progresso lento no mundo, especialmente devido 

aos altos custos associados à extensão de rede e no desenvolvimento de sistemas 

descentralizados de oferta de energia. Duas características são intrínsecas a este 

mercado: os consumidores são, em geral, dispersos geograficamente e possuem baixa 

demanda de energia. Estes fatores limitam o interesse das concessionárias de energia no 

atendimento deste mercado, especialmente quando a análise se limita a questões 

estritamente financeiras. 

Reformas do setor elétrico no mundo na década de 90, sob o ideário do Estado 

mínimo, agravaram e retardaram o equacionamento do atendimento elétrico deste 

enorme contingente populacional. Tais reformas foram fortemente influenciadas pelas 

ações pioneiras implementadas na Inglaterra e no Chile nos anos 90, como: 

privatização, diversificação da matriz energética, introdução de competição, 

desregulamentação dos mercados, desverticalização, introdução do órgão regulador, 

entre outros. 

No Brasil não foi diferente, i.e., a década de 90 foi marcada pela tentativa de 

reestruturação do setor elétrico, entretanto tendo conseqüências desastrosas em anos 

posteriores, seja no tocante a construção de um fraco marco regulatório, seja na 

ausência de planejamento, seja no vertiginoso aumento das tarifas, seja no não 

equacionamento da universalização do acesso ou até mesmo na crise de oferta de 

energia elétrica em 2001/02. Inseridos neste contexto as instituições do setor foram 

enfraquecidas e no seu lugar emergiram órgãos reguladores, sem ainda o aparato 

institucional suficiente para dar suporte as mudanças em curso. 

Nas últimas duas décadas, países em desenvolvimento implementaram uma 

variedade de iniciativas de reformas do setor elétrico, tendo resultados diversos, 

entretanto tais reformas redundaram em poucos avanços no atendimento elétrico dos 

considerados pobres (GNESD, 2004). 

O esgotamento do modelo de financiamento e a crença que as reformas trariam 

ganhos de eficiência no setor foram grandes motivadores da replicação do modelo de 
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reforma inglês2 para outros países, em especial, países em desenvolvimento.  Recentes 

estudos mostram que a reforma do setor elétrico no mundo aumentou o potencial das 

empresas para a redução da exclusão elétrica, entretanto a privatização não obteve o 

resultado esperado nos países em desenvolvimento (HAANYIKA, 2005). 

Ao contrário do esperado, alguns especialistas afirmam que poucas reformas no 

mundo resultaram em significativa melhoria no fornecimento do serviço elétrico. Em 

alguns casos observou-se um agravamento das condições sociais, incorrendo no 

aumento da pobreza3, assim como da pobreza energética4. É preocupante que em alguns 

casos tais movimentos de reforma incorreram na deterioração da qualidade e da 

confiabilidade dos serviços energéticos. Isto é especialmente5 verdadeiro para a África 

Subsaariana, partes da América Latina, Caribe e Sul da Ásia (GNESD, 2004). 

Os estudos referentes à redução da situação de pobreza conceituam o termo pobre 

em relação a sua renda, entretanto nem sempre é possível ter dados disponíveis e, 

quando disponíveis, serem confiáveis. Uma das alternativas utilizadas refere-se ao 

consumo de energia6 como forma de distinguir aqueles que estão em situação de 

pobreza e os demais. Apesar desta proxy ser utilizada com freqüência, a mesma também 

possui distorções, pois em geral a população menos favorecida faz uso de equipamentos 

mais antigos, sendo o seu consumo menos eficiente. 

Cabe ressaltar que a redução da pobreza depende também de expandir e aperfeiçoar 

o acesso de populações rurais a uma vasta utilização e serviços, incluindo iluminação, 

educação, saúde, telecomunicações, acesso a água de boa qualidade, redução da 

poluição local, entre outros (GOUVELLO & MAIGNE, 2003).   

                                                
2 A experiência inglesa é paradigmática por ter sido o primeiro processo de reformas do setor elétrico que apresentou 
um escopo radical de mudanças na operação do sistema, promoveu, conjuntamente, o desdobramento da empresa 
pública, a privatização de seus ativos e introduziu mecanismos de competição na indústria (ROSA et alli, 1998). 
3 Pobreza liga-se à insuficiência de renda para satisfação de necessidades básicas, como: alimentação, moradia, saúde, 
transporte e educação. A Forma de estimação mais utilizada refere-se ao valor de uma cesta básica de alimentos 
considerados como a metade da renda mínima necessária para superar a condição de pobreza (a “linha de pobreza”). 
Entretanto cabe observar que este critério, utilizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) pode ser 
considerado arbitrário e subjetivo, pois tal conceito deve estar relacionado ao clima, hábitos alimentares regionais, 
fatores culturais, entre outros, podendo assim tais resultados variar em função dos parâmetros usados na análise em 
questão. Outra referência para medir pobreza no Brasil refere-se a utilização do salário-mínimo (usado como critério 
eletivo em programas sociais), pois seriam pobres aqueles com renda familiar per capita inferior a ½ SM e indigentes 
(sequer com condições para alimentação adequada) aqueles em patamar inferior a ¼ SM. Por esse critério, segundo 
estudos do IPEA (2005), haveria no país, em 2002, cerca de 49 milhões (29%) de pessoas e 10 milhões (22%) de 
domicílios pobres. Destes, 18,7 e 3,7 milhões, respectivamente, em condição de indigência.  
4 Pobreza energética pode ser, também, entendida como a ausência de escolha no acesso adequado, seguro, confiável 
para o desenvolvimento econômico e humano (UN, 2003). 
5 Apesar do esforço recente no aumento do número de pessoas com acesso à energia elétrica, esta taxa permanece 
ainda mais baixa que o crescimento populacional (residências) para muitos países da África subsaariana (GNESD, 
2004). 
6 Por exemplo, em Senegal, os consumidores possuem tão baixa renda que eles usam energia elétrica apenas para 
iluminação, tais consumidores são considerados em situação de pobreza (GNESD, 2004). 
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Em geral, os estudos no setor elétrico se concentram nas análises de tarifas e no 

desempenho das concessionárias, i.e., pouco se aborda de como as reformas recentes do 

setor elétrico, em particular o brasileiro, no tocante à eletrificação rural, impactaram a 

população menos privilegiada, tanto sob a ótica de pobreza7 “tradicional”, quanto de 

pobreza energética. Cabe observar que esta ausência de preocupação sobre avaliação8 e 

a própria efetividade dos investimentos públicos não se restringe à esfera do setor 

elétrico. 

A falta de efetividade da política social brasileira não se limita a ausência de 

recursos. A cada ano, o país aplica cerca de R$ 150 bilhões nessa área. Tampouco há 

mediocridade do leque de programas utilizados. Na verdade, conforme reconhecimento 

inclusive internacional, esse leque é amplo, moderno e, em várias áreas importantes, 

extremamente inovador (SCHEIKMAN, 2002).  

Em contrapartida, a responsabilidade pela baixa eficácia das políticas sociais no país 

pode ser atribuída à seguinte dupla de fatores. O primeiro é a má focalização dos gastos 

sociais. Estima-se que menos de ¼ do gasto social brasileiro beneficie prioritariamente 

os mais pobres, dificilmente o esforço empregado terá grande incidência sobre o grau de 

desigualdade (SCHEIKMAN, 2002). 

Um segundo ponto destacado pelos autores do documento Agenda Perdida 

coordenado por Scheikman (2002) refere-se a ausência de um sistema nacional de 

avaliação de políticas sociais no Brasil. Sem um sistema de cadastramento e 

monitoramento e a avaliação da influência das diferentes políticas sociais, é impossível 

identificar quais os programas e ações são mais eficazes. De fato a alocação eficiente 

dos recursos disponíveis é inviável sem uma avaliação contínua da efetividade relativa 

dos programas existentes. 

É sabido que estudos, pesquisas e atividades de avaliação de políticas apóiam-se em 

um conjunto de decisões, conscientes ou não, tomadas pelo avaliador no início e ao 

longo do trabalho. O conjunto destas ações e preferências, conscientes ou não serão 

determinantes nas análises de resultados, pois privilegiará alguns campos em detrimento 

                                                
7 Pobreza pode ser também entendida como um conjunto de privações, sendo elas: escolhas, matérias, recursos, 
capacidade, oportunidade e liberdade.  
8 Segundo Cohen e Franco (1999) apud Barreira (1999), a avaliação é uma atividade que tem como objetivo 
maximizar a eficácia dos programas na obtenção de seus fins e a eficiência na alocação de recursos para a consecução 
dos mesmos. A avaliação julga, valoriza, informa, interpreta, identifica dados a serem alterados na ação ou na política 
e programas sociais públicos. Entretanto utilizar a avaliação apenas como instrumento de controle, com objetivo de 
perseguir as responsabilidades, significa estimular a desconfiança generalizada de todos os membros da equipe de 
implementação frente a estas pesquisas. O salto qualitativo da avaliação acontece quando, muito mais do que 
controlar/castigar possibilita aprendizagem a partir dos erros e dificuldades encontradas na execução do programa. 
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de outros. Para minimizar tal ação, cabe de antemão estabelecer claramente quais são as 

hipóteses assumidas e quais são os argumentos que justifique tais hipóteses. 

Mais ainda, programas não são formulados em condições de irrestrita liberdade. 

Dada que a formulação de um programa é em si mesma um processo de barganhas e de 

negociações, seu desenho final não será necessariamente o mais adequado, mas, sim, 

aquele em torno do qual foi possível obter algum grau de acordo ao longo do processo 

decisório. Ao mesmo tempo em que, invariavelmente, a informação disposta é 

imperfeita, incompleta e até mesmo baseada em expectativas quanto ao comportamento 

futuro das variáveis em análise. 

Cabe observar que ao abordarmos este tema, nos deparamos com algumas questões 

pertinentes à contemporaneidade do assunto no Brasil, de avaliação de impactos strictu 

sensu, assim como a necessidade de tolerância no que diz respeito à imperfeição, 

considerando que no interior de qualquer programa de ação social existem vieses 

políticos pertinentes ao seu tempo e as suas crenças.  

A originalidade proposta nesta tese consiste tanto no desenvolvimento e 

aprimoramento de métricas voltadas à energia quanto na implantação de programas 

públicos de expansão do atendimento elétrico, possibilitando uma visão particular da 

eficácia do investimento público na área social. Assim, torna-se possível, por exemplo, 

a mensuração do impacto de programas governamentais de universalização ao acesso à 

energia elétrica no contexto da pobreza energética. Para tanto, foi necessário 

levantamento de mais de 20.000 questionários de campo, referentes as informações de 

propriedades localizadas na área rural do Brasil, além de pesquisa in loco na região da 

Bacia do Rio Acre, com o objetivo de levantar informações primárias de campo, 

possibilitando, conjuntamente, um descortinamento do objeto de estudo. 

Desta forma, o objetivo geral desta tese é analisar a implantação de programas 

públicos de expansão do atendimento elétrico e seus desdobramentos na qualidade de 

vida da população. Tendo ainda como objetivo específico a avaliação de como o acesso 

à energia elétrica impacta na realidade da pobreza energética. A partir dos objetivos 

elencados, estabeleceu-se a hipótese, sendo: o acesso à energia elétrica melhora a 

qualidade de vida, em particular na redução da desigualdade e pobreza energética. A 

metodologia de pesquisa baseou-se em pesquisa bibliográfica, estudo de caso de 

Programas de expansão do atendimento do acesso à energia elétrica na África do Sul, 

China, Índia e Brasil, na realização de pesquisas de campo in loco no estado Acre e na 

participação de diversos fóruns de discussão sobre a temática.  
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Com vistas a atingir estes objetivos, esta tese encontra-se dividida em sete capítulos, 

incluindo este, de caráter introdutório. No Capítulo 2 é apresentado um contexto 

histórico da relação entre a energia e processo civilizatório, buscando-se compreender a 

trajetória das mesmas e seus desdobramentos sobre a sociedade. 

No Capítulo 3 é apresentado o panorama do acesso à energia elétrica no mundo e 

seu ambiente de reformas, destacando a alta correlação entre pobreza e a falta do acesso 

à energia elétrica, assim como a persistência da pobreza nos países em 

desenvolvimento, entendendo que o acesso à energia elétrica possa ser um vetor 

libertador, na perspectiva do processo civilizatório da humanidade. 

No Capítulo 4 é destacado o novo contexto da formulação dos programas sociais em 

políticas públicas, considerando as funções atribuídas à avaliação de políticas, sob a 

ótica da eficácia do investimento público, sendo que esta, no seu propósito original, 

objetiva melhorar a qualidade das decisões e garantir a maximização da consecução dos 

objetivos definidos pelas políticas e programas, direcionados na promoção do 

desenvolvimento socialmente inclusivo. 

A experiência nacional e internacional em avaliação de programas de eletrificação é 

delineada no Capítulo 5, onde discorre-se sobre as principais ações voltadas para 

avaliação de programas de expansão do atendimento elétrico na África do Sul, China, 

Índia e Brasil e seus respectivos desdobramentos sobre a população alvo. 

No Capítulo 6 são destacadas as questões relacionadas a vulnerabilidade energética, 

tendo como pano de fundo a lógica da pobreza energética, assim como os aspectos 

metodológicos na construção e análises das métricas de pobreza energética, aplicadas as 

área de estudo. 

No Capítulo 7 são tecidas as principais conclusões deste estudo e apontadas às 

recomendações para trabalhos futuros sobre o assunto, de forma a complementar a 

temática abordada no sentido de potencializar a melhoria da qualidade de vida daqueles 

que, outrora, permaneciam a margem da cidadania. 

Por fim, espera-se que este trabalho preencha uma lacuna na direção de avaliar os 

resultados sócio-energéticos decorrentes da expansão do atendimento elétrico, em 

particular a Bacia do Rio Acre, assim como fomentar o desenvolvimento de políticas 

públicas de cunho social, em especial, voltada para a área energética. Paralelamente, 

espera-se que a estrutura de análise construída sob a temática de pobreza energética, 

assim como seus resultados, possam colaborar com outros programas em execução ou 

ainda em vias de execução, tanto no que tange a eletrificação rural, quanto a outros 
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projetos, onde se verifique estreita relação entre a ausência do fornecimento do 

produto/serviço e a pobreza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

CAPÍTULO II: Energia e o Processo Civilizatório  

2.1 – Introdução 

 
O mito clássico de Prometeu diz que o fogo fora subtraído por este do carro de 

Apolo (o Sol). As relações entre Prometeu e Zeus, Deus dos Deuses, eram tão más que 

Prometeu transformou-se no símbolo da revolta humana contra os deuses. Zeus fora 

duas vezes logrado por Prometeu. Durante um sacrifício ritual de um animal que seria 

servido como refeição, Prometeu pedira a ele que escolhesse a parte que preferisse e o 

restante seria dado aos homens. Zeus escolheu o que lhe parecia o melhor pedaço, 

descobrindo, porém que se tratava de osso e gordura, inteligentemente disfarçados sob a 

pele do animal. 

Prometeu roubou uma fagulha da carruagem de Apolo (o Sol). Prometeu queria dar 

o fogo aos mortais, porque Zeus os tinha privado dele. Desta vez a punição foi terrível. 

Zeus acorrentou Prometeu a uma rocha no Cáucaso e enviou uma águia para devorar 

eternamente seu fígado, que, por ser imortal, sempre tornava a crescer. 

Segundo Machado (1998), o mito de Prometeu é um dos arquetípicos da civilização 

ocidental, especialmente importante para a compreensão do “inconsciente” das 

sociedades industriais onde o controle da energia química dos combustíveis fósseis 

desempenhou um papel fundamental para o avanço econômico. Com o conhecimento do 

fogo, i.e., com o domínio da energia, a humanidade, e não apenas as sociedades 

industriais, passaram a realizar uma infinidade de conquistas, escapando às próprias 

limitações do seu destino. 

O mito de Prometeu se destaca pela astúcia e pelo engenho. Prometeu conhece o 

futuro e conhece o fogo. O controle sobre este lhe confere poderes especiais, além do 

que o fogo ao ser subtraído dos antigos donos no Olimpo e trazido para a Terra, liberta 

os humanos de um estado de inferioridade. A posse do fogo, ou do controle da energia, 

significa obter, através do engenho humano, um novo poder, que coloca os humanos 

acima das animalidades, mas que inclui um embuste ligado à morte de um animal.  

O esforço de Prometeu, ainda que punido, permite aos humanos constituírem a 

civilização9. Entretanto, Machado (1998) indaga: 

 Seria a morte da animalidade o preço da civilização?   
                                                
9 Sísifo é um herói lendário, que todos os dias realiza o extenuante esforço de rolar penhasco acima uma enorme 
carga. Durante a noite, o peso rola penhasco abaixo e, assim, no dia seguinte, Sísifo tem que reeditar seu eterno 
esforço. Sísifo é um herói que realiza um trabalho de algum modo necessário, mas seu esforço é inútil. Usa sua 
energia, realiza um trabalho, gera uma configuração necessária, mas as forças naturais desfazem tudo. O mito de 
Sísifo é, pois, um contraponto do mito de Prometeu. O esforço de Prometeu ainda que punido, permite aos humanos 
constituírem a civilização, enquanto Sísifo simboliza a realização de um esforço inútil, um trabalho perdido 
(Machado, 1998). 
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Esta indagação nos obriga a uma reflexão de como a energia constitui um elemento 

chave no processo civilizatório da humanidade, desde os tempos da antiguidade onde a 

energia é fortemente associada ao fogo, inserida num contexto de libertação, formação 

social e poder. No mundo contemporâneo, a energia está associada a elemento de 

produção, sendo a base de viabilidade do aumento da produtividade do mundo 

industrial, sob a lógica da acumulação e expansão do capital. 

O sistema capitalista é por definição um sistema sem limites para sua expansão, ao 

contrário dos modos de organização social anteriores, que buscavam em alguma medida 

o atendimento das necessidades sociais (MÉSZAROS, 2002). Expansionista, destrutivo, 

e, no limite, incontrolável, o capital assume cada vez mais a forma de crise endêmica.  

Associado a alta concentração de consumo energético, as sociedades 

contemporâneas desenvolvidas incorrem no atributo de alta degradação social e 

ambiental, tendencialmente fora dos seus limites territoriais. Paralelamente, observa-se 

que o modelo de oferta de energia no mundo não registra a presença de ruptura de 

concentração e centralização. Segundo Boa Nova (1985), toda discussão que se faz em 

torno das necessidades energética futuras diz respeito a energia necessária para 

preservar este modelo de desenvolvimento, assentado sobre as desigualdades sociais e 

as reproduzindo incessantemente. 

A energia está no próprio âmago da crise da sociedade capitalista e que, portanto, o 

seu equacionamento não se faz em termos meramente energéticos. Ele requer uma 

discussão ampla e profunda que o leva a questionar o paradigma de desenvolvimento 

que tem prevalecido até hoje (BOA NOVA, 1985). Devem-se descortinar os vínculos 

históricos do processo civilizatório da humanidade, abrindo espaço para a indagação, 

reforçada por Boa Nova (1985): 

Energia para quem? Energia para quê?  

 

A economia submete a sociedade, os homens, e a natureza a um determinismo 

estranho as suas leis comuns. Nesta perspectiva, a biosfera, que possui suas regulagens 

próprias, encontra-se, em conseqüência, dependente de um de seus subsistemas. As 

relações entre as sociedades humanas e a biosfera não podem ser reduzidas à sua 

dimensão econômica ou mesmo social, por que concernem também ao modo de vida 

particular da humanidade enquanto espécie biológica. Isto significa que nenhuma 

espécie, nem mesmo humana, pode escapar às leis das ciências da natureza (HEMERY, 

DEBIER, & DELÉAGE, 1993). 
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Segundo Hemery, Debier, & Deléage (1993), deve-se entender que os elementos da 

esfera econômica pertencem à esfera biosfera e obedecem às suas leis, mas que todos os 

elementos da biosfera não pertencem, forçosamente, à esfera da economia e não se 

submetem as suas regulagens. Apesar de intuitivamente clara tal afirmativa, ao longo 

dos últimos séculos a humanidade vem se distanciando deste entendimento, colocando 

em risco sua própria existência, na continuidade e no acirramento de modelo de 

produção voltado para um consumo inconseqüente, gerando, conjuntamente, uma 

concentração de renda inaceitável, associados aos impactos ambientais crescentes, não 

internalizados. Mészaros (2002) reforça a necessidade de caminharmos além do capital 

e na necessidade de realmente fazê-lo no interesse da sobrevivência da humanidade.  

 

2.2 – Energia e Sociedade   

 
Na evolução sócio-cultural da humanidade, Darcy Ribeiro (1997) destaca os 

clássicos da antropologia (Figura 01), como Lewis Morgan, Friedrich Engels, Karl 

Marx, Gordon Child, entre outros. Uma das publicações mais relevantes refere-se a 

Ancient Society, de Lewis H. Morgan, publicado em 1877, onde afirma-se que a história 

humana pode ser dividida em três etapas da evolução, sendo a selvageria, a barbárie e a 

civilização. Cada etapa sendo dividida em três idades: a inferior, a média e a superior. A 

partir da selvageria inferior, correspondente à economia de simples coleta de frutos e 

raízes e de nozes, o ser humano alcançaria a etapa média com o controle do fogo e a 

economia da pesca; e a superior, com a descoberta do arco e flecha. A barbárie tem 

início com a cerâmica, desdobrando-se, na etapa média, com a domesticação das plantas 

e animais e irrigação, edificação com tijolos e pedras, e passando à superior com a 

fabricação de instrumentos de ferro. A civilização iniciar-se-ia com a escrita. A cada 

uma destas etapas de progresso tecnológico, Morgan faz compreender modos 

particulares de organização social e conteúdos especiais da visão de mundo e dos corpos 

de crenças e valores. 

Friedrich Engels publicou em 1884 uma reelaboração do esquema de Morgan, à luz 

da concepção marxista das formações econômica-sociais, definidas como tempos 

históricos de sociedades caracterizadas pela combinação de um modo de produção com 

uma forma determinada de organização social e com um corpo particular de concepções 

ideológicas. Engels distingue cinco formações, sendo: comunismo primitivo, o 

escravismo, feudalismo, o capitalismo e o socialismo, que se sucederiam nesta ordem. 
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Karl Marx, em seu estudo das formações pré-capitalistas em 1857, assinala que o 

rompimento evolutivo da condição primitiva pode assumir diversas feições, conforme o 

tipo de propriedade que o dinamize. Para Marx, a universalidade do processo evolutivo 

parecia estar antes no processo continuado dos modos de produção e sua resultante 

histórica, que era o sistema capitalista industrial. 

A concepção de Gordon Child indica haver três “revoluções culturais” a partir de 

uma pré-revolução que se confunde com o próprio processo de humanização, sendo a 

Revolução Agrícola que, introduzindo o cultivo de plantas e domesticação de animais 

do sistema produtivo, transfigura a condição humana, fazendo-a saltar da situação de 

apropriadora do que a natureza provê espontaneamente à posição de organizadora ativa 

da produção. A Revolução Urbana, fundada em novos progressos produtivos, como a 

agricultura de regadio, a metalurgia, e a escrita, que conduziu à dicotomização interna 

das sociedades numa condição rural e numa condição urbana, e na sua estratificação em 

classes sociais. E por último, a Revolução Industrial com a descoberta e generalização 

de conversores de energia inanimada para mover dispositivos mecânicos, responsável, 

também, por novas alterações fundamentais na estratificação social, na organização 

política e na visão do mundo e dos povos. 

Para Ribeiro (1997), Leslie White foi o primeiro dos antropólogos modernos a 

retomar a perspectiva evolucionista em toda sua inteireza e profundidade. Utiliza como 

critério de derminação das etapas de evolução cultural o grau de controle e de utilização 

das fontes de energia alcançado por cada sociedade. White (apud Ribeiro, 1997) propõe 

uma etapa inicial de selvageria que se estenderia até a Revolução Agrícola, através da 

qual a humanidade coloca a seu serviço a energia solar, mediante o cultivo de plantas. A 

partir de então, até a Revolução Industrial, se desdobraria a barbárie, a que se seguiria a 

civilização.  

A Figura 01 ilustra a evolução sócio-cultural da humanidade, segundo a visão de 

alguns autores destacados por Ribeiro (1997). 
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Fonte: Ribeiro (1997) 
 

Figura 01- Cadeias Evolutivas de Acordo com Diversos Autores  
 

De acordo com Ribeiro (1997), a sucessão dessas revoluções não nos permite, 

todavia, explicar a totalidade do processo evolutivo sem o apelo ao conceito 

complementar de processo civilizatório, por que não é a invenção original ou reiterada 

de uma inovação que gera conseqüências, mas sua propagação sobre diversos contextos 

socioculturais e sua aplicação a diferentes setores produtivos. Neste sentido, a cada 

revolução tecnológica pode corresponder a um ou mais processo civilizatórios, através 

dos quais ela desdobra suas potencialidades de transformação da nossa era. 

Conjuntamente, as regressões culturais têm tido como causa principal do 

esgotamento das potencialidades de uma formação sociocultural, que no extremo 

enrijece a estrutura social e amplifica os conflitos de classes. O feudalismo é 

identificado como uma regressão provocada pela desintegração do sistema associativo, 

das instituições políticas centralizadoras e do sistema mercantil de uma antiga área 

integrada numa civilização, fazendo-a recair numa economia de mera subsistência. 

Ribeiro (1997) afirma que ao produzir a regressão feudal, as cidades são destruídas ou 

se despovoam.  

A história humana se faz mais a passos regressivos do que de passos evolutivos. As 

regressões representam, porém, o esgotamento das potencialidades de um sistema 

produtivo ou de forma de ordenação social, constituindo, por isso, recuos episódicos de 

povos exauridos no esforço de auto-superação ou abatidos por outros em ascensão. Os 

passos evolutivos representam, ao contrário, processos de renovação cultural que, uma 
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vez alcançados e difundidos, alargam a capacidade humana de produzir e utilizar 

energia, de criar formas de organização social crescentemente inclusivas e de 

representar conceitualmente o mundo com fidedignidade cada vez maior.  

Com o intuito de permitir a compreensão das relações entre energia e o processo 

civilizatório10, inserido no contexto do progresso técnico da humanidade, faz-se 

necessária a formulação de um esquema evolutivo, consistindo na necessidade de 

combinar diferentes abordagens temporais. Reconhece-se a grande dificuldade de 

apresentar de forma esquemática a evolução global das sociedades, tendo em vista as 

diversas abordagens temporais e funcionais, quanto dos seus marcos de progresso ou de 

retrocesso. Optando-se para uma leitura menos direcionada a antropologia, no contexto 

da proposta deste trabalho, forma definidos, ainda, recortes “livres” no tempo11, sob a 

ótica da energia, sendo segmentadas em os primórdios da humanidade ao controle do 

fogo, uma segunda etapa iniciada na domesticação animal e da agricultura até a 

revolução industrial, outra etapa considerando o período pós-revolução industrial até 

anos recentes, e, por último, o período contemporâneo. 

 
2.2.1 – Primórdios 
 
 

Alveal (1992) pondera que durante a transição das espécies animais para as 

humanas, é presumível que a associatividade visando a sobrevivência possuísse um 

caráter prioritariamente instintivo, associado provavelmente ao sentimento primário de 

fragilidade perante o universo ambiente. Durante esse longo período de transição, em 

cujo seio se situa na gênese da linguagem e das bases do comportamento organizado, 

em torno da produção de sobrevivência, característica da sociedade humana “primitiva”, 

nesta pré-história sub-humana da humanidade, germinaram as necessidades outras que 

as da sobrevivência físico-material ou biológica. É no seio desta transição, portanto, que 

as necessidades fisiológicas começam a ser ultrapassadas. Há nesse processo, mudança 

de qualidade, produto da passagem dos grupamentos sub-humanos para a sociedade 

                                                
10 Segundo Ribeiro (1997), os processos civilizatórios gerais correspondem às seqüências evolutivas genéricas, em 
que vemos difundirem-se os efeitos de um surto de inovações culturais como um movimento de dinamização da vida 
de diversos povos, em conseqüência do desencadeamento de uma revolução tecnológica. As civilizações são 
cristalizações de processos civilizatórios singulares que nelas se realizam como um complexo sociocultural 
historicamente individualizável. Cada civilização, ao expandir-se, a partir de centros metropolitanos, difunde-se sobre 
uma área, organizando-a como seu território de dominação político-econômica e de influência cultural, como por 
exemplo, as civilizações egípcia, asteca, helênica, entre outras. 
11 Joachim Radkau (1996) afirma que não existe uma história da energia, e sim várias histórias. Muitos especialistas 
vêem a energia como o vetor chave à história de mundo moderno, se distanciando do conceito abstrato de energia, 
entendendo a energia em toda a sua amplitude como meio de incorporação de novas técnicas e de promotora a ruptura 
de padrões socioculturais. 
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humana, na qual surge a consciência da vida social, coletiva. Esta situação de qualidade 

nova a entendemos como término da pré-história e o surgimento da história. 

Das civilizações neolíticas aos grandes impérios da Antiguidade, a evolução dos 

primeiros sistemas energéticos humanos são inseparáveis da complexificação 

extraordinária das sociedades; as técnicas e as linhas de apropriação da energia são 

indissociáveis das divisões e das relações de exploração que se desenvolvem no 

universo social (HEMERY, DEBIER, & DELÉAGE, 1993). 

Os primeiros sinais de utilização de fogo remontam à glaciação de Mindel, i.e., há 

pouco mais de meio milhão de anos. Fonte de calor e de luz, auxiliar para a cocção dos 

alimentos, mas também tratamento térmico de certos materiais. O fogo é um elemento 

do próprio crescimento da humanidade, em sua vida cotidiana, material e simbólica. A 

era energética que se inicia com o seu uso é do da lenha, material que durante milênios, 

permaneceu, ainda, como uma fonte energética insubstituível para o ser humano. A 

humanidade viveu em longos períodos no estado nômade, onde a energia que utilizava 

era proveniente da força muscular.  

Quando aprende a fazer o fogo ao ar livre, o ser humano chega à sua primeira 

grande conquista energética. Até então, ele só contava com a energia biogeoquímica 

oferecida pelos alimentos provenientes da caça, pesca ou coleta de frutos silvestres. A 

queima de apenas um quilo de madeira seca chega a produzir 4.000 kcal, próximo ao 

dobro do seu consumo diário per capita, o que mostra o enorme salto qualitativo que o 

controle do fogo representou. O mito Prometeu tinha a sua razão de ser (BOA NOVA, 

1985). 

O primeiro e mais complexo conversor de energia de que dispõe o homem é o seu 

próprio organismo. Ao domar o fogo e utilizá-lo no cozimento dos alimentos, a 

humanidade transferiu para fora de seu corpo parte do processo digestivo pelo qual 

converte energia. Graças a isso, diminui a quantidade de energia consumida pelo 

próprio organismo na conversão de energia: uma parcela maior da energia que dispunha 

ficava liberada para outras atividades (Calabi et all, 1983). 

A história do uso da energia assinala uma nítida tendência à substituição dos 

conversores orgânicos, que o ser humano encontrou na natureza, pelos inorgânicos, 

criados pelo engenho humano e capazes de absorver fontes de energia até então pouco 

utilizáveis. (Calabi et all, 1983). 



 15 

O uso do fogo foi o primeiro avanço tecnológico12, bem como os utensílios para 

caça e pesca. O fogo é a primeira extensão do ser humano, pela técnica, na utilização 

dos recursos naturais, dando início ao contínuo ciclo de expansão-aprimoramento 

técnico até os dias atuais. O fogo entendido como um instrumento de acumulação de 

energia, considerando a possibilidade de aumento da eficiência do conversor biológico 

homem. 

O ser humano possui a dentição básica dos mamíferos, porém ao contrário das 

outras espécies desde cedo não tem os grandes caninos, usados para competir pela 

dominância do grupo. Dentes humanos são geralmente menores e menos especializados 

que os dos macacos, e a perda de caninos distintivos nos Hominídeos às vezes são 

considerados como um sinal de forma menos competitiva, e mais cooperativas de 

comportamento social. Uma “assinatura” na anatomia de nossa espécie, muito útil na 

pesquisa paleontológica são nossos molares com cinco saliências ou coroas enquanto os 

molares dos macacos têm só quatro. Nossas mandíbulas são relativamente pequenas. 

Esta tendência na diminuição da robustez coincide no registro fóssil ao uso de fogo, e, 

portanto a substituição de uma característica física decorrente da aquisição de técnicas 

culturais que acabaram por assumir algumas das funções biológicas básicas, como 

mastigar materiais duros para torná-los digestível. Uma análise restrita das 

características da mandíbula e dentes indica que os humanos sobreviviam à época com 

uma dieta bastante restringida, pois a anatomia os limitava, fazendo uso de comidas 

suaves como frutas e baga, e uma raiz, ocasionalmente, e completadas com os ovos de 

pássaros e insetos. 

 No imaginário, o fogo determina também uma imensa ruptura, porque delimita um 

novo espaço reservado aos humanos em torno da fogueira, modificando a estrutura de 

                                                
12

 A história do homem iniciou-se juntamente com a história das técnicas, com a utilização de objetos que foram 
transformados em instrumentos diferenciados, evoluindo em complexidade juntamente com o processo de construção 
das sociedades humanas. Em diferentes momentos a história da tecnologia vem registrada junto com a história das 
técnicas, com a história do trabalho e da produção do ser humano. Nossos antepassados primitivos já utilizavam 
objetos achados na natureza como instrumentos que lhes garantissem uma extensão do corpo, porém não mostravam 
nenhuma intenção de modificá-los ou melhorá-los. O potencial tecnológico do homem estava presente, contudo ainda 
faltava um lampejo do intelecto para que mudanças significativas começassem a ser empreendidas. Inúmeras 
transformações históricas se processaram, a princípio de forma bastante lenta. Os primeiros utensílios de pedra 
constituem-se nos artefatos mais antigos de que temos notícias, e se encontram no começo de uma série de produtos 
desenvolvidos graças ao esforço e à capacidade criadora e intelectual do ser humano, envolvendo saberes, 
conhecimentos, habilidades e competências que não necessitam de existência prévia de conhecimento cientifico 
organizado. A tecnologia existia muito antes dos conhecimentos científicos, muito antes que homens, embasados em 
teorias pudessem começar o processo de transformação e controle da natureza. Além de ser mais antiga que a ciência, 
a tecnologia não auxiliada pela ciência, foi capaz de inúmeras vezes, criar estruturas e instrumentos complexos. Os 
nossos ancestrais criadores tiveram êxito porque a experiência lhes havia ensinado que certos materiais e técnicas 
produziam resultados aceitáveis, enquanto que outros não (Veraszto, 2008) 
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grupos, determinando-lhes novas imposições para a alimentação e manutenção da 

chama. O fogo é um instrumento de socialização. 

O ser humano é o único animal capaz de impor sua vontade ao meio ambiente. Só 

ele tem realmente a capacidade de entender a diferença entre o bem e o mal. Somente o 

indivíduo ama de forma a englobar todas as criaturas. Além de o corpo ter-se tornado 

ereto, houve ainda o aumento relativo do volume do cérebro e da espessura do córtex, 

onde se situam as circunvoluções, que no ser humano são mais desenvolvidas do que 

nos demais primatas. Como conseqüência dessas modificações cerebrais sua capacidade 

mental tornou-se maior. Além dessas diferenças, uma das principais características hu-

manas é a criação do mundo espiritual. Os chimpanzés não enterram seus mortos nem 

têm simbologia para o além; não representam graficamente as emoções, embora elas 

estejam presentes no semblante e nos gestos; não apresentam criatividade para a 

elaboração de símbolos que levem a imagens gráficas ou musicais.    

O ser humano como possuidor de atributos biológicos especiais de inteligência, 

flexibilidade, individualização e socialização, uniformiza-o como espécie. Essa 

uniformidade elementar se imprime as outras culturas fazendo-as essencialmente 

homogêneas, enquanto modo de controle do meio ambiente por agentes biológicos 

especializados. Acresce a natureza humana a comunicação, que consiste na capacidade 

específica do homem se comunicar, possibilitando transmitir de geração a geração o 

conhecimento tácito, e que faz com que todos os desenvolvimentos posteriores 

dependam das características do patrimônio existente. Enquanto a natureza, evoluindo 

por mutação genética, não pode voltar atrás e é regida por um ritmo lento de 

transformações13, a cultura, evoluindo por ações de corpos de significados e de normas 

de ação, e se difundido por meio de aprendizagem, pode experimentar mudanças 

rápidas, propagá-las sem grandes limitações espaciais ou temporais, e redefinir-se 

permanentemente (RIBEIRO, 1997). 

A cultura14 é a principal característica distintiva de nossa espécie, e é de várias 

maneiras um reflexo das  nossas características físicas. A cultura desenvolveu-se  passo 

a passo ao longo de nossa evolução física. Na antropologia a palavra cultura tem um 

significado diferente da percepção do conhecimento comum, i.e., se alinha a todo 

conjunto de crenças, valores, conhecimentos, práticas sociais, técnicas, artes, rituais, 

                                                
13 

No homem os genes delegaram ao cérebro a capacidade de interagir com o ambiente e modificá-lo através da 
cultura, que por sua vez, evolui muito mais rapidamente que os próprios genes. 
14 Alveal (1992) indica que o homem é em termos físico-orgânicos um animal incompleto. A vida sócio-cultural 
organizada e consciente lhe permite se completar. 
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religião, entre outras atividades que expressam e informam o comportamento de um 

grupo social. 

Machado (1998) destaca que a cultura é transmitida de uma geração para a outra e 

pode ser transferida aos novos integrantes de um dado grupo social através da 

socialização e da aculturação. Neste sentido, a cultura é herdada e aprendida. Mas a 

herança cultural não é como a herança genética. Não nasce com ela. A cultura tem que 

ser comunicada e aprendida. Os novos integrantes de uma dada sociedade precisam ser 

expostos a ela, “treinados”, para poder absorvê-la. 

Hemery, Debier, & Deléage (1993) destacam que o indivíduo é um conversor 

múltiplo. Para produzir energia mecânica, o homem só dispõe do seu próprio corpo. O 

conversor humano possui função essencial: a produção e a reprodução da vida imediata. 

Tal fato possui uma dupla natureza, sendo na produção de meios de subsistência, de 

objetos servindo à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, e dos instrumentos 

associados; de outro lado, a produção de novos homens, a própria propagação da 

espécie. 

Na era Paleolítica de extrativismo sem armazenamento em grande escala, o esquema 

de reprodução da energia humana é representada pelo seu ciclo elementar (Figura 02). 

 

 Fonte: Elaborado com base em Hemery, Debier, & Deléage (1993). 
 

Figura 02- Modelo Esquemático da Reprodução da Energia Humana 
 

Hemery, Debier, & Deléage (1993) afirmam que enquanto a densidade da população 

é suficientemente baixa, na ordem de um habitante para uma superfície de dez 

quilômetros quadrados, segundo o ecossistema explorado, o alimento é abundante e 
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outras atividades além das estritamente produtivas são possíveis. O território de 

predação é limitado pela distância susceptível de ser percorrida por um caçador em um 

dia, considerando a ida e a volta, o mesmo não poderia ultrapassar algumas centenas de 

quilômetros quadrados e a população por ele suportada, algumas dezenas de indivíduos. 

Mobilidade e pequenos grupos são condições para um suprimento regular e 

renovável de recursos, que só pode ser assegurado enquanto as retiradas mantenham-se 

dentro do limite de produtividade dos ecossistemas, i.e., do crescimento anual de seu 

potencial biológico. 

 
2.2.2 – Domesticação animal e da Agricultura 

 

 Há cerca de doze mil anos ocorreu a primeira grande revolução energética, no 

início do chamado período neolítico, na qual o ser humano passa do uso da energia 

primária fornecida pela natureza para uma energia final derivada de diversos tipos de 

conversores, com a produção agrícola e a pecuária. Estes são conversores biológicos 

com o transporte e armazenamento em grosso e com a preparação culinária de 

alimentos. Com a utilização de animais de tração tem-se a potência disponível 

aumentada de no mínimo um fator quatro vezes maior (HEMERY, DEBIER, & 

DELÉAGE, 1993). 

O domínio da técnica redefine o espaço ocupado e as relações de poder. O domínio 

da mesma possibilitou a incorporação de novas sociedades, endogenizando as técnicas 

das sociedades e espaços conquistados, retroalimentado o sistema energético. Segundo 

Ribeiro (1997), a Revolução Agrícola que, introduzindo o cultivo de plantas e a 

domesticação de animais no sistema produtivo, transfigura a condição humana, fazendo-

a saltar da situação de apropriadora do que a natureza provê espontaneamente à posição 

de organizadora ativa da produção. 

A Revolução Agrícola, como motor do processo civilizatório, permite a ruptura com 

a condição das tribos de caçadores e coletores nômades e dá lugar a uma nova formação 

sociocultural, i.e., a formação de aldeias agrícolas. Num segundo momento, a 

domesticação dos animais e a especialização de alguns grupos humanos possibilitaram a 

criação de uma outra nova formação, sendo esta a hordas pastoris nômades.  
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Com a sedentarização e o surgimento dos primeiros grupamentos o homem 

aproveita o excedente de energia armazenável oriundo da agricultura e desenvolve 

atividades de olaria, artesanato da cerâmica e outros artefatos15. 

Os estoques que as comunidades agrícolas constituem permitem-lhes estender no 

tempo sua capacidade de se reproduzir, portanto crescer, com a condição de que a 

produção média de subsistência da geração ativa seja suficiente para alimentar as 

crianças adicionais até a sua idade adulta. 

O ato agrícola, combinado com a capacidade de armazenamento da sociedade, 

corresponde um certo domínio dos fluxos energéticos nos ecossistemas e confere, ao 

contrário, uma grande eficiência. 

Ribeiro (1997) argumenta que o desenvolvimento das sociedades e das culturas é 

regido por um princípio orientador assentado no desenvolvimento acumulativo da 

tecnologia produtiva e militar; de que certos avanços nessa linha progressiva 

correspondem mudanças qualitativas de caráter radical, que permitem distingui-los 

como etapas ou fases da evolução sociocultural; de que a essas etapas de progresso 

tecnológico correspondem alterações necessárias, e por isso mesmo uniformes, nos 

modos de organização da sociedade e de configuração da cultura, que designamos como 

formações socioculturais. 

 Na perspectiva tradicional da antropologia evolucionista, a revolução neolítica, 

aparece, com efeito, como um “grande passo a frente” que trouxe um avanço 

considerável do desenvolvimento cultural, graças ao grande aumento da quantidade de 

energia produzida e controlada por pessoa e por ano, através das técnicas agrícolas e 

pastoris (HEMERY, DEBIER, & DELÉAGE, 1993). Outras correntes contestam a tese 

da agricultura como único meio de aumento de acumulação energética, onde o 

desenvolvimento de novos processo de colheita, transporte e armazenamento, a 

diversificação dos métodos de preparação culinária foram tão importantes quanto a 

seleção de plantas ou animais, na constituição das linhas energia-alimentos. Hemery, 

Debier & Deléage (1993) ressaltam, ainda, que algumas aquisições mais importantes 

atribuídas ao complexo neolítico, podem ser encontradas em numerosas sociedades sem 

agricultura ou pecuária. 

                                                
15 O conceito de Revolução Neolítica foi inventado a meio século pelo arqueólogo Gordon Childe para explicar a 
ruptura de um sistema de baixa eficiência por meio da agricultura é, hoje questionado em diversas frentes. Segundo 
Gordon Childe o período Neolítico caracteriza-se pela passagem de um controle fraco dos recursos naturais (caça e 
pesca) para um modelo mais eficiente de exploração (agricultura e pecuária). Contrariamente, os Etnólogos afirmam 
haver um erro simétrico ao da arqueologia tradicional, pois as sociedades primitivas atuais não podem ser 
consideradas como os sobreviventes de estágios universais, são apenas hipóteses. E ainda os antropólogos e pré-
historiadores se afastam dos modelos de Gordon Child, pois, no caso de seqüências diacrônicas, anterioridade em 
relação ao efeito é demonstrada cronologicamente 
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Para Hemery, Debier & Deléage (1993) faz-se necessário redefinir o conceito da 

revolução neolítica na sua interpretação original. A revolução neolíotica não deve se 

limitar à domesticação das plantas ou dos animais, deve ser pensada como o domínio do 

conjunto da linha energético-alimentar de uma população humana, como o final de um 

longo processo. 

O progresso técnico entra em um ciclo ascendente graças ao excedente de energia 

armazenável produzido pelos agricultores: o artesanato da cerâmica, dos vasilhames e 

dos metais conhece uma extensão desconhecida nas sociedades de caça-coleta. Abre-se, 

assim, uma nova fase virtuosa de inovação e de desenvolvimento técnico. A questão 

central não se refere a natureza das energias utilizadas, pois todas possuem origem 

biológica, mas sim em seu ciclo de utilização, onde a energia humana passa a ser 

investida  na terra. Leslie White (1959) afirma que todo sistema social se apóia sobre 

um sistema tecnológico e é determinado por este último. Mas todo sistema tecnológico 

funciona dentro de um sistema social e é, em conseqüência, condicionado por ele. 

No milênio IV antes de Cristo emergem um conjunto de focos civilizatórios de 

grande influência posterior. Estes focos surgem nos grandes vales aluviais como o Indu, 

Tigre, Eufrates, Nilo e utilizam a cultura irrigada de cereais. Caracterizam-se pelo início 

da ordenação inteligente da natureza e pela produção calculada de bens de consumo. 

Surgem os primeiros Estados com eminentes construções arquitetônicas.  

Desde a Antiguidade, a irrigação perene em pequena escala possibilitou uma melhor 

utilização das “bombas solares” que são as chamadas plantas verdes (cevada e trigo). 

Com a ampliação da área de irrigação nos vales Aluviais modifica-se a escala, 

atendendo centenas de milhares de hectares desde o fim do milênio IV.  

No Egito e na Mesopotâmia, regiões afetadas por um elevado déficit pluviométrico, 

a utilização da irrigação na ampliação das culturas de cevada e trigo, possibilitou um 

rápido crescimento da população, tendo como efeito a rápida urbanização do Vale do 

Eufrates. O processo de crescimento da população também se observou no Egito, desde 

o fim do milênio IV. Hemery, Debier, & Deléage (1993), reforçam que as cheias 

periódicas e a abundância de energia solar foram as condições determinantes ao 

progresso de toda a sociedade, tendo ali, à época da invenção do carro de duas rodas, da 

carroça, do barco a vela, além da escrita. 

A abundância das colheitas, inovações tecnológicas, desenvolvimento dos primeiros 

Estados controlando vastos territórios, as semelhanças entre a Mesopotâmia e o Egito se 

impõem. Cabe destacar o controle e a redistribuição de uma parte importante da 
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colheita, de acordo com o complexo sistema de rações que acompanha a hierarquia 

social, um planejamento e uma contabilidade minuciosa são progressivamente 

estabelecidos. A chave da estabilidade do sistema energético é a estabilidade política do 

Estado centralizado egípcio ou da cidade-estado mesopotâmica. 

Outros exemplos de aproveitamentos de conversores energéticos desenvolvidos por 

grupos humanos em ambientes ecológicos menos favoráveis à cultura de cereais é a 

criação de ovelhas em montanhas, o uso de cavalos nas estepes asiáticas, de camelos nas 

áreas áridas do norte da África. Mais tarde o aproveitamento dos ventos com a 

navegação marítima. Estas linhas energéticas marcaram a história nos três milênios que 

antecederam a nossa era.  

Novos “motores” são incorporados no sistema energético, sendo um aporte 

significativo a energia motriz, particularmente destinado ao transporte. A domesticação 

dos animais representou um progresso não somente para a produção alimentar, mas 

principalmente pela utilização de sua força motriz, quando se soube discipliná-la. 

Nos transportes terrestres as mulas possuíam papel de destaque no milênio III, já os 

cavalos foram introduzidos no milênio II para o transporte, entretanto seu uso ainda era 

limitado devido a pequena capacidade de carga de transporte. A introdução da roda foi 

um meio de reduzir tal restrição. Com a utilização de um sistema de transmissão 

eficiente, pôde-se multiplicar o número de animais atrelados a mesma carga, suportada 

por um único veículo dotado de rodas. De acordo com Hemery, Debier, & Deléage 

(1993), a utilização de conversores animais possibilitava um ganho energético, 

entretanto seu uso ainda era restrito para pequenas distâncias, salvo a comercialização 

de produtos de luxo, como seda, metais preciosos e sal. 

Como fonte de energia para o transporte, a corrente do rio se distingue dos 

conversores biológicos por ser uma fonte quase constante e restrita a áreas bem 

definidas. Neste momento, o ser humano assume o controle de uma força praticamente 

independente das plantas e que não era a pura e simples multiplicação da sua própria 

energia ou dos animais. Paralelamente, era uma inovação em termos a navegação 

fluvial, abrindo, assim, um conjunto de oportunidades de expansão de conquistas 

comerciais ou bélicas. 

A introdução da energia da corrente trazia à tona a assimetria dos recursos 

energéticos, onde a energia da corrente só é disponível para transportes de montante 

para jusante, no sentido contrário era necessária força muscular para manejar o remo. 
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Uma solução foi utilizar a forças dos ventos. No caso do Rio Nilo, os ventos 

dominantes, que sopram do norte para o sul, permitem economizar o esforço dos 

homens para subir o rio. Já sob o Antigo Império, todas as embarcações parecem estar 

equipadas de uma vela. Em sua forma ainda primitiva, os sistemas de vela e leme 

possibilitaram a utilização apenas de um pequeno ângulo muito estreito em torno da 

direção do vento, o sentido do deslocamento só podia variar vinte graus em relação ao 

vento. Apesar das restrições, nem os egípcios nem os povos do Oriente Médio 

contentaram-se com a navegação sobre rios e águas tranqüilas.  

Com a introdução da força animal na agricultura foi possível reduzir o gasto 

energético humano nas atividades laborais, redundando no aumento do tempo livre. As 

pessoas passaram a ter mais tempo disponível para participar de outras atividades e o 

sistema social tornou-se mais complexo. Mais a frente emergiram como excelente 

recurso energético a água e o vento. Ao contrário da força animal que requerem 

alimentos e cuidados, as pessoas passaram a usar rodas-d'água e moinho de ventos. Com 

esta mudança, a sociedade passou a ter mais energia disponível e de baixo custo, quando 

comparada em termos de energia humana. Desta forma, o montante energético 

disponível para a sociedade cresceu consideravelmente (PIMENTEL & PIMENTEL, 

2008).  

A Figura 03 ilustra o acréscimo de energia, segundo os conversores ao longo do 

tempo. Observa-se a constante de energia do trabalho humano, por outro lado a 

introdução dos animais, em particular dos cavalos, possibilitou um ganho energético e, 

por meio de alguns aperfeiçoamentos e/ou introdução de ferramentas pôde-se aumentar 

o ganho energético a partir do ano 1.000. A energia advinda dos ventos e das águas 

possibilitou um novo salto energético ao longo do tempo, acentuando este ganho no 

último século, passando de um rendimento energético próximo de 102 W do trabalho 

humano para o patamar de 104 W ou 105 W do moinho de vento e da roda d’água.  
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                                       Fonte: Adaptado de  Smil (2004) 
 

Figura 03- Capacidade dos Conversores Energéticos nos últimos 3.000 anos 
 

Smil (2007) destaca que, comparativamente, o conversor humano (adulto sadio) 

pode sustentar entre 40%-50% do máximo da sua capacidade aeróbica, assumindo a 

eficiência de 20%, isto significa que o homem gera de 70 W a 100 W de energia útil. 

Pequenos bovinos podem atingir cerca de 300 W, um pequeno cavalo atinge cerca de 

500 W e um animal pesado atinge entre 800 W a 900 W, lembrando que um cavalo 

vapor é igual a 745 W. Tais taxas nos possibilitam inferir que um cavalo substituía de 8 

a 10 homens. 

Hemery, Debier, & Deléage (1993) apontam que a utilização dos conversores 

animais permitiu substituir, com vantagens, a energia humana nos trabalhos cotidianos, 

entretanto para os transportes, a utilização da energia da água e do vento foi muito mais 

importante, por suas conseqüências imediatas e a longo prazo.  Do ponto de vista 

energético, o domínio do vento para o transporte marítimo constituiu, portanto, uma 

grande inovação. O uso dos ciclos biológicos limita-se à energia necessária à fabricação 

e manobra das velas, quantidades muito pequenas em relação à energia captada. Assim 

pela primeira vez na história, os homens tinham assumido o controle de uma força 

praticamente independente das plantas. 
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Destaca-se no que concerne ao transporte, o uso da energia da água e dos ventos 

foram fundamentais, tendo em vista seus desdobramentos imediatos de aumento de área 

de deslocamento, particularmente ligando “portos amigos”.  

Por um longo período, incluindo as civilizações grega e romana a energia motriz 

mais eficiente e solicitada é a do homem. Em Atenas na Grécia a mão-de-obra escrava 

correspondia a 80% da população. Segundo Hemery, Debier, & Deléage (1993), o 

trabalho servil é indissociável do sucesso grego, em que sua totalidade, os escravos, 

produtos do comércio, do saque e da guerra, são importados de toda a periferia do 

mundo grego. O controle social por meio da servidão possibilita a multiplicação da 

força com o “mesmo” insumo energético.  

O recurso maciço a servidão era necessário para manter a maior parte das cidades 

gregas da época clássica, nas quais a marcha “de braços dados da liberdade e da 

escravidão” era um aspecto fundamental. Conjuntamente, as necessidades quase 

permanentes de recursos externos deveriam mergulhar estas cidades em novas 

contradições e em novos despedaçamentos.  

Os confrontos entre as próprias cidades ou entre estas e vizinhos poderosos 

esgotavam ainda mais a estreita base local de suas economias, traziam apenas um alívio 

passageiro, ainda mais porque elas se chocavam, ao Oeste, como o poder romano, que 

também começava a firmar sua vocação hegemônica sobre o mundo mediterrâneo. 

Na época da Grécia clássica já havia dificuldades em suprir as principais cidades 

gregas com alimentos e lenha do próprio território. Os gregos formam uma frota armada 

notável para assegurarem o acesso às rotas e portos essenciais, simbolizada pela 

trirreme, embarcação que combina um conjunto de velas com a força de remadores. 

Entre os séculos IV e V foram desenvolvidos vários instrumentos mecânicos úteis como 

o parafuso, a polia, as rodas dentadas e as engrenagens o que auxiliou na construção de 

máquinas de guerra e aparelhos de elevação de cargas em portos e minas. Mais tarde 

criaram-se mós rotativas de eixo vertical para trituração de minerais, a mó de vai-e-vem 

movida a mão em torno de um ponto exterior para cereais, máquinas e prensas para 

fabricar azeite e vinho. A mão-de-obra escrava continua essencial. Nesta época um 

escravo custava o preço de uma mula, a metade do preço de um cavalo de guerra 

(HEMERY, DEBIER, & DELÉAGE, 1993). 

Os ventos na navegação a vela foram um aproveitamento energético importante, que 

atingiu o seu ápice com o povo fenício no segundo milênio antes de Cristo. O mar 

Mediterrâneo, o mar Vermelho e o Golfo Pérsico constituem importantes meios para o 
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transporte marítimo de cargas na antiguidade, transporte este associado à navegação 

fluvial, ao de cavalos e mulas no sudeste da Europa, dromedários e camelos em zonas 

áridas.  Posteriormente os gregos dominaram a navegação e o comércio nas margens 

setentrionais do Mediterrâneo.  

No século V Atenas apresenta o primeiro exemplo de Estado decidido a correr o 

risco de ser tributário para os produtos alimentares, dos países além mar, com a 

contrapartida de consagrar-se à produção especializada de mercadorias e manter uma 

frota de guerra capaz de assegurar livre acesso aos portos. Os gregos especializaram-se 

em novas técnicas, principalmente aquelas relacionadas a guerra marítima. 

A civilização grega enfrentou obstáculos com a escassez de madeira indispensável 

nos estaleiros e fundições de metais, com variações climáticas que tornavam irregular o 

uso da energia hidráulica, com comunicações terrestres difíceis e com uma pecuária 

insuficiente. As necessidades de recursos externos permanentes incorreriam na 

fragmentação e contradição crescente do Estado grego. Roma inicia seu predomínio 

político-militar na bacia mediterrânea.  

No período de 31 a.C. a 410 d.C. o domínio romano, o qual também dependia do 

trabalho escravo, utilizava madeira em escala industrial, especialmente na fundição de 

metais para a produção de armas. Neste contexto foi desmatada a Península Ibérica e 

também a Espanha. Muitas fundições romanas acabaram sendo transportadas para os 

países nórdicos onde a madeira ainda era abundante.  

Foi notável a infra-estrutura de transportes construída pelo Império Romano. Com 

uma rede de estradas, caminhos fluviais e pelo mar Mediterrâneo constituíram um 

sistema de transportes e comunicações que permitiu dominar vastos territórios do 

Atlântico à Ásia Ocidental e da Inglaterra à África do Norte, provedores de energia sob 

a forma de escravos e de alimentos, essencialmente o trigo. Estima-se que anualmente 

eram descarregados sobre o cais romano 800.000 toneladas de mercadorias no primeiro 

século de nossa era. No início da era cristã o número de escravos na Itália seria de pelo 

menos três milhões. 

Hemery, Debier, & Deléage (1993) ressaltam que o sistema de suprimentos de 

Roma era extremamente frágil, pois não era equilibrado por exportações equivalentes, 

realçando o caráter insustentável da maior cidade da antiguidade. O relacionamento 

entre a cidade e suas províncias distantes explica-se, em parte, pela eficiência energética 

do transporte marítimo. Conjuntamente, outro motor energético do sistema romano se 

refere as suas relações sociais, onde explora-se, numa escala incomparável, a força 
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motriz de milhares de escravos. O escravo é reduzido a função de máquina, função 

única de conversor biológico, como produtor e reduzido ao de gado, como consumidor. 

O caminho típico, à época, de crescimento do sistema energético é espacial, mais 

que o progresso técnico, extensivo mais que intensivo. O sistema se reproduz e se 

desenvolve invariavelmente, em suas fases anteriores, pela guerra e pela anexação. 

Mas a notável estrutura predatória do Império Romano não se sustentou. O custo de 

manutenção da enorme máquina militar, a diminuição da corrente de importação de 

escravos, as invasões pelas forças bárbaras foram alguns fatores que o levaram ao 

declínio. O descaso com as populações rurais que acabavam abandonando o campo e 

partiam para a miséria nas áreas urbanas, o excesso de uso de capital em atividades não 

produtivas formam outros. Mesmo o avanço técnico em obras de engenharia, a 

utilização de moinhos com força animal ou hidráulica não substituiu a grande 

dependência da mão-de-obra escrava.  

O aumento da complexidade da sociedade romana demandava mais insumos 

energéticos, sendo tais equacionados, continuamente via utilização do conversor 

humano, baseado nos estatutos sociais de servidão e escravidão. Por fim, os escravos 

revoltavam-se e não havia como contê-los. Foram feitas tentativas para impedir a 

derrocada do Império sem entretanto surtir efeito, como utilizar soldados para fazerem 

colheitas, aumentar os impostos de pequenos artesões e proprietários rurais, proibir a 

mudança de profissão para evitar a rotatividade de mão-de-obra. 

No fim do Império Romano suas cidades passaram a se despovoar, pois os mais 

ricos preferiam se instalar em vilas fortificadas, protegidos por exércitos próprios. A 

escravidão seria substituída por uma nova ordem social, sendo a servidão. Assim, nascia 

a idade medieval e morriam as grandes cidades do Ocidente. Quase toda a atividade 

humana da época acontecia no campo. Todos viviam em estreita dependência da 

agricultura. O feudo constituía a unidade de produção. A descentralização foi completa.  

O dinheiro passou a ter pouco valor, pois tudo era pago em espécie. Assim 

produtores e consumidores passaram a fazer parte do mesmo grupo. Cada consumidor 

feudal teria de ser auto-suficiente.  

Após o feudalismo clássico que durou em torno de 700 anos, ocorreram as 

Cruzadas, o que ocasionou um sensível aumento no comércio. Assim começaram a 

renascer as cidades, embora pequenas, por ocuparem pouca mão-de-obra com a faina 

principal que eram as atividades comerciais. Surgiram novos hábitos de consumo, 

principalmente entre os senhores feudais. Os servos passaram a ser pressionados além 
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da capacidade de sua resistência, fazendo-os fugirem para as cidades (HEMERY, 

DEBIER, & DELÉAGE, 1993). 

O uso de energia baseava-se na lenha, tração animal e fontes renováveis como a 

hidráulica e ventos. A agricultura, base da economia, usava a energia de animais como 

bois e cavalos, que também eram os principais meios de transporte. A lenha e o carvão 

vegetal eram intensamente utilizados, para cocção de alimentos e padarias, 

aquecimento, olarias, forjas, manufatura de vidros. A madeira para marcenaria, 

construções civis e estaleiros. Tal era a devastação florestal para estes usos e também 

para expansão das áreas de agricultura que a Europa teve sérias dificuldades com o 

suprimento de madeira e lenha. Em vastas áreas as florestas foram suprimidas.  

Muito importantes foram os moinhos hidráulicos mais usados numa primeira fase, e 

a seguir os moinhos a vento, que representaram uma descentralização de poder no 

controle por engenhos pelos senhores feudais e pelo clero. Os moinhos eram largamente 

usados no trato de cereais no descascamento, quebra e moagem, fabricação de óleos, 

para acionar foles em forjas, marteletes no preparo de couros, apisoar tecidos e malhar 

peças de ferro, preparo de tanino para curtumes e para levantes de água. Representaram 

uma proto-industrialização e um caminho irreversível na utilização de recursos técnicos 

de melhor rendimento produtivo ao homem. Marcaram o início dos empreendimentos 

capitalistas energéticos.  

Esta proto-industrialização baseada na utilização dos moinhos hidráulicos estava 

associada a geografia e ao regime hidrográfico, havendo, assim, restrições quanto a sua 

potência e disponibilidade hídrica. Por outro lado, esta apropriação de uma nova linha 

energética fomentada por um aumento da demanda demográfica e geográfica, 

possibilita o retorno das aglutinações da população em cidades, realimentado a 

expansão demográfica. 

A partir do século IX inicia-se um forte crescimento populacional, renovam-se as 

áreas urbanas e mudam-se os antigos quadros sociais. Isto é favorecido pela expansão 

da fronteira agrícola e das melhores técnicas de cultivo e da produção agropecuária.  

Nos séculos iniciais do segundo milênio d.C. inicia-se uma mudança básica nos 

sistemas econômicos com a ampliação na navegação marítima pelo transporte de alto 

rendimento de cargas na área mediterrânea e no Mar do Norte, que desoneram os custos 

dos transportes terrestres entre a Itália e o Mar do Norte e trouxeram novas fortunas a 

comerciantes.  
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Na França dobra-se o número de moinhos entre o início do século XII e o fim do 

século XIII. Na Inglaterra contabiliza-se em 1086, um total de 5.624 moinhos. A 

progressão acompanha o crescimento demográfico da região.  

Hemery, Debier, & Deléage (2003) destacam que a potência de cada moinho 

equivale a 2-3 CV, sendo que a potência de 1 homem atinge 0,1 CV em no máximo 

metade do tempo de funcionamento de um moinho. Na França, no final do século XI a 

potência instalada de moinhos é de 40 a 60 mil CVs, moinhos utilizados principalmente 

para a moagem de grãos. 

A introdução dos moinhos de vento possibilitou um ar de liberdade ao crescente 

controle dos sistemas de moinho nos séculos XI e XII (moinho, represa, canal de 

adução, base de sustentação, terra, etc) por tesourarias senhoriais (laico ou eclesiástico), 

além da elevação dos custos dos materiais e mão de obra relacionadas a construção dos 

moinhos de ventos aumenta com o passar do tempo. Soma-se, ainda, a saturação dos 

locais para a instalação dos moinhos hidráulicos.  

Ainda no século XIII foram introduzidos aprimoramentos nas técnicas agrícolas, 

como a rotatividade de culturas, como exemplo a alternância no cultivo de cereais e 

forragens no mesmo terreno, a substituição dos toscos arados de madeira pelos arados 

de ferro com aiveca, além do uso de cavalos na aragem ao invés de bois.  

Os primeiros conversores eólicos surgiram no Irã e Afeganistão no século VII. Na 

Europa seu aparecimento data no século X, tendo custo de construção mais baixo que os 

moinhos hidráulicos, conjuntamente, tendo um Estatuto jurídico diferenciado dos 

Moinhos d’água, onde o solo, a floresta e a água pertenciam aos senhores feudais, em 

contra ponto o ar não era  propriedade. 

Os moinhos eólicos eram uma alternativa aos privilégios senhoriais. Tal alternativa 

possibilita a existência de uma brecha na reconfiguração da cadeia de oferta energética, 

onde os proprietários plebeus (burgueses) passam a competir com os monopólios 

energéticos senhoriais. Os moinhos de ventos foram construídos para aliviar as 

insuficiências da energia hidráulica e moer grãos. 

Os moinhos de vento se insinuam nos espaços de liberdade que se abrem com o 

crescimento urbano e que constituem uma abertura suplementar nos monopólios 

energéticos senhoriais. A reação feudal manifesta-se sistematicamente contra a 

ampliação de novas instalações, mas foi incapaz de interromper um movimento 

irresistível que prosseguiu até o início do século XIX. 
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A Idade Média européia possuía um original modelo de desenvolvimento baseado 

numa nova configuração técnica e social da produção de energia, que permite o 

crescimento demográfico, embora, escondido por crises recorrentes da relação 

população/recursos. Este desenvolvimento processa-se em quadros regionais limitados 

pela insuficiência dos transportes e que atingirão seus limites em meados do século 

XIV, com conseqüente desintegração histórica do sistema. Hemery, Debier, & Deléage 

(1993) observam que no quadro tecnológico da época, o desequilíbrio 

população/recursos não poderá mais ser estabilizado senão pelo jogo das regulagens 

demográficas. 

A feudalização da Europa pós-Roma processa-se mediante duas rupturas 

fundamentais. Primeiro a do sistema imperial de poder, coalhado em milhares de feudos 

impotentes para aglutinar seu contexto numa estrutura política duradoura. Segundo, a do 

sistema de intercâmbio mercantil externo, que só subsiste como atividade marginal e 

semiclandestina. 

Como efeito das regressões feudais, Ribeiro (1997) destaca que a maior 

conseqüência dentre as regressões observadas, se destacava que estratificação social 

anterior, ativada por uma intensa mobilidade social, dá lugar a uma estamentação da 

sociedade em estratos consolidados, com tendência a se hereditarizarem. Na cúpula 

estavam situados a nobreza de sangue dos descendentes de invasores bárbaros, 

transformando em proprietários de feudos. O sistema econômico passa a atuar para 

manter e reproduzir essa mesma composição social, regida por um corpo de instituições 

destinadas a perpetuá-las. 

O milênio de dependência da energia animada e com base em biomassa estava 

próximo do início de uma nova era (combustíveis fósseis). Diferenças de acessibilidade 

e de custos explicam o porquê os combustíveis tradicionais foram utilizados por tanto 

tempo, mesmo após a introdução de novos combustíveis e de motores de combustão 

interna (SMIL, 2004). 

Hemery, Debier, & Deléage (1993) ponderam: 

 

“O capitalismo representa uma ruptura radical com todos os sistemas 

energéticos que a humanidade tinha conhecido até então. Com ele, cessa 

a primazia das energias biológicas e instaura-se a das energias fósseis. 

Essa ruptura não foi somente o produto do espírito Prometeico da 

Europa, mas também a resposta aos desafios prementes da repetida 
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escassez de energias, de terras e de recursos. Desde o fim da Idade Média 

uma saída é procurada em três direções: intensificação das linhas de 

produção existentes, criação de novas linhas, exploração dos recursos 

disponíveis nos espaços e nas sociedades periféricas. 

 

As novas linhas vão exigir investimentos cada vez mais pesados, bem como a 

utilização de conhecimentos científicos cada vez mais vastos. A energia torna-se, desde 

então, um campo de trabalho para investidores, sábios e engenheiros, assim, torna-se um 

setor independente e autônomo, que desempenhará um papel decisivo na regulagem da 

nova economia. 

A extrapolação da fronteira energética do ocidente medieval é o cerne da expansão 

do grande comércio marítimo e não pode estar dissociada do contínuo aperfeiçoamento 

do navio a vela e das técnicas de navegação, possibilitando, assim, a acumulação 

mercantil seja na ocupação e pilhagem de novas terras e, ainda, na mobilização de mão 

de obra servil africana necessária para sua exploração. 

Anterior a industrialização, quando as condições de mercado e de trocas eram 

favoráveis, as produções rurais não agrícolas de certas regiões da Europa permitiam, ao 

mesmo tempo, um primeiro tipo de regulação conjuntural, uma acumulação rural e uma 

acumulação mercantil urbana, graças à primeira desestocagem sistemática das reservas 

energéticas naturais. A proto-industrialização apresenta-se, com efeito, como um vasto 

empreendimento de desestocagem das reservas florestais. A floresta desempenha pela 

primeira vez de maneira sistemática, o papel que desempenharão mais tarde as minas de 

carvão e os poços de petróleo, o de um estoque de energia que parece inesgotável de 

forma ilimitado que pode ser desperdiçado sem preocupação. 

 

2.2.3 – Revolução Industrial  
 

Segundo Alveal (1992), a relação entre tempo e progresso permite construir uma 

concepção de história na qual se substituem e ocultam as noções de diferença, conflito, 

transformação, criação, que atravessam a história como processo real. A noção de 

progresso tem em sua base, como ponto de partida, o pressuposto de um desdobramento 

temporal de algo fixo, idêntico, imperfeito, já existente em algum ponto indeterminado 

no passado da história. A relação das noções progresso e tempo pressupõe um ponto 

terminal, fixo, idêntico, perfeito, para o qual toda a sociedade humana deveria 

necessariamente convergir normativamente, linearmente, homogeneamente. 
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No processo histórico real, diverso, a idéia de crescimento nasce no interior da 

sociedade capitalista industrial européia. O crescimento é uma representação linear de 

toda história humana. Em conseqüência, todas as sociedades anteriores 

cronologicamente são visualizadas como estágios evolutivos que desembocariam 

necessariamente na grande coroação da sociedade industrial universal. Alveal (1992) 

pondera que em nome do crescimento, o modo de produção capitalista, exerce uma ação 

de catequese violenta: o exercício “civilizador” da colonização e destruição de toda a 

diversidade de sociedade que conforma a sociedade humana. 

A macrovisão etnocêntrica que coloca o modo de produção capitalista como ponto 

terminal perfeito da progressão da sociedade humana desenvolve-se, estende-se com a 

relação à evolução biológica da natureza. Assim, o ser humano gerado pela sociedade 

capitalista industrial é o animal superior, ponto terminal fixo, perfeito para o qual 

converge toda a história natural que o antecede. Como desdobramento, esta concepção 

de desenvolvimento da sociedade humana e da história natural permite que a natureza 

seja colonizada e explorada. A vida vegetal e animal anterior ao homem “civilizador” do 

modo de produção capitalista é definida como “estágio atrasado” e, por isso, eliminada 

sistematicamente. 

De acordo com Alveal (1992), a partir do momento da vida social consciente, a 

sociedade para sobreviver, entende que deve consumir e, conseqüente, para consumir, 

produzir. O ato consciente da produção é possível porque tal sociedade dispõe de uma 

dada quantidade e qualidade de forças de trabalho, que conscientemente as colocará em 

movimento, distribuindo uma parte do “tempo de trabalho social” disponível entre 

diferentes processos de trabalho ou atividades de sobrevivência, e uma outra parte do 

tempo social e individual, em atividades de convivência, que naturalmente estão em 

relação com as atividades de sobrevivência. 

A Revolução Industrial do final do século XVIII constitui o principal marco, 

verdadeiro divisor de águas, em relação a estrutura de consumo de energia na atividade 

econômica. A primeira Revolução Industrial é caracterizada, ao nível de produção 

social, pela passagem da manufatura à indústria. Podemos separar dois momentos 

básicos dessa passagem no intuito de compreender como se transforma numa revolução 

energética de profundas e duradouras implicações (CALABI et all, 1983). 

Na manufatura que precede a indústria, o trabalhador possui dupla função, 

coincidente no tempo, mas distinta na natureza. Como trabalhador manual, era o 

executor de um ofício, o detentor de uma habilidade cuja aplicação à matéria-prima 
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transformava-a num produto; o trabalhador de manufatura têxtil, por exemplo, sabia 

fiar. Como força motriz, transferia sua força física, seu esforço muscular, ao processo 

produtivo. Na manufatura têxtil a função de força motriz era executada pelo movimento 

dos pés, fazendo girar a roda de fiar. Enquanto com os pés executava a função de força 

motriz movimentando a roda, com as mãos o trabalhador executava a função de fiar 

propriamente dita.  

É desta função de ofício que se apodera inicialmente a Revolução Industrial, 

substituindo as mãos do trabalhador e sua ferramenta por uma nova máquina-ferramenta 

e empurrando-o para a função de vigia enquanto o mantém como força motriz, origem 

do movimento. Transferindo sua energia física para um pedal ou manivela, o 

trabalhador movimenta a maquina ferramenta que por sua vez trabalhava a matéria 

prima. A máquina de fiar de Watt, apresentada em 1735, é um símbolo desse momento 

da Revolução Industrial em que a alteração técnica teve lugar sem ainda, no entanto, 

implicar numa modificação da raiz da qualidade da energia requerida (CALABI et all, 

1983). 

É num segundo momento que as potencialidades abertas pela introdução das 

máquinas-ferramentas se efetivam, com a substituição da energia física muscular 

limitada do trabalhador pela energia solar concentrada, armazenada na natureza sob a 

forma do carvão mineral. À máquina-ferramenta se alia a força propulsora da máquina a 

vapor, nova forma de força motriz. Calabi et all (1983) ponderam que só com a segunda 

máquina a vapor de Watt, a máquina rotativa de ação dupla, se encontrou um motor que 

produzia sua própria força motriz, consumindo para isso carvão e água, com potência 

que podia ser inteiramente controlada. Um motor podia ser transferido de um lugar para 

o outro e servir de meio de locomoção, utilizável na cidade e não exclusivamente no 

campo como a roda hidráulica, permitindo concentrar produção nas cidades em vez de 

dispersá-la no interior, sendo ainda, universal em sua aplicação tecnológica, pouco 

dependendo sua instalação de circunstâncias locais. 

A industrialização e a generalização do transporte ferroviário provocam a definitiva 

transferência do centro de gravidade da economia para as cidades. A nova organização 

espacial da população, concentrada em cidades, repercute na estrutura da produção e 

consumo de energia, principalmente aquela destinada à função de bem de consumo 

doméstico e público. A exploração em grande escala das minas de carvão, significava 

que a indústria começava  a viver, pela primeira vez, sobre um potencial de energia 

acumulada. 
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Calabi et all (1983) destacam que ao domar para si a energia acumulada no carvão, a 

humanidade obteve uma conquista apenas comparável, talvez ao domínio do fogo. A 

segunda Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XIX, viria reforçar 

ainda mais a tendência em basear a industrialização sobre o consumo de energia 

acumulada. 

Segundo Alveal (1992), devem-se salientar dois períodos nas relações entre a 

ciência e o progresso técnico, considerando suas relações de interdependência, no 

contexto energético. O primeiro momento se refere a Revolução Industrial, onde a 

ciência é posta como uma atividade ou esforço social relativamente livre da produção e 

do mercado. Uma característica da relação da ciência e do progresso técnico neste 

período, em oposição ao que se seguiria, é que a ciência não se adiantou 

sistematicamente à industria, mas se desenvolveu com a técnica ou como conseqüência 

dela16. Esta relação, em que a técnica com freqüência foi um requisito prévio para a 

ciência, deu origem a um conjunto de invenções bem identificadas, dentre as quais a 

máquina a vapor foi a inovação chave. 

O segundo momento da relação entre a ciência e progresso técnico é conhecido 

como Revolução Científico-Técnica. Ela se constituiu a partir das duas últimas décadas 

do século XIX, como conseqüência do avanço em quatro campos, sendo: a eletricidade, 

o aço, o petróleo e o motor a explosão, possibilitando, assim, o reabastecimento do 

acervo de possibilidades tecnológicas exauridas pela Revolução industrial.  

Alveal (1992) afirma: 

 

“Em contraste com a Revolução Industrial, a Revolução Científico-

Técnica transforma a ciência em mercadoria adquirível no mercado, 

como outro meio de produção qualquer. Como toda mercadoria, seu 

fornecimento é impulsionado pela demanda realimentando-a com o que o 

desenvolvimento da relação ciência progresso técnico. A ciência adquire 

um caráter consciente, planejado, caráter que se continua no progresso 

técnico, tornando ambos menos fortuitos e mais funcionais do capital. A 

inovação chave da Revolução Científico-Técnica está representada pela 

transformação da própria ciência em Capital.” 

 

                                                
16 Segundo Louis Munford (1948) apud Alveal (1992), as abstrações do capitalismo precedem as abstrações da 
ciência. Braverman (1980) apud Alveal (1992) se alinha nesta direção destacando que a ciência é a última 
propriedade social a converter-se num auxiliar do capital. 
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A Figura 04 destaca a utilização dos conversores nos últimos 300 anos. A 

disponibilidade do acesso e aperfeiçoamento das inovações ao longo do tempo permitiu 

ampliar e aprofundar a substituição do trabalho humano. Paralelamente, a redução das 

distâncias representou um forte impulso para a expansão do capitalismo (Figura 05). 

Para o trabalhador urbano, energia, sob forma de transporte, calor (aquecimento e 

cocção), luz, alimentos, etc, aparece agora como uma mercadoria. A contrapartida da 

dissolução das comunidades rurais, energeticamente autônomas, e conseqüente 

urbanização, é a comercialização da produção da energia. 

No início do século XIX o filósofo Charles Babbage (in Mészarios, 2002) 

ponderava que se houvesse um meio de transmitir energia a grandes distâncias, sem 

muita perda com a fricção e de, ao mesmo tempo, registrar a quantidade de energia 

utilizada em qualquer ponto determinado, provavelmente ocorreria uma mudança 

considerável em muitos departamentos do atual sistema de manufatura. Então, algumas 

usinas centrais para a produção de energia poderiam ser erguidas em nossas grandes 

cidades; e cada trabalhador, comprando uma quantidade de energia suficiente para seus 

propósitos, poderia tê-la transmitida até sua própria casa; e, assim, caso julgasse mais 

lucrativo, em alguns casos poderia efetuar-se uma transição de volta do sistema das 

grandes fábricas para o da manufatura doméstica. Entretanto, segundo Mészaros 

(2002), a descoberta da eletricidade e o estabelecimento de redes de energia não só 

nacionais, mas até globalmente interconectadas, tanto de eletricidade quanto de gás, 

contribuíram em muito para a concentração e a centralização da indústria capitalista, ao 

invés de para sua descentralização ou volta à manufatura doméstica, como esperava 

Babbage. 
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    Fonte: Adaptado de Smil (2004) 

 
Figura 04- Capacidade dos Conversores Energéticos (1700-2000) 

 
 

 
           Fonte: Adaptado de  Smil (2004) 
 

Figura 05- Máxima Velocidade de Transporte (1700-2000) 
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Antes da Revolução Industrial, Cipolla (1978) In: Huber (2008) estima que 80%-

85% de toda energia mecânica era obtida por meio da força animal ou humana, sendo o 

restante dividido entre o vento e a água. Esta divisão do sistema produtivo baseado na 

utilização de força humana e animal para um sistema inanimado representa uma 

transformação fundamental em o que Marx chamou “processo de trabalho” ou que 

marxista ecológicos chamam o metabolismo socionatural. A Figura 06 revela a extensão 

desta transformação histórica que começou no século XVIII e continua nos dias de hoje. 

Destaca-se a importância do deslocamento coincidente de uma economia “orgânica” 

onde o volume da energia, do alimento e da fibra foi derivado dos recursos terra-

intensivos, como por exemplo, algodão, trigo, e rebanhos animais, para uma economia 

de energia mineral, livre da dependência da terra.  

Ribeiro (1997) afirma que a renovação tecnológica ensejou o amadurecimento do 

novo empresariado, que promoveu o recrutamento maciço de antigos artesãos 

desempregados e de trabalhadores rurais desalojados do campo, para organizá-los em 

fábricas, como operadores de engenhos mecânicos movidos por novos conversores de 

energia. Aos conversores de energia baseados em dispositivos de queima de carvão para 

produção de vapor acrescentaram-se depois outros conversores cada vez mais eficazes. 

Este foi o segundo passo da Revolução Industrial, que se deu na passagem do século 

XIX para o século XX com o surgimento e a generalização do uso de motores elétricos, 

fundados na energia hidráulica. O terceiro passo corresponde ao desenvolvimento e 

difusão depois da Primeira Guerra Mundial, dos motores a explosão que utilizam 

combustíveis de petróleo. 
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                     Fonte: Adaptado de Huber (2008)  

 
Figura 06- Participação Global da Energia Utilizada (%) – 1700-1990 

 

No curso desta transformação histórica, a geografia econômica do poder foi 

reconfigurada completamente. Antes da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, China e 

Índia eram as superpotências econômicas do mundo, baseadas “biological old regime”, 

isto é, os sistemas produtivos baseados na energia solar. A Figura 07 destaca como 

durante o século XIX, os países europeus, e mais tarde, os Estados Unidos aumentaram 

significativamente sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) global.  

 

 

 



 38 

            
                     Fonte: Adaptado de Huber (2008)  

 
Figura 07- Participação Global da Produção de Manufaturas (%) – 1750-1990 

 

Pomeranz (2000) In: Huber (2008) discute que a ascendência da Europa era não 

somente devido às reservas amplas de carvão da Grã-Bretanha, mas também o que 

chama “new kind of periphery” nas quantidades crescentes do novo mundo de terra e de 

produtos intensivo em trabalhos, tais como o algodão e o açúcar. Assim, a ascendência 

industrial européia foi, no mínimo, parcialmente baseada numa nova forma de 

acumulação de capital, apoiada em recursos inanimados. 

A Figura 08 delineia a evolução no tempo do consumo de energia per capita por ano 

e a população desde os primórdios da humanidade. É possível observar etapas de saltos 

no consumo energético, alinhados com as incorporações de novas técnicas, estendendo 

a capacidade da “máquina humana” e possibilitando novas reservas energéticas e seu 

aumento populacional. 

Nos primórdios da existência do homem sobre a terra todo seu consumo de energia 

era constituído pelos alimentos e, mais tarde, pelo fogo utilizado em seu cozimento, 

podendo-se estimar esse consumo onde, segundo Calabi et all (1983), atingia  o volume 

de 4.000 kcal diárias per capita. Posteriormente, na sociedade agrária primitiva, com o 

uso de alguns animais domésticos atingia cerca de 12.000 kcal diários per capita. Maior 

parte da humanidade permaneceu, desde então a um nível similar de consumo 

energético até o aparecimento das sociedades industriais, onde o aumento foi 

progressivo, até o volume de 250.000 kcal per capita diariamente. 
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Fonte: Adaptado de Mattick, Williams and Allenby (2009). 

 
Figura 08- População Mundial e Consumo de Energias per capita na História da 

Humanidade  
 

Calabi et all (1983) ressalta sua hipótese central, onde a opção energética implícita 

no desenvolvimento industrial dos séculos XIX e XX, foi acima de tudo, uma opção por 

determinados conversores energéticos com exigências específicas em termos da fonte 

alimentadora. Essa opção privilegiou fontes de energia solar17 acumulada e formada 

durante milhões de anos no seio da terra, ao invés de fontes renováveis e livremente 

disponíveis como o sol incidente, os ventos e as águas, com notável exceção as usinas 

hidroelétricas. É na segunda Revolução Industrial que se define o padrão de consumo de 

energia ainda hoje vigente. 

Ribeiro (1997) destaca que no desdobramento de suas potencialidades, o primeiro 

processo civilizatório fundado na Revolução Industrial vai impondo tamanhas 

alterações nos modos de ser das sociedades humanas que acaba por integrá-las todas 

num só sistema interativo e por configurar uma nova formação sociocultural, também 

bipartida em dois complexos tecnologicamente defasados e ecologicamente 

contrapostos, mas complementares: o superior, constituído pela aceleração evolutiva de 

algumas nações capitalistas mercantis à condição de centros de dominação imperialista 

                                                
17 Alveal (1992) afirma que a tecnologia não é neutra. Ela é como o material genético, incorpora o código da 
sociedade que a concebe e produz. Isto é, ela está dimensionada para a constelação de fatores, de recursos e de 
valores do país onde foi criada. 
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industrial, e o inferior, constituído através de movimentos de atualização histórica que 

provocam tanto a redistribuição de áreas coloniais entre as novas potencias, como o 

surgimento de uma nova forma de dependência: o neocolonialismo. 

No curso do processo civilizatório foram superadas algumas formas atrozes de 

subjugação como a escravidão, mas permanecem até os dias atuais, e até se 

aprofundaram os vínculos econômicos de subalternidades. O alto grau de tecnificação e 

de utilização de energia inanimada dessas economias industriais assegura vantagens de 

toda ordem nas relações de troca com os países em desenvolvimento, cujo sistema 

produtivo é fortemente calcado em trabalho humano. Segundo Ribeiro (1997), o sistema 

global cresce como uma constelação simbiótica em que cada componente tem seu papel 

prescrito e em que todos se reproduzem guardando as relações recíprocas de núcleos 

colonialistas e áreas de espoliação.  

 
2.2.4 – Atualidade   
 

A utilização dos combustíveis fósseis e a eletricidade possibilitaram criar um mundo 

contemporâneo com alta produtividade agrícola e industrial, por meio de mecanização e 

substituição da força de trabalho, incorrendo na redução da população rural e na 

migração dos trabalhadores para o setor de serviços, conjuntamente com a ampliação 

das trocas comerciais e culturais, inserido num mundo diverso. Indubitavelmente, todos 

estes avanços possibilitaram enormes ganhos pessoais e coletivos, seja na redução ou 

substituição do trabalho fatigante, aumento da longevidade e da saúde, melhoria na 

educação, aumento da renda, ampliação das liberdades individuais (democracia), entre 

outras.  

Segundo Longo (2007), dentre os mais expressivos impactos sociais provocados 

pelos avanços científicos e tecnológicos estão, com certeza, o aumento da expectativa 

de vida, o aumento da população mundial e o decréscimo das horas de trabalho 

ocorridos, principalmente, nos últimos dois séculos. Pode-se afirmar que o 

desenvolvimento científico e tecnológico tem sido bem sucedido no aumento da 

expectativa de vida e na diminuição das horas de trabalho, e conseqüente aumento do 

tempo disponibilizado para o lazer. A Tabela 01 apresenta alguns dados indicando que a 

população passou de 1,6 bilhão de habitantes em 1900, para mais de 6,5 bilhões no ano 

de 2006, dos quais apenas 1,2 bilhões encontram-se em países desenvolvidos. A 

expectativa de vida evoluiu de 14 a 15 anos na pré-história, para 28 na Grécia Antiga, 

para 34 a 38 no final do Século XIX na Europa, atingindo, hoje, cerca de 80 anos nos 

países mais desenvolvidos, como por exemplo: Japão, Suíça, Espanha, Suécia, Austrália 
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e Islândia. Entre 1800 e 1980, graças à aceleração dos avanços tecnológicos ocorrida no 

período, a expectativa de vida foi duplicada na Europa, passando de 36 para 72 anos, 

aproximadamente.  

 
Tabela 01- Expectativa de Vida e População na História  

 

   Fonte: US Census Bureau, 2010 e  21th Century Review (1995, fall) in Longo (2007). 

 
No tocante às horas de trabalho, destaca-se que as mesmas vêm caído, tendo 

chegado na Noruega a apenas 1.337 horas/ano no ano de 2003. Na Inglaterra, durante a 

Revolução Industrial, nos anos de 1780, 1820 e 1860, trabalhava-se, respectivamente, 

da ordem de 80, 67 e 53 horas semanais, ou seja, da ordem de 3.840 a 4.160, 3.216 a 

3.484 e 2.544 a 2.756 horas/ano. Uma estimativa aproximada do aumento do tempo 

livre ocorrida na Europa entre 1800 e 1980, e entre 1980 e 2003 ( usando dados da 

França), é apresentada na Tabela 02.  
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Tabela 02- Expectativa de Vida, Horas Trabalhadas e Lazer   

 
   Fonte: Longo (2007). 

Nota *: Horas calculadas a partir de 10 anos e 12 horas/dia de trabalho durante 26 anos. 
Nota **: Horas calculadas a partir de 18 anos e 8 horas/dia de trabalho durante 45 anos. 
Nota ***: Idem e 6 horas /dia 

 

Longo (2007) destaca que enquanto a expectativa de vida foi duplicada entre 1800 e 

1980, as horas de trabalho/ano diminuíram, aproximadamente, de 100.000 horas para 

85.000, enquanto as horas de lazer/ano passaram de, aproximadamente, 23.000 horas 

para 140.000. Em 2003, em alguns países desenvolvidos, as horas de trabalho já haviam 

caído para da ordem a de 66.000, estimando-se as horas livres como sendo de, 

aproximadamente, 200.000. Embora as conseqüências desses fatos para a humanidade 

sejam óbvias, principalmente as que foram e têm sido benéficas para a vida humana, 

como o aumento das horas sujeitas ao nosso livre arbítrio (lazer), algumas outras 

merecem explicitação e reflexão pois fazem parte de problemas sociais enfrentados, 

hoje, por grande número de nações, a saber:  

A grande transição energética, em particular no século XX, melhorou o padrão de 

vida da população mundial, no entanto sem acompanhar um expressivo declínio das 

disparidades entre as sociedades ricas e as pobres. Em 2000 10% da população mais rica 

do mundo consumiam cerca de 45% de toda energia primária comercial. No outro 

extremo, a população 50% mais pobre consome apenas 10% do total (Figura 09). A alta 

desigualdade energética indicada pela Figura 09 é destacada pela convexidade da Curva 

de Lorenz. O mundo tecnológico não é compartilhado hoje por todos, i.e., apenas 15% 

da população mundial se beneficia de tais avanços (Smil, 2004). 
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                  Fonte: Adaptado de Smil (2004) 

 
Figura 09- Desigualdade Energética no Mundo – Curva de Lorenz (Consumo de 

Energia Primária Comercial) 
 
 

Apesar de quase quadruplicar a população mundial no século passado de 1,6 bilhão 

(1900) para 6,1 bilhões (2000) de pessoas, a média do consumo per capita de energia 

comercial mais que quadruplicou, ainda que pese as desigualdades inerentes a esta 

métrica, a média bruta mundial de consumo de energia comercial per capita passou de 

14 GJ para próximo a 60 GJ. Particularmente nos Estados Unidos seu consumo per 

capita atingiu o patamar de 340 GJ/ano. Tais ganhos são mais expressivos quando 

avaliados em termos de energia útil, em termos de melhor conversão energética, o 

mundo dispunha no ano 2000, no mínimo 25 vezes mais energia útil que em 1900.   

Segundo Illich (1975), é preciso desmascarar a “crise de energia”. Trata-se de um 

eufemismo que encobre uma contradição, indica uma frustração, consagra uma ilusão. 

Encobre a contradição inerente ao fato de querer alcançar, ao mesmo tempo, um estado 

social baseado na noção de equidade e um nível cada vez mais elevado de crescimento 

industrial. Indica qual é o grau de frustração atual, causado pelo desenvolvimento 

industrial. Consagra a ilusão de que se pode substituir indefinidamente a energia 

metabólica do ser humano pela potência da máquina, ilusão que leva, neste momento, os 

países ricos à paralisia e fatalmente desorienta qualquer plano de desenvolvimento nos 

países pobres. 
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Considera-se, conforme Illich (1975), que a ampliação da oferta de energia não é 

necessariamente o melhor caminho, o objetivo maior refere-se a um "verdadeiro 

desenvolvimento" e não à abundância de energia, uma vez que a manutenção dos atuais 

modelos de consumo acarretam na continuidade de um desenvolvimento perverso, 

gerador de desigualdades, miséria, degradação ambiental e diminuição da qualidade de 

vida, principalmente nos países em desenvolvimento. Considera-se, ainda, que o 

aumento da oferta de energia implica em demanda por mais recursos financeiros não 

disponíveis, gerando uma competição entre os setores energético e social por acesso a 

esses recursos. 

De maneira ilustrativa, os ganhos de energia a nível doméstico no último século 

poderiam ser comparados ao longo do tempo, sendo entre uma residência urbana 

americana típica nos anos de 1900 e 2000. Em 1900 uma residência eletrificada 

tipicamente urbana nos Estados Unidos possuía apenas algumas lâmpadas de baixa 

potência, somando-se atingia menos de 500 W. No ano de 2000 uma residência no 

subúrbio americano com cerca de 400 m2 de área, com mais de 80 interruptores e 

tomadas dispostos a todo tipo imaginável de eletrodomésticos, atinge cerca de 30 kW, 

i.e, um salto de 60 vezes em apenas um século. Se forem incorporados os três veículos 

de propriedade da família, este fato elevaria o montante para próximo de metade de um 

megawatt. Segundo Smil (2000), mesmo desconsiderando as vantagens recorrentes das 

fontes modernas de energia como comodidade, versatilidade, flexibilidade e 

confiabilidade, os serviços de energia fornecidos a uma residência típica americana no 

ano 2000 seriam semelhantes aos serviços fornecidos de 6.000 escravos para um 

latifúndio romano ou mais recentemente no século XIX um senhorio emprega 3.000 

trabalhadores e mais 400 cavalos de grande porte. 

A Figura 10 apresenta dados de 2002, considerando a relação entre o consumo de 

energia primária (per capita) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), indicando 

uma alta associação estatística entre o aumento do consumo per capita de energia e uma 

maior qualidade de vida física medido pelo adequado cuidados de saúde, nutrição e 

habitação, mas também revela claramente o nível de saturação para o consumo superior 

a 2,66 TEP/ano per capita. Expectativa de vida ao nascer e a mortalidade infantil são 

talvez os dois melhores indicadores da qualidade física da vida: a primeira variável 

engloba a longo prazo os efeitos da nutrição, os riscos de saúde e ambientais, e a 

segunda reflete os impactos desses fatores críticos sobre o grupo mais vulnerável.  
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Durante o final dos anos 1990 o aumento da expectativa de vida média, acima de 70 

anos, foram associados ao consumo per capita anual de pelo menos 40-50 GJ de energia 

primária, assim como foram as taxas de mortalidade infantil, permanecendo abaixo de 

40/1000 recém-nascido. 

 
         Fonte: UNDP, 2004. 

 
Figura 10- Índice de Desenvolvimento Humano e Consumo Energético 

 

Em contrapartida, o aumento do consumo de energia além desta faixa foi associado 

pela primeira vez a diminuição das melhorias das duas variáveis e, em seguida, por um 

quase desaparecimento de quaisquer benefícios adicionais. Melhores taxas nacionais 

combinado a expectativa de vida de 75 anos e mortalidade infantil abaixo de 1%, 

prevaleceu em todos os países por consumo de energia per capita de 70 GJ / ano, cerca 

de metade da média européia dos anos 90, e menos de um quarto da média norte-

americana. A mesma taxa da média consumo de energia tem sido associada com a 

alfabetização de mais de 90% e com o acesso generalizado ao ensino superior, com 

mais de 20% dos jovens adultos em estabelecimentos de ensino universitário. O 

consumo anual de pelo menos 70 GJ per capita, assim indica ser um ingrediente-chave 

de organização, naturalmente, junto com eficácia social e com razoável distribuição de 
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renda, para garantir uma combinação de alta qualidade de vida física, com 

oportunidades para o avanço intelectual da sociedade. 

Existem inúmeras evidências históricas que indicam que o consumo de energia 

acima e 70 GJ/ano per capita revelam uma ostentação energética, associadas a 

degradação social e ambiental na trajetória para se ter acesso a este montante de energia 

de forma contínua. Todas as variáveis de qualidade de vida estão relacionadas ao 

consumo de energia per capita de forma não linear, com uma clara inflexão entre 40 e 

70 GJ/per capita, indicando uma diminuição do retorno marginal para cada unidade de 

energia acrescida e, ainda, sem ganho adicional para o consumo acima de 110 GJ/per 

capita (2,6 TEP/per capita). 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (UNDP, 2006) adverte que mais de 1 

bilhão de pessoas vivem hoje em condições de extrema restrição ao acesso a água 

potável, sendo que mais de 40% da população mundial não possui acesso seguro e 

limpo aos serviços de tratamento de esgoto. Similarmente, 1,6 bilhão de pessoas não 

possuem acesso à energia elétrica, sendo 706 milhões no Sul da Ásia e 554 milhões na 

África. Tais números indicam a forma desigual da oferta de serviços públicos básicos 

distribuídos no mundo, reafirmando que tais déficits têm a sua origem nas instituições e 

nas escolhas políticas destas e não na indisponibilidade de água ou de energia elétrica. 

Tais restrições são ilustradas pelo cotidiano das populações mais vulneráveis, sendo: 

 

“Elas [as fábricas] utilizam tanta água e nós mal dispomos de quantidade suficiente 

para as nossas necessidades básicas, já para não falar na 

  rega das nossas colheitas.” 

   

  Gopal Gujur, agricultor, Rajastão, Índia (UNDP, 2006) 

 

“A narina fica preta com querosene. Agente fica muito isolado sem energia 

elétrica.” 

  

Célio Nunes, agricultor, Acre, Brasil (PEREIRA & SENA, 2009) 

 

Tal distribuição concentrada dos serviços públicos é reforçada pela expressiva 

concentração de renda no mundo, onde predomina a busca pelo lucro, sob à luz da 
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eficiência econômica18, alicerçada fortemente nos conceitos e valores do pensamento 

utilitarista19 neoclássico, subjugando questões de justiça social20.  

Existem vários tipos de necessidades, a sua hierarquização é função das vontades 

expressas dos indivíduos e da sociedade, num dado momento do tempo. Tais 

necessidades universais, independentemente dos valores, expressam a procura de 

autonomia para fazer escolhas individuais, as quais são ideologicamente e culturalmente 

diversas21.  

A dimensão da desigualdade global é captada de forma mais clara pelos modelos de 

distribuição do rendimento global. Estes modelos utilizam dados de pesquisas nacionais 

às famílias para criar uma distribuição unificada do rendimento global, colocando toda a 

população numa ordenação unificada, independentemente do local onde vive. Esta 

representada de forma gráfica, a distribuição do rendimento global, assemelha-se a uma 

taça de champanhe, com uma grande concentração do rendimento no topo e um fino pé 

na base. Com dados do ano 2000, a Figura 11 ilustra a profundidade do problema 

presente. 

 

 

 

  

 

                                                
18 

O conceito de eficiência econômica tem sido o ponto chave do desenvolvimento da teoria econômica, constituindo 
um critério básico utilizado pelos economistas para a escolha entre alocações alternativas de recursos dentro de um 
sistema econômico. Em linhas gerais, eficiência econômica significa que o sistema econômico está maximizando a 
utilização de seus recursos escassos ou minimizando os custos de suas atividades.  
19 As múltiplas formas de utilitarismo, baseadas nos mecanismos de mercado, levam facilmente a condescender com 
a idéia de que as atitudes dos poderes públicos e econômicos dominantes têm dado resposta eficaz a esta questão com 
base na eficiência econômica (QUEIRÓS, 2000). 
20 A opção entre a equidade e a eficiência constitui a questão central em muitos debates públicos. Esta discussão 
incide sobre dois pontos. O primeiro ponto incide sobre a questão de se saber a quanta eficiência se tem de renunciar 
para reduzir a desigualdade. O segundo ponto incide sobre o valor que se deve dar à redução da desigualdade. Deve 
caminhar-se para uma maior igualdade, sem preocupações de eficiência ou deve-se privilegiar a eficiência. Deve-se 
repartir melhor o bolo ou torná-lo maior? 
21 Segundo Paz (2006), a predominância da lógica financeira de salvaguarda dos ganhos e minimização das perdas 
supera a execução de ações eficazes para a preservação do meio ambiente atingido por um empreendimento ou 
projeto.  Desta forma, e conforme afirma Rocha (2003) apud Paz (2006), essa dinâmica típica do capitalismo acaba 
por não contribuir para a redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida da maior parte da população, ao 
contrário, permite o crescimento da diferenciação  social e do acesso desigual ao patrimônio ambiental comum a toda 
a sociedade, desigualdade esta também encontrada quando da oportunidade do acesso a tecnologias limpas. 
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                     Fonte: Adaptado de UNDP (2005). 

Figura 11 – Distribuição de Renda no Mundo 

Para Rawls (1993 in QUEIROS, 2000), o que explica a aplicação generalizada dos 

procedimentos tradicionais assenta na idéia de que a concepção mais racional de justiça 

é a formulada pelo utilitarismo22. Dado que o princípio determinante para cada 

indivíduo é o de aumentar ao máximo possível o seu bem-estar, então todos os custos-

benefícios assentam na seguinte regra: qualquer situação que implique escolhas deve 

resultar na seleção alternativa que produz o maior benefício líquido. Este é o conceito 

de Ótimo de Pareto e pressupõe que numa situação hipotética, ninguém pode ficar 

melhor se prejudicar os outros. Entretanto esta máxima raramente soluciona os conflitos 

entre a busca de eficiência e equidade. 

                                                
22 Corrente filosófica surgida no século XVIII, na Inglaterra, que afirma a utilidade como o valor máximo no qual a 
elaboração de uma ética deve fundamentar-se. Jeremy Bentham criou, na primeira metade do século XIX, o 
termo utilitarian, como uma designação do conteúdo central de sua doutrina. Contudo, foi Stuart Mill quem, pela 
primeira vez, empregou o termo utilitarianism, ao propor a fundação de uma Sociedade Utilitarista (Utilitarian 
Society). O utilitarismo baseia-se na compreensão empírica de que os homens regulam suas ações de acordo com o 
prazer e a dor, perpetuamente tentando alcançar o primeiro e escapar à segunda. Deste modo, uma moral que possa 
abarcar efetivamente a natureza humana precisa voltar-se para este fato, conduzindo-o às suas últimas conseqüências. 
Nesta perspectiva, a utilidade, entendida como capacidade de proporcionar prazer e evitar a dor, deve constituir o 
primeiro princípio moral, isto é, seu valor supremo. 
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A hipotética compensação de Kaldor-Hicks23, constitui uma forma de contornar a 

dificuldade prática do Ótimo de Pareto, garantindo serem beneficiados, em grande 

projetos, de forma que aqueles que ganham superam as perdas daqueles que perdem e, 

ainda, assim todos fiquem numa condição melhor (Maximização do bem-estar líquido). 

Objetivamente, esta convenção não cumpre os objetivos do critério de equidade social, 

uma vez que os perdedores não são obrigatoriamente compensados, não tendo, por isso 

acesso aos benefícios redistributivos. 

Segundo Rawls (1993), a idéia estruturante fundamental da justiça como equidade é 

da sociedade como um sistema equitativo de cooperação. Sen (2002) pondera que o 

desenvolvimento deve ser interpretado como um processo de expansão das liberdades 

reais de que desfrutam os cidadãos de um país e como tal requer, antes de tudo, que se 

removam as principais fontes de privação de liberdade, tais como a tirania e a pobreza, a 

carência de oportunidades econômicas, a destituição social sistemática, a negligência de 

oferta de serviços públicos essenciais e a insegurança econômica, política e social 

Ainda a Figura 11 retrata a imagem de uma Taça de Champanhe, já destacada pela 

literatura, entretanto nada a comemorar, ao contrário, quando analisada em conjunto 

com a Figura 12 é possível indicar o quão distante estamos de um desenvolvimento 

sustentável, sem um sistema equitativo de cooperação, ao longo das últimas décadas, 

i.e., estamos em continuo e crescente desequilíbrio. 

 

 

                                                
23 Os métodos neoclássicos de avaliação econômica de projetos recorreram à noção do ótimo de Pareto. Como é 
ilusório, segundo o conceito do ótimo de Pareto, aumentar a satisfação de qualquer consumidor sem que não haja 
prejuízo a outrem, alguns economistas propõem um critério alternativo de verificação da existência de um excedente 
social líquido, sendo o princípio de Kaldor-Hicks. De maneira geral, este princípio é utilizado para justificar que a 
situação “com o projeto” é socialmente melhor que a situação “sem o projeto”, na medida em que os beneficiários 
pelo aumento de suas utilidades podem indenizar os perdedores, de modo que eles mantenham um nível de utilidade 
compatível ou superior àquele que eles tinham antes do projeto. 
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 Fonte: UNDP (2006). 

Figura 12 – Desequilíbrios Econômicos e Ambientais no Mundo 

 

A Figura 12 constitui um indicativo dos vetores de desequilíbrios no processo 

histórico de crescimento econômico desde 1750 no mundo. Com base nas informações 

dispostas, organizadas em número índice, é possível agregar áreas tradicionalmente 

estudadas separadamente, como demografia, clima, produção de carros, consumo de 

papel, contaminação da água, liquidação da vida nos mares e outros. 

O contínuo desequilíbrio converge para uma sociedade excludente e 

exageradamente crente na tecnologia como instrumento de solução. De acordo com 

Lopes, Sachs & Dowbor, (2009), os desafios sociais e ambientais são crescentes, em 

conjunto com modelo econômico concentrador, onde, hoje 4 bilhões de pessoas que 

estão do fora dos benefícios da globalização. 

Não é aceitável tal trajetória de desequilíbrio, faz-se presente que a humanidade 

reflita e aja no sentido de alterar tal modelo de crescimento econômico organizada para 

um terço da população mundial. A equidade social deve ser perseguida pelos Estados. É 

necessário um reordenamento das prioridades, sendo necessário expandir os serviços 

básicos essenciais para as populações mais carentes, particularmente a universalização 

do acesso à energia elétrica. 

A rota tecnológica determinada pelo Capital no decorrer do século passado 

abandonou caminhos possíveis e sustentáveis de fluxo energético, conjuntamente 
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fomentou a centralização e a concentração24 em grandes centrais energéticas, associadas 

aos interesses de um Estado frágil, possibilitando o controle dos impostos. Segundo 

Mészaros (2002), o Estado moderno é inconcebível sem o capital, que é seu 

fundamento, e o capital, por sua vez precisa do Estado como seu complemento 

necessário. 

Considera-se que o objetivo da eqüidade social não se resume à promoção do 

crescimento econômico. Esta nova concepção de crescimento econômico, conjugando 

fatores sociais, incluindo a questão ética, traz à tona as deficiências de um sistema 

produtivo arcaico, baseado no discurso anti-estado, amplamente divulgado como 

solução única25 e incontestável26. Um sistema que sabe produzir, mas não sabe distribuir 

não é suficiente27. A dimensão social do desenvolvimento deixa de ser um 

complemento, i.e., uma dimensão humanitária de certa forma externa aos processos 

econômicos centrais, para se tornar um componente essencial do conjunto da 

reprodução social. A construção de uma sociedade economicamente viável, socialmente 

justa e ambientalmente sustentável perpassa a articulação do conjunto: Estado e 

empresa, i.e., não é uma opção entre o mercado ou Estado e sim sua conjugação 

(DOWBOR, 1999). 

 

Considerações Preliminares 

 

Nos primórdios da existência do homem sobre a Terra, todo o seu consumo de 

energia era constituído pelos alimentos e, mais tarde, acrescido da lenha utilizada em 

seu cozimento, podendo-se estimar esse consumo diário em 4.000 kcal per capita. 

                                                
24 Alveal (1992) pondera que o processo de trabalho do capital define uma base de extração de mais-valia que acusa 
a dinâmica de duas tendências indissociáveis ao movimento de divisão social do trabalho no modo de produção 
capitalista: tendência à concentração e centralização do trabalho e a tendência à queda da taxa de lucro. Ambas as 
tendências estão em contradição. A contradição e centralização intervêm para resolver a queda tendencial da taxa de 
lucro (superação da crise) gerando uma elevação da composição orgânica do capital (incremento de mecanização que 
incrementa o valor do capital constante e que reduz o valor capital variável) que, potencialmente, incorpora a 
tendência à queda de taxa de lucro. Quando a queda tendencial da taxa de lucro se manifesta ressurge a crise que será 
resolvida por nova concentração e nova centralização, e assim, se reproduz o movimento cíclico. 
25 Existe uma impressão de fatal inalterabilidade, reforçada por slogans freqüentemente repetidos pelos que tomam 
decisões por nós como justificativa de suas ações: não há outra alternativa.  Essa opinião continua sendo enunciada 
sem qualquer preocupação pela desesperança que resultaria do fato desta proposição ser verdadeira. É bem mais fácil 
resignar-se à irreversibilidade do dilema afirmada no determinismo cego deste slogan do que imaginar a forma de 
enfrentá-lo (MÉSZAROS, 2002). 
26 Segundo Joseph E. Stiglitz a Polônia e a China empregaram estratégias alternativas àquelas defendidas pelo 
Consenso de Washington. A Polônia é o mais bem sucedido país da Europa Oriental; a China experimentou a maior 
taxa de crescimento de qualquer grande economia do mundo nos últimos 20 anos. Em livro mais recente o autor 
insiste neste argumento, salientando que o resultado da aplicação da receita neoliberal pela América Latina, nos anos 
90, foi altamente desfavorável, conduzindo à estagnação, ao aumento do desemprego, da informalidade e da pobreza.  
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (UNDP, 1996), cerca de quatrocentas pessoas dispõe de uma 
riqueza pessoal equivalente a metade da população mais pobre da humanidade. Esta concentração de renda é indigna, 
se aproximando da época de justificativas econômicas da escravidão.   
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Posteriormente, a sociedade primitiva, com uso de animais domésticos, alcançou 

valores diários próximos a 12.000 kcal per capita. Considerável parte da humanidade 

ainda hoje permanece a um nível semelhante deste consumo energético, entretanto as 

sociedades industriais, particularmente dos países desenvolvidos aumentaram seu 

consumo progressivamente ao longo do tempo chegando a atingir 350.000 kcal diárias 

per capita, sendo esta realidade particular aos EUA.  

Segundo Calabi et all (1983), o indivíduo teve, antes de tudo, a faculdade de utilizar 

uma parte da energia disponível para o crescimento, não biológico mas técnico 

(conversor), de suas riquezas em energia. As técnicas possibilitaram estender o 

movimento elementar de crescimento que a vida efetua dentro dos limites do possível. 

Trata-se, sem dúvida de um desenvolvimento que não é nem contínuo nem infinito. Ora 

a interrupção do desenvolvimento corresponde à estagnação das técnicas, ora a invenção 

de técnicas novas ocasiona novo desenvolvimento. O próprio aumento dos recursos de 

energia pode servir de base para o desenvolvimento biológico (demográfico). 

O conversor de energia é o equipamento através do qual o homem transforma em 

energia útil a energia solar de alguma maneira absorvida pela natureza, entretanto é 

importante destacar que o conversor de energia traz embutido uma opção em termos da 

fonte que o alimenta. A eleição de uma determinada fonte por seu turno retroage sobre a 

orientação tecnológica que se imprime à produção de conversores e a própria 

industrialização. 

O planeta produz quase um quilo de grãos por dia e por habitante, e temos um 

bilhão de pessoas que passam fome. Os dez milhões de crianças que morrem de fome e 

de falta de acesso à água limpa e causas semelhantes constituem uma contradição de 

uma sociedade que gera riqueza, mas não distribui (LOPES, SACHS & DOWBOR, 

2009). Tal trajetória é uma deformação das aspirações de justiça social e de liberdade, 

inerentes a construção da civilização ao longo dos séculos, expressa, ainda, no artigo 

Terceiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos que expressam claramente, 

sendo: 

 “Todos possuem o direito a vida, a liberdade e a segurança” 

 

Mészaros (2002) pondera que hoje 5% da população mundial consome 25% dos 

recursos energéticos disponíveis. Isto posto, cabe indagar-se qual seria o desdobramento 

caso os outros 95% da população mundial adotassem o mesmo padrão de consumo! A 

consciência desta insustentabilidade ajuda a manter a esperança de uma mudança 



 53 

estrutural básica, apesar de todos os empecilhos e desilusões amargas do passado 

recente. Descobrir uma saída do labirinto das contradições do sistema do capital global 

por meio de uma transição sustentável para uma ordem social muito diferente é, 

portanto, mais imperativo hoje do que jamais o foi, diante da instabilidade cada vez 

mais ameaçadora. 

O resgate das prioridades reais do planeta e da humanidade envolve por sua vez uma 

participação muito mais significativa do Estado, que com todas as suas fragilidades 

ainda constitui o melhor instrumento de coordenação de esforços sociais de que 

dispomos. Mas se trata de um Estado muito mais regulador do conjunto dos esforços da 

sociedade. É indispensável o resgate da visão sistêmica, da visão de longo prazo, e dos 

mecanismos de planejamento. Estamos falando, na realidade, da construção de uma 

outra cultura política (LOPES, SACHS & DOWBOR, 2009). 

Ainda hoje, particularmente nos países em desenvolvimento, a biomassa é a 

principal fonte primária de energia para o uso doméstico. O uso mais difundido refere-

se da lenha, apesar da escassez crescente. Outras formas de biomassa são verificadas na 

literatura, como resíduo de plantações, esterco, entre outros (MADUBANSI & 

SHACKLETON, 2005). Na África Sub-Sahaariana a lenha e o carvão formam a base do 

consumo energético para a maioria da população rural, assim como para muitas áreas 

peri-urbanas e parte das áreas urbanas.  Em alguns países africanos como Zimbábue, 

Quênia, Moçambique, Tanzânia e África do Sul, a população rural utiliza largamente a 

lenha como sua fonte energética básica.  

O padrão de consumo energético dos países Africanos, particularmente na África 

Sub-Sahaariana se aproxima aos padrões dos primórdios da existência do ser humano 

sobre a terra. Em contraponto a esta realidade, observamos países desenvolvidos que se 

voltaram para a economia do desperdício. Mézaros (2002) qualifica o atual progresso do 

capitalismo avançado como a eficácia do desperdício, promovendo em escala 

incomparável no tempo o conceito da Taxa de Utilização Decrescente.  

De fato, essa tendência de reduzir a taxa de utilização real tem sido precisamente um 

dos principais meios pelos quais o capital conseguiu atingir seu crescimento 

verdadeiramente incomensurável no curso do desenvolvimento histórico. A adoção de 

um papel ativo e estimulador em relação a demanda, crescentemente se direcionando ao 

manipulador, possibilita a retirada dos limites ao capital, no qual antes seu limite era 

circunscrito ao valor de uso. Neste sentido, segundo Mézarios (2002), a radical 
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subordinação do valor de uso ao valor de troca possibilitou uma inovação incomparável 

que abriu horizontes antes inimagináveis para o desenvolvimento econômico.  

Sob o predomínio da Taxa de Utilização Decrescente nos países de capitalismo 

avançado, o contraponto continua-se a verificar no desperdício de enormes quantidades 

de recursos. Não obstante, deve-se destacar que esta Lei Tendencial se ramifique por 

outros países em desenvolvimento, considerando que os setores mais avançados do 

capitalismo não podem no presente momento histórico, escapar aos imperativos da 

produção perdulária, dado o caráter globalmente interligado do sistema do capital, 

considerando sua posição de domínio na estrutura capitalista do metabolismo 

socioeconômico.  

O funcionamento do sistema baseado no capital, no decorrer da sua história, se 

caracteriza pela prevalência da lei do desenvolvimento desigual. A desigualdade pode se 

manifestar de diferentes formas no mundo, dependendo do nível mais ou menos 

avançado de desenvolvimento dos capitais nacionais, bem como sua posição mais ou 

menos dominante destes últimos no interior da estrutura do capital global. 

É inquestionável que a falta de energia numa sociedade leve a existência de 

assimetrias sociais nas condições e qualidade de vida, tais como: a permanência da 

pobreza, a falta de oportunidade para o crescimento, o fluxo migratório para as grandes 

cidades e a descrença desta sociedade perante o seu futuro. Acredita-se que, com a 

chegada da eletricidade, as comunidades rurais possam adquirir um maior grau de 

sustentabilidade energética e econômica, possibilitando uma nova ordenação na 

formação sociocultural, incluindo a possibilidade de inclusão de novas técnicas 

produtivas e de normas sociais alinhadas ao modo e conduta de vida. 

A construção de políticas de erradicação da pobreza não deve ser ensejada como um 

ato humanitário ou uma moeda política, deve sim demonstrar capacidade da sociedade 

de reconhecer um problema histórico e de enfrentá-lo em toda sua magnitude, 

considerando que tais estratégias não devam estar subordinadas as determinações da 

política de estabilidade macroeconômica e de contínuos e crescentes superávits 

primários 

Segundo Barca (2010), a Revolução Industrial foi um processo de libertação. A 

revolução foi seguida por mudanças dramáticas e de sofrimento, mas mesmo assim foi 

necessária e positiva, pois permitiu a liberação do potencial humano das restrições tanto 

“natural” (energia solar/fluxo de energia) e “não-natural” (a economia moral), 

permitindo finalmente o crescimento ilimitado. Ao enfatizar esta libertação da 
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humanidade por meio de um novo sistema energético (novos conversores), a narrativa 

otimista da Revolução Industrial necessariamente, vem a considerar o capitalismo como 

o seu herói, se aproximando de Prometeu. 

Com o fogo oferecido por Prometeu, os homens conquistaram a liberdade, as 

técnicas e as artes. Isso representa não só a continuidade do processo civilizatório, mas 

também a invenção de uma nova ciência, que conserva a memória de todas as coisas e 

favorece a cultura artística. Em contrapartida, as técnicas e as artes nem sempre estão 

em equilíbrio, talvez pela própria complexidade e dicotomia que envolve as paixões, os 

desejos, o poder e as ambições humanas. 

A grande transição energética ocorrida ao longo do século XX melhorou o padrão 

de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, no entanto sem acompanhar um 

expressivo declínio das disparidades entre as sociedades ricas e as pobres. Faz-se 

presente a construção de estratégias consistentes pautadas pelo binômio 

desenvolvimento e necessidades, estando estas voltadas para o combate da desigualdade 

e da pobreza, tendo em vista que tais impossibilitam o exercício pleno da democracia, 

quando considerado pelo prisma de justiça social. Neste sentido, se inserem as políticas 

de universalização do acesso à energia elétrica quando direcionadas a promoção de uma 

nova organização social, no contexto de libertação de uma realidade energeticamente 

aprisionada (pobreza energética). 
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CAPÍTULO III: Panorama do Acesso à Energia Elétrica no Mundo 

3.1 – Introdução 

 

A noção de estilo de vida moderno está intimamente vinculada ao abastecimento 

energético regular. Sem ele, a vida moderna torna-se impensável, pois a sociedade de 

consumo está alicerçada em sistemas técnicos de máquinas movimentadas pelas formas 

modernas de energia. O modus vivendi da sociedade contemporânea não seria viável 

sem a alimentação vital e regular da energia (OLIVEIRA, 2000).  

Energia é indispensável à sobrevivência humana. O pleno suprimento de energia a 

todos os cidadãos é fator necessário ao bem-estar social e ao desenvolvimento 

econômico. Apesar de inúmeros esforços no passado, o atendimento ainda é deficitário, 

seja pela ausência de acesso ou pela precariedade do atendimento, sendo que a maior 

parte da população não atendida dos países em desenvolvimento se encontra na zona 

rural, geralmente dispersa e não integrada aos centros mais dinâmicos. 

Progressivamente, as virtudes associadas à eletrificação rural partiram de um serviço 

específico (iluminação) para o acesso mais geral à rede elétrica em si. Baseado no senso 

comum, o acesso rural à rede foi creditado à produção de externalidades positivas sobre 

o desenvolvimento rural (GOUVELLO & MAIGNE, 2003).   

Esforços públicos no sentido de promoção da eletrificação rural têm sido 

legitimados, em especial, decorrente das externalidades28 sociais positivas. A 

eletrificação rural é freqüentemente considerada como uma estratégia de 

desenvolvimento rural, independentemente da tecnologia empregada, entretanto nem 

sempre é fácil identificar a sua real contribuição na melhoria da vida das pessoas 

beneficiadas particularmente nos países em desenvolvimento, onde se verificam 

inúmeras restrições econômicas29 e sociais.  

A literatura referente à eletrificação rural indica que dentre as externalidades 

positivas, pode-se afirmar que a execução de programas de eletrificação rural trará 

                                                
28 O sistema de preços funciona eficientemente porque os preços de mercado transmitem informações tanto a 
produtores quanto aos consumidores.  Entretanto, em alguns casos os preços de mercado não refletem o que 
realmente acontece entre produtores ou entre consumidores. Uma externalidade ocorre quando uma atividade de 
produção ou de consumo possui um efeito indireto sobre outras atividades de consumo ou de produção, o qual não 
está diretamente refletido nos preços de mercado. Um exemplo de externalidade é o custo que a sociedade paga pela 
poluição ambiental causada por uma empresa fabricante de produtos químicos para uso industrial. Não havendo 
intervenção governamental, tal produtor não teria estímulo algum para que passasse a levar em consideração o custo 
social de sua poluição (PYNDICK & RUBINFELD, 1994). 
29 A população rural sem acesso à energia elétrica de forma regular e segura, na utilização de equipamentos para 
atender suas necessidades de informação e iluminação, em geral, faz uso de pilhas secas, baterias de carro, pequenos 
geradores, entre outros. Tais insumos de energia possuem baixo valor unitário de compra e são alcançáveis pelos 
orçamentos de famílias rurais. No entanto, ao se avaliar os custos relativos de tais insumos energéticos, em relação ao 
custo do fornecimento pela rede de energia elétrica é possível verificar que a pilha seca é de 1.800 (baterias grandes) 
a  7.700 (baterias pequenas)  vezes mais cara. (GOUVELLO & MAIGNE, 2003).   



 57 

benefícios imediatos às atividades rurais do país, tanto tangíveis quanto intangíveis, 

destacando-se: 

 

i. Melhoria da qualidade de vida do ser humano na área rural; 

ii. Redução dos custos energéticos; 

iii. Maior tempo de lazer; 

iv. Cidadania; 

v. Aumento da eficiência microeconômica; 

vi. Redução da vulnerabilidade social; 

vii. Integração social; 

viii. Redução da emissão de poluentes; 

ix. Fixação da população no campo; 

x. Aumento da produção, da produtividade agrícola e a melhoria de qualidade dos 

produtos agro-industriais; 

xi. Melhoria do nível de emprego; 

xii. Aumento do mercado de consumo para “novos” produtos e serviços no meio rural; 

xiii. Aumento da arrecadação de impostos; 

xiv. Ampliação do mercado consumidor de energia elétrica; 

 

Em relação aos aspectos sociais, a energia elétrica possui reflexo direto sobre a 

mitigação da pobreza (e das más condições oriundas da pobreza), as oportunidades para 

as mulheres e a urbanização. A melhoria de vida da população campesina depende de 

condições de desenvolvimento local; de infra-estrutura básica que permita o 

atendimento de suas famílias. Ao eletrificar uma região, novas clínicas e escolas podem 

ser criadas. Os serviços de saúde dependem diretamente da energia para conservar 

vacinas e medicamentos, bombear água, esterilizar os materiais, refrigerar ou aquecer o 

ambiente e para manter uma equipe de saúde no local. Relacionando, por exemplo, esse 

serviço às Metas do Milênio30, tem-se que, com o suprimento desse serviço, haverá uma 

diminuição na mortalidade de mulheres e de crianças, a realização de campanhas de 

vacinação, e a estocagem e distribuição de remédios. As escolas podem atender aos 

                                                
30

 Metas do Milênio foram lançadas em setembro de 2000, tendo oito metas mensuradas em indicadores, e o objetivo 
principal é reduzir a pobreza, melhorar a saúde, e promover a paz, os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental 
(UNDP, 2003). Nenhuma meta é explicitamente sobre energia. No entanto, todas precisam de aporte energético para 
serem alcançadas, algumas indiretamente. As metas acordadas, inclusive pelo Brasil, são: erradicar a pobreza e a 
fome extremas; alcançar a educação primária universal; promover a igualdade de gênero reduzir a mortalidade 
infantil; Reduzir dois terços da taxa de mortalidade de crianças com menos de cinco anos entre 1990 e 2015; 
melhorar a saúde materna; combater a AIDS, malária e outras doenças; assegurar a sustentabilidade ambiental e 
melhorar significativamente a qualidade de vida.  
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alunos no horário noturno e em dias escuros, além de poderem introduzir sistemas de 

ensino à distância e de conexão com redes de comunicação, diminuindo os níveis de 

analfabetismo e universalizando o ensino fundamental e médio. 

Às mulheres e às crianças geralmente é dada a tarefa de suprimento de fontes de 

energia tradicionais para suas casas, principalmente lenha e carvão. Ao passar o tempo 

na coleta desses materiais, esse grupo é excluído de atividades escolares e produtivas. 

Há, assim, a reprodução do ciclo vicioso de mulheres sem perspectiva futura, 

analfabetas e sem preparo ou aptidão para o mercado de trabalho. Além disso, catar e 

carregar lenha e carvão, por exemplo, causa sérios problemas de saúde dado o peso dos 

fardos. A saúde é também afetada pelos gases provenientes da queima do carvão, óleo 

diesel, gasolina e lenha, essa poluição por particulados pode causar câncer, doenças 

respiratórias e problemas nos olhos. O acesso à energia elétrica possibilita a melhora da 

qualidade de vida dessas minorias. 

A melhoria do acesso a serviços decorrentes a disponibilidade da energia elétrica 

também fixa a população no campo. Apesar dos inúmeros motivos que levam o 

aumento da migração para as grandes cidades, ao serem dadas mais opções de satisfação 

de suas necessidades básicas em seus locais de residência, menor a atração dos centros 

urbanos sobre essas pessoas. Ultimamente, percebe-se no Brasil o crescimento de 

diversas localidades no interior e a fixação da população em seus municípios (CEPEL, 

2000). 

Já em relação aos aspectos ambientais, o acesso à energia elétrica tem reflexos sobre 

a preservação ambiental local e global, assim como essa preservação tem resultado 

sobre as condições de saúde e de economia dos seres humanos. As conseqüências 

ambientais negativas da falta de energia elétrica e do uso de combustíveis tradicionais 

incluem, por exemplo, desertificação, acidificação dos solos e da água, poluição do ar, 

solo e água, e mudanças climáticas. Cabe lembrar que apesar de tais fatos serem 

restritos, via de regra, a locais afastados, os impactos atingem um contingente de cerca 

de 2,6 bilhões de pessoas no mundo.  

A poluição particulada causa sérios problemas à saúde. Além disso, a alta 

concentração desses gases também contribui31 para o acirramento das questões 

relacionadas às mudanças climáticas, que afetarão de sobremaneira os países pobres por 

estarem localizados em áreas mais quentes, por terem recursos insuficientes para se 

                                                
31 Cabe observar que as responsabilidades futuras sobre as emissões dos gases efeito estufa, não devem recair sobre 
os países e populações pobres. Mais ainda, o argumento das contribuições individuais sobre o assunto de mudanças 
climáticas deve ser tratado sobre os princípios de justiça e equidade social, considerando que tais países e populações 
possuem o direito incontestável de melhorar seu padrão de vida.  
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protegerem dos resultados das mudanças climáticas e por serem mais dependentes das 

atividades da agricultura. As enchentes, o desmatamento e as chuvas ácidas podem 

prejudicar, por exemplo, as colheitas e a qualidade dos solos e da água.  

A extração de lenha e a obtenção de carvão, usados como fontes de energia 

tradicional, pode provocar ainda o desmatamento de áreas importantes para a 

manutenção do ciclo ecológico e da biodiversidade. O desmatamento de matas ciliares e 

de mananciais (nascentes de água) provoca processos erosivos e problemas no 

abastecimento de água. A baixa qualidade do solo leva a um aumento de uso de 

fertilizantes e de pesticidas - que impacta a saúde dos homens e dos animais, e o 

desequilíbrio ecológico produz um aumento expressivo de vetores de doenças como 

malária e leishmânia - pela falta de seus predadores e pelo maior contato com o ser 

humano com a destruição das florestas.  

Mais claramente, em relação aos aspectos econômicos, os serviços energéticos são 

necessários para criar empregos, desenvolver indústrias, agregar valor aos produtos, 

aumentar a produtividade e diminuir a dependência nacional a créditos externos, a 

importação de fontes energéticas afeta a balança de pagamentos do país. A energia é 

fundamental para as atividades produtivas, de serviço e de comunicação, criando 

empregos dentro e fora do setor agropecuário. A falta de energia afeta o setor 

agropecuário de várias maneiras como, por exemplo, por não possibilitar a irrigação da 

plantação, propicia somente uma safra por ano, diminuindo a quantidade de alimentos 

produzidos e de empregos gerados. Não podendo irrigar a plantação, diminui-se a 

produtividade e há a necessidade de aumentar cada vez mais a área plantada, 

aumentando, assim, a pressão sobre o ecossistema. Há ainda a necessidade de energia 

para o armazenamento, o beneficiamento e o transporte da produção. 

Cabe lembrar, que os pontos acima descritos possuem impactos diferenciados de 

acordo com as condições e características socioeconômicas32 encontradas na região, 

assim como seus resultados são influenciados por questões de políticas públicas 

transversais, além da eletrificação, como por exemplo: acesso a crédito, apoio técnico, 

associativismo, logística disponível, acesso ao mercado consumidor, entre outros. 

                                                
32 A difusão da modernidade no meio rural gera também novas referências sócio-culturais que agitam o fascínio pelo 
moderno estilo de vida dos moradores urbanos, consumindo um grande volume de energia industrial: cozinha a gás, 
luz elétrica, especialmente em áreas públicas, refrigerantes e trabalhos culinários simplificados pelo uso de 
refrigeradores para armazenagem, rádio e televisão, veículos a motor (carros ou utilitários), etc. Para administrar a 
emergência dessas novas necessidades, quando a população rural não puder ter acesso à eletrificação rural, ela 
procura fazer o melhor possível. É o caso de rádio e televisores para os quais têm que usar bateria de carro e de pilhas 
secas que são de difícil acesso e de uso limitado. A reprodução de padrões miméticos de consumo está se expandindo 
seguindo a direção “hierárquica” espacial de Centro-Periferia. Este movimento de difusão de padrões de consumo é 
inevitável.   
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Atualmente 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso à rede de eletricidade, indicando 

assim o esforço necessário para se caminhar em direção à universalização no mundo. E 

ainda, ao ser feito um corte por hemisfério é possível observar a concentração do 

consumo de energia elétrica, onde um cidadão do hemisfério Norte consome 5,6 

MWh/ano, enquanto cidadão do hemisfério Sul consome 0,971 MWh/ano. Segundo 

dados da OCDE in GOUVELLO & MAIGNE (2003), o número de pessoas, por 

regiões, que não estão conectadas à rede é distribuída da seguinte forma:  

- 2 bilhões na Ásia; 

- 430 milhões na África; 

- 120 milhões da América do Sul; 

- 80 milhões no Oriente Médio. 

 

Esses números são aproximados, baseados nas taxas de eletrificação do país. Essas 

taxas, em alguns casos, não são representativas da condição real da eletrificação. Na 

Índia, 87% das Vilas são oficialmente eletrificadas, embora muito freqüentemente à 

eletrificação de uma aldeia signifique simplesmente que um ponto de conexão de rede 

alcançou uma aldeia, mesmo que a maioria da população ainda não tenha acesso. Na 

China a taxa oficial de eletrificação é de 93%. Como na Índia, esse número inclui as 

Vilas eletrificadas, e não a população efetivamente atingida pela eletrificação. 

Ainda que os dados de eletrificação no mundo não estejam plenamente corretos, 

pode-se seguramente dizer que mais de um terço da humanidade não tem acesso às 

conveniências da eletricidade. Esta população está localizada principalmente em áreas 

rurais. Em 1990, apenas 30% da população rural nos países do hemisfério Sul tinham 

acesso à eletricidade, i.e., 5% na África, 25% na Ásia e 30% na América Latina 

(GOUVELLO & MAIGNE, 2003).   

No Brasil segundo dados do Ministério de Minas e Energia, em 2003 

contabilizavam-se cerca de 12 milhões de brasileiros sem acesso à energia elétrica de 

forma regular e segura. À época, este número também deveria ser avaliado com 

ressalvas, pois especialistas do setor argumentavam que tal número poderia estar 

subestimado, podendo atingir o patamar de 20 milhões, aumentando, assim o esforço 

necessário para a universalização do acesso no país naquele momento. 

Nas últimas duas décadas, países em desenvolvimento implementaram uma 

variedade de iniciativas de reformas do setor elétrico, tendo resultados diversos, em 

especial ao aumento da cobertura de acesso à energia elétrica. Apesar da sabida 
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necessidade de esforço a ser feito em direção à universalização do acesso no mundo, 

pouco se avançou, pois via de regra os governos não incorporam metas de eletrificação 

rural no processo de reformulação setorial na década de 90, em especial no tocante á 

privatização, buscando, assim, ter maior atratividade do negócio. 

 

 3.2- Experiências de Reforma do Setor Elétrico  

 3.2.1 Internacional 

 

Nos anos 70 e 80, agências como o Banco Mundial direcionava cerca de 50% dos 

seus recursos de financiamentos para os setores de Agricultura, Desenvolvimento Rural 

e Energia. Entretanto, no processo de planejamento e implementação o modelo de 

planejamento foi reduzido a otimização de três variáveis, sendo: recursos disponíveis 

(dimensão econômica); número de domicílios (dimensão política) e distância da rede 

(dimensão técnica). O processo de planejamento era muito intuitivo e vulnerável a 

manipulação política (PEREIRA, 1992). 

Segundo Pereira (1992), alguns estudos mostraram que a eletrificação rural não 

obteve o resultado esperado na promoção do desenvolvimento rural, sendo que em 

alguns casos efeitos negativos foram observados, como por exemplo: o aumento da 

desigualdade social, considerando que alguns programas de eletrificação, desenvolvidos 

à época, beneficiavam somente aqueles que poderiam pagar pela ligação e pelo seu uso. 

Em alguns casos, o único benefício observado foi à presença da iluminação.   

Em decorrência deste modelo de planejamento, no final dos anos 80 e no decorrer 

dos anos 90 o cenário foi se modificando. Neste período observou-se uma elevação do 

custo do capital e uma redução dos fundos de financiamento destinados à eletrificação 

rural. Em paralelo com as questões externas, os países em desenvolvimento incorreram 

na deterioração das suas economias e de suas empresas públicas, tornando os custos de 

expansão das redes de transmissão, conexão e operação inviáveis economicamente33 

para as concessionárias, redundando na estagnação do processo de eletrificação rural. 

As críticas ao desempenho das empresas elétricas emergiram, primeiramente, nos países 

desenvolvidos e, posteriormente, nos países em desenvolvimento. Trazendo à tona a 

necessidade de reformulação do modelo, objetivando, principalmente, recuperar seu 

papel dinamizador na economia contemporânea.  

                                                
33 No decorrer dos anos 80 e 90 o investimento em eletrificação rural foi fortemente reduzido e o retorno dos 
Programas começaram a ser questionados.   
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As empresas eram verticalmente integradas, públicas e, em geral, eram responsáveis 

pela eletrificação rural. No decorrer dos anos 90 as empresas começaram a experimentar 

problemas financeiros, especialmente, devido a utilização das tarifas como instrumento 

de promoção social e de controle da inflação. Não era incomum a interferência política 

nas questões de recursos humanos, incorrendo na abundância de contratações 

desnecessárias e de baixa produtividade do trabalho. Enquanto isso, a maioria dos países 

em desenvolvimento continuaram com a experiência de limitação no acesso à energia 

elétrica de áreas rurais. A ausência de recursos financeiros tanto da concessionária 

quanto do setor público limitou a expansão e a manutenção dos sistemas. 

Sob o princípio de liberalização passou-se a adotar que a energia elétrica não mais 

seria tratada como um serviço social, i.e., não mais por meio de ações no setor elétrico 

seria promovida política de bem-estar social.  

No decorrer dos anos 90 emergiu a necessidade de reformas do setor elétrico no 

mundo, em especial sob o ideário do Estado mínimo. Tais reformas foram fortemente 

influenciadas pelas ações pioneiras implementadas na Inglaterra e no Chile nos anos 90, 

como: privatização, diversificação da matriz energética, introdução de competição, 

desregulamentação dos mercados, desverticalização, introdução do órgão regulador, 

entre outros. 

O esgotamento do modelo de financiamento e a crença que as reformas trariam 

ganhos de eficiência no setor foram grandes motivadores da replicação do modelo de 

reforma inglês para outros países, em especial, países em desenvolvimento. Recentes 

estudos mostram que a reforma do setor elétrico no mundo aumentou o potencial das 

empresas para a redução da exclusão elétrica, entretanto a privatização não obteve o 

resultado esperado nos países em desenvolvimento (HAANYIKA, 2005). 

As reformas nos países desenvolvidos eram impulsionadas pela idéia do direito de 

escolha, entre as principais questões estão: escolha do fornecedor de energia; promoção 

da competição; assegurar o livre acesso a rede de transmissão e de preços mais baixos 

de energia. As reformas foram também influenciadas pelos avanços tecnológicos, como 

o desenvolvimento de plantas a ciclo combinado e de geração distribuída. Nos países 

em desenvolvimento as forças motivadoras de reforma se atinham na necessidade de 

melhora de performance técnica e financeira, na promoção da expansão do sistema, na 

redução da interferência política no estabelecimento da tarifa e/ou no gerenciamento das 

concessionárias.  
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Anteriormente as ditas reformas, em vários países no mundo algumas ações foram 

necessárias (pré-reformas), buscando desenvolver um ambiente político e institucional 

favorável as reformas que estavam por vir, entre as medidas estavam a construção da 

estrutura legal e institucional. 

TABELA 03 – Principais Medidas de Reforma no Mundo 

Medidas de Reforma Quênia (1996)* Senegal (1997) Zâmbia (1994) Filipinas (2000) Tailândia (1990) Vietnam (1995) Argentina (1990) Peru (1991) Chile (1980)

Liberalização X X X X X X X X X
Produtor independente de energia X X X X X X
Compartilhamento das redes X X X X X X
"Corporatisation" X X X X X X
Comercialização
Privatização X X X X X X X
Agente regulador X X X X X X X X
Outras medidas
Agente de Eletrificação Rural X X X X X X  

Fonte: Haanyka, 2005 apud  GNESD (2004). 
Obs: *início de reforma 

 

A Tabela 03 destaca as principais medidas de reforma em alguns países no mundo, 

especialmente em países em desenvolvimento na Ásia, África e América Latina. Cabe 

observar que dentre os países citados, todos incitaram a liberalização dos seus mercados 

e, a maioria, na instituição do agente regulador, criação do agente de promoção da 

Eletrificação Rural e do aparecimento do Produtor Independente de Energia (PIE). Por 

outro lado, medidas para incentivar a comercialização não foram observadas nos países 

em questão, apesar de ser um dos principais pilares na reforma na Inglaterra. 

Como já citado, as reformas no mundo incorreram em resultados diferenciados e 

apesar dos esforços, pouco se avançou no nível de eletrificação, tendo ainda um 

consumo de energia elétrica per capita anual extremamente baixo (Tabela 04), 

indicando o quão distante tais países estão do padrão de consumo de países 

desenvolvidos. O consumo de energia elétrica pode ser considerado como uma 

referência de bem-estar (proxy), assumindo que quanto maior seu consumo, maior será 

o seu estágio de desenvolvimento, desta forma países como Nepal (47 kWh/ano), 

Myanamar (71 kWh/ano), possuem classificação no índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,504 (2003) e de 0,551 (2003), respectivamente. Tais países estão 

no patamar de baixo desenvolvimento humano, com base nos resultados do estudo. A 

título de ilustração o Brasil possui um consumo de energia elétrica per capita de 1.841 

kWh/ano (2002) e está na posição de médio desenvolvimento humano, tendo um índice 

de 0,775 (2003).   
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TABELA 04 – Nível de Eletrificação e Consumo per capita 

Fonte:GNESD (2004). 
Obs: Dados de 2000. 

 

A Figura 13 destaca o consumo de energia elétrica residencial per capita por ano de 

algumas regiões e países, onde se observa o baixo consumo de energia elétrica na Índia 

(94 kWh/ano), no continente africano (153 kWh/ano) e na China (181 kWh/ano) e, por 

outro lado, o alto consumo de países como os EUA (4.390 kWh/ano) e Canadá (4.737 

kWh/ano). Considerando os dois extremos, cabe ressaltar que o consumo do Canadá é 

50 vezes maior do que da Índia no ano de 2002 e, segundo o International Energy 

Outlook (2005), em 2025 a mesma relação será de 18 vezes maior (Índia –308 kWh/ano 

e Canadá 5.670 kWh/ano), i..e., ainda que menor a proporção de consumo entre países, 

o consumo permanecerá altamente concentrado nos países, hoje, considerados 

desenvolvidos. 
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Fonte: International Energy Outlook - 2005. 
Obs: Dados de 2002 

Figura 13 – Consumo de Energia Elétrica per capita 

 

A Tabela 05 destaca a taxa de eletrificação por regiões (Urbana e Rural), onde se 

observa o grande esforço que o continente africano necessita fazer para atingir a 

universalização do atendimento elétrico, em especial nas áreas rurais onde atinge o 

patamar de 16,9% de atendimento. Apesar do grande esforço em anos recentes, tendo 

aumentado consideravelmente a penetração da energia elétrica, a China e Leste Asiático 

ainda precisam caminhar na direção da universalização, assim como a América Latina, 

especialmente em áreas rurais. 

 

TABELA 05 – Taxa de Eletrificação por Regiões 

   
Fonte: GNESD, 2004. 
 Obs: Dados de 2000.  

 

Com base nas informações dispostas na Tabela 06 é possível verificar que países 

africanos como Uganda e Kenya obtiveram poucos avanços, em especial quando 
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consideradas as regiões rurais dos respectivos países. Em relação ao consumo familiar 

de eletricidade, destaca-se a sua queda na área rural, em ambos os países, indicando, 

preliminarmente, um retrocesso quando considerada a alta correlação entre consumo de 

energia e o desenvolvimento humano.  

 

TABELA 06– Indicadores de Pré e Pós-Reforma pré e pós – Kenya e Uganda 

Fonte: GNESD, 2004. 
Obs: Quênia: pré-reforma - 1993 / pós-reforma 2001 e Uganda: pré-reforma - 1996 / pós-reforma 2002 
 

No passado recente os países em desenvolvimento implementaram um conjunto de 

ações buscando aprofundar as reformas do setor elétrico, tendo resultados diversos, 

entretanto tais reformas redundaram em poucos avanços no atendimento elétrico dos 

considerados em situação de pobreza (GNESD, 2004). 

Ao contrário do esperado, alguns especialistas afirmam que poucas reformas no 

mundo resultaram em significativa melhoria no fornecimento do serviço elétrico. Em 

alguns casos observa-se um agravamento das condições sociais, incorrendo no aumento 

da pobreza34, assim como da pobreza energética. É preocupante que em alguns casos 

tais movimentos de reforma incorreram na deterioração da qualidade e da confiabilidade 

dos serviços energéticos. Isto é especialmente35 verdadeiro para a África Sub-Saharan e 

partes da América Latina e Caribe e Sul da Ásia (GNESD, 2004). 

A eletrificação rural vem tendo um progresso lento no mundo, especialmente devido 

aos altos custos associados à extensão de rede e no desenvolvimento de sistemas 

descentralizados de oferta de energia. Duas características são intrínsecas a este 

mercado: os consumidores são, em geral, dispersos geograficamente e possuem baixa 

                                                
34 Pobreza liga-se à insuficiência de renda para satisfação de necessidades básicas, como: alimentação, moradia, 
saúde, transporte e educação. A forma de estimação mais utilizada faz uso do valor de uma cesta básica de alimentos 
considerados como a metade da renda mínima necessária para superar a condição de pobreza (“linha de pobreza”). 
Entretanto cabe observar que este critério, utilizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) pode ser 
considerado arbitrário e subjetivo, pois tal conceito deve estar relacionado ao clima, hábitos alimentares regionais, 
fatores culturais, entre outros, podendo assim tais resultados variar em função dos parâmetros usados na análise em 
questão. Outra referência para medir pobreza no Brasil refere-se à utilização do salário-mínimo (usado como critério 
eletivo em programas sociais), pois seriam pobres aqueles com renda familiar per capita inferior a ½ SM e indigentes 
(sequer com condições para alimentação adequada) aqueles em patamar inferior a ¼ SM. Por esse critério, segundo 
estudos do IPEA (2005), haveria no Brasil, em 2002, cerca de 49 milhões (29%) de pessoas e 10 milhões (22%) de 
domicílios pobres. Destes, 18,7 e 3,7 milhões, respectivamente, em condição de indigência. 
35

 Apesar do esforço recente no aumento do número de pessoas com acesso à energia elétrica, esta taxa permanece 
ainda mais baixa que o crescimento populacional (residências) para muito países da África sub-Saharan (GNESD, 
2004). 
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demanda de energia. Estes fatores limitam o interesse das concessionárias de energia no 

atendimento deste mercado, especialmente quando a análise se limita a questões 

estritamente financeiras. 

Assim sendo, é determinante a necessidade de esforços dos países e 

desenvolvimento no atendimento elétrico das populações, em especial aquelas mais 

carentes, situadas no meio rural, até então excluídas de fontes modernas de energia36. 

 

3.2.2 Nacional 

 

No Brasil o crescimento econômico baseado em uma rápida industrialização 

estimulou o processo de urbanização, orientando, historicamente, o setor energético 

para a produção centralizada de grandes blocos de energia visando o atendimento de 

grandes concentrações de consumo. Em decorrência deste processo, verificou-se 

prejuízo no atendimento das necessidades das populações das zonas rurais, agravando as 

diferenças de padrão de vida entre as populações urbanas e rurais. 

O desenvolvimento de tecnologias de transformação dos recursos energéticos 

primários em energia secundária fez da eletricidade uma ferramenta de grande valia 

para o desenvolvimento de uma região. A energia elétrica é a base para diversas 

atividades produtivas e de serviços, além de ocasionar significativas melhorias na 

qualidade de vida (iluminação, uso de eletrodomésticos, irrigação e suporte para o 

recebimento de água tratada nas moradias, entre outros (ROSA, 2006). 

No passado, vários programas de eletrificação rural foram elaborados e implantados, 

contando com diferentes linhas de financiamento, desenhos de aplicação e resultados. 

Apesar dos esforços, tais programas não foram suficientes para erradicar o déficit na 

eletrificação rural no país. 

Entretanto, ainda em 2005 verifica-se que milhões de brasileiros não possuíam 

acesso a um serviço essencial como a energia elétrica. Trata-se, principalmente, de uma 

população rural relativamente dispersa e não integrada aos centros mais dinâmicos do 

país.  

A Tabela 07 apresenta informações pertinentes a taxa de eletrificação no Brasil ao 

longo dos últimos 59 anos. Segundo dados da PNAD de 2009 (IBGE, 2011), apesar de 

passarmos de uma cobertura de 25% dos domicílios com energia elétrica em 1950 para 
                                                
36 Apesar de não haver consenso na literatura sobre a definição de fontes modernas de energia, neste trabalho 
preferiu-se considerar a acepção da Agência Internacional de Energia (IEA, 2010), onde destaca como fontes 
modernas de energia o acesso à energia elétrica às residências de forma regular e segura e aos sistemas de coação 
residenciais menos poluentes (IEA, 2010).  
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99,91% em 2009, é possível indicar que cerca de 2,26 milhões de brasileiros no ano de 

2009 não possuíam acesso à eletricidade, sendo que 2,05 concentrados no meio rural, 

observando que o Brasil possui uma população de 191 milhões, sendo que existem cerca 

de 58,57 milhões de domicílios37 e que deste total 637.000 ainda necessitam ser 

eletrificados. 

TABELA 07 – Histórico da Taxa de Eletrificação no Brasil (Ano) 

   Domicílios (%)   População (%)  

Percentual de atendimento  Total   Urbano   Rural   Total   Urbano   Rural  

1950 24,56% 59,99% 3,63% 24,65% 62,60% 3,76% 

1960 38,54% 72,50% 8,36% 36,82% 72,79% 8,32% 

1970 47,56% 75,60% 8,37% 45,72% 74,99% 8,46% 

1980 68,50% 88,20% 21,44% 66,25% 87,87% 21,15% 

1991 86,87% 97,31% 49,43% 84,92% 97,11% 47,12% 

2000 93,01% 97,43% 70,57% 91,92% 97,33% 68,18% 

2005 97,18% 99,63% 83,78% 96,69% 99,64% 82,53% 

2009 98,91% 99,86% 93,57% 98,82% 99,87% 93,29% 
Fonte: Elaborado com base nos dados da PNAD 2009 (IBGE, 2011)  In: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?z=t&o=3&i=P  disponível em 3/9/2011 & ANEEL (2007) In: 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Atlas/aspectos_socioeconomicos/11_2_1.htm - disponível em 30/7/2007. 
 

Apesar dos avanços é necessário destacar o quanto ainda será preciso caminhar para 

alcançar os níveis dos países desenvolvidos. Quando avaliados o patamar de 

eletrificação dos domicílios38 para os estados de menor dinamismo econômico, como 

por exemplo o Acre e o Pará, que  se encontram no patamar de 95,52% e 95,12% de 

eletrificação, assim sendo, é possível ter uma idéia dos esforços necessários para 

universalizar o atendimento até então, em especial nas regiões Norte, buscando soluções 

alternativas de atendimento face as questões inerentes a população dispersa em longas 

distâncias e de baixa renda, sob condições climáticas adversas.  

A situação pretérita em larga escala de ausência de fornecimento do serviço de 

atendimento elétrico, trouxe à tona a necessidade de reavaliar a trajetória das ações 

públicas, visando atender a esta demanda reprimida, incorrendo na necessidade de 

articulação das esferas governamentais, tendo em vista desenvolver propostas e 

implementar políticas com o intuito de suplantar esta grande barreira para o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

                                                
37 Segundo o IBGE, entende-se como domicílio: local de moradia, estruturalmente separado e independente, 
constituído por um ou mais cômodos. 
38

 Existem outras metodologias de cálculo da taxa de eletrificação no Brasil, entretanto a metodologia utilizada pela 
PNAD (IBGE) passou a ser referência no setor no início desta década. As informações obtidas a partir da PNAD 
tendem a ser mais otimistas em razão da adoção do conceito de domicílios, que é mais abrangente do que o conceito 
de estabelecimento agropecuário adotado pelo Censo Agropecuário (IBGE).  



 69 

O atendimento com energia elétrica a um grande contingente populacional não é 

uma tarefa simples considerando que projetos de eletrificação rural dificilmente são 

rentáveis sob a ótica privada. Porém, eles produzem fortes externalidades positivas e, 

portanto, sua análise econômica requer que sejam incorporados os benefícios não 

apropriáveis pelo investidor privado.  

As dificuldades de atendimento do mercado rural são intrínsecas à própria 

característica do mercado: sua dispersão acarreta vultosos investimentos iniciais, e o 

baixo consumo por unidade aumenta significativamente o tempo necessário para a 

recuperação do investimento. 

Do ponto de vista social, ainda que o sistema energético não possa equacionar por si 

só os problemas e as mazelas vividos pela população de baixa renda, seu papel é muito 

relevante. O suprimento energético é importante para que os demais serviços essenciais 

tais como o abastecimento de água potável, saneamento básico, equipamentos 

hospitalares e educacionais, tornem-se disponíveis. Estes são elementos essenciais de 

qualquer política orientada para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, 

considera-se o acesso às fontes modernas de energia, como sendo de grande relevância 

para que seja dada a oportunidade de acesso à cidadania para milhões brasileiros em 

situação de pobreza (OLIVEIRA, 2000). 

Do ponto de vista ambiental, apesar da pouca atenção dada no passado aos assuntos 

pertinentes à degradação ambiental decorrente da produção e do uso de fontes de 

energia, o sistema elétrico brasileiro caracteriza-se por produzir impactos ambientais 

relativamente limitados, principalmente no que se refere à queima de combustíveis 

fósseis. Esta situação decorre do fato de que a maior parcela do balanço energético é 

composta por fontes renováveis, principalmente a hidroeletricidade e o álcool da cana-

de-açúcar, tendência reforçada pela política de redução da dependência de petróleo no 

período que se seguiu à crise do petróleo (OLIVEIRA, 2000). 

Neste contexto, a eletrificação rural permeia o processo de desenvolvimento 

sustentável. Ela se relaciona com um dos conceitos chave da Cúpula do Rio de Janeiro, 

que é o conceito de atendimento das necessidades, sobretudo das necessidades 

essenciais daqueles em situação de pobreza do mundo. Nesta ficou definido pelos 

governos que aqueles em situação de pobreza devem receber a máxima prioridade 

(RIBEIRO, 1999). 

O perfil sócio-econômico do produtor rural que ainda não recebeu a luz elétrica é 

preponderantemente marcado pela pobreza e pelo seu descrédito na capacidade do 
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Estado de praticar ações que possam resgatá-lo da marginalidade social e econômica 

(RIBEIRO, 1999). 

Segundo o Prof. José Goldemberg apud Ribeiro (1999): 

 
 

“Para o pobre, desenvolvimento significa a satisfação das necessidades 
humanas básicas, incluindo o acesso ao trabalho, alimentação, serviços 
de saúde, educação, moradia, água corrente e tratamento de esgoto, etc. 
A falta de acesso da maioria da população a tais serviços  é um  terreno 
fértil para a perturbação política, revolução, e o desespero e 
desesperança que conduzem a imigração para regiões industrializadas, 
em busca de um futuro melhor... A tomada da luz elétrica na casa do 
homem pobre do campo é o ponto de conexão obrigatória com a idéia do 
desenvolvimento sustentável.  
Existem outras considerações há serem feitas para quantificar o 
crescimento econômico em países do Terceiro Mundo, além da análise 
do aumento de renda per capita. A minoria rica e as massas pobres 
diferem tanto em suas necessidades, aspirações, modo de vida  e renda 
familiar que, para vários propósitos  práticos, vivem em dois mundos 
separados. As elites e os pobres diferem fundamentalmente no respectivo 
uso da energia. As elites tem hábitos energéticos de Primeiro mundo. Os 
pobres estão preocupados com energia para atividades essenciais, 
principalmente, para cozinhar.”   

 
 
Adicionalmente, relata-se a expectativa de quem não possuía energia elétrica através do 

depoimento de uma família de Rio dos Cedros no estado de Santa Catarina, nos fins dos 

anos 50 e no início dos anos 60. A luz só chegou a esta propriedade em 1964, através de 

uma rede monofásica da CELESC (LENZI, 1999). 

 
“As noites eram longas, principalmente no inverno e os banhos 
limitavam-se a lavar o rosto e os pés durante a semana e um banho 
maior aos sábados, quase sempre com água gelada de córregos, 
abundantes na região. No verão eram mais freqüentes. Dificilmente 
conseguia-se estudar à noite e os adultos passavam grande parte do 
tempo, sentados na varanda da casa, observando as crianças que, 
aproveitando a luz da lua e das estrelas, brincavam de pegar. As casas 
eram fechadas cedo para evitar a entrada de mosquitos e nos dias mais 
quentes, permaneciam abertas, porém queimavam-se folhas de fumo 
para espantar pernilongos e outros insetos. Costumava-se dizer que as 
pessoas dormiam e acordavam com as galinhas e era realmente o que 
acontecia. Deitava-se em torno das oito da noite e acordava-se às cinco 
da manhã. Outro passatempo à noite, era ouvir à voz do Brasil num 
velho rádio a bateria. Os jogos das Copas do mundo de 1958 e 1962 
foram ouvidas num dos poucos rádios à pilha da localidade, no pátio da 
Igreja, através da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O pior disso tudo é 
que conhecíamos alguns benefícios da energia elétrica, pois um vizinho 
possuía um gerador movido a água, atendendo a três casa e uma Igreja. 
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Geralmente era ligado às 10 da noite, devido a pouca quantidade no 
reservatório, que também servia para nossos banhos de sábado a tarde. 
A chegada da luz elétrica foi muito festejada, não somente pelo fato de 
possibilitar a utilização  de um rádio a eletricidade, mas por poder 
mover máquinas de picar trato, moedores de café e de milho, reduzindo 
em muito o esforço humano para a realização destas tarefas. Sem falar 
da geladeira e mais tarde da televisão preto e branco, além da 
possibilidade da realização das atividades noturnas, tais como costura, 
escolha de fumo, etc.”.    

 
 

Em termos históricos, o primeiro pedido de instalação de energia elétrica em áreas 

rurais foi feita em São Paulo em 1923, entretanto devido a baixa atratividade das 

ligações as concessionárias elevaram suas tarifas de fornecimento, incorrendo em 

conflitos entre os agentes. Visando resolver esta questão, 20 anos depois da primeira 

iniciativa surgiram cooperativas de eletrificação rural, contando com financiamentos de 

governos estaduais e municipais e buscando fornecer eletricidade a pequenos núcleos 

populacionais. Tal alternativa que se mostrou eficaz em outros países nos casos em que 

a rentabilidade era insatisfatória para concessionárias. 

Nas décadas de 1950 e 1960, apesar de surgirem algumas iniciativas de governos 

estaduais para a eletrificação rural, o déficit energético rural ainda persistiu em virtude 

da insuficiência de recursos. Somente a partir da segunda metade deste século, iniciou-

se o envolvimento dos governos estaduais na eletrificação rural com a criação do 

Serviço Especial de Eletrificação Rural - SEER no Estado de São Paulo, em 1957. A 

partir de 1970, a eletrificação rural tomou um grande impulso através da implantação de 

sistemas de distribuição de energia elétrica pelo Instituto Nacional de Colonização 

Agrária (INCRA), do Ministério da Agricultura. No início da década de 1970 deu-se 

início ao primeiro programa em escala nacional de eletrificação rural, envolvendo o 

INCRA e o Ministério da Agricultura: Criação do GEER – Grupo Executivo de 

Eletrificação Rural e instituição do FUER – Fundo de Eletrificação Rural, com recursos 

para a implantação do I Programa Nacional de Eletrificação Rural – PNER. 

A criação do GEER estimulou o surgimento de grande parte das cooperativas de 

eletrificação rural do país, sendo que em 1971, o I PNER impulsionou a criação de 118 

cooperativas. Contudo, a alta concentração fundiária de algumas regiões facilitou a 

manipulação política das cooperativas, especialmente no Nordeste, impedindo-as de 

obterem o mesmo resultado positivo das do Sul. 



 72 

Em 1977 foi instituído o II PNER, que implantou 40.537 km de redes de 

distribuição, atendendo cerca de 70.000 propriedades rurais e 20 povoados em 18 

estados e no Distrito Federal.  

A partir de 1980 diminui-se o ritmo de investimento em eletrificação rural. A queda 

no investimento no setor rural é, em larga medida, expressão da situação do setor 

elétrico à época. Com a redução de investimentos, a Eletrobrás extinguiu o seu 

Departamento de Eletrificação Rural, sendo seguida pela maior parte das 

concessionárias que tenderam a descentralizar as ações nesta área (OLIVEIRA, 2000). 

A década de 80, no século XX, no Brasil foi marcada pela inflação alta e grande 

dificuldade de obtenção de recursos por diversos setores da economia, sendo o setor 

elétrico bastante afetado pela redução de investimentos e programas de eletrificação 

menos ousados. Como resultado, as regiões com programas de eletrificação rural bem 

sucedidos foram as mais organizadas e com um movimento corporativista forte. E 

ainda, o processo decisório não foi sensível aos impactos sistêmicos da Eletrificação 

Rural e à importância do desenvolvimento local, dando mais ênfase ao atendimento de 

zonas rurais mais dinâmicas em termos econômicos (CEPAL, 2003). 

Antes do processo de reformulação do setor elétrico nacional, até 1996, as 

concessionárias usavam recursos dos governos estaduais implementando programas 

esparsos de eletrificação rural em regiões com maiores concentrações populacionais ou 

com consumidores com maior poder econômico ou político de reivindicação. Não 

havia, à época, uma política nacional de eletrificação rural, sendo que as 

concessionárias assumiam um papel mais empresarial, dando prioridade ao mais 

rentável.  

A progressiva desvalorização das tarifas ao longo das décadas de 70 e 80, do século 

passado, foi a responsável por boa parte dos problemas de financiamento enfrentados 

pelo Setor Elétrico. Entre a segunda metade da década de 1960 e a primeira metade da 

de 1970, época do “milagre econômico brasileiro”, o setor elétrico se encontrava em um 

contexto econômico muito desfavorável, pois  a tarifa de energia elétrica não refletia os 

custos do serviço e as necessidades de expansão do setor. Após o primeiro choque do 

petróleo, a inflação passou para 20% ao ano em 1974 e 40% em 1976, fazendo com que 

o Governo passasse a usar as tarifas públicas como um instrumento para minimizar a 

inflação, medida que foi utilizada por mais de 20 anos (CEPAL, 2003). Até 1982, a 

contenção tarifária foi sustentada por uma política de endividamento do setor público, 

que cobria as necessidades de financiamento do setor elétrico. O fracasso do Plano 
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Cruzado e os inúmeros planos de estabilização mal sucedidos contribuíram para a 

deterioração tarifária, que se estendeu até o ano de 1992. No fim do regime de 

equalização tarifária, sendo em 1993, as concessionárias de distribuição de energia 

elétrica passaram a atualizar suas próprias tarifas em função dos custos de serviço, 

buscando atualizar a defasagem existente em relação ao seu valor real. 

Após a reforma do setor elétrico, houve uma redução no ritmo do processo de 

eletrificação. A criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) fez com que 

uma série de contratos de concessão de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica fossem assinados, mas a maioria deles não estabelecia metas de universalização, 

ou seja, a adesão da concessionária era quase voluntária. 

Na segunda metade da década de 1990 houve uma retomada do processo de 

eletrificação de áreas rurais39. A criação do Comitê de Prioridades de Eletrificação 

Rural por parte da Eletrobrás permitiu uma alocação de recursos da Reserva Global de 

Reversão40 (RGR), alimentada pelas concessionárias através de parcelas mensais para a 

reversão, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Contudo, a 

distribuição regional dos fundos da RGR foi muito desigual, fazendo com que o Sudeste 

ficasse com quase metade dos recursos e a parte mais carente do país ficasse com a 

menor parte.  

A Lei nº 9.427/96 buscou corrigir esta desigualdade determinando que, do total 

arrecadado para a RGR, 50% no mínimo fossem destinados para investimento nas 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo metade em programas de eletrificação 

rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de comunidades de baixa 

renda. As concessionárias, no entanto, não se mostraram interessadas em buscar 

recursos do Fundo de Eletrificação Rural da Eletrobrás alegando que o retorno não 

pagaria sequer a manutenção do sistema. 

Cabe observar, no que tange a legislação da universalização do acesso à energia 

elétrica, esta é regida pela Lei nº 10438/2002, complementada pelo Decreto nº 

4.336/2002 e implementada pela Resolução 223 de 2003 da ANEEL. Até a 

implementação da Resolução 223, era a Portaria nº 5/1990 do DNAEE que estabelecia 

                                                
39 

Com as privatizações, as tarifas passaram a ser reajustadas em função das cláusulas dos contratos de concessão, 
assinados quando da transferência das empresas à iniciativa privada. Desde então, os reajustes são freqüentes de 
forma a aumentar as tarifas em termos reais e conseqüentemente aumentar a receita das empresas de distribuição. 
40

 A Reserva Global de Reversão (RGR) é um encargo do setor elétrico brasileiro pago mensalmente pelas empresas  
concessionárias de geração, transmissão e de distribuição. A Reserva Global de Reversão (RGR) é utilizada em 
projetos de universalização dos serviços de energia elétrica, o Programa de Combate ao Desperdício de Energia 
Elétrica (Procel) e o Reluz, que trata da eficiência energética na iluminação pública dos municípios brasileiros. Os 
aportes deste encargo, criado em 1957, também são direcionados às obras de expansão do sistema elétrico, como a 
revitalização de parques térmicos e aquisição de medidores e telecomandos para subestações. Em 2004 e 2005, a 
RGR gerou recursos da ordem de R$ 2,6 bilhões.  
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os critérios e procedimentos para a participação dos consumidores nos investimentos em 

eletrificação.  Assim, a situação anterior era que cada nova ligação deveria ter uma 

solicitação prévia do interessado, necessitando também do esclarecimento de qual seria 

sua participação financeira nos investimentos requeridos de forma a complementar o 

limite do investimento da distribuidora. No entanto, já a Lei 10.438/02 dispõe:  

 

• Estabelece que a ANEEL deve criar metas para que as concessionárias e 

permissionárias promovam a universalização do uso da energia elétrica; 

• Apresenta mecanismos para a viabilização econômica do processo de 

universalização; 

• Define critérios para quantificação das metas de Universalização, estendendo 

a RGR até 2010 e permitindo que cooperativas de eletrificação rural, 

cooperativas de infra-estrutura em projetos de reforma agrária e consórcios 

intermunicipais possam ser diretamente contratados. 

 

No que tange à Resolução da ANEEL nº 223, de 2003, esta dispõe: 

 

• Regulamenta a Lei 10.438/02; 

• Estabelece regras gerais para a universalização da energia elétrica no Brasil; 

• Determina que os consumidores de todas as classes não mais arcarão com 

despesas de ligação à rede elétrica, passando esta responsabilidade para as 

concessionárias; 

• Estabelece limites para a universalização dentro de cada área de concessão e 

fixa metas específicas para cada município atendido pelas empresas. 

 
Cabe observar que o processo da nova organização do setor elétrico brasileiro, em 

curso desde 1996, seja no ciclo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, seja no 

ciclo sob o governo Luis Inácio Lula da Silva41, modificou radicalmente o ambiente dos 

agentes, além do desaparecimento de alguns e a introdução de outros agentes.  

O primeiro ciclo de reformas do setor foi pautado pelo ideário do Estado mínimo, já 

no segundo ciclo de reformas, tendo início em 2003, as ações foram pautadas pela 

manutenção de um Estado regulador, entretanto tendo a iniciativa de retomar à 

                                                
41

 Fernando Henrique Cardoso de Melo ocupou dois mandatos presidenciais, sendo 1995-1998 e 1999-2002 e foi 
sucedido por Luis Inácio Lula da Silva, este último ocupando dois mandatos presidenciais, sendo 2003-2006 e 2007-
2010.  
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capacidade de planejamento, sendo para tanto criado um novo arranjo institucional. 

Antigos e novos agentes passaram conviver em um novo ambiente de negócios, 

entretanto sob a tutela do Estado, para agir de forma competitiva, em especial no 

processo de licitação de novas linhas de transmissão e nos leilões de energia “velha” 

(energia descontratada) e energia “nova” (novos empreendimentos elétricos), sendo 

permitidas adotar estratégias que lhes permitam maximizar seus lucros, sob a égide das 

agências reguladoras, no segundo ciclo42 de reformas. 

 

3.3- Esforços Recentes em Eletrificação Rural no Brasil43 

 

Após a reforma do setor elétrico, esforços foram direcionados na busca do aumento 

do atendimento do serviço de energia elétrica no Brasil, sendo eles:  

• Programa de Desenvolvimento Energético nos Estados e Municípios 

“PRODEEM”; 

• Programa Nacional de Eletrificação Rural “Luz no Campo”; 

• Projeto de Centro Comunitários de Produção - “CCP”; 

• Programa de Universalização “Luz para Todos”. 

 

3.3.1 Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios 

 

Em relação ao Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios 

(PRODEEM), este foi criado em 1994 pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

tendo como objetivo central o atendimento das comunidades rurais não conectadas a 

rede elétrica, fazendo uso de sistemas descentralizados de geração de energia, em 

especial por painéis fotovoltaicos. O Programa era pautado por quatro linhas de ações, 

sendo: 

 

I. Desenvolvimento Social: por meio da instalação de micro sistemas de produção e 

uso de energia em comunidades carentes e não atendidas pela rede de distribuição 

convenciona, apoiando, de forma sistemática e permanente, o atendimento das 

                                                
42

 O primeiro ciclo de reformas foi pautado, inicialmente, pela busca obstinada na promoção da competição em todos 
os seguimentos do setor (geração, transmissão, distribuição e comercialização), onde na geração houve poucos 
avanços na privatização, o segmento de distribuição passou, em larga escala, a ser privada, a transmissão foi 
parcialmente privatizada, sendo os novos empreendimentos licitados e a comercialização pouco avanço 
43 Cabe observar que no capítulo 5 é retomada a discussão sobre os programas de expansão do acesso á energia 
elétrica, no entanto sob a ótica da avaliação. 
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demandas sociais básicas: água potável, produção de alimentos, educação, saúde, 

saneamento básico, entre outras. 

II. Desenvolvimento Econômico: aproveitamento das fontes de energia renováveis 

descentralizadas para o abastecimento de pequenos núcleos comunitários e de 

comunidades isoladas, favorecendo a geração e ampliação da renda e emprego. 

III. Complementação da Oferta de Energia: ampliação da oferta de eletricidade via 

geração complementar através de fontes renováveis descentralizadas; 

IV. Base Tecnológica e Industrial: promover o desenvolvimento de tecnologias e 

produção de sistemas não convencionais de energia e a correspondente capacitação 

de recursos humanos necessários a sua instalação, operação e manutenção. 

 

As tecnologias utilizadas pelo PRODEEM incluíam a energia solar fotovoltaica, 

energia eólica, pequenas centrais hidroelétricas, combustíveis derivados de biomassa e 

biodigestores. Apesar do grande leque de tecnologia disponível, o Programa concentrou 

fortemente na utilização da energia solar fotovoltaica, sendo que entre os anos 1996 e 

2002 foram instalados 8.742 sistemas no Brasil, atingindo a capacidade instalada de 

5.209,5 kWp. 

Em 2003 o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a completa 

reestruturação do PRODEEM. A partir das recomendações do TCU foi elaborada uma 

nova proposta sob o título: Programa de Revitalização e Capacitação do PRODEEM44 

(PRC-PRODEEM). O plano de revitalização buscava uma maior sustentabilidade do 

programa, dando ênfase especial as atividades que contemplem a participação 

comunitária; promoção da descentralização na execução de ações e a inclusão de novos 

parceiros; criação de sistema gerencial e de indicadores de desempenho; o alinhamento 

e comprometimento dos agentes envolvidos e a implementação do processo de 

capacitação voltado para a operação, manutenção e assistência técnica. 

 

3.3.2 Programa Nacional de Eletrificação Rural Luz no Campo 

 

O Programa Nacional de Eletrificação Rural Luz no Campo foi instituído por 

Decreto Presidencial em 1999, sob coordenação do MME e intermédio da Eletrobrás. O 

principal objetivo do Programa era incrementar a eletrificação rural e estimular a 

                                                
44 Após a conclusão da etapa de consolidação do Programa de Revitalização e Capacitação (PRC-PRODEEM), o 
Programa foi incorporado no Programa “Luz para Todos” em 2003. 
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intensificação das atividades rurais, integrando programas e ações para o 

desenvolvimento rural e suas respectivas áreas de atuação. 

A meta de eletrificação do Programa era de 1 milhão de propriedades e domicílios 

rurais em todo o território nacional entre os anos de 2000 e 2003. Projetava-se que o 

Programa contemplaria cerca de 5 milhões de brasileiros que até então não dispunham 

de energia elétrica de forma segura e regular, tendo um orçamento previsto de 1 bilhão 

de dólares. 

O Programa contava com recursos federais destinados a financiar 75% dos custos 

totais com a eletrificação registrados pelos agentes executores, concessionárias de 

energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural. Estes recursos seriam obtidos via 

financiamento junto a Eletrobrás por meio da utilização de fundos oriundos da Reserva 

Global de Reversão (RGR). Os investimentos restantes necessários ao Programa 

ficavam a cargo do poder municipal, estadual, consumidores e empresas concessionárias 

e cooperativas de eletrificação rural responsáveis pelos projetos. 

No interior do Programa era previsto que os consumidores ligados deveriam arcar 

com a parte dos custos de conexão correspondente, mesmo que diluídos em vários anos. 

No entanto o Programa adotou estratégias distintas nos Estados, promovendo assim 

diferentes formas de apoio aos novos consumidores. Alguns governos estaduais 

promoveram subsídios parciais, assumindo a contribuição dos custos que cabiam ao 

consumidor e em algumas situações viabilizaram o financiamento das instalações 

internas dos domicílios. 

As condições financeiras do programa se resumiam em: 

• Valor máximo de até 75% do custo total da proposta, com um custo 

referencial de R$ 3.200,00 por ligação (US$ 2.666,67 preços de 31/12/98), 

no período de execução do Programa; 

• Prazo de aplicação de até 24 meses e carência também de até 24 meses 

ajustados ao cronograma de execução do projeto, ambos contados a partir da 

liberação da primeira parcela contratual; 

• Juros de 5% ao ano calculados sobre o saldo devedor corrigido, enquanto a 

taxa de administração é de 1% calculado como anteriormente; 

• Amortização de no máximo 5 (cinco) anos; 
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• Comissão de reserva de crédito propondo multa de 1% ao ano sobre o 

crédito liberado e não utilizado. 

O Programa “Luz no campo” era o maior programa de eletrificação rural 

implementado no Brasil, à época e centrou na opção de extensão de rede de distribuição, 

sendo que entre os anos de 2000 e 2003 foram realizadas cerca de 650.000 ligações. 

3.3.3 Projeto do Centro Comunitário de Produção (CCP) 

 

Em 2003 foi lançado pela Eletrobrás o Projeto do Centro Comunitário de Produção 

(CCP) com o objetivo de levar não apenas energia elétrica as comunidades, mas sim 

estimular o uso produtivo da energia elétrica em comunidades rurais. Os Centros 

Comunitários de Produção (CCPs) são unidades de uso comunitário, constituídas por 

um conjunto de máquinas e equipamentos eletrorrurais para processamento, 

conservação e armazenagem de produtos agropecuários, possibilitando, assim, a 

agregação de valor ao produto/serviço produzido pela comunidade e, por extensão, 

melhorando a qualidade de vida dos associados. 

O CCP45 constitui-se de uma unidade de beneficiamento da produção agropecuária 

de pequenos produtores rurais reunidos em uma cooperativa ou associação de 

agricultores, utilizando-se de equipamentos eletrorrurais no processo, visando o 

desenvolvimento sustentável destas comunidades a partir do uso produtivo da energia 

elétrica. 

O Projeto CCP possui no seu interior o fundamento da parceria entre os entes 

interessados na promoção do desenvolvimento local, sendo os principais agentes: 

Eletrobrás, Concessionária, Comunidade, Órgão de Extensão Local, Prefeitura 

Municipal, Empresas Privadas, Intuições de Fomento Social, Centros de Pesquisas, 

Universidade, INCRA, ONG. 

A montagem do financiamento para os cooperados/associados é particular a cada 

empreendimento. Em geral, as Prefeituras participam com o terreno e o galpão, as 

benfeitorias e equipamentos são financiados a fundo perdido pela Eletrobrás, o 

treinamento é fornecido pelo órgão de extensão rural, entre outros. 

                                                
45 Este Projeto foi um desdobramento da experiência realizada no estado de Minas Gerais, na área de concessão da 
distribuidora de energia elétrica da região (CEMIG) denominado “Casa de Máquinas”, onde pequenos agricultores 
beneficiavam sua produção com o emprego de equipamentos eletrorrurais disponibilizados por aquela empresa, 
agregando valor ao que extraiam de suas atividades agro-pecuárias. 
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Até 2008 foram desenvolvidas experiências do CCP em algumas localidades do país 

e, em paralelo, sendo realizados os ajustes necessários e suas respectivas avaliações para 

posterior ampliação das ações. Entre as experiências46, cabe citar as cidades, os estados 

e o ano de implementação: 

� São Fidelis – Rio de Janeiro (2003); 

� Pintadas – Bahia (2006); 

� Ribeira – São Paulo (2007); 

� Santa Maria Madalena (2007). 

 

A título de ilustração o Centro Comunitário de Produção (CCP), inaugurado em 

2003, na comunidade de Boa Esperança, situada no município de São Fidélis (RJ), 

possuía como objetivo ter capacidade para processar inicialmente 4 mil litros de leite 

por dia. Com a instalação do Centro, que possui dois tanques de expansão de aço inox, 

isotérmicos, o leite é mantido resfriado e recolhido a cada dois dias por caminhões 

térmicos. Assim, os pequenos produtores da região reduziram suas despesas de 

transporte, que anteriormente chegavam a 14% dos custos de produção, e passaram a 

obter preços melhores pelo produto no mercado, graças à sua adequação aos padrões de 

qualidade e conservação previstos em lei.  

A implementação do CCP é resultado de uma parceria da Eletrobrás, com a CERJ, a 

Emater-RJ, a prefeitura local e Associação de Produtores e Moradores de Boa 

Esperança. A Emater-RJ orienta a Associação de Produtores de Boa Esperança quanto à 

adoção de técnicas de irrigação para garantir a boa alimentação do gado no período da 

seca, que coincide com o inverno, e assim evitar queda acentuada na produção, como 

costuma ocorrer. 

Apesar do número reduzido de implantações de CCP`s no país47, é interessante 

ressaltar que esta experiência busca integrar vários agentes econômicos na promoção do 

desenvolvimento social local, buscando aproveitar suas potencialidades produtivas. Para 

o Projeto ganhar escala é necessário que as empresas concessionárias de energia elétrica 

e cooperativas de eletrificação rural atuem de modo estratégico, fomentando seu 

mercado consumidor e, por extensão, aumentando a renda da população alvo. 

 

 

                                                
46 Várias unidades foram implantadas desde o início do CCP, cabendo observar que foram apoiados 7 centros no ano 
de 2010, segundo dados do Relatório Investimento Social da Eletrobras- 2010. 
47 Outras iniciativas semelhantes ao CCP estão sendo desenvolvidas pelo Ministério de Minas e Energia e pela 
própria CEMIG, onde deu-se início ao Projeto. 
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3.3.4 Programa de universalização “Luz para Todos” 

 

No decorrer do ano de 2003 observou-se a implementação de um novo modelo do 

setor elétrico nacional, com uma mudança de rumo especialmente no tocante à 

participação da iniciativa privada, no planejamento e na universalização de acesso, entre 

outros pontos. Mais ainda, com a Resolução no 223/2003 da ANEEL que dispunha sobre 

a eletrificação rural, entre outros, vislumbrava a universalização do serviço de energia 

elétrica até 2015, buscando, de fato, proporcionar ao imenso contingente de brasileiros o 

exercício dos direitos mais básicos de cidadania que até então não foram contemplados 

por Programas de Eletrificação anteriores.  

No final do ano de 2003 o governo federal lançou o Programa de universalização 

“Luz para Todos” que tem o objetivo de levar energia elétrica para mais de 12 milhões 

de pessoas até 2008. O Programa, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia com 

participação da Eletrobrás e de suas empresas controladas, busca atender a uma 

população equivalente a Portugal.   

O Programa “Luz para Todos” busca antecipar em sete anos a universalização da 

energia elétrica no país, seguindo as metas do cronograma de atendimento. Pela 

legislação anterior, as concessionárias de energia teriam prazo até dezembro de 2015 

para eletrificar todos os domicílios sem acesso à energia no Brasil. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o programa está orçado em R$ 7 

bilhões, sendo realizado em parceria com as distribuidoras de energia e os governos 

estaduais. O governo federal destinará 5,3 bilhões ao programa. O restante será 

partilhado entre governos estaduais e agentes do setor. Os recursos federais virão de 

fundos setoriais de energia - a Conta de Desenvolvimento Energético48 (CDE) e a 

Reserva Geral de Reversão (RGR). 

O Programa “Luz Para Todos” busca garantir o acesso ao serviço público de energia 

elétrica a todos os domicílios e estabelecimentos do meio rural, melhorar a prestação de 

serviços à população beneficiada, intensificar o ritmo de atendimento e mitigar o 

                                                
48 Segundo a ANEEL, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) foi instituída pela Lei 10.438/02, sendo sua 
arrecadação usada para promover a competitividade da energia elétrica produzida por usinas que utilizam fontes 
alternativas: eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, carvão mineral nacional, etc. Parte dos recursos 
provenientes da Conta também é repassada para a universalização da energia elétrica no País. O custo da CDE é 
rateado por todos os consumidores atendidos pelo Sistema Interligado. Os dos Sistemas Isolados estão isentos desse 
custo. As distribuidoras de energia são obrigadas a recolher, mensalmente, sua cota, que, por força da legislação 
atual, tem que ser homologada pela ANEEL. O valor da cota é proporcional ao mercado atendido por cada empresa. 
O desembolso que as distribuidoras fazem para bancar a Conta é repassado aos consumidores por meio das tarifas. 
Isso acontece por ocasião do reajuste tarifário anual ou da revisão tarifária periódica das empresas. 
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potencial impacto tarifário, por meio da alocação de recursos subvencionados e pelo 

complemento de recursos financiados.  

A ligação da energia elétrica nas residências, com a instalação de um ponto de luz 

por cômodo (até o limite de três), e duas tomadas, é gratuita e pode ser solicitada à 

concessionária de distribuição de energia elétrica ou à cooperativa de eletrificação rural 

que atende ao município, por qualquer família residente na área rural. A ligação da 

energia elétrica até os domicílios é gratuita.   

O Programa “Luz Para Todos” tem como agentes executores às concessionárias e 

permissionárias de distribuição de energia elétrica e as cooperativas de eletrificação 

rural, autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Também 

compõem a estrutura do programa a Comissão Nacional de Universalização (CNU), o 

Comitê Gestor Nacional (CGN), os coordenadores regionais, os Comitês Gestores 

Estaduais (CGE), os agentes Luz para Todos e os governos estaduais. A ANEEL é 

convidada a participar como integrante, da Comissão Nacional de Universalização, do 

Comitê Gestor Nacional e dos Comitês Gestores Estaduais por meio das agências 

reguladoras estaduais. 

O Programa “Luz para Todos”49 é o maior programa de eletrificação rural 

implementado no Brasil, sendo que até fevereiro de 2010 foram atendidas 11.399.270 

de pessoas, onde a meta inicial de 10 milhões de pessoas foi atingida em Maio de 2009, 

havendo naquele momento uma revisão da meta, incorporando novas solicitações de 

atendimento atingindo o total da nova meta de 14.829.940 de pessoas. Destaca-se que 

outras tecnologias de atendimento, além da opção de extensão de rede de distribuição 

são utilizadas, sendo: Sistemas de Geração Descentralizada com Redes Isoladas e 

Sistemas de Geração Individuais. 

 

Considerações Preliminares 

 

Ainda hoje encontramos um grande contingente da população mundial a margem 

dos princípios mais básicos de cidadania, não tendo acesso aos serviços de atendimento 

de energia elétrica, apesar de esforços recentes na direção da redução do déficit do 

número de pessoas sem acesso à energia elétrica de forma regular e segura. Tal 

população via de regra concentra-se no campo, entretanto ainda se encontram bolsões 

de miséria nas periferias das grandes cidades. 

                                                
49 O Programa “Luz para Todos” será abordado no Capítulo 5 no âmbito dos seus desdobramentos na qualidade de 
vida da população beneficiada, à luz da experiência da África do Sul, China e Índia. 
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Nos últimos 20 anos, países em desenvolvimento implementaram uma variedade de 

iniciativas de reformas do setor elétrico, tendo resultados diversos, em especial ao 

aumento da cobertura de acesso à energia elétrica. Apesar da sabida necessidade de 

esforço a ser feito em direção à universalização do acesso no mundo, pouco se avançou, 

pois via de regra os governos não incorporam metas de eletrificação rural no processo 

de reformulação setorial na década de 90 do século passado. 

As reformas no mundo incorreram em resultados diferenciados e pouco se avançou 

no nível de eletrificação, tendo ainda um consumo de energia elétrica per capita anual 

extremamente baixo, indicando o quão distante os países em desenvolvimento estão do 

padrão de consumo de países desenvolvidos.  

Especialmente devido aos altos custos associados à extensão de rede e no 

desenvolvimento de sistemas descentralizados de oferta de energia a eletrificação rural 

vem tendo um progresso lento no mundo, Duas características são intrínsecas a este 

mercado: os consumidores são, em geral, dispersos geograficamente e possuem baixa 

demanda de energia. Estes fatores limitam o interesse das concessionárias de energia no 

atendimento deste mercado, especialmente quando a análise se limita a questões 

estritamente financeiras50. 

No Brasil vários programas de eletrificação rural no passado foram elaborados e 

implantados, contando com diferentes linhas de financiamento, desenhos de aplicação e 

resultados. Apesar dos esforços, tais programas não foram suficientes para erradicar o 

déficit na eletrificação rural no país. 

Considerando a história recente dos últimos 40 anos no Brasil de razoável 

estabilidade da pobreza, independentes dos arranjos institucionais, supõe-se que o 

resultado de uma política social efetiva depende pouco da construção de novos 

programas ou até mesmo, no extremo, de aumento de recursos. A questão central é 

garantir que os segmentos mais pobres tenham prioridade e que os recursos sejam 

utilizados em programas que comprovem serem mais eficientes tanto na redução da 

pobreza quanto na redução da desigualdade 

Na busca de integrar enorme contingente de 2,6 bilhões pessoas no mundo, até então 

desprovidas de acesso à energia elétrica, faz-se necessário a elaboração de um 

                                                
50 Ribeiro e Santos (1994) complementam que o desinteresse pela eletrificação rural no âmbito 
da concessionária perpassa, também, o estigma profissional de segmento de pouca 
importância, não motivando os profissionais a atuarem, assim como não atrai os profissionais 
mais jovens e desejos de ascensão na carreira. 
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ambicioso do programa de eletrificação rural51 que incorpore no seu planejamento, não 

apenas a chegada da energia elétrica de forma regular e segura, mas também a 

alavancagem das potencialidades socioeconômicas do campo52, trazendo à tona seu 

caráter indutor de desenvolvimento. Assim sendo, pelo exposto urge a construção de 

estratégias consistentes de combate à desigualdade e a pobreza, considerando que tais 

impossibilitam o exercício pleno da democracia, quando considerado pelo prisma de 

justiça social.  A construção de políticas de redução da pobreza não deve ser ensejada 

como um ato humanitário ou uma moeda política, deve sim demonstrar capacidade da 

sociedade de se reconhecer um problema histórico e de enfrentá-lo em toda sua 

magnitude, considerando que tais estratégias não devam estar subordinadas as 

determinações da política de estabilidade macroecômica e de contínuos e crescentes 

superávits primários. 

A literatura econômica possui inúmeras evidências de que a distribuição de renda 

tem influência significativa sobre a taxa de crescimento, onde sociedades mais 

igualitárias crescem mais rapidamente do que as menos igualitárias. Na verdade, a 

ausência de acesso à energia elétrica está fortemente relacionada com o número de 

pessoas abaixo da linha da pobreza, principalmente, quando abordada a questão de 

acesso sob os conceitos estritamente econômicos de retornos no curto prazo. Na China, 

56% da população é considerada em situação de pobreza. Contudo, 98% da população 

possui acesso à eletricidade. Em outras palavras, a renda é um fator limitador quando a 

questão é abordada apenas pela ótica privada. Mesmo em condições de escassez de 

renda, se existe a decisão política de se universalizar o acesso, esta passa assumir a 

dimensão estratégica de soberania, de integração social e de redução das desigualdades. 

No Brasil, o recente esforço do governo federal por meio do Programa Luz para 

Todos ampliou próximo a sua universalização, sendo que em 2010 o serviço de energia 

elétrica está presente na maioria das residências, cerca de 97%, permanecendo bem a 

frente de outros serviços como água encanada (81%) ou telefone fixo (51%), entretanto 

há de se observar a quantidade de residências na região Norte do país que ainda não 

possuem o acesso à energia elétrica, em especial nas regiões isoladas. Acredita-se que a 

oferta de um montante de energia elétrica de forma segura e contínua é de fundamental 

importância para ensejar um movimento de desenvolvimento de tais regiões no país.  

                                                
51 Segundo a literatura econômica, investimentos em infra-estrutura contribuem fortemente para o desenvolvimento 
socialmente inclusivo. E ainda, a população dos países pobres sem acesso a fontes modernas de energia, pode cair na 
armadilha do ciclo vicioso da pobreza, instabilidade social e de sub-desenvolvimento. 
52

 Em países em desenvolvimento verifica-se, invariavelmente, a existência de governos fracos, possibilitando a 
distorção do foco das políticas públicas, incorrendo em processos ineficientes de combate a pobreza e a desigualdade. 



 84 

Apesar da maioria das residências no Brasil terem acesso à energia elétrica e, no 

momento, está em curso o Programa de Universalização do atendimento, receia-se que o 

cronograma revisto de atendimento até o ano de 2011 não seja atendido, em especial nas 

regiões Norte do país. 

Considerando a alta correlação entre pobreza e a falta do acesso à energia elétrica, 

assim como a persistência da pobreza nos países em desenvolvimento e os crescentes 

programas de erradicação da pobreza, tanto no seu aspecto redistributivo, quanto 

estruturante é determinante a avaliação53 de programas, projetos e/ou planos de 

eletrificação, seja pela escassez de recursos públicos que exigem uma racionalidade dos 

gastos ou pela enorme proporção do universo populacional a ser coberto, entendendo 

que o acesso à energia elétrica possa ser um vetor libertador, na perspectiva do processo 

civilizatório da humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 O desenvolvimento econômico e o rápido desenvolvimento tecnológico geraram sérias desigualdades sociais, 
intensificando o contraste entre a crescente riqueza dos países mais desenvolvidos, nos quais ainda persistem bolsões 
de pobreza, e a situação inadmissível de grandes populações excluídas e mesmo de miséria absoluta, em vastas 
regiões da África, e de grande parte do terceiro mundo. Uma das mais instigantes idéias do século XX é a noção de 
que a ciência pode ser colocada em prática para prover soluções aos problemas sociais. É nesse século que a 
avaliação no campo social ganha reconhecimento científico. Em outros campos como o da biologia, da economia e da 
física, já havia esse reconhecimento concomitante ao desenvolvimento da pesquisa científica (BARREIRA, 2002). 
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CAPÍTULO IV: Políticas Públicas em Projetos Sociais 

4.1 – Introdução 

 
A Grécia era constituída de muitas cidades diferentes ligadas pela raça, língua e 

religião. No entanto, assim como cada cidade tinha o seu próprio Deus protetor, com 

cultos específicos, cada cidade possuía também uma constituição que era 

exclusivamente sua. As cidades gregas eram, portanto, politicamente independentes 

(Cidade-Estado). 

Os gregos chamavam as suas cidades autônomas de Pólis, sendo entendida como 

cidade-Estado. A Pólis era o centro da vida do cidadão grego, onde ele nascia, vivia e 

esperava morrer; era onde ele realizava seus negócios; sua casa, seu templo, sua 

comunidade. Não havia, para o cidadão grego, uma nítida fronteira entre o público e o 

privado, entre o exercício da religião e o exercício de seu poder de interferência nos 

destinos da cidade.  

O grego considerava que o Estado é uma instituição natural. O ser humano, assim, 

vive naturalmente sob um Estado: a vida no Estado é parte da natureza humana. A prova 

de que o Estado é uma criação da natureza e tem prioridade sobre o indivíduo, diz 

Aristóteles na Ciência Política, é que o indivíduo, quando isolado, não é auto-suficiente; 

no entanto, ele o é como parte relacionada com o conjunto. Mas aquele que for incapaz 

de viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso por ser auto-suficiente, será 

uma besta ou um Deus, não uma parte do Estado. O Estado é a organização política dos 

gregos, e incorpora vida pública e vida privada, religião e decisões populares sobre 

vários assuntos. O grego, inventor da política, a vê incorporada indissociavelmente no 

Estado (BERTOCHE , 2007). 

A política, portanto, é originalmente toda atividade realizada pelos cidadãos na pólis 

que concorre para o bem da própria pólis. A política pode ser definida, em termos 

atuais, como toda atividade pública realizada pelos cidadãos para o bem da cidade 

(BERTOCHE , 2007). 

Considerando a visão contemporânea o Estado é uma organização social, política e 

jurídica de um povo que tem estrutura administrativa e governo próprio, com soberania 

sobre um determinado território. O Estado é produto das vontades individuais do povo e 

é onde essas vontades individuais podem ser realizadas. Sociedade é uma associação de 

indivíduos que repousa sobre um contrato social e cujos laços de reciprocidade 

instituem uma ordem econômica ou política. O poder é a capacidade de se mobilizar 

forças econômicas, sociais ou políticas para obter um certo resultado. Alguns filósofos 
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afirmam que todas as relações entre o Estado e os indivíduos e todas as relações sociais 

são relações de poder: o poder fundamental não é exercido por indivíduos, mas 

encontra-se disperso, como um aspecto impessoal da sociedade, e manifesta-se em 

particular sob a forma de vigilância, regulação ou disciplina, que adaptam os seres 

humanos à estrutura social envolvente. O poder da sociedade não se encontra limitado à 

sua capacidade de impedir as pessoas de fazerem coisas; inclui o controle da 

autodefinição e da forma de vida preferida dos seus membros. 

As funções do Estado e seu papel é um debate recorrente entre diversas áreas do 

conhecimento, em particular em Economia e na Ciência Política. Representada por 

Adan Smith, a escola clássica afirma que a existência do governo é necessária para 

guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho não é capaz de 

desempenhar todas as funções econômicas. Em alternativa a visão liberal, desenvolveu-

se a noção do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), cabendo ao Estado o papel 

fundamental na manutenção de condições satisfatórias de vida por meio de um conjunto 

de políticas públicas. No bojo das políticas de Welfare State, assume papel central 

desmercadorização54 dos direitos sociais e a universalização de direitos. 

As Políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios 

sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico.  

O Estado deve ser analisado como um sistema que coordena os meios para atingir os 

objetivos de promover o bem comum. As políticas de Estado são proposições 

normativas, i,e., envolvem escolhas fundamentadas em juízo de valor. Os juízos de 

valor estarão presentes em todas as fases das políticas públicas, quer seja na concepção, 

na implantação ou na avaliação das mesmas. A análise precisa das necessidades a serem 

satisfeitas via políticas públicas, bem como os agentes econômicos envolvidos são 

aspectos que devem ser levados em consideração em todas as fases de uma política 

pública, desde o planejamento até sua avaliação. 

Teixeira (2002) destaca que Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores 

de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas 

explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

                                                
54 

De acordo com Esping-Andersen (1991), a desmercadorização ocorre quando a prestação de um serviço é vista 
como uma questão de direito ou quando uma pessoa pode manter-se sem depender do mercado. 
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públicos. Nem sempre porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações de 

vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não-ações”55, as 

omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e 

orientações dos que ocupam cargos. As políticas públicas traduzem, no seu processo de 

elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do 

poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito 

social nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. 

Como o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e 

interesses diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e 

institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas 

públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. Elaborar uma política pública significa 

definir quem decide o quê, quando, com que conseqüências e para quem. São definições 

relacionadas com a natureza do regime político em que se vive, com o grau de 

organização da sociedade civil e com a cultura política vigente.  

No entendimento de Mead (1995) o conceito de política pública pode ser definido 

como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes 

questões públicas. Lynn (1980) pondera que políticas públicas é um conjunto de ações 

do governo que irão produzir efeitos específicos. Dye (1984) sintetiza a definição de 

política pública como o que o governo escolhe o que fazer ou o que não fazer56. A 

definição mais conhecida continua sendo a de Laswell (1936/1958 apud SOUZA, 

2006), ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder às 

seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. De forma 

complementar, num contexto multidisciplinar, a políticas públicas podem ser entendidas 

como um leque de políticas implementadas pelo Estado, que podem ser englobadas em 

políticas econômicas (cambiais, fiscais, monetárias) e políticas sociais (saúde, educação, 

transporte, assistência social, etc.). Entretanto, cabe observar que a referência a políticas 

públicas tem sido usualmente empregada para designar as políticas sociais 

Segundo Souza (2006), do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em 

geral e a política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas 

explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria 

geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da 
                                                
55 Ribeiro e Santos (1994) salientam a escolha pretérita de ausência de políticas públicas direcionadas a expansão do 
atendimento elétrico. Como conseqüência desta escolha, as responsabilidades foram repassadas para as 
concessionárias e, em última análise, para as equipes de distribuição. Fazer eletrificação rural ou não, diz respeito a 
uma estratégia de desenvolvimento do modelo econômico, sendo àquela época atrelada a omissão do Estado. 
56  A opção de não fazer nada em relação a um problema também é uma forma de política pública, sendo esta 
exemplificada pela rota adotada pelo governo brasileiro na questão do câmbio, no decorrer dos anos 90. 
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sociologia, da ciência política e da economia. As políticas públicas repercutem na 

economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política pública precisa 

também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade 

No que compete formular políticas públicas, é necessário conter na sua estrutura 

governamental, um grupo de atores políticos que identifiquem os problemas, ou suas 

respectivas causas, para direcionar os recursos financeiros, a fim de alcançar as metas 

almejadas pela sociedade. Torna-se essencial utilizar a racionalidade para priorizar as 

escolhas públicas, a fim de promover o Bem-Estar Social57. Para compreender os 

esforços da implementação de política pública, é essencial delinear quais são os 

objetivos e a metodologia ou estratégia pela qual se pretende atingir os objetivos 

(AREETCH, 2001). 

 
4.2 – Novo Contexto Social das Políticas Públicas  

 

O Estado desempenha papel fundamental no desenvolvimento de um país. Para que 

isto ocorra os objetivos estratégicos de desenvolvimento requerem um alinhamento 

entre as funções do Estado e as estruturas econômica e política. No entanto, isso nem 

sempre se efetiva na prática. Por isso, fundamentou-se um debate polêmico, nos anos 80 

e 90, para verificar se o Estado funcionava para o bem estar coletivo ou em favor dos 

interesses das classes dominantes (POULANTZAS, 1971), tema que se tornou questão 

de debate em diversos setores da sociedade. 

A escola neoclássica do pensamento econômico destaca que a existência do governo 

é necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, não 

é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Sob este ideário, o Estado é 

necessário para desempenhar quatro funções, sendo: criação pelo governo de uma 

estrutura legal; produção de certos bens ou serviços que não poderiam ser produzidos 

por um sistema de mercado; busca pela geração de emprego e renda e pelas 

externalidades presentes na economia. 

Ao governo, na sua função alocativa58, caberia oferecer bens/serviços públicos. Isto 

é, aqueles bens que não são passíveis de ressarcimento por parte de quem os consomem 

                                                
57

 Considerando a persistência no Brasil de um grande fosso social, independentemente dos ciclos econômicos, a 
racinonalidade econômica deve ser incorporada como norte na formulação de políticas públicas, devendo estar 
sempre associada a idéia de legitimação (ética). Cabe observar da premissa de que a atividade econômica é um meio, 
o bem estar social é o fim.  
58 Além da função alocativa, o governo desempenha a função distributiva (associada a ajustes na distribuição de 
renda) e a função estabilizadora (uso da política econômica para atingir estabilidade de preços, crescimento 
econômico e geração de empregos em nível satisfatório). (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999). 
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ou aqueles cujo consumo, por parte de alguns consumidores, não afeta a disponibilidade 

para outros consumidores. A oferta de certos bens ou serviços por parte do Estado se 

justifica, para esta concepção, somente nos casos em que o mercado não tenha interesse 

econômico na sua produção. Mesmo assim, se depois de uma atividade ter sido 

prospectada pelo Estado e se tornar atrativa para a iniciativa privada deverá ser 

repassada a estes. 

No início dos anos 90, o Consenso de Washington daria mais consistência às 

reformas implantadas nos países centrais e passaria a sinalizar as “boas práticas” da 

administração pública pelo resto do mundo. Nesse contexto, de redução de gastos e de 

manutenção do Estado mínimo, as políticas sociais passaram a ter um caráter 

focalizado, a fim de evitar desperdícios. O grande desafio era fazer com que o Estado 

funcionasse melhor com o menor custo possível. 

O Estado pode ser entendido como um sistema que coordena os meios para atingir 

os objetivos de promover o bem comum. Desde o início da década de 80, o Estado 

realizou um redesenho estrutural, adequando os órgãos do governo para atender a uma 

sociedade, com novos valores, em um novo ambiente organizacional de controle 

intensificado, visto que se tornou pressionado para aumentar a sua eficiência. Essas 

reorganizações foram desencadeadas pelo fenômeno denominado de reforma 

administrativa (New Public Management ou Modelo da Nova Administração Pública). 

Ainda hoje percebe-se a continuidade de algumas reformas na estrutura 

governamental, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, 

tendo como norte alguns elementos interdependentes, sendo: definição do tamanho do 

Estado; desregulamentação; elevação da capacidade financeira e administrativa do 

Estado de formular e implementar políticas públicas e a realização de esforços visando à 

legitimidade política para implementar reformas. 

Diante das transformações nas economias nacionais da América Latina e de 

problemas daí decorrentes, tais como desemprego, precarização dos postos de trabalho e 

empobrecimento, as políticas públicas de corte redistributivo e compensatório assumem 

importância crucial, tanto no Brasil quanto em muitos outros países. Nesse contexto, 

aumentou a exigência de maior efetividade da ação pública, bem como a necessidade de 

avaliação mais rigorosa das atividades das políticas, programas e projetos, 

especialmente os de forte alcance social. Essas exigências têm favorecido o 

desenvolvimento de novos formatos institucionais no plano das relações 
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intergovernamentais, bem como entre o governo e as organizações não-governamentais 

e, finalmente, entre o setor público e o setor privado (BID/IPEA, 2002).  

Considerando tais elementos, a questão central da reforma do Estado era aumentar  

governance, buscando tornar-se um governo mais enxuto e centralizado, tendo como 

norte a eficiência. Para alguns autores, o Estado está abandonando algumas funções e 

assumindo outras, o que o está levando a um novo papel, onde o setor público passa de 

produtor direto de bens e serviço para indutor e regulador do desenvolvimento, através 

da ação de um estudo ágil, inovador e democrático. As principais funções desse novo 

Estado são as regulamentações, as representatividades, as justiças e as solidariedades. 

Outra corrente do pensamento econômico, alternativa ao Estado neoliberal, defende 

a idéia do Estado de Bem-Estar social (Welfare State), cabendo ao Estado papel 

fundamental na manutenção de condições satisfatórias de vida através de um conjunto 

de políticas públicas, como por exemplo: previdência social, mercado de trabalho, 

saúde, educação, transporte, cuidados familiares, etc.  

Numa leitura mais contemporânea do sistema de Welfare State, Esping-Andersen 

(1991) preconiza a noção de cidadania social, englobando necessariamente três 

questões, sendo:  

i. Garantia dos direitos sociais, i.e., a situação em que os mesmos atingem 

o status legal de invioláveis e passam a estar associados unicamente à 

noção de cidadania, e não a questões de desempenho, ou à ligação com o 

mercado de trabalho.  

ii. O status de cidadão passa a se sobrepor à posição social das pessoas. 

iii. O sistema não pode ser apenas considerado como um rol de direitos e 

garantias, mas deve levar em consideração o entrelaçamento das 

atividades estatais com o mercado e a família no que se refere à provisão 

social (ESPING-ANDERSEN, 1991). 

 

No bojo das políticas de Welfare State, assume papel central a desmercadorização 

dos direitos sociais e a universalização de direitos. A família assume papel central na 

elaboração das políticas públicas. Desde o pós-guerra, nos países desenvolvidos, a 

oferta universal de bens e serviços proporcionados pela efetivação das políticas públicas 

pareceu mesmo descartar a família, privilegiando o indivíduo cidadão. O progresso, a 

informação, a urbanização, o consumo fortaleceram a opção pelo indivíduo portador de 

direitos. Apostava-se que a família seria prescindível, substituível por um estado 
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protetor dos direitos dos cidadãos. Em anos recentes, tanto nos países desenvolvidos 

quanto, sobretudo, nos países em desenvolvimento, a família volta a ser pensada como 

co-responsável pelo desenvolvimento dos cidadãos.  

Joseph Stiglitz59 (2002) critica fortemente diversos aspectos da globalização, 

recorrentes a década de 90. Suas críticas são acerca das políticas econômicas e sociais 

utilizadas nas democracias contemporâneas. Estas são de duas ordens:  

i. Valores; 

ii. Como as economias funcionam. 

 

Sobre os valores defendidos pelo grupo de economistas que Stiglitz identifica como 

defensores do Consenso de Washington e como integrantes do staff do FMI. O autor 

afirma que os erros sistemáticos das políticas econômicas recomendadas por esse grupo 

não surgem de uma cuidadosa observação e análise das condições econômicas, mas de 

ideologia, i.e., de um sentimento de compromisso com o livre mercado e uma antipatia à 

ação governamental. Portanto, minimizam o efeito das falhas de mercado e exageram as 

conseqüências das falhas de Governo. Para ele, a crença na superioridade do mercado 

surge em muitos casos como uma forma de religião, válida mesmo nas condições das 

mais fortes evidências em contrário. 

Stiglitz (2002) pondera que como conseqüência dessa visão de mundo, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) abandonou sua missão original, inspirada em princípios 

keynesianos, de ajudar os países a manter pleno emprego enquanto fizessem os ajustes 

necessários na Balança de Pagamentos. Ao contrário, as políticas recomendadas levam a 

um imenso e desnecessário aumento do desemprego. Tais políticas, não seriam 

conseqüência de um desprezo pela questão do emprego, mas pela visão equivocada de 

que simplesmente permitindo que os mercados funcionem esse problema seria 

equacionado sem qualquer intervenção do Governo. Da mesma forma, o FMI 

recomenda políticas que criam sérias barreiras ao crescimento sustentado, não porque 

pretendam impedir o desenvolvimento econômico dos países sob sua tutela, mas porque 

acreditam que livre mercado e políticas market friendly são tudo o que é necessário para 

garantir crescimento. 

Segundo Prado (2007), os principais pontos criticados sobre o funcionamento da 

economia na visão de Joseph Stiglitz são: (i) austeridade fiscal; (ii) elevadas taxas de 
                                                
59 Joseph Stiglitz ganhou o prêmio Nobel de Economia em outubro de 2001. É professor de Economia na Graduate 
School of Business e na Graduate School of Arts and Sciences da Columbia University, em New York. Foi também 
professor em Yale, Princeton, Stanford, MIT e Oxford. Stiglitz foi economista-chefe e vice-presidente do Banco 
Mundial e chairman do conselho de assessores econômicos do governo Clinton. 
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juros; (iii) liberalização comercial; (iv) liberalização dos mercados de capitais; (v) 

privatização; (vi) temor do defaut; e (vii) teoria do contágio.  

Em relação à austeridade fiscal, a leitura de Stiglitz é que o FMI recomenda o corte 

de gasto público em economias que estão em profunda recessão, e cujo desequilíbrio 

fiscal resulta principalmente da queda da receita, e não do excesso de gastos. Ele 

enfatiza que essas políticas foram abandonadas nos países desenvolvidos desde a 

desastrosa gestão60 de Herbert Hoover (1929-1933). Segundo Prado (2007), Stiglitz 

argumenta que o corte de gastos e a eliminação de subsídios, em geral para aqueles em 

situação de pobreza, tende a piorar a situação fiscal dos governos e provocar uma 

instabilidade social que não contribui para o retorno da confiança. Para ele, o que o 

Fundo acarreta é uma redução combinada da demanda e da oferta agregada, o que não 

pode ser considerado como uma política de estabilização eficiente. 

No que tange a elevação da taxas de juros, na percepção do FMI, se um país 

aumentasse a taxa de juros, se tornaria mais atraente ao fluxo de capital. Os fluxos de 

capital para o país ajudariam a apoiar a taxa de câmbio e contribuíram para a 

estabilização da moeda doméstica e para a redução das pressões inflacionárias. No 

entanto, Stiglitz afirma que se tais políticas sobrepostas a uma grande recessão 

induzirem a economia a despencar em uma queda retroalimentada do nível de atividade, 

isso não levará a que investidores domésticos ou internacionais aumentem seus 

investimentos em portfólio nessas economias. Ao contrário, as taxas de juros mais altas, 

agravando a recessão e a instabilidade doméstica, vão induzir os investidores a proteger-

se do risco crescente e da percepção de insegurança no futuro da economia doméstica e 

aplicar em mercados mais seguros, portanto, as altas taxas de juros expulsarão o capital 

para fora do país. 

No caso da liberalização comercial Stiglitz reforça a idéia de que no longo prazo 

todos estarão melhor em um ambiente de livre comércio. Mas argumenta que a 

exigência que o FMI faz de redução de tarifas e subsídios para receber seus créditos é 

inadequada. Isso porque produz uma pressão desproporcional nas negociações 

comerciais em um mundo onde os países desenvolvidos recusam-se a liberalizar os 

mercados dos produtos em que os países em desenvolvimentos são mais competitivos. 

Portanto, a liberalização comercial deve ser discutida em um contexto de promoção do 

desenvolvimento, e não de abertura unilateral, em que os países desenvolvidos recusam-

                                                
60 Esse presidente respondeu ao crash da Bolsa de Nova Iorque com endurecimento da política fiscal e com discursos 
reafirmando sua crença na volta espontânea da confiança no mercado, com conseqüências desastrosas. 
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se a dar reciprocidade e apoio para melhorar as condições de inserção internacional 

daqueles países. 

No tocante à privatização Stiglitz afirma que a privatização pode ser uma maneira 

eficaz de reestruturar os empreendimentos estatais. Porém, ela deve fazer parte de um 

programa mais abrangente de desenvolvimento. Tirar profissionais de cargos de baixa 

produtividade em empresas estatais para deixá-los desempregados não aumenta a receita 

ou melhora o bem-estar de um país. É preciso que se estabeleçam políticas 

macroeconômicas, incluindo taxas de juros baixas, que criem novos empregos ao 

mesmo tempo em que eliminem antigas funções. Portanto, o ponto do autor é que o FMI 

erra ao sustentar que é muito mais importante privatizar rapidamente, e tratar de 

questões de emprego, concorrência e regulamentação mais tarde. O erro é de 

seqüenciamento. A privatização de um monopólio sem regulamentação não leva à maior 

eficiência, mas pode levar a prejuízos aos consumidores e à substituição de uma 

ineficiente gestão pública, por um dispendioso e precário serviço produzido por um 

monopólio privado. 

Pertinente ao temor do default, ainda Stiglitz (2002) argumenta que a política do 

FMI é evitar a qualquer preço que os países entrem em default com seus credores. Seu 

ponto é que muitas vezes o FMI realiza empréstimos para evitar a aparência de um 

default, que serve apenas para que os credores aceitem os altos riscos em troca de 

elevadas remunerações por emprestar para tais países. Em alguns casos como o Brasil e 

a Rússia em 1998, o FMI realizou empréstimos que sabia estar reforçando políticas 

insustentáveis. 

Em relação à Teoria do contágio, Stiglitz (2002) indica que o FMI não tem uma 

teoria completa, coerente e razoável sobre políticas que podem exacerbar o contágio. 

Segundo o autor, Keynes possuía uma teoria coerente do contágio: a recessão em uma 

nação faz com que essa nação importe menos, o que prejudica seus vizinhos. Portanto, 

defender que um grande número de países simultaneamente corte gastos, reduza as 

importações, aumentaria a probabilidade de a crise espalhar-se. A idéia do FMI de que a 

austeridade fiscal é um antídoto para reconquistar a confiança dos investidores não teria 

respaldo na evidência empírica. Ao contrário, em situações como a crise do Leste 

Asiático, o que provocou que esta afetasse a Rússia foi o colapso dos preços do 

petróleo, e não uma conexão misteriosa entre a "confiança" por parte dos investidores 

estrangeiros e domésticos nas economias asiáticas e sua influência no capitalismo russo. 
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As considerações feitas por Stiglitz (2002) busca reorientar a discussão acerca do 

debate sobre políticas macroeconômicas e seus desdobramentos sociais, em particular 

nos países em desenvolvimento. Tais considerações reforçam o resgate do papel ativo 

do Estado na definição das políticas sociais, presente nos sistemas de Bem-Estar social, 

sendo o elemento de base daqueles que propõem avaliar as políticas públicas não apenas 

com foco na questão fiscal, mas incluindo os agentes envolvidos e seus 

desdobramentos.  

Considerando a crise fiscal, recorrentes aos países em desenvolvimento nos últimos 

20 anos, e mais recentemente aos países desenvolvidos, cabe a necessidade de um novo 

arranjo do Estado. Entre os argumentos para tanto, faz-se presente destacar a carência 

de recursos dos governos, o grande fosso social presente, em conjunto à ineficiência de 

máquinas administrativas públicas. Esse novo acordo pressupõe necessariamente, a 

recuperação da capacidade de indução de estados nacionais éticos, inclusivos e 

fortalecidos em sua legitimidade, e a criação de estruturas eficazes, com a participação 

da sociedade civil, e que tenham condição de fiscalizar o cumprimento dos acordos e 

dos compromissos assumidos na formulação e implantação de políticas públicas. 

Nos últimos 15 anos o Brasil vem expandindo seus investimentos na área social, 

sendo de R$ 219 bilhões em 1995 para R$ 541 bilhões em 2009 (Figura 14), tendo um 

acréscimo de investimento na área social de 4,56% do PIB no período. Cabe destacar 

que Programas de transferência de renda atingiram o desembolso de R$ 12,305 bilhões 

no ano de 2010, segundo informações do SIAFI (2011). 
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 Fonte: IPEA (2011).  

 Figura 14 – Investimento Federal na Área Social (1995-2009)  
 

A título de ilustração a taxa de crescimento do PIB brasileiro em anos recentes é 

ainda muito baixa, i.e., 3,16% a.a. no período de 1995 a 2010 (Figura 15), 

especialmente quando comparada com países como Rússia, Índia e China (BRIC).  
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  Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEADATA (2011). 

Figura 15 – Taxa de Crescimento PIB - Brasil  
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Segundo dados Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES, 2011), 

projeta-se que no período entre 2010-2014 a média de crescimento anual do PIB seja de 

5,5%, entretanto, segundo especialistas em políticas públicas, ainda é um patamar 

insuficiente para engendrar um processo de desenvolvimento per si inclusivo. Faz-se, 

ainda, necessária a continuação e ampliação de Programas Sociais, tendo em vista a 

permanência do grande fosso social, independentemente dos ciclos de crescimento e 

estagnação econômica, observados nas quatro décadas. 

Soma-se ainda o contexto internacional incerto no médio prazo, o Brasil tem 

crescido relativamente pouco, considerando o período entre 1995 e 2006, i.e., abaixo da 

média internacional, sendo que em 1995 o Brasil possuía um crescimento médio de 

cerca de 70% da média mundial, já em 2006 possuía 54% desta média. 

Especificamente em relação aos países ditos emergentes, os Brics61 e o Brasil, o 

comportamento da variação do PIB nos períodos apresentados na Figura 16, indica que 

o Brasil ainda está muito distante da média destes, mesmo quando comparado com a 

média dos 25 países ainda não desenvolvidos, com produtos importantes no mundo. 
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 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEADATA (2011). 

Figura 16 – Taxa de Crescimento Médio do PIB (PPC) 
 - Brasil x Brics x Outros Países 

 

                                                
61 A expressão BRICs foi criada pelo Goldman Sachs para designar países em desenvolvimento com alto potencial 
de crescimento. Representa as iniciais de Brasil, Russia, India e China. 



 97 

O nível excessivo da taxa real de juros observados no Brasil nos últimos anos 

representa um forte fator inibidor de investimentos para o setor público e o privado. 

Como ilustração do elevado patamar da taxa de juros SELIC62, a Figura 17 compara o 

Brasil com os EUA e a Coréia do Sul. Enquanto para os dois últimos a taxa de juros 

usada em suas políticas monetárias ficou próxima de zero em boa parte dos anos 2000, 

no Brasil ela ficou oscilando em torno de 10% reais. Mesmo em períodos mais recentes, 

o patamar de juros reais no Brasil ainda é extremante alto, indicando a manutenção da 

política de juros reais elevadas. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados IPEADATA (2011). 

Obs: Brasil: Taxa SELIC; Coréia: Taxa Money Market e EUA: Taxa FOMC. 

 
Figura 17 – Taxa de Juros Real – Brasil, Coréia do Sul e EUA 

 

Na situação de viabilização de taxas reais de juros em menores patamares no Brasil, 

seria possível aumentar os investimentos públicos, em particular em Programas Sociais 

e em investimentos em infra-estrutura (energia, estradas, saneamento, portos, 

                                                
62 A taxa Selic é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia (overnight), que 
possuem lastro em títulos públicos federais, títulos estes que são listados e negociados no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia. Tal taxa é usada para operações de curtíssimo prazo entre bancos, que, quando querem tomar 
recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir o risco. 
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aeroportos, etc.) possibilitando, assim, aumentar o PIB potencial63 da economia, 

entendido como a capacidade de oferta da economia de maneira sustentada, 

incentivando, em paralelo, o investimento privado. Esta leitura possui no seu interior a 

perspectiva de que a política macroeconômica deve interferir para o crescimento do PIB 

potencial, considerando que ela define alguns preços-chave da economia, como taxa de 

juro e taxa de câmbio, que são tomados como parâmetro na decisão de investir. 

Distinguindo esforços entre o curto e longo prazo, considerando a necessidade de se 

expandir o PIB potencial brasileiro, faz-se presente no curto prazo a necessidade de 

redução das taxas de juros reais, a patamares próximos de seus pares (países 

emergentes), assim como a desvalorização cambial, incentivo aos superávits comerciais 

e dos investimentos diretos estrangeiros, entre outras ações. No que tange ao longo 

prazo, ações públicas direcionadas ao fortalecimento do investimento em infra-

estrutura, na inovação, melhoria do ambiente de negócio e na redução da carga 

tributária são necessárias.  

As reformas estruturais que perpassaram o Estado brasileiro, presentes na década de 

90, impuseram um alto custo social, como por exemplo a grande elevação da taxa de 

desemprego na região metropolitana de São Paulo, onde 1990 esta foi de 4,9%, sendo 

que a mesma em 2008 assume  9, 6% (IPEADATA, 2011). 

O crescimento expressivo de investimentos em Programas Sociais, a taxa real 

próxima a 20% a.a. desde 2001, indica uma mudança de postura governamental diante a 

crise social que enfrentou o país nos anos 90. Por outro lado impõe uma reflexão sobre 

de como suportar tal expansão, buscando a construção de um país socialmente mais 

justo, sem a expansão da carga tributária. Lembrando que segundo dados do IPEA 

(2011) a carga tributária no Brasil passou de 31,87% do PIB em 2001 para 34,86% em 

2008, observando que dados mais recentes indicam uma manutenção deste crescimento. 

Neste contexto a incorporação de pesquisas avaliativas no interior do planejamento 

das políticas públicas assume uma posição estratégica, considerando que tal instrumento 

possibilita avaliar a focalização dos gastos públicos, em particular dos programas 

sociais do governo. Como desdobramento natural das pesquisas avaliativas é possível 

                                                
63 Pseudo-existência de um limite superior para a expansão econômica desprovida de pressões inflacionárias pelo 
lado da demanda. Alguns economistas indagam a limitação dos indicadores sobre a capacidade instalada, 
considerando que as empresas ao serem questionadas sobre o grau de utilização da sua capacidade instalada, as 
mesmas informam o nível de ocupação a partir da definição do total de horas trabalhadas. O número de turnos que 
podem ser ampliados, trabalhar ou não nos finais de semana, recorrer a horas extras ou outros elementos não são 
considerados. Há ainda a questão dos ganhos de produtividade que podem ser impulsionados mediante automação, ou 
outras pequenas inversões que permitem ampliar a capacidade produtiva, mesmo sem a realização de grandes 
investimentos. 
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estimar a eficácia e eficiência destes programas, não apenas tornando mais transparente 

a ação pública, quanto também possibilitando a aprendizagem, retroalimentado políticas 

socialmente mais assertivas.  

A avaliação do investimento público tem sido tradicionalmente concebida como um 

processo de constante estimativa da adequação entre os objetivos e as metas que o 

programa deve realizar e o seu desenvolvimento empírico. O trabalho de avaliação faz-

se, neste modelo, pelo estudo dos resultados do programa em relação aos seus objetivos 

propostos. Segundo WEISS (1998), a avaliação é a estimativa sistemática da operação 

e/ou dos resultados de um programa ou de uma política (policy), em comparação com 

um conjunto de parâmetros implícitos ou explícitos, como forma de contribuir para o 

aprimoramento do programa ou política. 

As pesquisas avaliativas se inserem no interior do planejamento64 de políticas 

públicas, entretanto, no Brasil, o planejamento ainda é visto como uma tarefa 

estritamente tecnicista dominada por burocratas governamentais. Em regra, assumi-se 

que uma vez tendo o plano certo, a implementação acontecerá automaticamente. No 

entanto, a realidade evidencia ao contrário, onde muitos projetos, programas e políticas 

falham na implementação como planejado ou até mesmo possui impacto negativo 

inesperado65,  

A atividade de avaliação não é uma atividade isolada e auto-suficiente. Ela é uma 

das etapas do processo de planejamento das políticas e programas governamentais: gera 

informações que possibilitam novas escolhas; analisa resultados que podem sugerir a 

necessidade de reorientação das ações para o alcance dos objetivos traçados.  

Durante as décadas de 80 e 90 o ideário neoliberal proclamou o “Estado Mínimo” 

como a solução das mazelas sociais e econômicas no mundo. Apesar do entusiasmo 

inicial de vários governos, a possibilidade da existência de um Estado mínimo, em 

países em desenvolvimento, mostrou-se não sustentáveis, considerando que as políticas 

                                                
64 

O principal argumento que indica os resultados insatisfatórios das políticas públicas é a dissociação, que em geral é 
feita, entre elaboração e implementação no processo de planejamento. Uma visão mais moderna de planejamento 
busca adicionar o componente da implementação, assim sendo alguns mecanismos de gestão da implementação dos 
planos para garantir que aquilo indicado no plano vai ser implementado, tais mecanismos incluem: o monitoramento, 
auditorias e reuniões técnicas de acompanhamento. Porém, por mais que se fiscalize, os resultados ainda poderão ser 
insatisfatórios, considerando a existência de problemas institucionais, as condições iniciais foram modificadas no 
tempo ou que grande parte do planejado não é executável. Existe ainda o planejamento com ênfase na participação da 
população ou sociedade cível na implementação dos planos, onde os beneficiários devem auxiliar a monitorar o 
projeto, denunciar, participar de assembléias. Esta visão vem ocupando um maior espaço nos organismos 
internacionais de fomento nos últimos anos (OLIVEIRA, 2006). 
65

 Como por exemplo os projetos da Transamazônica, políticas de ocupação na Amazônia nos anos 80 
(Polonoroeste), inúmeros planos econômicos, PRODEEM, entre outros. 
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públicas desempenham um papel estratégico para aliviar a pobreza e fomentar o 

crescimento econômico mais equitativo. 

As restrições observadas de substituir o Estado pelo mercado redundaram na 

reforma deste Estado, na maioria dos países ocidentais. Segundo Bresser Pereira (1996): 

No lugar da velha administração pública burocrática, emergiu uma nova 
forma de administração (administração pública gerencial), que tomou 
emprestado do setor privado os imensos avanços práticos e teóricos 
ocorridos no século XX na administração das empresas, sem, contudo 
perder sua característica específica: a de ser uma administração que não 
está orientada para o lucro, mas para o atendimento do interesse público. 

 

O crescente interesse dos governos nos estudos de avaliação está relacionado às 

questões de efetividade, eficiência e desempenho da gestão pública, considerando que 

tais estudos constituem-se uma ferramenta para gestores, formuladores e 

implementadores de programas66 e de políticas públicas. As avaliações de políticas e 

programas permitem que os formuladores e implementadores tomem suas decisões com 

o maior conhecimento possível, maximizando o resultado do gasto público, 

identificando êxitos e superando os pontos de estrangulamentos. 

Segundo Derlien (2001) são identificadas três funções atribuídas à avaliação de 

políticas, sendo: 

i. Informação; 

ii. Alocação 

iii. Legitimação.  

 

Estas motivações são identificadas a diferentes fases da implementação de 

avaliações no mundo. Durante os anos 60, os países que impulsionaram a atividades 

relacionadas à avaliação estavam mais interessados na informação. A segunda fase, que 

tomou impulso durante os anos 80, sendo ainda predominante nos dias atuais, visa à 

alocação ou dotação orçamentária mais racional. A função de legitimação não pode ser 

identificada a uma fase temporal, tendo sempre desempenhado papel importante no 

contexto político, ao menos para os países desenvolvidos. 

                                                
66 Cabe observar que se caracteriza um programa social ou intervenção social como um esforço planejado e 
organizado que tem em vista a atenuação ou melhora de condições sociais julgadas insatisfatórias. 
 



 101 

Para Ala-Harja e Helgason (2000), a avaliação de programas é um mecanismo de 

melhoria do processo de tomada de decisões. Embora não se destine a resolver ou 

substituir juízos subjetivos, a avaliação permite ao governante um certo conhecimento 

dos resultados de um dado programa, informação que pode ser utilizada para melhorar a 

concepção ou implementação de um programa, para fundamentar decisões e para 

melhorar a prestação de contas sobre políticas e programas públicos. Segundo estes 

autores, as principais metas da avaliação seriam: a melhoria do processo de tomada de 

decisão, a alocação apropriada de recursos e a responsabilidade para o parlamento e os 

cidadãos. 

Nos últimos 20 anos a avaliação de políticas públicas vem ganhando maior corpo e 

ocupando papel estratégico na construção de governos mais eficientes e transparentes na 

busca do interesse coletivo. Este incentivo é decorrente de um conjunto de fatores 

interdependentes, sendo:  

i. A crise fiscal diminuiu fortemente a capacidade de gasto dos governos e 

aumentou a pressão por maior eficiência; 

ii. O fim do processo inflacionário teve importante papel, pois acabou com as 

receitas inflacionárias dos governos e expôs os problemas das finanças 

públicas; 

iii. Aprofundamento da democracia trouxe novos atores sociais e reivindicações 

aos governos; 

iv. A longa crise econômica brasileira aumentou a desigualdade social e a 

busca pelos programas sociais do governo;  

v. A desestruturação da função de planejamento, que deixou os governantes 

sem elementos de informação e avaliação. 

 
Dentre os fatores de maior influência que explicam o interesse crescente da 

avaliação de políticas pública em anos recentes no Brasil, cabe observar o foco nas 

questões fiscais, considerando o agravamento desta frente aos recursos necessários para 

atender as demandas crescentes da população afetada pelas reformas estruturais, 

abertura de mercados, desestatização, etc. Por outro lado, às mudanças que vêm 

ocorrendo na sociedade brasileira, mais especificamente, ao processo de inovação e 

experimentação em programas governamentais e pelo fato de que se havia um grande 

desconhecimento sobre sua operação e o impacto efetivo das políticas públicas. 
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O caminho para enfrentar a crescente desigualdade social na qual são submetidas as 

sociedades contemporâneas passa, obrigatoriamente, pelo resgate do papel ativo do 

Estado na definição das políticas sociais, presente, no passado, nos sistemas de Bem-

Estar social. O Estado retomando o planejamento e reincorporando o seu papel de 

agente maximizador do bem estar social, sendo tais elementos determinantes para 

aqueles que se propõem avaliar as políticas públicas, não se limitando a questões de 

cunho estritamente fiscal, buscando a promoção da universalização dos direitos 

sociais67. 

 
4.3 – Avaliação de Programas Sociais   

4.3.1 – Breve Histórico 

 

 Desde os tempos primitivos, em algumas tribos, os jovens só passavam a serem 

considerados adultos após terem sido aprovados em uma prova referente aos seus usos e 

costumes. Há milênios atrás, chineses e gregos já criavam critérios para selecionar 

indivíduos para assumir determinados trabalhos. Na China, em 360 a.C. devido a este 

sistema de exames, todos os cidadãos tinham a possibilidade de alcançar cargos de 

prestígio e poder. Na Grécia, Sócrates, sugeria a auto-avaliação - O Conhece-te a ti 

mesmo - como requisito para chegar a verdade (SOEIRO & AVELINE, 1982). 

A necessidade de conhecer do ser humano está diretamente vinculada ao seu desejo 

de compreender, explicar, julgar e alterar o real. A natural curiosidade humana 

direciona o pensamento a um julgamento de valor. Assim a avaliação ou julgamento 

está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento do conhecimento humano. Avaliar 

é basicamente um julgamento de valor, é uma atribuição de valor (BARREIRA, 2002). 

O desenvolvimento da pesquisa avaliativa traz no cerne não apenas a importância da 

avaliação como o modo de julgar processos ou ações, mas traz a apreensão de que a 

avaliação é produção de conhecimento. 

A avaliação68 costuma ser realizada por meio de estudos específicos que procuram 

analisar aspectos como relevância, eficiência, efetividade, resultados, impactos ou a 

                                                
67 No que pertine a questão da liberdade, esta também é algo intrínseco a natureza humana, não sendo constituída 
apenas do direito de ir e vir, mas do direito de possui um leque de oportunidades que lhe garanta condições de fazer 
suas próprias escolhas de maneira consciente. Neste contexo o acesso á energia elétrica deve ser entendido como um 
direito. 
 
68 Diferentemente da avaliação, o monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de 
gestores e gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em relação a seus objetivos e metas. É uma função 
inerente à gestão dos programas, devendo ser capaz de prover informações sobre o programa para seus gestores, 
permitindo a adoção de medidas corretivas para melhorar sua operacionalização. É realizado por meio de indicadores, 
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sustentabilidade de programas e políticas, segundo aquilo que foi definido em seus 

objetivos. Sua finalidade é melhorar as atividades em andamento e dar subsídios para o 

planejamento, a programação e a tomada de decisões futuras. 

No século XVII, com a revolução científica desencadeada na Europa, alicerçada nas 

teorias de Kepler, Bacon, Galileu, Descartes69, a avaliação já se apresentava como 

intrínseca à própria busca científica do conhecer, i.e., inerente ao ato do conhecimento. 

Os primeiros estudos avaliativos de programas sociais que se têm conhecimento datam 

dessa época (BARREIRA, 2002). 

As primeiras tentativas de avaliação de serviços e programas no campo social foram 

realizadas no setor de administração pública. Por um período de 200 anos, iniciando na 

segunda metade do século XVIII e desenvolvendo-se paulatinamente até atingir sua 

maior evolução no século XX, foram realizadas sucessivas pesquisas avaliativas 

visando monitorar e melhorar a eficácia dos serviços oferecidos à população 

(BARREIRA, 2002). 

Uma das mais instigantes idéias do século XX é a noção de que a ciência pode ser 

colocada em prática para prover soluções aos problemas sociais. Neste século é que a 

avaliação no campo social ganha reconhecimento científico. Em outros campos como a 

biologia, da economia, da física, já havia este reconhecimento concomitante ao 

desenvolvimento da pesquisa científica. 

A avaliação sistemática70 de programas sociais tornou-se uma ação contínua 

primeiramente nos campos da educação e da saúde pública. Os primeiros esforços nesse 

sentido iniciaram anteriormente à Primeira Guerra Mundial e estavam relacionados aos 

programas educacionais voltados à alfabetização e profissionalização em saúde pública, 

direcionados à redução da mortalidade e morbidade causadas por moléstias infecciosas.   

Após a Primeira Guerra Mundial, as pesquisas avaliativas centraram-se na busca de 

aferir processos e resultados de ações sociais com o objetivo de estabelecer padrões de 

atendimento na oferta dos serviços públicos. Na seqüência de tentativas de 

                                                                                                                                          
produzidos regularmente com base em diferentes fontes de dados, que dão aos gestores informações sobre o 
desempenho de programas, permitindo medir se objetivos e metas estão sendo alcançados (MDS, 2006). 
69 Johannes Kepler (1571 – 1630) astrônomo alemão que relaciona a teoria matemática à teoria de Copérnico. Galileu 
Galilei (1564 – 1642), físico, matemático e astrônomo italiano defensor de que a ciência se faz por “sensatas 
experiências” e “necessárias demonstrações” e não por argumentos de autoridade. Francis Bacon (1561 – 1626) 
filósofo e político inglês, precursor do empirismo na filosofia. René Descartes (1596 – 1650) filósofo, matemático, 
físico e psicólogo francês. Considerado o pai da filosofia moderna, precursor do racionalismo e do método científico. 
70 A avaliação surgiu inicialmente na área da Educação, quando, pela primeira vez em 1932, um estudo de Ralph 
Tyler, professor da Ohio State University, buscou ir além das tradicionais avaliações de desempenho de alunos a fim 
de medir a qualidade do ensino mediante uma nova concepção de avaliação. Em 1960, a avaliação de programas 
sociais desenvolveu-se como disciplina e como profissão, inclusive com a criação de associações profissionais de 
avaliadores. Muitos países estabeleceram, como exigência legal, que todo programa público de certa dimensão fosse 
submetido a avaliação. Tal fato redundou em grande impulso à área, que conta com associações de avaliadores nos 
Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e América Central (CANO, 2002). 
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aperfeiçoamento dos serviços sociais prestados à população, os estudiosos introduziram 

formas de avaliar não só a quantidade, mas também a qualidade dos serviços prestados. 

É nesta direção que a avaliação quantitativa e qualitativa, de processos e resultados 

sociais, começaram a ganhar espaço na produção científica. 

O período subseqüente à Segunda Guerra Mundial viu o início de programas 

desenhados em larga escala para atender às necessidades do desenvolvimento urbano e 

de moradia, educação, da cultura, do treinamento ocupacional e da capacitação 

tecnológica, bem como das ações preventivas de saúde. Foi o tempo de implementação 

máxima, nos países desenvolvidos, do Welfare State concebido como um pacto social 

voltado a assegurar políticas universalistas, reconhecidas como direitos dos cidadãos. 

Os anos 1950 a 1970 são considerados pelos estudiosos americanos como o boom 

period de maior desenvolvimento do campo da pesquisa avaliativa de programas 

sociais. Nos anos 80, houve um declínio de demandas de novas avaliações nos Estados 

Unidos que se refletiu inclusive na literatura científica. Nos anos 90, a avaliação de 

políticas e programas sociais ganha nova importância política.  

A demanda por estudos e pesquisas avaliativas quanto à eficiência, eficácia e 

efetividade de programas sociais tem aumentado nos últimos 20 anos, por parte dos 

governos. Também fundações filantrópicas e organizações não governamentais (ONGs) 

que desenvolvem programas sociais, têm revelado grande interesse na avaliação dos 

seus programas. Esses estudos e pesquisas adentraram a agenda acadêmica produzindo 

novos aportes teórico-metodológicos no campo da avaliação.  

No Brasil até os anos 70 priorizou-se a avaliação sistemática das políticas e 

programas de saúde e educação. Nas demais áreas da política social a avaliação assumiu 

características de “estudos de caso”, já que era descontínua e na maioria das vezes não 

exigida. Segundo o Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo 

(IDESP, 1986 apud BARREIRA, 2002) foi constatado: 

A pesquisa de avaliação é ainda incipiente no Brasil. A avaliação de 
políticas sociais desenvolveu-se apenas nos anos 80 e mesmo assim de 
forma desigual entre os diferentes tipos de políticas sociais. 

 

Posteriormente, José Sulbrandt (1994), assessor de Políticas Públicas do Projeto 

Regional das Nações Unidas para a América Latina de Modernização do Estado 

(PNUD/CLAD), afirmou: 
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A situação da América Latina é extremamente grave, considerando a 
importância da atividade de  avaliação. Políticas e Programas sociais 
não recebem, na sua maioria, nenhum tipo de avaliação. Mesmo nos 
casos em que a avaliação é realizada, a mesma não satisfaz plenamente 
os requisitos de uma pesquisa profissional.  

 

Em seu estudo sobre avaliação, Sulbrandt (1994) aponta na América Latina, nos anos 

80, a mesma situação de “crise de utilização”71 encontrada na década de 70 nos países 

desenvolvidos, considerando que os resultados das avaliações não produziram 

modificações nos rumos das políticas e programa. 

Além da “crise de utilização”, pôde-se apontar uma “crise de divulgação”. As 

avaliações realizadas por órgãos governamentais brasileiros, ou mesmo as pesquisas 

avaliativas encomendadas às academias ou profissionais independentes, não foram 

publicadas na sua quase totalidade, impedindo acesso a seus resultados pelos demais 

profissionais interessados no campo, como também o público geral. Pouco foram os 

estudos e trabalhos publicados, e os existentes se concentram mais em divulgar novas 

teorias e metodologias de pesquisa, desvinculadas de sua validade e aplicação prática 

(BARREIRA, 2002).   

Segundo Rossi e Freeman, 1993 (apud BARREIRA, 2002), os estudiosos afirmam 

que a pesquisa avaliativa é ao mesmo tempo arte e ciência. Para os mesmos a avaliação 

e pesquisa avaliativa são sinônimos.  

Há um constante debate em torno da avaliação quanto ao seu rigor e legitimidade 

científica. Alguns questionamentos permanecem, mas observa-se, hoje, um 

reconhecimento da validade científica de estudos e pesquisas avaliativas e da construção 

de uma teoria própria do campo da avaliação. 

A avaliação é caracterizada por sua transdisciplinariedade, i.e., por sua 

extraordinária multidisciplinariedade, recaindo sua utilização em vários campos da ação 

humana. A avaliação tem seu conhecimentos próprios, que muitas vezes nos parecem 

fragmentados nos vários campos em que é aplicada. Como toda área de pesquisa que se 

firmou recentemente, seus conhecimentos estão em fase de estruturação, e, como 

demais áreas, está em contínuo crescimento científico e em rápida renovação. 

                                                
71 No final dos anos 60 constatou-se que os programas sociais americanos eram amplamente ignorados. Apesar dos 
substantivos investimentos nos programas americanos da “Guerra a Pobreza” dos anos 60, a pobreza persistiu e as 
pesquisas avaliativas não subsidiaram os tomadores de decisão política. 
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Atualmente, observa-se no Brasil uma grande variedade de conceitos e abordagens 

em relação ao que se entende por acompanhamento e avaliação, no contexto de sua 

experiência de planejamento e gestão governamental. Apesar da experiência brasileira 

nesse campo ser diversificada, a mesma ainda não está consolidada. Segundo Holanda 

(2003) as tentativas de avaliar programas de governo no Brasil tem-se caracterizado 

pela dispersão e descontinuidade, sendo que as evidências e resultados dessas 

experiências raramente foram documentadas e sistematizadas. 

Tal dispersão e descontinuidade se deve em parte ao fato de que, na prática do 

planejamento governamental brasileiro se, de um lado, sempre se deu muita ênfase ao 

processo de formulação de planos e elaboração de projetos, de outro, freqüentemente 

foram negligenciadas as etapas de acompanhamento e avaliação. Ainda assim podem 

ser identificadas muitas experiências dispersas, heterogêneas e freqüentemente 

descontinuadas de acompanhamento e avaliação da ação do governo, nos mais diversos 

níveis da administração pública.  

Uma área que tem sido submetida a constantes avaliações no Brasil é a relacionada 

com o desenvolvimento regional, em função de um complexo e poderoso sistema de 

incentivos fiscais, criado, nos anos 60, para promover o desenvolvimento das regiões 

mais atrasadas do país. A partir dessas avaliações, profundas reformas foram 

introduzidas nesse sistema, em 1976 e 1986. Muitos projetos de desenvolvimento 

regional ou sub-regional foram também objeto de avaliações ad hoc72, elaboradas por 

institutos de pesquisa do governo ou contratadas com Universidades e consultores 

independentes.  

Mais recentemente, tem aumentado de importância o trabalho desenvolvido pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) na avaliação de determinados aspectos da política 

regional, em especial no que concerne aos incentivos fiscais. Ressalte-se que se, no 

passado, o trabalho do TCU estava mais relacionado, estritamente, com o controle 

formal dos gastos públicos. Nos últimos anos o Tribunal tem mostrado uma 

preocupação com a eficiência do gasto público, ampliando o escopo de sua ação para 

incluir investigações e estudos relacionados com a eficiência desse gasto e com a 

avaliação dos resultados e dos problemas operacionais de programas do governo. 

                                                
72 Expressão latina muita usada tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Significa, tendo como significado: “com 
esse fim” ou “para esse fim específico”. No caso, de uma Comissão “ad hoc” criada para investigar ou analisar um 
determinado problema. No caso a avaliação “ad hoc” corresponde àquela que não é permanente, mas realizada com 
um objetivo definido e, portanto, limitada na sua duração e nos seus propósitos. 
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No campo da avaliação de políticas e programas tem sido intenso o trabalho 

desenvolvido pelo IPEA, instituto de pesquisas vinculado ao Ministério do 

Planejamento, não apenas em relação a questões macroeconômicas e regionais de 

interesse mais geral como também no que diz respeito a políticas setoriais específicas, 

em áreas como agricultura, indústria, energia, saúde, saneamento, educação, 

previdência, assistência social, etc. Outras instituições no Brasil incorporaram o tema 

em anos recentes, como a Fundação Seade e Fundação Carlos Chagas. 

Esses trabalhos dizem respeito tanto a políticas ou programas em execução como a 

propostas de políticas a serem implementadas. Os bancos de desenvolvimento, 

nacionais ou regionais, particularmente o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), durante muito tempo enfatizou basicamente a avaliação 

“ex ante”. Em anos recentes tem procurado também avaliar resultados “ex post”, seja 

por iniciativa própria, seja por indução dos exemplos dos bancos multilaterais como o 

Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano (BID). No âmbito dos Ministérios, 

muitas experiências de avaliação têm sido implementadas seja como uma rotina normal 

de trabalho, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão pública, seja de forma 

tópica e isolada, visando a oferecer subsídios para o planejamento do setor, geralmente 

na oportunidade de elaboração de planos plurianuais. 

Segundo Holanda (2003), esses avanços ainda são insuficientes e há uma 

concordância de que o Brasil precisa progredir muito mais no campo da avaliação de 

programas e projetos sociais. Converge-se que o problema do Brasil não se limita a 

ampliar os gastos sociais, mas, também, de aumentar a sua eficiência e efetividade, o 

que pressupõe a institucionalização de processos de avaliação de programas e projetos. 

Tais argumentos são enfatizados pelo Ministério da Fazenda (MF, 2003): 

“a despeito da diversidade e amplitude da política social brasileira e de 
alguns esforços isolados de avaliação de impacto, o País continua 
carente de um sistema de avaliação dos impactos de seus programas e 
políticas sociais. A fim de tornar efetiva uma política social tão diversa 
como a nossa, é necessário um esforço permanente de avaliação, o qual 
permitirá, por sua vez, a concentração de recursos em um espectro 
menor de programas com maior efetividade. Em suma, o problema 
fundamental a ser enfrentado para melhorar o impacto da política 
governamental sobre os indicadores sociais é tornar o gasto social mais 
eficiente, eficaz e focalizado. Para tanto, é necessário direcionar 
esforços para a sistematização de informações e o aperfeiçoamento de 
sistemas de avaliação que permitam identificar as políticas com maior 
potencial para reduzir a desigualdade e a pobreza no Brasil”. 
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Apesar dos avanços ocorridos no mundo, no Brasil a implantação de um sistema de 

monitoramento e avaliação de políticas e programas sociais caminha lentamente. Por 

outro lado, constata-se a mobilização governamental, em particular do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a fome, no sentido de consolidar o espaço político 

para fomentar o processo de materialização de estudos de monitoramento e avaliação, 

cabendo citar sua recente experiência (MDS, 2006): 

Não existia, em quaisquer das organizações anteriores, uma cultura de 
avaliação, ou seja, um conjunto de práticas e crenças legitimando a 
avaliação como parte da gestão de programas e políticas. Pelo 
contrário, havia grande desconhecimento não apenas do significado, 
mas também da própria função avaliação e monitoramento. No Brasil, a 
integração dessa função ao planejamento e à gestão governamental 
envolvendo uma concepção de administração pública transparente e 
voltada para resultados ainda não se institucionalizou como prática 
“normal73”, ou seja, incorporada à visão de mundo de certa 
comunidade, no caso tanto os gestores e dirigentes governamentais 
como os demais atores envolvidos em políticas e programas específicos. 
Junto ao desconhecimento, encontrou-se, também alguma resistência, há 
muitos anos, as organizações não gostam de ser avaliadas. Era comum a 
confusão entre, por um lado, avaliação e, por outro, fiscalização e 
controle, o que produziu alguma resistência em relação ao papel da 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI). A avaliação 
tampouco era vista como “necessidade”, e muito menos prioridade, uma 
vez que, para os responsáveis pelos programas, o objetivo principal era 
conseguir, eles mesmos em circunstâncias adversas, o cumprimento de 
suas metas físico-financeiras. Junto a isso, uma vez que o tempo político 
não coincide com o tempo da produção de conhecimento, 
freqüentemente identificava-se a idéia de pesquisa a uma atividade 
“acadêmica”, e não como prática para produção de conhecimento que, 
ao seguir procedimentos metodologicamente apropriados, pode ser mais 
demorada. 

 

Segundo o BID/IPEA (2002), diversificaram-se as características de financiamento e 

provisão das políticas sociais, o que torna mais essenciais e complexas as suas 

dimensões econômicas, de organização e gestão. Nesse ambiente de mudança de 

orientação estratégica e dos mecanismos de implementação das políticas públicas, os 

formuladores de política têm buscado minimizar o grau de incerteza sobre os resultados 

da inovação, que se manifesta em vários níveis, sendo: 

                                                
73 O termo “normal” é usado no sentido dado por Kuhn (1992) à idéia de “ciência normal”, que consiste no conjunto 
de valores, práticas, procedimentos, métodos, enfim, em uma visão de mundo que caracteriza as práticas e discursos 
aceitos como legítimos e necessários dentro de um paradigma científico em determinado momento histórico. 
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 - Os formuladores de política, assim como os próprios especialistas e estudiosos, 

 enfrentam grandes limitações cognitivas sobre os fenômenos nos quais intervêm. 

 Tais limitações derivam, em última instância, da complexidade dos 

 fenômenos sociais com os quais lidam e das próprias limitações do 

 conhecimento disponível; 

- Os formuladores de política não controlam, nem muito menos têm condições 

 de prever, as contingências que afetam o ambiente de implementação; 

 - Os planos e programas são documentos que delimitam apenas o conjunto de 

 cursos de ação e decisões que os agentes devem seguir ou tomar. Um amplo 

 espaço para os comportamentos discricionários dos agentes implementadores 

 está aberto;  

- Os formuladores expressam suas preferências individuais ou coletivas por meio 

 de programas e políticas, cujo conteúdo substantivo pode não estar de acordo 

 com as preferências da comunidade a que se destinam. Projetos e programas não 

 podem ser vistos como algo ideal e coletivo, e sim como fruto da 

 experimentação social. 

 

O crescimento da função avaliação, nos anos 1990, visou responder a essas 

incertezas e aumentar a efetividade das políticas. O uso instrumental da pesquisa de 

avaliação significa, de fato, um contraponto à tendência, vigente até então, de forte 

ênfase na etapa de formulação. As pesquisas de avaliação de processos de 

implementação têm mostrado, ao contrário, a necessidade de consolidar mecanismos de 

aprendizagem, adaptação e flexibilidade, tanto por parte das organizações quanto dos 

decisores. Uma variável central desse cenário de mudança é a consolidação da idéia de 

que é necessária uma visão estratégica dos problemas de implementação, incorporando 

questões críticas, como a viabilidade política e o problema de coordenação 

interorganizacional. 

Segundo Silva (1999), o motivo mais imediato do interesse pela avaliação de 

atividades de governo seria a preocupação com a efetividade, isto é, com a aferição dos 

resultados esperados e não-esperados alcançados pela implementação dos programas. O 

segundo motivo seria o de entender o processo pelo qual os programas alcançaram ou 

não esses resultados, analisando a dinâmica da intervenção estatal e os problemas 

concretos advindos da implementação. Outros motivos relevantes seriam a 

aprendizagem organizacional das instituições públicas sobre suas atividades, a tomada 



 110 

de decisão sobre a continuidade ou não dos programas e, ainda, a transparência, 

qualidade e accountability na gestão dos recursos públicos (responsabilização dos 

gestores por decisões e ações implementadas).  

As avaliações de programas de governo se caracterizam, salvo alguns programas 

pontuais na área social, pela dispersão e descontinuidade e as evidências e resultados 

são raramente documentados e sistematizados. Tal comportamento deve-se as duas 

características dominantes do planejamento governamental do país: a ênfase ao processo 

de formulação de planos e elaboração de programas e projetos e a alta negligência as 

etapas de acompanhamento e avaliação dos processos, resultados e impactos 

A conjugação destas duas características limita fortemente o potencial da análise de 

que medida os objetivos propostos, na formulação de um programa, foram alcançados 

na implementação. Em paralelo, restringe o conhecimento de como o programa 

funciona e quais os motivos que levam ou levaram a atingir ou não os resultados. 

4.3.2 – Principais Paradigmas Metodológicos em Avaliação de Programas Sociais 

 
A avaliação de programas74 sociais guarda complexidades e especificidades 

próprias. As políticas e programas sociais desde sua decisão e implementação estão 

permeadas por valores, pautas culturais, demandas e pressões múltiplas dos diversos 

sujeitos intervenientes, sejam eles gestores, executores e/ou beneficiários. Portanto este 

campo é permeado por embates e representações da ação que influenciam processos e 

resultados. Essa é uma especificidade da avaliação na área social. Os resultados e 

impactos, por exemplo, de uma dada ação social podem ser múltiplos e derivados de 

múltiplas causas e fatores. Assim a avaliação de políticas e programas sociais envolve 

não apenas o processo de medição ou mensuração, mas um processo mais amplo de 

julgamento de mérito, valor e validade. 

O debate filosófico sobre a direção a ser pautada pela pesquisa avaliativa foi 

permeado por três diferentes correntes do pensamento humano, sendo (CANO, 2004): 

 

i. O paradigma positivista surgiu como uma reação à filosofia especulativa, 

especialmente a representada pelo idealismo clássico alemão que dominava 

                                                
74 Programa pode ser entendido como um conjunto de atividades organizadas para serem realizadas dentro de um 
cronograma e orçamento específicos, disponíveis para a implementação de políticas, ou para a criação de condições 
que permitam o alcance de metas de políticas desejáveis. Em relação a Projeto, este é um instrumento de 
programação para alcançar os objetivos de um Programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Quando 
essas operações se realizam de modo contínuo ou permanente, são denominadas de Atividades. 
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o pensamento europeu no século XIX. A filosofia positivista75 se colocou no 

extremo oposto da especulação pura, exaltando, sobretudo os fatos possíveis 

de observação, desta forma centrando-se no objeto a ser avaliado e 

utilizando-se de métodos quantitativos e experimentais para testar 

generalizações hipotético-dedutivas  

ii. O paradigma fenomenológico é a corrente de pensamento que surgiu no 

começo do século XX como reação ao positivismo científico e ao apriorismo 

idealista. Pode ser definida como a ciência das essências (idéias universais) 

fundadas nos fenômenos captados pela consciência. A fenomenologia dá 

importância ao sujeito no processo de construção do conhecimento. Volta-se 

para a investigação do mundo vivido e utiliza aproximações qualitativas e 

naturalistas para compreender a experiência humana de forma indutiva e 

holística em um específico contexto existente.   

iii. O paradigma marxista, fundamentado no materialismo dialético e histórico, 

põe assento na visão crítica da história, na relação consciência/mundo, na 

vocação ontológica e na atuação dinâmica, social, transformadora do homem 

(PATTON,1990 apud CANO, 2004) . 

 

As primeiras abordagens em avaliação foram fortemente influenciadas pelo 

pensamento positivista colocando maior ênfase na mensuração e exigindo rigor no 

isolamento de variáveis ou resultados imputáveis aos programas sociais avaliados. Essa 

necessidade de mensurar os resultados, de quantificar as metas atingidas, revela a 

preocupação de balizar a avaliação na área social, segundo os princípios contidos nas 

áreas de ciências exatas.  

A incorporação de uma perspectiva multidisciplinar pelo processo avaliativo, 

passando a receber a influência da sociologia, ciência política, antropologia, entre 

outras, possibilitou um deslocamento da visão quantitativa presente na avaliação da área 

social. Os métodos qualitativos são ressaltados por propiciarem a apreensão da dinâmica 

de um programa social, para entender o contexto no qual o programa opera. Para avaliar 

                                                
75 O positivismo estabelecia a distinção muito clara entre o valor e o fato. Os fatos eram objeto da ciência. Os 
valores, como não eram “dados brutos” e apenas expressões culturais, ficavam fora do interesse do pesquisador 
positivista, nunca poderiam constituir-se num conhecimento científico. O positivista reconhecia apenas dois tipos de 
conhecimento autênticos, verdadeiros e legítimos, numa palavra, científicos: o empírico, representado pelos achados 
das ciências naturais, o mais importante de ambos; e o lógico, constituído pela lógica e pela matemática (TRIVINOS, 
1987 apud CANO, 2004). 
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a correspondência dos propósitos perseguidos pelo programa e seu desempenho, entre 

outros. 

Existem múltiplas alternativas disponíveis para avaliar-se um programa76. A escolha 

da abordagem avaliativa77 é resultado de um processo interativo entre avaliador e os 

principais interessados na avaliação. Pode ser um processo difícil, porque decidir o que 

vai ser avaliado significa decidir o que não vai ser avaliado. Tipos diferentes de 

avaliações respondem a perguntas diferentes focalizam questões e variáveis diferentes 

(BARREIRA, 2002). 

A avaliação de programas sociais foi concebida e realizada de diversas formas por 

diferentes avaliadores. Especialistas em avaliação têm buscado cunhar adjetivos que 

indiquem o tipo concreto de avaliação que estaria sendo realizado. Uma clássica 

distinção observada pela literatura, refere-se a avaliação sumativa e formativa. A 

primeira visa concluir se um programa social existente surte ou não o efeito desejado. A 

segunda se debruça sobre um programa em andamento, simultaneamente ao seu 

desenvolvimento, com o objetivo de melhorá-lo. A avaliação sumativa busca responder 

à pergunta: o programa cumpre os seus objetivos? Já a avaliação formativa tenta 

responder à pergunta: como é possível melhorar o programa? 

Também relacionada a esta dicotomia destaca-se a posição do avaliador: externa ou 

interna. A avaliação interna é desenvolvida por pessoas ou equipes que pertencem ao 

programa, enquanto a avaliação externa é desenvolvida por consultores ou instituições 

que não fazem parte do mesmo e que são chamados especificamente para esta 

finalidade. As avaliações sumativas são, em geral, externas e as formativas internas. 

Cabe observar que uma equipe externa terá maior isenção, maior distância em relação 

aos costumes e normas desenvolvidos pela instituição, e não se verá constrangida por 

fazer críticas. De forma ilustrativa, se trabalho termina juntamente com a avaliação e 

não depende78 necessariamente do resultado final, como seria o caso da equipe interna. 

Por outro lado, uma equipe interna poderá chegar a conhecer melhor o programa, 

prestar maior ajuda com sugestões durante o seu desenvolvimento, e provavelmente 

                                                
76 

Diferentes autores agrupam os “tipos” de avaliação considerando óticas e critérios distintos. Não há consenso 
quanto a uma tipologia ou classificação da avaliação. Há, muitas vezes, entendimentos bastante diferenciados, o que 
gera dificuldade na sumarização e até mesmo na compreensão mais ampla dessa “multiplicidade” da avaliação. 
77 Hoje existe uma tendência em combinar abordagens qualitativas e quantitativas na avaliação de programas sociais. 

 
78

 Esta afirmação é parcialmente verdadeira, pois muitos avaliadores sofrem pressões para obter determinados 

resultados, e um novo contrato para uma nova avaliação pode depender dos resultados da última. 
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enfrentará menor resistência por parte dos colegas quanto ao fornecimento de 

informações. 

Em termos técnicos a avaliação pode ter distintos usos, sendo pelo programa ou de 

forma organizacional. Em relação ao uso do programa, este se refere a estudos 

individuais de avaliação. No que tange ao uso organizacional, este se refere ao efeito 

aprendizagem derivado de uma série de avaliações em uma organização. O uso em 

programas pode ser posteriormente dividido em uso instrumental em que a avaliação dá 

suporte a ação específica e no uso conceitual, em que não se toma nenhuma ação 

imediata, mas no qual os resultados são considerados e as informações são acumuladas 

para posterior uso. 

Em relação aos potenciais interessados pela pesquisa avaliativa, cabe observar que 

hoje entre eles estão os entes financiadores do programa e da própria avaliação, os 

gerentes e tomadores de decisão do mais alto escalão e, por vezes, os técnicos e 

profissionais que lidam de maneira mais direta com os beneficiários. É sabido que 

diversos outros agentes interessados, além daqueles envolvidos diretamente nos 

programas em questão, podem se valer das descobertas ou de outros elementos da 

avaliação, cabendo citar: gerentes de programas similares, em diferentes níveis 

governamentais; representantes de organizações não-governamentais; fundações; 

empresas privadas interessadas em conhecer programas exitosos que necessitem de 

financiamento ou aprimorar programas dos quais são responsáveis; cientistas sociais e 

outros avaliadores que buscam aprender com as descobertas e com as metodologias 

empregadas. 

Com base no Tabela 08 são apresentados, resumidamente, os tipos de avaliação de 

programas e projetos e suas abordagens. A abordagem Experimental faz uso de métodos 

quantitativos, tendo como norte a objetividade e orientada para a verificação e 

confirmação das hipóteses (hipotético-deditivo). Nesta abordagem assume-se que a 

realidade é estável. A abordagem Naturalista utiliza métodos qualitativos, sendo pautada 

pela subjetividade, sendo orientada para o descobrimento de hipóteses 

(exploratório/indutivo/descritivo). Na abordagem Naturalista, assume-se que a realidade 

é dinâmica. Quando considerada a abordagem Pluralista, esta utiliza tanto dados 

qualitativos quanto quantitativos, sendo pautada por definição de indicadores de 

processo e de resultados com o intuito de aprender a aferir processos, resultados e 

impactos de políticas e programas.  
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  Fonte: BARREIRA, 2002.  

 

Tabela 08 – Tipos de Abordagens em Avaliação de Programas Sociais 
 

A polarização metodológica reduziu-se sensivelmente nos últimos 20 anos79, 

considerando que muitos estudiosos argumentavam que para defender uma escolha 

metodológica que adotasse as técnicas mais adequadas à avaliação em questão, 

independentemente de serem rotuladas de uma forma ou de outra. O princípio básico é 

que a escolha das técnicas deve pautar-se pelo problema a ser estudado e pelas 

condições concretas, e não pela adesão do pesquisador a um determinado paradigma 

(CANO, 2004). 

A avaliação de programas sociais é sempre uma tarefa complexa, porque lida com 

sujeitos sociais, interesses, representações e contextos concretos. Desta forma os 

programas apresentam um conjunto de variáveis, uma gama de fatores intervenientes, 

que uma única estratégia de acompanhamento avaliativo não tem condições de tratar 

com profundidade. 

O tipo e a natureza de uma dada pesquisa de avaliação são definidos em campos 

bastante complexos de alternativas, referentes, cada uma delas, a distintas dimensões, 

momentos e etapas do programas ou da política que se pretende avaliar. 

A relação temporal entre o programa a ser avaliado e a pesquisa de avaliação 

propriamente dita permite fazer a clássica distinção entre dois tipos de avaliações: ex-

                                                
79 A “gerencialização” da avaliação de políticas públicas é decorrente da instrumentalização do projeto de reforma do 
Estado. Hoje, verifica-se a hegemonia da perspectiva gerencialista, e observa-se o apoio dado à implantação dos 
sistemas de avaliação pelos órgãos multilaterais de fomento, disponibilizando assistência técnica e financiamento, 
sensibilizando as lideranças políticas e acadêmicas ao atrelar o financiamento de projetos a sua avaliação. 
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ante e ex-post. As avaliações ex-ante precedem o início do programa, ocorrendo em 

geral durante as fases de preparação e formulação do programa. São realizadas para 

apoiar decisões finais da formulação, atendendo a um ou dois de seus objetivos: 

- Produzir orientações, parâmetros e indicadores que se incorporem ao projeto, 

melhorando seu desenho e suas estratégias metodológicas e de implementação; 

- Fixar um ponto de partida que permita comparações futuras (linha de base). 

As avaliações ex-post são feitas concomitantemente ou após a realização do 

programa, também com o duplo objetivo: 

- Verificar os graus de eficiência e eficácia com que o programa está atendendo a 

seus objetivos; 

- Avaliar a efetividade do programa, ou seja, seus resultados, impactos e efeitos. 

 

Cabe observar algumas distinções conceituais intrínsecas à avaliação. Sumariamente 

pode se afirmar que os resultados (outcomes), no sentido estrito, são produtos do 

programa previstos em suas metas e derivados do seu processo particular de 

“produção”. Os impactos referem-se ás alterações ou mudanças efetivas na realidade 

sobre a qual o programa intervém e por ele são provocadas. Em relação aos efeitos, tais 

referem-se a outros impactos do programa, esperados ou não, que afetam o meio social 

e institucional no qual se realizou. 

Uma mesma pesquisa de avaliação pode mensurar, simultaneamente, os três tipos de 

resultados. Entretanto na maioria das vezes, limita-se a identificar apenas o desempenho 

do programa, como por exemplo: o alcance de uma meta física de atendimento, como 

por exemplo o número de pessoas a serem eletrificadas em um prazo determinado80. 

Processos e resultados são freqüentemente apreendidos em conjunto nos estudos 

avaliativos, por meio de conceitos que tratam exatamente de relacioná-los. É o caso dos 

conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, largamente utilizados na pesquisa 

avaliativa, embora seu entendimento ainda não seja consensual. A avaliação de eficácia 

é por natureza uma avaliação de processo. A eficiência diz respeito às qualidades de um 

programa, examinadas sob os parâmetros técnicos, de tempo e de custo, sendo que em 

                                                
80 A avaliação limitada a registrar apenas os percentuais de cumprimentos de metas físicas ou financeiras não 
significa avaliar o programa. Uma efetiva avaliação ocorre exatamente quando se põe em relação tais resultados e os 
processos pelos quais foram produzidos, tais resultados e as mudanças que o programa provoca na realidade sobre a 
qual incide. 
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uma definição relativamente restrita, pode ser entendida como a relação entre produtos 

(bens e serviços) e os custos dos recursos (insumos e atividades), confrontada com uma 

norma ou parâmetro. É possível utilizar como exemplo em eletrificação rural o custo de 

ligação por unidade (R$/unidade), custo de ligação por km (R$/km), entre outras. O 

conceito de efetividade refere-se a relação entre os objetivos e as metas de um lado e 

impacto e efeitos do outro. A efetividade de um programa se mede pelas quantidades e 

níveis de qualidade com que realiza seus objetivos específicos, i.e., as alterações que se 

pretende provocar na realidade sobre a qual o programa incide. Entre os indicadores a 

serem mobilizados para avaliação da efetividade de um dado programa, é recorrente o 

uso de índices de satisfação dos usuários e de grupos de interesse. 

Na literatura os autores agrupam os “tipos” de avaliação considerando óticas e 

critérios distintos. É necessário lembrar que não há consenso quanto a uma tipologia ou 

classificação da avaliação. Há, muitas vezes, entendimentos bastante diferenciados, o 

que gera dificuldade na sumarização e até mesmo na compreensão mais ampla dessa 

“multiplicidade” da avaliação. 

Entre os “tipos” de avaliação citados, há que se ressaltar a avaliação de impacto, que 

tem como escopo o conhecimento acerca das mudanças ocasionadas na vida das pessoas 

em decorrência da intervenção de programas sociais. Esse “tipo” de avaliação 

representa um avanço, porque torna disponíveis informações sobre o que está além dos 

resultados alcançados pelo programa. Cabe observar que os estudos de avaliação de 

impacto vêm se tornando mais populares para as agências financiadoras, uma vez que 

vem ocorrendo nas avaliações um maior enfoque nos efeitos (outcomes) e impacto das 

intervenções do que nas entradas (inputs) e saídas (outputs). Conseqüentemente, surgem 

pressões para que os programas financiados por essas agências sejam mensurados na 

perspectiva da avaliação de impacto. 

Segundo Roche (2002), diante da falta de consenso conceitual, para melhor 

entendimento do impacto de uma intervenção social, é necessária a compreensão da 

cadeia de impacto e de seus componentes, apresentados na Figura 18. Em síntese, 

observa-se na figura que:  

i. Os insumos (inputs) iniciam a cadeia, podendo ser materiais, financeiros, 

humanos, energéticos, entre outros e devem ser disponibilizados em 

quantidade e qualidade adequadas às atividades e ações a serem realizadas; 
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ii. A implementação do programa relaciona-se com as atividades e ações 

realizadas, que devem ser coerentes com o propósito almejado; 

iii. Dessa implementação, são gerados “produtos”, que normalmente não 

correspondem a bens materiais, e sim a serviços prestados; os “produtos” 

(outputs) esperados são mensurados em metas a ser atingidas; 

iv. As metas estabelecidas estão relacionadas com os propósitos, objetivos da 

intervenção, que, se atingidos, representam os resultados (outcomes) da 

intervenção; 

v. O impacto, por sua vez, representa as mudanças provocadas pelos resultados 

da intervenção; nota-se, assim, que cada componente influencia o 

conseguinte, que tem por fim a mudança na vida das pessoas: o impacto. 

 

 
 Fonte: ROCHE, 2002.  

 

Figura 18 – Cadeia do Impacto  
 

Segundo Roche (2002), impacto deve ser entendido como mudanças duradouras ou 

significativas, podendo tais serem positivas ou negativas, planejadas ou não, nas vidas 

das pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações. O impacto, portanto, 

é avaliado ao se analisar até onde o resultado de uma intervenção conduziram às 

mudanças, seja na vida daqueles que se pretendia beneficiar, seja na vida de outros que 

não estavam envolvidos diretamente no programa. 
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Na Figura 18 destaca-se, ainda, o contexto como um importante agente na cadeia, 

influenciando desde a disponibilidade dos insumos até o impacto. Com isso, nota-se que 

as mudanças não ocorrem como um produto isolado da intervenção de um determinado 

programa. É importante, portanto, a compreensão do contexto para avaliar essas 

mudanças. 

A Figura 19 indica a relação em que as ações e o contexto se combinam para 

produzir as mudanças. Segundo Roche (2002), o grau até onde o contexto de um projeto 

influencia a mudança aumentará quanto mais elevarmos na cadeia de impacto. 

 
                   Fonte: ROCHE, 2002.  

 

Figura 19 – Ações e Contexto em Combinação para Produzir a Mudança   
  

Vale salientar que a compreensão do contexto não se refere apenas aos aspectos 

sociais, mas também aos aspectos econômicos, políticos, históricos, ambientais, 

multidimensionalidade sinalizada pelas especificidades do social. Na análise do 

contexto, bem como nas outras fases do processo avaliativo, deve-se reconhecer que a 

contradição, que é uma característica fundamental do real uma vez que este se apresenta 

multifacetado e exige um esforço de abrangência para seu conhecimento. 

Ainda inserido na percepção de como o contexto, na qual se insere o Programa 

Social, influencia este último, não se deve negligenciar as questões internas do 

Programa. Não é raro a alternância do foco dos objetivos, i. e., em um dado momento a 

discussão é centrada nos resultados e impactos sociais desejados das políticas, em outro 

momento as considerações de restrições de recursos, mesmo que legítimas, tende a 

limitar entendimentos, assim, como esclarecimentos úteis e indispensáveis acerca dos 

complexos problemas de gerenciamento envolvidos. 
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A avaliação adquire condição central e indispensável na gestão de Políticas e 

Programas Sociais, na busca de uma administração pública transparente, legítima e 

eficaz, entretanto no seu interior gerencial existem inúmeros desafios pertinentes à 

amplitude e a natureza do objeto a ser avaliado, cabendo citar alguns (IPEA, 2001): 

 - Em geral, os Programas Sociais são concebidos e desenvolvidos para atender 

 objetivos genéricos, múltiplos e de difícil verificação a priori, no sentido das 

 limitadas possibilidades de identificação dos mesmos. 

- À descentralização operacional dos programas, que requerem com freqüência, 

montagens organizacionais e administrativas complexas, e cujos objetivos são 

implementados e executados pelos agentes que são, por sua vez, organizações 

complexas (como universidades, hospitais e Centros de Pesquisa), o que leva a 

antever problemas de coordenação, entre objetivos dos programas e objetivos 

dos agentes. 

 - Às regras de financiamento e de repasses adotadas que, em geral, não são 

 integradas e estruturadas pelos objetivos que se pretende estimular, inclusive 

 pelas  dificuldades de mensuração dos objetivos dos programas, o que tende a 

 limitar o poder de incentivo das regras e dos mecanismos de financiamento; 

 - Ao horizonte de vigência dos programas sociais que, em geral, transcendem os 

 anos  fiscais e orçamentários e submete os programas a restrições globais de

 recursos e disputas periódicas por verbas, de um lado, e de outro, em sentido 

 positivo ou não, aos mecanismos formais de controle das atividades. 

 

Além das restrições nas quais se inserem as pesquisas avaliativas sob a ótica 

gerencial, é importante destacar as condições operacionais onde as mesmas se 

encontram. As condições para o aproveitamento das informações disponibilizadas pela 

avaliação quase nunca estão dadas a priori. A avaliação é uma atividade que, por suas 

próprias características, exige que estas condições sejam intencionais e devidamente 

criadas, sob o risco de se comprometer todo o esforço desprendido. 

O exercício da avaliação pode atrair a atenção de grupos de pressão, tanto interna 

quanto externa, sendo que em alguns casos os mesmos podem ser tentados a usar a 

própria avaliação como uma oportunidade para resistir à reforma e, em outros casos, 
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como instrumento de persuasão81. Muitos fatores podem interferir no exercício da 

avaliação, quando particularmente abordada questões referentes a utilização dos 

resultados da avaliação, as mesmas podem ser limitadas as crenças e interesses 

conflitantes na organização que gerencia o programa; ocorrência de conflitos de 

interesse entre distintas unidades do programa; mudanças no pessoal encarregado; 

eventual inflexibilidade das regras e dos padrões operacionais da organização 

encarregada, que pode impedir a adoção de recomendações feitas quando da avaliação; 

mudanças das condições externas, particularmente político, no qual pode ser 

“interessante”, por um lado buscar influenciar82 diretamente nos potenciais resultados 

ou na sua própria obstrução83.  

Deve-se ter em mente que os impactos almejados dos programas sociais, cujos 

problemas de identificação e medição são reconhecidamente pela literatura como 

críticos, não se dissociem de objetivos de efetividade e de eficiência dos programas. 

Existem inúmeros riscos associados, entretanto, quando sob a ótica da gestão 

orçamentária dos programas, no longo prazo, existe uma tendência a promover tal 

dissociação, o que leva os programas a atentarem para a eficácia na fase de concepção e 

desenho inicial e, em fases já amadurecidas dos mesmos, deixar que os critérios de 

efetividade e eficiência sejam limitados, a partir de recursos orçamentários e financeiros 

escassos.  

4.4 – Considerações Preliminares  

 

A função do Estado e seu papel é um debate recorrente entre diversas áreas do 

conhecimento, em particular em Economia e na Ciência Política. Representada por 

Adan Smith, a escola clássica afirmava que a existência do governo é necessária para 

guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho não é capaz de 
                                                
81 Avaliação como instrumento de persuasão se dá quando utilizada para mobilizar apoio para a posição que os 
tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias na política ou programa. Augusto Pinochet fez uso do 
sistema de avaliação educacional implantado por ele no Chile (SIMCE), em 1988, para dar maior visibilidade e 
legitimidade ao processo de privatização do ensino no país, posto que os primeiros resultados mostravam com certeza 
o desempenho superior das instituições privadas (FARIA, 2005). 
82 A American Evaluation Association (AEA, 2007) indica um conjunto de princípios no qual o avaliador e os 
profissionais devem-se nortear na execução dos trabalhos, de forma resumida cabe citar: pesquisa sistemática 
(divulgação das abordagens, métodos e limitações); competência (assegurar que a equipe possui as habilidades e 
competências necessárias); integridade e honestidade; respeito as pessoas (promover o respeito, dignidade e buscar o 
entendimento do contexto dos elementos da avaliação) e considerar as óticas de outros agentes, não se limitando a 
ótica do financiador. 
83 Tal obstrução, em geral, ocorre de maneira velada. Sob a ótica operacional, retiram-se os recursos necessários no 
decorrer do processo, limitando os resultados inicialmente planejados. Em algumas situações, este comportamento é 
típico para induzir a profecia auto-realizável de que as avaliações são dispendiosas e não respondem as principais 
perguntas. Sob a ótica política, a avaliação perde importância no decorrer do processo, sendo esvaziado seu apoio, 
sendo este fundamental, quando considerado que o tempo político é diferente do tempo da produção de 
conhecimento. 
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desempenhar todas as funções econômicas. Em alternativa a visão liberal, desenvolveu-

se a noção do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), cabendo ao Estado o papel 

fundamental na manutenção de condições satisfatórias de vida por meio de um conjunto 

de políticas públicas.  

O Estado desempenha papel fundamental no desenvolvimento de um país. Para que 

isto ocorra os objetivos estratégicos de desenvolvimento requerem um alinhamento 

entre as funções do Estado e as estruturas econômica e política. No entanto, isso nem 

sempre se efetiva na prática. Por isso, fundamentou-se um debate polêmico para 

verificar se o Estado funcionava para o bem estar coletivo ou em favor dos interesses 

das classes dominantes (POULANTZAS, 1971), tema que se tornou questão de debate 

em diversos setores da sociedade. 

No início dos anos 90, o Consenso de Washington daria mais consistência às 

reformas implantadas nos países centrais e passaria a sinalizar as “boas práticas” da 

administração pública pelo resto do mundo. Nesse contexto, de redução de gastos e de 

manutenção do Estado mínimo, as políticas sociais passaram a ter um caráter 

focalizado, a fim de evitar desperdícios. O grande desafio era fazer com que o Estado 

funcionasse melhor com o menor custo possível. 

Joseph Stiglitz (2002) buscou reorientar a discussão acerca do debate sobre políticas 

macroeconômicas e seus desdobramentos sociais, em particular nos países em 

desenvolvimento. Tais considerações reforçavam o resgate do papel ativo do Estado na 

definição das políticas sociais, presente nos sistemas de Bem-Estar social, sendo o 

elemento de base daqueles que propõem avaliar as políticas públicas não apenas com 

foco na questão fiscal, mas incluindo os agentes envolvidos e seus desdobramentos.  

As reformas estruturais que perpassaram o Estado brasileiro, presentes na década de 

90, impuseram um alto custo social, como por exemplo, a grande elevação da taxa de 

desemprego na região metropolitana de São Paulo, onde 1990 a taxa era de 4,9%, sendo 

que em 2008 a taxa assume 9, 6% (IPEADATA, 2011). 

Nos últimos 15 anos o Brasil vem expandindo seus investimentos na área social, 

sendo de R$ 219 bilhões em 1995 para R$ 541 bilhões em 2009, tendo um acréscimo de 

investimento na área social de 4,56% do PIB no período. Cabe destacar que Programas 

de transferência de renda atingiram o desembolso de R$ 12,305 bilhões no ano de 2010, 

segundo informações do SIAF (2011). 

O crescimento expressivo de investimentos em Programas Sociais indica uma 

mudança de postura diante a crise social que enfrentou o país na década de 90. Por outro 
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lado impõe uma reflexão sobre como suportar tal expansão, buscando a construção de 

um país socialmente mais justo, sem a expansão da carga tributária.  

Neste contexto a incorporação de pesquisas avaliativas no interior do planejamento 

das políticas públicas assume uma posição estratégica, considerando que tal instrumento 

possibilita avaliar a focalização dos gastos públicos, em particular dos programas 

sociais do governo. Como desdobramento natural das pesquisas avaliativas é possível 

estimar a eficácia e eficiência destes programas, não apenas tornando mais transparente 

a ação pública, quanto também possibilitando a aprendizagem, retroalimentado políticas 

socialmente mais assertivas. 

Observa-se no Brasil uma grande variedade de conceitos e abordagens em relação 

ao que se entende por acompanhamento e avaliação, no contexto de sua experiência de 

planejamento e gestão governamental. Apesar da experiência brasileira nesse campo ser 

diversificada, a mesma ainda não está consolidada. As tentativas de avaliar programas 

de governo têm-se  caracterizado pela dispersão e descontinuidade e as evidências e 

resultados dessas experiências raramente foram documentadas e sistematizadas 

(HOLANDA, 2003). 

A avaliação de programas sociais é sempre uma tarefa complexa, porque lida com 

sujeitos sociais, interesses, representações e contextos concretos. Desta forma os 

programas apresentam um conjunto de variáveis, uma gama de fatores intervenientes, 

que uma única estratégia de acompanhamento avaliativo não tem condições de tratar 

com profundidade. 

Destaca-se, ainda, o contexto como um importante agente na cadeia no processo de 

avaliação, influenciando desde a disponibilidade dos insumos até o impacto. Com isso, 

nota-se que as mudanças não ocorrem como um produto isolado da intervenção de um 

determinado programa. É importante, portanto, a compreensão do contexto para avaliar 

essas mudanças. 

A permanência da amplitude e intensidade da pobreza na América Latina, assim 

como os modestos resultados no âmbito da realização de Programas Sociais nos últimos 

30 anos tem motivado os governos e os organismos internacionais a incorporar novos 

elementos aos métodos de avaliação já existentes. O objetivo é desenvolver avaliações 

que permitam determinar e melhorar tanta a eficiência como a eficácia das intervenções. 

Esforços vêm sendo feitos focados no desenho e na implementação dos sistemas de 

avaliação para valorar os efeitos de programas sociais sobre as condições sócio-

econômicas da população, em particular sobre a pobreza (CEPAL, 2005). 
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Hoje existe um reconhecimento crescente na literatura da importância da utilização 

de pesquisas avaliativas, conjugadas aos Programas Sociais, sendo que as 

implementações de tais pesquisas são permeadas por considerações políticas e éticas. 

Com freqüência a existência de restrições políticas e considerações éticas dificultam a 

aplicação de alguns desenhos de avaliação. Particularmente aqueles relacionados com a 

construção de um grupo de controle. As avaliações, em particular de impacto, são 

estudos onerosos, requerendo um grande período de tempo para planejamento e 

implementação, por outro lado possibilita uma investigação mais robusta da realidade 

observada.  

Alguns autores argumentam que o motor do maior interesse pela avaliação é dado 

pelo agravamento das questões fiscais, onde os recursos se tornaram mais escassos para 

atender as demandas crescentes da população afetada pela reforma do Estado nos anos 

90, na América Latina.. Em paralelo, outros autores indicam que a maior expressão da 

avaliação decorre da consolidação da democracia, em conjunto coma inovação e 

experimentação de Programas Sociais. Estes fatos trazem à tona o maior interesse da 

sociedade, não se limitando aos governos, de como funcionam tais programas e quais 

seus impactos efetivos. A avaliação é parte não apenas da aferição da eficiência dos 

gastos públicos, mas também uma oportunidade de conscientização da sociedade civil. 

É sabido que estudos, pesquisas e atividades de avaliação de políticas apóiam-se em 

um conjunto de decisões, conscientes ou não, tomadas pelo avaliador no início e ao 

longo do trabalho. O conjunto destas ações e preferências, conscientes ou não, serão 

determinantes nas análises de resultados, pois privilegiará alguns campos em detrimento 

de outros. Para minimizar tal ação, cabe de antemão estabelecer claramente quais são as 

hipóteses assumidas e quais são os argumentos que justifique tais hipóteses.  

Mais ainda, programas não são formulados em condições de irrestrita liberdade. 

Dada que a formulação de um programa é em si mesma um processo de barganhas e de 

negociações, seu desenho final não será necessariamente o mais adequado, mas, sim, 

aquele em torno do qual foi possível obter algum grau de acordo ao longo do processo 

decisório. Ao mesmo tempo em que, invariavelmente, a informação disposta é 

imperfeita, incompleta e até mesmo baseada em expectativas quanto ao comportamento 

futuro das variáveis em análise. 

Avaliar impactos sociais é uma tarefa bastante ambiciosa se considerarmos a 

complexidade inerente aos chamados fenômenos sociais, que se regulam por 
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determinismos limitados, relativos, variados e parciais. A avaliação é um instrumento 

poderoso para se conhecer a realidade social estudada, com todas as imperfeições e 

riscos inerentes ao se trabalhar como uma realidade em constante mutação e 

influenciada por vários agentes. O campo da avaliação é um grande desafio das ciências 

sociais aplicadas, sendo que esta, no seu propósito original, de melhorar a qualidade das 

decisões e garantir a maximização da consecução dos objetivos definidos pelas políticas 

e programas. Por outro, este instrumento pode ser uma voz desafiadora do discurso 

privilegiado dos dominantes, não devendo se tornar um mecanismo capaz de sustentar e 

reforçar as práticas correntes por meio de ajustes tópicos dos programas sociais que 

apenas mantêm o status quo da concentração da renda e do distanciamento da cidadania.  
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CAPÍTULO V: Experiência Nacional e Internacional em Avaliação de Programas 

de Eletrificação  

5.1 – Introdução 

 
O movimento de expansão do atendimento elétrico no meio rural em anos recentes 

se constitui num vetor de promoção ao desenvolvimento econômico e social de 

populações até então desprovidas do acesso à energia elétrica. O processo de avaliação 

de impacto do investimento público na área social é de fundamental importância para 

retro-alimentar o planejamento com as inspirações oferecidas pela busca de um 

desenvolvimento mais sustentável, podendo apontar caminhos mais eficazes para a 

redução das desigualdades e conseqüente melhoria da qualidade de vida população 

rural. A avaliação da efetividade das políticas públicas relativas à eletrificação rural 

permite que essas ações sejam repensadas de forma a reforçar o caráter sustentável do 

planejamento e a própria característica inclusiva que a energia pode assumir frente aos 

outros aspectos envolvidos na melhoria da qualidade de vida. A chegada da energia 

elétrica representa não apenas o acesso a um serviço público, mas, em última análise, a 

integração social e a conexão com o acesso a outros serviços igualmente essenciais. 

O processo de avaliação dos impactos advindos da implantação da eletricidade em 

áreas rurais é uma etapa importante para o planejamento mais eficiente das ações 

governamentais, se constituindo em uma ferramenta estratégica para a promoção e 

fomento do desenvolvimento sustentável em níveis regionais e locais. O crescimento da 

função de avaliação nos 20 anos visou avaliar a efetividade das políticas, buscando, 

conjuntamente, responder as incertezas inerentes ao processo político. O campo da 

avaliação tem indicado a necessidade de consolidar mecanismos de aprendizagem, 

adaptação e flexibilidade entre os agentes envolvidos, particularmente entre as 

instituições e seus decisores. 

A avaliação deve ser encarada como uma etapa do processo de execução e 

monitoramento do Programa, podendo fomentar políticas ou orientar novas políticas. 

Como implica tomada de decisão, ela própria constitui fonte de informação para a 

formulação de políticas. Nos últimos 20 anos a literatura tem enfatizado a dimensão 

política do processo de avaliação, inserida na etapa de implementação, em uma 

perspectiva realista e positiva, e não negativa e utópica, considerando que o ambiente 
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político interage com questões relativas à construção do que se deve avaliar, não 

significando essencialmente em intervenção e sim um espaço político84. 

Reconhece-se, ainda, que, onde há sistemas de avaliação, e dependendo de como 

estão estruturados, nem sempre estes dispõem de organização, métodos, tecnologias e 

instrumentos necessários para alcançar o escopo previamente estabelecido. Os 

argumentos para tanto se baseiam na relativamente recente experiência concreta no 

campo da avaliação, considerando que nos países mais desenvolvidos, não contam com 

mais de três décadas a sistematização de pesquisas sobre as várias dimensões da 

avaliação de ações de governo, apesar dos seus avanços. Em paralelo, considera-se que 

existe uma importante produção de conhecimento, acelerada nos anos mais recentes, 

entretanto ainda permanece pouco acessível aos dirigentes85 e aos funcionários públicos 

nos países em desenvolvimento. Em geral, estes conhecimentos e práticas estão sendo 

desenvolvidos articuladamente a modelos e concepções de gestão pública culturalmente 

distintos daqueles que dominam, hoje, as instituições governamentais nos demais 

países. 

Incorporar e implementar sistemas de avaliação de políticas públicas faz parte das 

inovações inerentes a reestruturação do Estado, são uma faceta das mudanças na cultura 

política e administrativa implicadas por tais processos de reestruturação. E, ao mesmo 

tempo, somente adquirem relevância e pertinência quando, em decorrência disso, se 

integram ao processo de adoção de novos estilos de gestão pública, orientados para 

resultados, socialmente controlados, gerenciados por critérios de efetividade e eficiência 

e, por fim, direcionados para a eqüidade na distribuição social de seus benefícios 

(IPEA/BID, 2002a). 

O elevado grau da pobreza registrado no meio rural levanta o argumento de que 

grande parte do contingente humano possui impedimento ao conforto e a qualidade 

decorrente do acesso à energia elétrica de forma regular e segura. Mais ainda, destaca-se 

que mesmo aqueles que possuem energia, o reduzido poder de compra destes levantam 

a hipótese de baixo consumo energético, conjuntamente com permanência, mesmo que 

                                                
84 A estratégia tecnocrática de se eliminar ou insular a política pública do jogo político mais amplo tem efetivamente 
se mostrado irrealista e pouco democrática. Irrealista porque toda ação ou intervenção governamental por meio de 
programas e projetos é essencialmente política: distribui custos e benefícios, utiliza recursos coletivos. A estratégia de 
insulamento parece inviável em um ambiente democrático, pois restringe a participação, informação e o controle 
social (IPEA/BID, 2002a). 
85 A partir dos anos 90 passaram a dominar as estratégias de reforma administrativa os novos paradigmas para o 
funcionamento dos aparatos do Estado, centrados na busca permanente de maior eficácia e eficiência da gestão 
pública e em maior controlabilidade social de seus processos e resultados (IPEA/BID, 2002a). 
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em menor grau, de fontes tradicionais de energia no meio rural, especialmente para 

cocção (lenha) e iluminação (querosene).  

Nos países em desenvolvimento a biomassa é a principal fonte primária de energia 

para o uso doméstico86. O uso mais difundido refere-se a lenha, apesar da escassez 

crescente. Outras formas de biomassa são verificadas na literatura, como resíduo de 

plantações, esterco, entre outros (MADUBANSI & SHACKLETON, 2006).  

Reconhece-se que o uso de biomassa, particularmente a lenha, está relacionado com 

inúmeros problemas ambientais, incluindo deflorestação, perda de biodiversidade, 

mudanças climáticas e degradação do solo. A presença ou acirramento destes problemas 

ambientais pode incorrer na fragilização do meio de vida e da sustentabilidade das 

populações locais, podendo ser manifestado pela redução da qualidade de vida, sendo 

esta medida em termos sociais e econômicos, como por exemplo, aumento do custo 

oportunidade e maiores distâncias e tempo para a coleta de lenha, aumento dos custos 

energéticos alternativos, redução do tempo de cozimento e, portanto uma nutrição mais 

pobre, entre outros. 

Questões relacionadas à pobreza rural e ao clima tem fornecido um maior ímpeto 

nos esforços governamentais na promoção do atendimento elétrico no mundo, 

conjuntamente na promoção de tecnologias mais limpas, não dependente de petróleo, 

particularmente, para fontes renováveis de energia.  

O efeito do acesso à energia elétrica na população menos favorecida é um dos 

principais interesses da literatura em relação a programas de eletrificação. Países com 

elevado número de pessoas em situação de pobreza como a África do Sul, onde 40% da 

sua população está em situação de pobreza, quando disponível, faz-se necessária a 

divisão analítica entre aqueles em situação de pobreza e os demais, e seus respectivos 

desdobramentos sobre a população. As políticas estruturadas para a melhoria de bem 

estar da população podem não ter efeitos sobre a população em situação de pobreza, em 

geral os mais pobres necessitam de subsídios, enquanto aqueles que não se enquadram 

nesta situação podem ser assistidos por outros mecanismos, nos quais não onerem 

adicionalmente a questão fiscal do governo. 

Esforços públicos no sentido da promoção da eletrificação rural têm sido 

legitimados quando consideradas as externalidades sociais positivas. A eletrificação 

rural é freqüentemente considerada como uma estratégia de desenvolvimento rural, 

                                                
86  Na África Sub-Sahaariana a lenha e o carvão formam a base do consumo energético para a maioria da população 
rural, assim como para muitas áreas peri-urbanas e parte das áreas urbanas.  Em alguns países africanos como 
Zimbábue, Quênia, Moçambique, Tanzânia e África do Sul, a população rural utiliza largamente a lenha como sua 
fonte energética básica. 
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independentemente da tecnologia empregada, entretanto nem sempre é fácil identificar a 

sua real contribuição na melhoria da vida das pessoas beneficiadas particularmente nos 

países em desenvolvimento, onde se verificam inúmeras restrições econômicas87 e 

sociais.  

 

5.2 – Contexto da Avaliação em Eletrificação na África do Sul, China, Índia e 

Brasil 

 

A questão energética vem assumindo uma posição de destaque nos países em 

desenvolvimento. A necessidade de se expandir a fronteira do atendimento elétrico, 

abrindo espaço para a inclusão elétrica, tendo como desdobramento as externalidades 

positivas associadas ao acesso à energia elétrica, traz à tona o intuito de se avaliar a real 

contribuição do esforço público na busca da redução da pobreza e inclusão social. Neste 

sentido é determinante elencarmos a experiência internacional e nacional com o 

propósito de delinear os caminhos encontrados e seus respectivos resultados. Para tanto 

foram escolhidos quatro países, cabendo citar: África do Sul, China, Índia e Brasil. 

Neste item são apresentados os respectivos contextos da utilização do instrumento de 

avaliação, assim como seus objetivos, abordagens e resultados, cabendo observar a 

existência de diferentes estágios de implementação em cada país.  

Observa-se que a escolha dos referidos países é baseada nas características 

econômicas, sociais e energéticas semelhantes, relativamente, à realidade brasileira, 

sendo: grande déficit social ainda presente; grande contingente de pessoas ainda sem 

uso de energia elétrica de forma regular e segura; grande demanda reprimida por 

energia; grande contingente de pessoas ainda na situação de pobreza; grandes contrastes 

sociais e países elencados pela literatura econômica como emergentes. 

A África do Sul possui uma população de 45 milhões de pessoas em uma área de 1,2 

milhão de km2, sendo o país mais industrializado da África com um PIB de US$ 282 

bilhões, considerado o método de Paridade de Poder de Compra (PPC88), possuindo alto 

                                                
87  A população rural sem acesso à energia elétrica de forma regular e segura, na utilização de equipamentos para 
atender suas necessidades de informação e iluminação, em geral, faz uso de pilhas secas, baterias de carro, pequenos 
geradores, entre outros. Tais insumos de energia possuem baixo valor unitário de compra e são alcançáveis pelos 
orçamentos de famílias rurais. No entanto, ao se avaliar os custos relativos de tais insumos energéticos, em relação ao 
custo do fornecimento pela rede de energia elétrica é possível verificar que a pilha seca é de 1.800 (baterias grandes) 
a 7.700 (baterias pequenas)  vezes mais cara. (GOUVELLO & MAIGNE, 2003).   
88 O preço relativo de diferentes bens e serviços variam entre países, devido às diferentes condições de demanda e de 
oferta, de inflação e de hábitos. Para que se possa calcular a equivalência do PIB de um país em relação ao dos 
demais, é necessário construir-se um índice de preços relativos que permita comparar o custo de uma mesma cesta de 
bens em diferentes países. Dessa forma, ao se aplicar a metodologia da paridade do poder de compra ao valor do PIB, 
assegura-se a equivalência do poder de compra entre os países e a comparabilidade efetiva do PIB dos diversos 
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potencial de exploração dos seus recursos naturais, incluindo carvão, ouro, diamante, 

entre ouros. A economia é fortemente intensiva em termos energéticos, considerando os 

padrões africanos, tendo o mais alto consumo per capita de energia do continente, sendo 

este fato decorrente da presença da indústria de mineração. O país esteve sob profunda 

transformação social, decorrente da eleição democrática ocorrida em 1994, no qual 

possibilitou uma nova direção em quase todos os aspectos do governo e da população. 

O país possui forte disparidade de nível de renda e de grupos raciais, apesar dos avanços 

a partir da abertura democrática, ainda persiste de maneira significante as diferenças da 

oferta dos serviços básicos entre os grupos étnicos.  A renda per capita de US$ 9.800 

está bem próxima da média mundial, entretanto 50 % da população se encontra abaixo 

da linha de pobreza, indicando uma forte concentração de renda, como ser verificado 

pelo Coeficiente de Gini89 de 0,65. Em paralelo, destaca-se que a população possui a 

expectativa de vida entre as mais baixas do mundo, atingindo a média de 4390 anos. 

Soma-se, por fim, que apesar de possuir uma das taxas mais elevadas de eletrificação da 

África, ainda perdura 1/3 da população sem acesso á energia elétrica de forma regular, 

sendo que 49% se concentram na área rural. 

O Brasil possui dimensões continentais, tendo uma área de 8,5 milhões de km2, com 

uma população de 191 milhões de pessoas, sob regime democrático. É o país mais 

industrializado e diversificado da America Latina com um PIB de US$ 2,2 bilhões em 

2010 (PPC), possuindo alto potencial de exploração dos seus recursos naturais e 

fortalecimento de uma agroindústria voltada para o mercado externo, soma-se, ainda, a 

potencialidade de exploração dos seus recursos energéticos renováveis. Segundo 

informações do IPEA (2011), apesar do grande potencial econômico e energético, o 

Brasil ainda se caracteriza por fortes contrastes sociais, tendo 39,9 milhões de pessoas 

abaixo da linha de pobreza (2009), mesmo tendo a uma das maiores taxas de 

crescimento econômico do século XX.  

O crescimento econômico no Brasil ao longo do século XX propiciou melhora na 

qualidade de vida da população, por outro lado não foi observada uma mudança 

significativa na concentração de renda representado pelo Coeficiente de Gini, mesmo 

que tenha havido alteração no período de 1999 a 2009, passando de 0,59 para 0,54, 

                                                                                                                                          
países. Naturalmente, o valor obtido ao se utilizar a PPP é diferente do valor nominal ou simplesmente ajustado pela 
inflação dos países. 
89 O coeficiente de Gini possui o objetivo de medir concentração de renda, sendo quanto mais próximo de 1, maior é 
a concentração, enquanto mais próximo de zero, menor é a concentração. Em termos comparativos, cabe citar o 
coeficiente de Gini para alguns países: Venezuela 0,447 (1999), Paraguai 0,578 (2002), Itália 0,360 (2000), EUA 
0,408 (2000), Moçambique 0,396 (1996). 
90 A título de ilustração, países como Andorra e Angola se posicionam em extremos opostos, sendo que a expectativa 
de vida ao nascer do primeiro é de 83 anos e do segundo de 32 anos.  
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respectivamente. Soma-se, por fim, as disparidades de serviços públicos entre o meio 

urbano e rural, sendo a ausência do acesso à energia elétrica de forma regular um forte 

entrave a melhoria da qualidade de vida da população rural, particularmente localizadas 

na região Norte e Nordeste do país. 

Assim como o Brasil, a China é um país de dimensões continentais, com uma 

população de 1,3 bilhão de pessoas, em uma área de 9,6 milhões de km2, sob um regime 

não democrático, de planejamento centralizado, caminhando para uma economia de 

mercado, tendo um alto crescimento econômico nos últimos 20 anos, atingindo o PIB de 

US$ 9.8 bilhões (PPC) em 2010. Apesar de possuir o segundo maior PIB do mundo, 

atrás apenas dos EUA, sua renda91 per capita ainda é cerca de 2/3 da média mundial de 

US$ 10.000. 

Ainda que a China tenha reduzido consideravelmente o número da população em 

situação de pobreza92, o crescimento econômico foi desigual no país, particularmente 

entre as regiões urbana e rural, podendo ser representado pelo aumento do Coeficiente 

de Gini, onde atingiu o patamar de 0,415 em 2007. Apesar do forte crescimento nas 

últimas 3 décadas, a população rural de cerca de 900 milhões, ainda possui grandes 

entraves para romper o ciclo da pobreza, particularmente na região Oeste da China. Em 

termos percentuais, no âmbito da definição de população eletrificada definida pelo 

governo Chinês, é muito baixo, no entanto em termos absolutos chega-se ao montante 

de 23 milhões de pessoas, sendo este o grande desafio, como possibilitar o acesso à 

energia elétrica, considerando que tal população se encontra dispersa, pouco monetizada 

e em regiões menos dinâmicas do país. 

A Índia é um país de grandes contrastes econômicos e sociais com 25% da 

população abaixo da linha de pobreza, num território de 3,3 milhões de km2 e, tendo 2/3 

da sua população sem acesso á energia elétrica de forma regular, sendo em termos 

absolutos 579 milhões de pessoas, apesar do forte crescimento econômico nos últimos 

10 anos. Considerando as condições de extrema pobreza da população, em conjunto 

com insuficiência do abastecimento energético, sua população é extremamente 

dependente do uso de biomassa, sendo que a cocção possui uma participação de 90% da 

demanda por energéticos da população menos favorecida. Observando, ainda, que a 

Índia possui maior participação relativa no consumo mundial por ano de biomassa, 

sendo de 22%, acima ainda de países continentais e de grande disparidade social como a 

                                                
91 A título de ilustração, países como Qatar e Zimbábue se posicionam em extremos opostos, sendo que a renda per 
capita do primeiro é de US$80.900 e do segundo de US$200. 
92 O número de pobres declinou de 260 milhões em 1978 para 30 milhões em 2001, sendo a eletrificação rural um 
dos elementos chave para o desenvolvimento econômico e a redução da pobreza na China (YANG, 2003). 
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China. Acrescenta-se que na Índia até recentemente o indicador de eletrificação não era 

baseado no percentual da população ou das residências com acesso à energia elétrica, e 

sim na extensão de redes de distribuição para uma determinada área, sob esta 

interpretação 86% das vilas tinham acesso à energia elétrica. Esta interpretação foi 

modificada em 2004, considerando o fornecimento de energia elétrica para os 

domicílios e/ou população. Ainda que a Índia possua um dos maiores PIBs do mundo 

atingindo US$ 4.046 trilhões (PPC) em 2010, sua renda per capita ainda é cerca de ¼ da 

média mundial, tendo 39% da sua população analfabeta. 

Cabe observar que a avaliação de programas públicos pode ser orientada segundo 

várias direções metodológicas, como descritas no capítulo 4 deste trabalho. Nas análises 

a seguir, recorrentes a experiência internacional em avaliação de programas de 

eletrificação rural, é  dada ênfase na utilização da abordagem da avaliação sumativa93, 

sendo esta uma opção metodológica, geralmente aplicadas a programas de longa 

duração para estudar a efetividade e descrever seus benefícios. Conjuntamente, são 

priorizados trabalhos que façam uso de uma abordagem mais contemporânea, onde 

busca-se avaliar todas as etapas do projeto e comparado-as, não se restringindo assim a 

fase ex-post94.  

 

5.2.1 – Experiência em Avaliação dos Impactos em Eletrificação na África do Sul 

 

Quando o governo democrático na África do Sul foi eleito em 1994, constatou-se 

que grande parte da população não possuía acesso aos serviços mais básicos como água, 

eletricidade e serviços de saúde e de educação. Em paralelo, constataram-se à época as 

limitações de recursos públicos para investir nestes serviços. As prioridades políticas e 

sociais da nova África do Sul foram construídas através do Programa de Reconstrução e 

Desenvolvimento (Reconstruction and Development Programme - RDP) com metas 

ambiciosas de expansão dos serviços básicos, sendo fortemente subsidiado pelo Estado. 

A visão do governo era que o fornecimento da infra-estrutura básica, incluindo energia 

elétrica, era essencial para promover o bem-estar social, assim como catalisar o 

desenvolvimento econômico.  

                                                
93 A literatura indica que as abordagens sumativa e formativa podem ser combinadas, possibilitando, assim, um 
melhor entendimento da realidade estudada, assim como o interior do processo de decisão e implantação. Entretanto, 
cabe ressaltar que tal conjugação nem sempre é possível, tendo em vista interesses e objetivos divergentes entre os 
agentes executores e avaliadores, entre outros. 
94 A avaliação tradicional, que se limita a utilização da fase ex-post, dificulta o entendimento dos resultados, pois é 
difícil distinguir um projeto ruim de um bom projeto sendo mau implementado. 
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O Programa de Reconstrução e Desenvolvimento buscava, entre outros fins, acelerar 

o Programa Nacional de Eletrificação95 (National Electrification Programme - NEP). Na 

primeira fase do Programa (1994-1999) buscou-se fazer 450.000 conexões por ano, 

sendo a Concessionária Eskom (nacional) 300.000 e as concessionária municipais 

150.000 por ano. 

O ambicioso Programa foi lançado em 1994 com meta de eletrificar 2,5 milhões de 

domicílios em cinco anos. Outros programas foram lançados em paralelo, com 

redistribuição de terras, mutirão de casas populares, entre outros, no entanto não 

obtiveram o mesmo desempenho. Em 1990 a África do Sul possuía a taxa de 

eletrificação de 36%, já no final de 1999 este patamar atingia 67%, tendo sido 

eletrificados 2,7 milhões de domicílios, 1.344 escolas rurais e 495 clínicas (posto de 

saúde), sendo as duas últimas off-grid. O custo total do Programa Nacional de 

Eletrificação foi cerca de R 8 bilhões96. 

O Programa implementado entre os anos de 1994 e 1999 possuía como alvo os 

domicílios de baixa renda sem acesso à energia elétrica, tanto rural quanto urbano. 

Historicamente os domicílios da minoria branca utilizavam quase que exclusivamente 

energia elétrica para o atendimento das suas necessidades energéticas básicas, enquanto 

a maioria negra utilizava outros combustíveis, como lenha, parafina, bateria e vela para 

atender suas necessidades energéticas (DME, 2001).  

O Programa foi financiado inteiramente pela Indústria de distribuição97 

(Electrification Distribution Industry - EDI) EDI. A concessionária nacional (Eskom) 

não recebeu nenhum subsídio e, mais tarde no Programa, as concessionárias municipais 

receberam subsídios derivados da receita da Eskom por meio de um fundo de 

eletrificação.  

O Programa foi financeiramente estruturado pela combinação de financiamento e 

por um acréscimo limitado na tarifa da Eskon. Em conjunto, a Eskon acordou em 

transferir R 300 milhões98 por ano para o agente regulador de eletricidade (National 

Electricity Regulator - NER) para que pudessem ser investidos por meio das 

concessionárias municipais. 

                                                
95 Este esforço foi derivado da continuidade do Programa Luz para Todos (Electricity for All Programme) iniciado 
em 1991, sendo que em 1994 o novo governo delineou um novo Programa (National Electrification Programme - 
NEP). 
96 A moeda da África do Sul (Rande) possuía a taxa de câmbio em 1999 (junho) de R 5,9 para US$ 1 (Banco Central, 
2008). 
97 A indústria de distribuição na África do Sul abrange a concessionária nacional estatal (Eskon) e 385 
municipalidades representadas pela Associação Sul Africana de Distribuidores Locais (South African Local 
Government Association  - SALGA).  
98 Tais valores eram incorporados anualmente para efeito do cálculo de reajuste da tarifa pelo agente regulador.  
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O Programa forneceu um precedente internacional, considerando que a taxa de 

crescimento da eletrificação foi uma das mais altas do mundo, observando que não 

houve financiamento externo, sendo este financiamento comum em grandes programas 

de eletrificação nos países em desenvolvimento (DME, 2001). 

A avaliação da primeira fase do Programa Nacional de Eletrificação foi de 

incumbência do Departamento de Minas e Energia (Department Minerals and Energy) 

do Governo da África do Sul, anteriormente a segunda fase do Programa. A necessidade 

de se avaliar foi identificada pelo Comitê de Coordenação do Programa Nacional de 

Eletrificação (National Electrification Co-ordination Committee - NECC). O objetivo 

central do processo de avaliação era delinear lições aprendidas da primeira fase para que 

estes pudessem subsidiar o planejamento e a implementação da segunda fase do 

Programa. 

As instituições contratadas para executar a avaliação foram University of Cape 

Town’s Energy e Development Research Centre (EDRC), sob a gerência Banco de 

Desenvolvimento da África Meridional. A proposta de avaliação se concentrou nos 

seguintes itens: 

- Investigação dos impactos; 

- Análise dos pontos fortes e fracos; 

- Identificar lições aprendidas 

- Documentação das realizações quantitativas e qualitativas do Programa. 

 

  Departamento de Minas e Energia em consórcio com a Operations Evaluation Unit 

(OEU) do Banco de Desenvolvimento da África Meridional (Development Bank of 

Southern Africa - DBSA), sob a direção do Comitê de Avaliação compostos por 

representantes do NECC, DME, NER e DBSA. Nesta estrutura foram contratados 

consultores e especialistas em Monitoramento e Avaliação. Foram avaliadas amostra de 

8 distribuidoras, sendo uma de cada província, com exceção da Free State. As 

avaliações foram consolidas no documento publicado em 2001 pelo Departamento de 

Minas e Energia, sob o título: National Electrification Programme (NEP) 1994 – 1999: 

Summary Evaluation Report de 2001. 

A Figura 20 apresenta o mapa da África do Sul com informações resumidas sobre as 

províncias pesquisadas. 
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      Fonte: DME, 2001. 

 Figura 20 – Mapa da África do Sul 

 

A equipe de avaliação foi composta por vários especialistas, abordando aspectos 

econômicos, financeiros, técnicos, ambientais, institucionais e sócio-econômicos. 

Questões de  aspectos legal e regulatório não foram considerados na avaliação. 

A amostra submetida a avaliação contemplava 8 províncias, atingindo o patamar de 

430.000 domicílios, sendo aproximadamente 17% do total eletrificado pelo Programa 
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Nacional de Eletrificação. Por outro lado, devido às limitações financeiras, a avaliação 

ficou fortemente calcada no fornecimento dos dados pelas concessionárias. Este método 

se mostrou problemático, em parte pela limitação de tempo e, em conjunto, com a 

indisponibilidade de dados. Em diversas áreas a avaliação se restringiu a questões 

financeiras. 

A Tabela 09 apresenta de forma resumida as informações recorrentes ao Programa 

Nacional de Eletrificação do Governo da África do Sul no período de 1994-1999, 

desdobrando nas informações pertinentes à avaliação. 

Tabela 09 – Resumo da Avaliação (África do Sul)   

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo o Departamento de Minas e Energia (DEM, 2001) nenhum dos programas 

avaliou de forma estruturada questões ambientais. Apesar do Programa se limitar a fazer 

avaliações restritas, em termos ambientais, entre os impactos negativos observados 

consideram-se a perturbação da vegetação, erosão do solo durante a construção da linha 

de distribuição, impacto visual, impacto da rede elétrica na morte dos pássaros, entre 

outros. Em geral, programas de eletrificação possuem limitados impactos negativos 

(DEM, 2001). 

Apesar de não formalmente avaliado, em relação a questões ambientais por meio de 

conversas informais com a comunidade eletrificada foi relatada a percepção de que à 

energia elétrica possibilita inúmeros benefícios, incluindo redução da poluição em 

ambientes fechados e da própria iluminação. Paralelamente, constatou-se uma redução 

da coleta e do consumo de lenha, redução do uso de vela e parafina para iluminação, 

tendo em vista a inserção da energia elétrica de forma regular, incidindo ainda para a 

redução dos incêndios involuntários. Por outro lado, são reconhecidos os usos múltiplos 
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da energia, sendo que em alguns usos ainda permanecem, mesmo após a inserção da 

energia elétrica nas comunidades. 

Ainda que o Departamento de Minas e Energia da África do Sul não tenha tido uma 

preocupação sobre questões pertinentes ao estímulo de pequenos negócios após o acesso 

à energia elétrica, outros estudos indicam que o acesso à energia elétrica estimulou o 

aparecimento e desenvolvimento de pequenos negócios na África do Sul. Naturalmente, 

o acesso à energia elétrica não foi o fator mais importante, na maioria dos casos, pois tal 

fato está mais relacionado ao ambiente de negócio, acesso a crédito, acesso ao mercado 

consumidor, logística, entre outros. Por outro lado, certos negócios são claramente 

dependentes da eletrificação, e muitos outros se beneficiam da disponibilidade do 

acesso à energia elétrica, principalmente aqueles que podem utilizar utensílios elétricos, 

como: salão de beleza; pequenas lojas de venda que podem utilizar refrigeração elétrica, 

aumentando assim suas opções de negócio; venda de bebidas geladas; a iluminação 

possibilita manter a atividade comercial até mais tarde; lojas de utilização de 

computadores, entre outros. Segundo o Departamento de Minas e Energia (DME, 2001), 

apesar de incomum, foi encontrado uma pequena loja de consertos de pequenos 

eletrodomésticos. 

Cabe observar que a eletrificação pode ter impactos negativos em outras atividades 

que estavam associadas às opções energéticas decorrentes da ausência do fornecimento 

regular de energia elétrica. Na África do Sul foi observada uma redução ou o 

fechamento das atividades relacionadas aos comércios de venda de parafina e de recarga 

de baterias.  

Em relação ao consumo99 de energia elétrica foi constatado que os domicílios 

consomem muito menos do que o esperado, limitando assim o retorno do investimento 

financeiro feito pelas distribuidoras. O resultado do consumo médio de energia elétrica 

para as províncias se aproximaram do patamar de 100 kWh/mês, tendo na província de 

Mpumalanga (TED) seu valor mais alto, atingindo 190 kWh/mês e no outro extremo a 

Província de Northern (Nprov) com 62 kWh/mês (Tabela 10).  

 

 

 

 
                                                
99 As projeções foram realizadas para o horizonte de 20 anos após 1994, onde se considerou o crescimento anual da 
demanda urbana de 6% e na área rural de 3%, entretanto tais resultados foram ajustados tendo em vista a experiência 
dos distribuidores. É necessário ressaltar que o crescimento do consumo está relacionado com as condições 
econômicas da localidade entre outros fatores. Além disso, projetos específicos podem variar e podem não ser 
facilmente generalizados. 
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Tabela 10 – Consumo e Projeção de Energia Elétrica Mensal por Províncias  

 
Fonte: DEM, 2001. 

 
Uma das explicações para o baixo consumo refere-se ao alto grau de perdas não-

técnicas. Em geral, tal fato ocorre particularmente quando existe um acirramento das 

questões sociais, como o aumento do desemprego.  

Quando abordada questões de cunho econômico verificou-se que o custo médio por 

conexão foi de R 3.213, sendo que o Valor Presente Líquido foi negativo de R 1.023. 

Segundo a Eskon, principal concessionária do país, a eletrificação de população de 

baixa renda não é financeiramente viável. Para que se torne viável, o consumo deveria 

atingir o patamar de 350 kWh/mês durante 20 anos. Apesar do Programa ter sido 

iniciado apenas em 1994 é natural que seu consumo esteja próximo a 150k kWh/mês, 

sendo este patamar mais realístico, cabendo destacar que muitos domicílios consomem 

bem abaixo de 100 kWh/mês. 

A Figura 21 destaca a sensibilidade do investimento em eletrificação rural na 

percepção das concessionárias. Ilustra-se que o Valor Presente Líquido (VPL) para um 

domicílio como função do consumo médio. Este resultado não somente é extremamente 

sensível ao consumo, como também ao alto patamar de consumo na qual é requerido 

para que o projeto se torne financeiramente viável. 

 
  Fonte: DAVIS, 1997. 

Figura 21 – Valor Presente Líquido como função do Consumo  
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A análise econômica é, em geral, limitada, e seus resultados devem ser interpretados 

sob este contexto. As limitações incluem alta sensibilidade da taxa de desconto, 

dificuldade de incluir externalidades e custo oportunidade, entre outros. Deve ser 

observado que a avaliação econômica não contempla o surgimento ou o crescimento de 

pequenos negócios, efeitos multiplicadores na economia, melhoria do bem estar. Estas 

informações indicam que a análise puramente econômica não é suficiente para abarcar 

os efeitos decorrentes do acesso à energia elétrica no cotidiano das pessoas, 

considerando que os valores sociais e os benefícios ambientais tendem a ser 

subestimados. 

Segundo o Departamento de Minas e Energia (DEM, 2001), o trabalho de avaliação 

da primeira fase do NEP encontrou significativa ausência de dados. Entretanto na leitura 

do Departamento, esta ausência não limitou a extração de lições aprendidas da 

avaliação, pois tais observações foram baseadas em projetos contemplados pela 

amostra. 

Entre as lições aprendidas cabe observar que a primeira fase do NEP superou a meta 

inicial de eletrificação, mesmo tendo uma descentralização do Programa e não havendo 

financiamento internacional. Conclui-se que o Programa melhorou o bem estar das 

famílias beneficiadas, apesar destes benefícios serem limitados quase que 

exclusivamente a iluminação. Em paralelo, constatou-se a redução dos incêndios 

domésticos decorrentes do uso de parafina e de velas, assim como a redução da poluição 

doméstica, quando a eletricidade é mais extensivamente utilizada para aquecimento e 

cocção. No entanto os benefícios em relação ao bem estar são menores do que os 

esperados antes da execução do Programa, assim como o patamar de consumo de 

energia elétrica, no qual foi menor do que era esperado. 

Segundo Departamento de Minas e Energia (DEM, 2001), a disponibilidade de 

crédito para aquisição de eletrodomésticos deve ser explorada para a segunda fase do 

Programa, tendo em vista o potencial aumento de bem estar das famílias beneficiadas 

pelo acesso á energia elétrica. 

Pela perspectiva financeira, o Programa não parece ser sustentável, sendo que em 

muitos casos a receita não cobre totalmente o custo operacional. No futuro este 

comportamento pode implicar na redução do empenho das distribuidoras na busca da 

universalização do acesso elétrico na África do Sul. Soma-se, ainda, as altas perdas não-

técnicas que onera a base de cobrança, podendo no extremo induzir a saída de 

consumidores regulares para consumidores não regulares, seja por aumento da tarifa, 
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seja por indução de comportamento coletivo. Desta forma, melhoramentos em relação 

as perdas técnicas e não-técnicas são possíveis e devem ser metas a serem perseguidas 

na execução da segunda fase do Programa (NEP 2). 

A maior parte da pressão financeira está relacionada com custo inicial das ligações. 

As futuras ligações ocorrerão com custos mais altos do que aqueles observados na 

primeira fase do Programa, considerando que as próximas áreas são mais distantes, de 

difícil acesso e tendem a ter menor concentração de pessoas, entre outros. Os futuros 

projetos de eletrificação precisão ter subsídios para os mesmos sejam operacionais. A 

introdução de novos subsídios (poverty tariffs) para os consumidores de baixa renda 

deverá ser feita de forma a não impor um elevado ônus financeiro para a concessionária 

e/ou para a base de consumidores. 

Quando a população em situação de pobreza possui acesso à energia elétrica de 

forma regular, em geral, constata-se a continuidade do uso de fontes como lenha, 

madeira, querosene, carvão e gás. A energia elétrica é utilizada de forma residual, 

particularmente para a utilização de eletrodomésticos, considerando que eles não 

possuem capacidade de pagamento para o uso intensivo de energia elétrica. Por esta 

razão é fundamental construir arranjos tarifários que possibilitem a utilização da energia 

elétrica para a população menos favorecida (PRASSAD & VISAGIE, 2006). 

Segundo Davis (1997), a escolha do energético se insere em uma realidade que é 

influenciada pelo número de residentes, área da residência, clima, fatores culturais, 

custo dos energéticos, entre outros, nos quais impactam na velocidade de incorporação 

da energia elétrica na cesta energética.  Ainda o autor, ao realizar uma avaliação entre 

domicílios rurais na África do Sul, comparando entre aqueles que foram eletrificados e 

aqueles que não foram eletrificados conclui que a eletricidade passa a ser mais uma 

opção energética, permanecendo ainda outras opções energéticas. Este fato é fortemente 

verificado nos domicílios de média e baixa renda analisados na pesquisa do autor. Em 

paralelo, é afirmado que a eletricidade vai assumindo uma posição importante para 

cocção, substituindo gradualmente a lenha e o querosene, particularmente para a 

amostra de mais alta renda100. 

O grande desafio do governo é universalizar o acesso, entretanto existe uma questão 

ainda não equacionada na política energética, a questão não se refere se a necessidade 

de se subsidiar o atendimento elétrico em situação de pobreza e sim quando, onde e o 

quão rápido (MLAMBO-NGCUKA, 2000 apud SPALDING-FECHER, 2005). 

                                                
100 Segundo Davis (1997), a percepção que os domicílios  recentemente eletrificados somente usam eletricidade para 
iluminação e informação (rádio e TV) é claramente uma forte simplificação. 
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Atualmente o governo da África do Sul persegue a universalização do acesso 

elétrico, tendo como marco o ano de 2012. Neste horizonte de 2 a 3 milhões de 

domicílios serão eletrificados por meio de painéis solares. O modelo padrão para baixa 

renda de painel (50 Wp) busca atender a utilização de 3-4 lâmpadas, rádio e TV 

(REINMULLER, 2002). 

Durante a primeira fase do Programa foi observado que as famílias de baixa renda 

não foram beneficiadas completamente, tendo em vista o enorme investimento realizado 

no país. Famílias de baixa renda continuavam com enorme dificuldade de pagamento. 

Em 2003 foi introduzida uma política de fomento ao consumo de energia elétrica para a 

população pobre conectada a rede, onde aquelas famílias que consumiam menos que 

150 kWh/mês dispunham de um subsídio de 50 kWh/ mês sem custo101. Para as famílias 

que foram eletrificadas, mas estavam fora da rede102, o governo fornecia um subsidio de 

R 40 por mês na tarifa (PRASAD & VISAGIE, 2006). 

A implantação da primeira fase do Programa foi subsidiada e financiada pela Eskom 

e, em menor grau, pelas concessionárias locais. A segunda fase do Programa (NEP 2 – 

2000-2005) foi fortemente subsidiada pelo governo, sendo que os novos consumidores 

pagavam cerca de R 120, observando que esta é uma fração do custo atual de conexão 

de R 3.500 (PRASAD & VISAGIE, 2006). 

O Programa de eletrificação na África do Sul tem sido implementado buscando 

atingir três objetivos diferentes, cabendo destacar: inicialmente o econômico, 

posteriormente o sócio-econômico e recentemente social. Entretanto diferentes soluções 

são necessárias para atingir objetivos diferentes. Em alguns casos, esta trajetória de 

mudanças de objetivos não foi modificada de forma perceptível devido a manutenção de 

uma estrutura regulatória construída sob premissas estritamente econômica à época 

(GAUNT, 2005). 

A eletrificação não é um fim per se. A eletrificação é necessária, porém não é 

suficiente na cidade para estimular fortemente a atividade econômica e a melhora da 

qualidade de vida, e precisa ser integrada com outros serviços não menos importantes, 

como educação, saneamento, água potável, crédito, entre outros. Faz-se presente 

observar que as análises sobre os benefícios econômicos, realizadas pelo Departamento 

de Minas e Energia no âmbito do Programa Nacional de Eletrificação, foram 

                                                
101 Nem todas as concessionárias locais implementaram este mecanismo, devido a ausência de capacidade, questões 
institucionais e insuficiência de fundos. 
102 Em 2001 foi iniciado um esforço para promover o acesso à energia elétrica para áreas remotas fora da rede. O 
governo forneceu um subsídio de R 3.500 para a concessionária, recorrente a cada instalação e o consumidor pagava 
mensalmente R 58 para a manutenção. 
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subestimadas não quantificando os benefícios sociais e não incluindo as externalidades. 

Apesar de não financeiramente viável, existem inúmeros benefícios sócio-econômicos 

que não são facilmente quantificados, entretanto tais benefícios não devem ser 

negligenciados por serem de difícil mensuração. 

 

5.2.2 – Experiência em Avaliação dos Impactos em Eletrificação na China  

 

Desde 1949, a eletrificação rural na China tem se expandido rapidamente, 

contribuindo para o sustento e o desenvolvimento do setor agrícola, economia rural e da 

qualidade de vida da população rural. Os esforços passados possibilitaram a expansão 

do acesso elétrico a mais de 900 milhões de pessoas na área rural nos últimos 50 anos, 

atingindo, assim, uma taxa de eletrificação de 98% (BARNES & FOLEY, 2004). 

A maioria da população chinesa vive nas áreas rurais, atingindo o patamar de 61%, 

sendo que estes possuem baixa renda, vivem separadamente no interior do país 

incorrendo numa forte pressão sobre os recursos energéticos locais. Em paralelo, foi 

observado no decorrer da década de 90 o agravamento das questões sociais entre o meio 

urbano e rural, salientando que a renda per capita do rurícola aumentou de RMB 

1.926,07 em 1996 para RMB103 2.366,40 em 2001, tendo um aumento de 23%, por 

outro lado o correspondente urbano passou de RMB 4.838,9 para RMB 6.859,6, no 

mesmo período, tendo um aumento de 42% (Figura 22).  

 

 
        Fonte: PAN, 2002. 

Figura 22 – Renda per Capita entre Área Urbana e Rural 

 

                                                
103 A moeda da China (Rénmínbi) possuía a taxa de câmbio em 2001 (julho) de RMB 8,26 para US$ 1 (Banco 
Central, 2008).  
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O aumento do gap entre os residentes rurais e urbanos tem trazido preocupação para 

o governo da China, tendo em vista que a população de cerca de 800 milhões possui 

uma participação na produção do PIB de apenas 16%. Tal fato tem pressionado o 

governo a buscar soluções para reduzir tais diferenças, sendo que o acesso a energia 

elétrica de forma regular, em conjunto com outras ações devem, obrigatoriamente, 

nortear o planejamento energético das áreas rurais.  

A participação de fontes não comerciais de energia, como a lenha, no consumo da 

população rural tem sido reduzida consideravelmente de 80% para 33%, entretanto os 

problemas ambientais ainda permanecem, considerando que se constituem na principal 

fonte energética para cocção e aquecimento (PAN, 2002). 

No passado o consumo energético rural era fortemente dependente dos recursos 

locais, desta forma as necessidades energéticas residenciais eram atendidas expandindo 

a área de plantio e de coleta. Apesar de políticas públicas orientadas a manter os 

recursos das florestas, ainda se verifica em algumas regiões a utilização excessiva de 

lenha. O modelo de consumo energético104 nestas áreas ainda são fortemente calcadas 

nos recursos das florestas, destacando ser esta uma das razões para o agravamento das 

questões ambientais. 

Para substituir a utilização de lenha, a atual política energética chinesa para áreas 

rurais busca acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação de 

biomassa, desenvolvimento de energia solar e eólica e outras tecnologias de energia 

renovável. 

Na China as populações sem acesso à energia elétrica de forma regular atendem 

suas demandas energéticas para iluminação por meio da utilização de querosene, velas e 

lamparinas. Baterias costumam ser usadas para informação (pequenos rádios) e para uso 

doméstico de pequenos aparelhos elétricos. Para outras necessidades energéticas como 

cocção, transporte e aquecimento, particularmente no inverno, a eletricidade é marginal, 

tendo em vista seu alto custo para a população. Cabe observar que a demanda rural 

possui uma natureza sazonal, decorrência da sua dependência da colheita ou do modo de 

vida pastoril da população local. Este último possui desdobramentos de uma vida 

nômade, indo pastar com o gado no verão e permanecendo em casa no inverno.  

                                                
104 Existem inúmeras variações do consumo energético na China, podendo ser divididas em quatro modelos, sendo: 
Urbano-Rural, Leste-Oeste, Rico-Pobre a Geográfico-Climático. As razões que envolvem tais variações são 
atribuídas a vários fatores, sendo principalmente decorrente de uma política discriminatória, baixa renda, alto custo 
da energia comercial, melhoramentos em eficiência energética, considerações ambientais, entre outros (PAN, 2002). 
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Estes fatores contribuem para uma baixa taxa de retorno do investimento em 

eletrificação rural na China, onde baixo fator de carga implica num alto investimento 

em capital fixo para o atendimento do pico da demanda, sendo que não é freqüente o 

alcance deste pico.   

Em anos recentes foram investidos mais que RMB 300 bilhões no melhoramento e 

expansão do atendimento elétrico. Por outro lado, deve-se observar que 61% da 

população reside na área rural, observando que os mesmos dispõe de uma infra-

estrutura insuficiente, necessitando ainda de grandes investimentos para o 

aprimoramento do atendimento das populações ainda isoladas. 

No período de 1988 a 1997 o governo chinês promoveu um grande esforço na 

promoção da eletrificação rural105. O Estado como proprietário das empresas de energia 

implementou um conjunto de políticas direcionadas ao estimulo do desenvolvimento 

rural via acesso à energia elétrica, entre os programas cabe citar: Serving Agriculture 

Serving Peasants, Serving for Rural Economic Development, Project of Reducing 

Poverty, Enriching Rural and Urban Household at the Same Time by Electrification. 

Outros programas mais recentes incluem Brightness Program e Developing Rural 

Power with the Wind em 1996. Estes dois últimos programas buscam disponibilizar o 

acesso à energia elétrica de forma regular por meio da energia solar e eólica para áreas 

remotas até o ano de 2010 (YANG, 2003). O Programa entrelaça questões de redução 

de pobreza com conservação do meio ambiente e no desenvolvimento de fontes 

renováveis de energia.  

Limitações para a melhoria da eficiência, lucratividade e bom desempenho 

operacional já haviam sido constatados, entretanto a partir de 1998 o governo decidiu 

ter maior ímpeto e buscar alternativas institucionais, físicas e técnicas. Em parte, devido 

à crise financeira que atingiu a Ásia, tendo como desdobramento a redução do 

investimento estrangeiro direto e a redução das exportações da China, havendo desta 

forma uma redução do consumo de energia elétrica, particularmente decorrente da 

paralisação de empresas intensivas em energia elétrica. Ao mesmo tempo em que existia 

um potencial de aumento do consumo rural na China, especialmente em regiões que 

ainda sofriam com escassez de oferta. Entretanto, este potencial não foi facilmente 

explorado devido a deterioração do sistema elétrico rural e altas tarifas. A taxa anual de 

crescimento do consumo de energia elétrica de 1990 a 1996 foi de 9,7%, porém foi 

                                                
105 A título de ilustração, em 1998 o consumo do meio rural chinês era de 495,5 TWh, tendo uma participação de 
41% do consumo nacional (PAN et alli, 2006). Sendo que 20% da energia é gerada localmente, tendo como 
principais participações Pequenas Centrais Hidroelétricas com 45% e pequenas térmicas a carvão com 50% (PAN, 
2002). 
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reduzida sensivelmente entre os anos de 1997 e 1999 para 4,6%. A partir de 1999 até 

2004 houve uma retomada do crescimento do consumo atingindo uma média de 12% no 

período. 

Entre os principais problemas identificados pelo governo para o atendimento da 

demanda de energia elétrica nas áreas rurais constavam: equipamentos obsoletos, 

impedindo confiabilidade segurança na oferta; a rede não foi bem planejada e 

construída, tendo ineficiente traçado, baixa qualidade, grandes perdas; o gerenciamento 

do sistema era fragmentado e havia conflito de interesses entre os agentes; alta tarifa 

para o usuário final, não incentivando seu consumo. (PAN et alli, 2006). 

A partir de 1998 houve um conjunto de reformas setoriais abordando questões 

institucionais da área rural, questões técnica de melhoria na redução das perdas, 

questões tarifárias, entre outras. No final de 2001 o grande desafio do governo chinês se 

relacionava em como atender eletricamente, tendo recursos limitados, um contingente 

de milhões de pessoas e como retirá-los da situação de pobreza até 2010 (YANG, 2003). 

À época, a China possuía um contingente por volta de 30 milhões de pessoas106 sem 

acesso à energia elétrica de forma regular, esta população se localizava de forma 

dispersa e em áreas remotas107. Em conjunto, urgia a necessidade de se reduzir os danos 

ambientais decorrentes do uso extensivo108 do carvão, que incorre na chuva ácida (SO2). 

Segundo Barnes e Foley (2004), as perdas na agricultura e na saúde da população 

associadas à poluição são estimadas em 6% do PIB.  

A promoção da expansão do acesso elétrico por meio de fontes renováveis de 

energia é um dos caminhos encontrados pelo governo da China para atender este 

enorme contingente populacional e reduzir a pressão sobre o meio ambiente local.  

Em 1996 foi lançado Brightness Program com o objetivo de aprimorar as condições 

de vida e de trabalho das populações localizadas em áreas remotas por meio de fontes 

descentralizadas de energia. A meta era de eletrificar 23 milhões de pessoas investindo 

em energia solar e eólica, com capacidade média de 100 W per capita, atingindo a 

capacidade instalada adicional de 2.300 MW. Deste contingente de pessoas, grande 

                                                
106 De acordo com o Plano Nacional até 2015 toda população rural será eletrificada. Em regiões mais desenvolvidas 
serão contempladas 99,9% dos domicílios, nas regiões de médio desenvolvimento serão contemplados 99% dos 
domicílios e nas regiões menos desenvolvidas buscar-se-á contemplar 98% dos domicílios. Nas regiões mais 
desenvolvidas do meio rural o montante a ser atingido é de 1900 kWh/ano por pessoa, já nas regiões de médio 
desenvolvimento a meta a ser atingida é de 1.300 kWh/ano por pessoa e, por fim, nas regiões menos desenvolvidas a 
meta a ser atingida é de 900 kWh/ano por pessoa (YANG, 2003). A título de comparação em 1990 a meta era de 150-
200 kWh/capita, sendo que tal padrão foi recorrentemente revisitado.  
107 

A título de ilustração, a administração na China deve ser entendida, considerando da mais alta para a mais baixa, 
províncias (ou regiões autônomas), cidade (ou estado autônomo), condado, vila admistrativa, vila natural e domicílio. 
108 O carvão é a fonte energética dominante na China, sendo que 83% da eletricidade é gerada a partir da queima do 
carvão (PAN et alli, 2006). 
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parte está aprisionada a pobreza. Brightness Program é um projeto direcionado a 

redução da pobreza, sendo operacionalizado em larga escala e com alto fluxo de 

investimentos. De acordo com estimativas, o total a ser investido em equipamentos e 

serviços para atingir a meta do Programa era de RMB 10 bilhões, sua implementação 

possuia foco nas províncias localizadas a Oeste da China, com especial atenção a 

Xinjiang, Inner Mongolia, Gansu, Qinghai e Tibet (Figura 22). Em paralelo ao 

Programa, investimentos forma realizados em estradas, estações de trem, oleoduto, entre 

outros. O referido Programa estava sob a coordenação State Development Planning 

Commission (SDPC) entre os anos de 1996 e 1999.  

 

 
 Fonte: HU, G., YING, W. Z., & QIANG, Z.Y., 2005. 

Figura 22 – Mapa da China 

 

Em 2002, o State Development Planning Commission (SDPC), atualmente National 

Development and Reform Commission (NDRC), com o objetivo de atender as 

necessidades das concessionárias públicas e das residências não eletrificadas em 

condados remotos, na fronteira do Oeste da China, iniciou seu programa sob o título: 

Township Electrification Program.  Dentre os 1.065 condados incluídos no Programa, 

688 seriam atendidos por estações de geração de energia elétrica por meio de painel 

fotovoltaico, com capacidade instalada de 20 MW. Dos 688 condados, 585 seriam 

incluídas na primeira fase do Programa com capacidade instalada de 17MW, enquanto o 
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restante seria eletrificada na segunda fase. Pequenas centrais hidroelétricas109 foram 

planejadas para 377 condados, atingido o montante de 264 MW de capacidade instalada. 

Desses 377 condados, 144 foram incluídos na primeira fase, atingido o montante de 90 

MW de capacidade instalada. 

Desde o início do Township Electrification Program progressos têm sido 

observados em todas as áreas. Atualmente a grande maioria das estações de painéis 

fotovoltaicos foi construído e estão gerando energia elétrica, além da maioria das 

estações de pequenas centrais hidroelétricas planejadas estão na fase intermediária de 

construção. O total investido pelo Programa atinge o montante de RMB 4,7 bilhões. O 

Township Electrification Program representa o primeiro esforço do governo da China 

de usar sistemas de geração de energia elétrica stand-alone em larga escala para atender 

a demanda de energia elétrica em áreas não-eletrificadas110. 

Além dos Programas Brightness Program e Township Electrification Program, 

outro esforço foi realizado no período entre 2001 e 2007 sob o título China Renewable 

Energy Development Project, sendo que este último possuía o objetivo de reduzir o 

custo dos sistemas fotovoltaicos, aprimorando sua qualidade e desenvolvendo seu 

mercado potencial, particularmente para as áreas remotas da China. 

A questão central na avaliação dos esforços governamentais por meio do Brightness 

Program e Township Electrification Program se relacionam com o número de pessoas 

com acesso à energia elétrica e o número de sistemas instalados. Os benefícios sociais e 

econômicos são considerados implícitos aos Programas, porém não avaliados 

diretamente como parte do programa111.  

Com o objetivo de avaliar o impacto da chegada da energia elétrica no cotidiano das 

pessoas112, particularmente, relacionadas às questões econômicas e sociais, foi 

desenvolvido um projeto paralelo para tal propósito (estudo de caso). Este projeto foi 
                                                
109 A utilização de pequenas centrais hidroelétricas com o objetivo de eletrificação rural é a maior característica do 
desenvolvimento em fontes renováveis de energia na China. Em 1950 o governo chinês começou a fomentar o 
desenvolvimento de pequenas centrais hidroelétricas nas áreas rurais. Atualmente, mais de 600 condados possui a 
PCH como principal fonte geradora de energia elétrica. Cada ano o governo investe mais de RMB 300 milhões no 
desenvolvimento de novos sítios, atraindo investimentos adicionais dos governos locais e de empresas. Hoje a 
capacidade instalada de pequenas centrais hidroelétricas na China é de 30 GW.   
110 Um dos desdobramentos do Programa é ter aumentado a capacidade de produção de módulos fotovoltaicos em 
dez vezes nos últimos 3 anos. 
111 Uma pesquisa anterior a fase do acesso à energia elétrica foi realizada para o Township Electrification Program, 
porém a avaliação final de impacto ainda não foi publicada. 
112 Cabe observar que um dos possíveis desafios enfrentados pelos entes responsáveis pela avaliação se relaciona a 
serem compelidos a terem um extremo cuidado na divulgação de resultados inadequados de seus projetos. Segundo 
Chung (2004), a cultura e a política na China não encorajam a transparência. A sensibilidade política, na qual são 
submetidos os projetos, podem dissimular estudos bem intencionados em avaliação e monitoramento. Muitos 
governos não estão inclinados a permitir uma avaliação independente, na qual pode encontrar resultados contrários a 
política governamental, particularmente em regimes ditatoriais, sendo a China uma delas. O instrumento da avaliação 
é extremamente sensível as mudanças políticas, Baker (1999) lista três estudos de impacto que foram cancelados 
devido a mudança de regime. 
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desenvolvido em conjunto com instituições chinesas, tendo financiamento para 

treinamento local pela German Technical Cooperation (GTZ) dos técnicos e 

operadores, tendo ainda a cooperação do Banco de Cooperação do Governo da 

Alemanha (KfW). 

A Tabela 11 apresenta de forma resumida as informações recorrentes a avaliação de 

impactos no âmbito dos esforços do governo da China de ampliar o acesso à energia 

elétrica, em particular com fontes renováveis de energia na região Oeste e seus 

desdobramentos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

Tabela 11 – Resumo da Avaliação (China) 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados poderão ser usados como um instrumento de apoio e decisão, 

aprimorando os objetivos dos Programas/Projetos, auxiliando no gerenciamento, 

corrigindo abordagens e, paralelamente, identificando medidas necessárias. E ainda, 

lições aprendidas podem ser um dos desdobramentos do projeto, servindo, assim, como 

uma referência para o planejamento de futuros programas. 

O projeto de avaliação fez uso de um Baseline Survey (BLS), contemplando uma 

pesquisa anterior a intervenção e outra ao final (Final Investigation - FI), sendo esta 

também uma pesquisa de campo, entretanto após a intervenção113. O projeto foi iniciado 

em 2002, observando que as pesquisas de campo nas províncias de Qinghai e Gansu 

foram realizadas nos anos de 2005 (Baseline Survey),sendo em 2002 em Yunnan e a 

pesquisa de avaliação de impacto realizada em 2007 (Final Investigation).  

                                                
113 Pesquisas periódicas (Periodical Survey) foram realizadas pelo autor, entretanto neste trabalho serão focados os 
resultados entre os dois extremos.  
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Entre as províncias de Qinghai, Yunnan e Gansu, a amostra foi divida da seguinte 

forma: 560 domicílios, 470 domicílios e 800 domicílios, respectivamente. Tais 

domicílios passaram a dispor de forma regular o acesso a energia elétrica, atendendo 

7.900 pessoas entre as citadas províncias. Na província de Qinghai 11 sistemas com 

painéis fotovoltaicos e geradores diesel foram instalados, tendo um consumo médio por 

domicílio de 16,44 kWh, com um custo mensal domiciliar de RMB 42114. Na província 

de Yunnan 17 sistemas com painéis fotovoltaicos e geradores diesel foram instalados, 

tendo um consumo médio por domicílio de 28,5 kWh, com um custo mensal domiciliar 

de RMB 14,5. Por último, na província de Gansu 18 sistemas com painéis fotovoltaicos 

e geradores diesel foram instalados, além de 7 sistemas de painéis fotovoltaicos, tendo 

um consumo médio por domicílio de 9 kWh, com um custo mensal domiciliar de RMB 

11. 

Cabe observar que a distribuição de energia elétrica para as regiões pesquisadas foi 

realizada por meio de uma mini-rede, com o objetivo de atender as vilas, 

particularmente onde se utilizou do sistema hibrido de painéis fotovoltaicos e geradores 

diesel. 

Em relação às atividades produtivas foi constatado que na Final Investigation 15% 

das famílias pesquisadas expressaram que eles usam eletricidade par fins produtivos, 

restaurantes e pequenas lojas comerciais115, assim como processamento de madeira, 

corte de grama, entre outras atividades foram observadas. 

Segundo Holzer & Huba (2007), com o intuito de avaliar o grau de eletrificação e o 

estado de conhecimento entre os usuários, o número de eletrodomésticos nos oferece 

uma importante contribuição. Além do mais, é possível retirar conclusões sobre a 

situação econômica das famílias. Nas províncias pesquisadas constatou-se que a 

eletrificação propiciou um salto na aquisição de eletrodomésticos logo após a instalação 

dos sistemas. Na província de Gansu 93% dos domicílios pesquisados compraram TV. 

Em Qinghai 95% dos domicílios adquiriram eletrodomésticos, cabendo destacar: vídeo, 

TV, máquina de lavar, refrigerador e máquinas de arroz. Conjuntamente, na província 

de Yunnan cerca de 97% de todos os domicílios compraram eletrodomésticos, sendo: 

vídeo, TV, máquina de lavar e máquinas de arroz. 

Na Tabela 12 é possível observar a rápida penetração de eletrodomésticos como TV 

e rádio, sendo indicada a forte demanda reprimida por informação entre os domicílios 

                                                
114 A taxa de câmbio em 2007 (julho) era de RMB 7,57 para US$ 1 (Banco Central, 2008). 
115 A eletricidade é usada principalmente para iluminação. 
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pesquisados. Por outro lado, as famílias estão limitadas a capacidade instalada 

disponível, não podendo ampliar significativamente, hoje, sua carga. 

 

Tabela 12 – Índice de Penetração dos Eletrodomésticos  

 
                       Fonte: Elaboração com base em HOLZER & HUBA, 2007. 

 

Em relação a redução do consumo de outras fontes de energia (Tabela 05), 

considerando o acesso à energia elétrica de forma regular foi desigual entre as 

províncias. Esta diferença pode ser explicada pela diversidade de hábitos e de condições 

de vida das vilas analisadas. No que tange ao consumo de velas em Gansu foi reduzido 

o consumo mensal por domicílio de 20 unidades para 16, havendo também uma queda 

nas outras províncias. A forte redução de utilização de velas em Qinghai e Yunnan é 

explicada pela completa substituição das velas por eletricidade. A pequena redução do 

consumo de velas em Gansu decorre que duas das três vilas pesquisadas tiveram 

blackout no mês anterior a implementação do estudo, desta forma as famílias foram 

forçadas a retomar a utilização de velas para atender suas necessidades de iluminação. O 

consumo de baterias foi reduzido, com exceção da província de Qinghai. As baterias 

permanecem, ainda, como meio para fonte de informação por rádios e para utilização 

em pequenas lanternas, principalmente na ocorrência de blackout. O consumo de 

querosene foi reduzido em Gansu, ainda, de acordo com a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Alterações no Consumo Energético entre as Províncias  
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                           Obs: (a) unidade, (b) litro, (c) kWh e (d) Querosene não é relevante nestas províncias. 
                           Fonte: Elaboração com base em HOLZER & HUBA, 2007. 

 

Como desdobramento da substituição de “outros energéticos” por energia elétrica 

foi constatada uma redução na poluição interna aos domicílios, como resultado da 

redução do consumo de velas e de querosene, assim como na redução da degradação 

ambiental no que concerne ao descarte de baterias, particularmente minimizado nas 

províncias de Gansu e Yannan. 

A Tabela 14 fornece informações sobre as mudanças nos gastos energéticos após a 

chegada da energia elétrica de forma regular, onde constata-se a forte redução dos 

gastos relacionadas a velas nas províncias de Qinghai e Yunnan, em contraste com a 

baixa redução em Gansu. Em termos agregados, os resultados trazem à tona da 

necessidade de refletir a política de atendimento energético, alinhada com preços/tarifas 

que possibilitem a continuidade do uso por parte do beneficiado, considerando o 

significativo aumento dos gastos em Qinghai (+88%), tanta quanto a redução em 

Yunnan (-76%).   

 

Tabela 14 – Alterações no Gasto com Fontes e Energia entre as Províncias  
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Obs: (a) 1 RMB por unidade, (b) 1,1 RMB por unidade, (c)  5 RMB por litro e (d) Querosene não é relevante nestas 
províncias. 
Fonte: Elaboração com base em HOLZER & HUBA, 2007. 

 

Segundo Holzer & Huba (2007), o atendimento das expectativas esperadas é 

fundamental para a viabilidade de longo prazo. Por meio da pesquisa de campo foi 

constatado que 100% das expectativas dos domicílios foram atendidas nas províncias 

estudadas em relação a iluminação, entretenimento, melhoria das condições de 

aprendizado. Somente questões relacionadas a produção obtiveram um distanciamento 

das expectativas. As razões para tanto se concentram na ausência de capacidade 

instalada, assim como a insuficiência de recursos para o investimento em 

eletrodomésticos e eletrorrurais.  

No início da pesquisa foi constatado que nenhum dos residentes possuía tempo livre, 

entretanto na fase posterior da avaliação foi identificado que 100% dos entrevistados 

possuíam um tempo livre no dia ou na semana. Este fato é decorrente do acesso à 

energia elétrica, pois assistir TV é tipicamente uma maneira de fazer uso do seu tempo 

livre. Em paralelo, os canais de informação e de tempo são assistidos, onde possuem 

uma influência positiva nas condições de vida da população alvo.  

As relações entre energia e saúdes são complexas, entretanto dois aspectos devem 

ser citados, cabendo destacar os melhoramentos nos domicílios por meio do 

fornecimento de energia elétrica de forma regular e da disponibilidade de 

eletrodomésticos utilizados com fins paralelos de higiene, na preparação das refeições, e 

de refrigeração dos alimentos. Conjuntamente, sob a ótica pública, medicamentos 

podem ser mantidos resfriados. 
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Entre as famílias pesquisadas atendidas por fontes renováveis de energia, constatou-

se que as mesmas obtinham um grau de um patamar satisfatório para de muito boa 

saúde de 64% em Gansu, em Qinghai 70% e, por fim, acima de 75% em Yunnan. 

 A China promoveu um acelerado progresso na melhoria do padrão de vida das 

pessoas, em parte decorrente do grande esforço governamental em direção a 

eletrificação rural, onde em 1950 40% da sua população rural possuia acesso à energia 

elétrica, tendo este percentual atingido 95% em 2004. Apesar da divergência entre 

fontes, estima-se que ainda persiste o contingente de 9 milhões de pessoas  sem acesso à 

energia elétrica de forma regular nas regiões remotas do país (SENG TO, 2007). 

A eletrificação rural na China tem sido um caso de sucesso, especialmente 

considerando o nível de desenvolvimento econômico, mesmo ainda com rápido 

crescimento econômico, e sendo subsidiado pelo governo, ocorrendo num primeiro 

momento, em ambiente de planejamento centralizado, entretanto seu consumo 

residencial (rural) ainda permanece abaixo do padrão dos países desenvolvidos (Figura 

23), atentando a estreita relação entre acesso e consumo à energia elétrica e 

desenvolvimento social e econômico. Um dos desafios futuros para o governo Chinês é 

continuar o esforço de eletrificação, entretanto num ambiente de transição para 

economia de mercado.  

 

 
        Fonte: PAN, 2002. 

Figura 23 – Variação do Consumo de Eletricidade Residencial - Rural (2003) 
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Eletrificação rural não necessariamente promove o desenvolvimento rural e nem o 

desenvolvimento resulta automaticamente em eletrificação. A eletrificação precisa ser 

direcionada e acompanhada por uma séria de ações econômicas, sociais e ambientais, no 

sentido de promover programas associados a transportes, atividades agrícolas, crédito, 

educação, saúde, considerando tais igualmente importantes (PAN et alli, 2006). 

 

5.2.3 – Experiência em Avaliação dos Impactos em Eletrificação na Índia  

 

Uma das crescentes preocupações sob o conceito de desenvolvimento sustentável 

refere-se a extrema disparidade no mundo entre a produção, o consumo e o acesso a 

energia. Estima-se que no mundo 1,7 bilhão de pessoas não possuem acesso à energia 

elétrica, sendo que a Índia possui uma participação de 35% deste contingente, somando 

um contingente de 579 milhões de pessoas116, tornando-se, desta forma, o país com 

maior participação117 percentual e absoluta da população sem acesso à energia elétrica. 

Em paralelo, A Índia possui uma participação de 22% do consumo mundial118 de 

biomassa (200 Mtoe/ano). 

O acesso a fontes modernas de energia, em particular para cocção, é fortemente 

limitado nas áreas rurais, este é um problema comum, mesmo nos maiores estados da 

Índia, independentemente da renda. Fontes tradicionais de energia possuem alta 

penetração em todas as esferas de renda, podendo ser explicado em parte pela 

preferência cultural, além das limitações de oferta e da disponibilidade de baixo custo 

ou mesmo sem custo, considerando, também, o baixo grau de confiabilidade do sistema. 

Associada a esta questão referem-se os efeitos danosos a saúde da população que, 

segundo o World Bank (2003), a utilização de fontes tradicionais na Índia para cocção 

incorre na morte de 0,5 milhão de pessoas e de 500 milhões de casos de doenças 

relacionadas à emissão119.  

Possibilitar o acesso à energia elétrica a uma população de quase 600 milhões de 

pessoas é um grande desafio, soma-se a isto que 124 milhões de domicílios se localizam 

                                                
116 Estima-se que esta população atingirá o patamar de 632 milhões no ano de 2030 (KANAGAWA & NAKATA, 
2008). 
117 A participação percentual da população sem acesso à energia elétrica no mundo é fortemente concentrada em 12 
países, i.e., 2/3 de participação referem-se aos seguintes países: Índia, Bangladesh, Indonésia, Nigéria, Paquistão, 
Etiópia, Mianmar, Tanzânia, Quênia, Nepal, Coréia do Norte e Moçambique.  
118 A Índia, a China e África Subsaariana são os países/regiões com maior dependência de biomassa 
(BHATTACHARYYA, 2005). 
119 Mais de 70% dos domicílios na índia usam combustíveis sólidos, preferencialmente biomassa, como lenha e 
esterco, porém também utilizam coque e carvão para atender suas necessidades primárias de cocção (World Bank, 
2003). 
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área rural120, destacando que a lenha é a principal fonte energética destas residências 

para cocção. Na área rural 90% dos domicílios rurais dependem de fontes energéticas 

tradicionais para atender sua necessidade de cocção. Neste contexto, a biomassa 

corresponde a 84% da cesta energética dos domicílios, sendo que esta informação é um 

demonstrativo da pobreza energética da população da Índia121, considerando que a 

literatura relacionada ao tema de energia e desenvolvimento concebe que quanto maior 

a dependência da população de fontes tradicionais de energia, mais pobre pode a mesma 

ser considerada, compreendendo que a pobreza possui inúmeras facetas, não apenas se 

limitando a questões pertinentes a renda.  

Soma-se ao desafio de universalizar o acesso  à energia elétrica a constatação que 

um dos grandes limitadores refere-se a capacidade de pagamento, observando que em 

média 10% da renda da família é destinada para o atendimento da suas necessidades 

energéticas, cabendo ressaltar que a população de menor renda possui um maior 

comprometimento percentual da sua renda em relação aos gastos, ao contrário das 

faixas mais altas de renda (Figura 24).  Paralelamente, evidencia-se que mesmo com a 

elevação de renda acima da faixa de Rs 950122/ mês por família na Índia, a participação 

da energia elétrica ainda é incipiente, indicando, preliminarmente, que as possíveis 

benesses decorrentes do acesso à energia elétrica de forma regular tendem a serem 

limitadas.  

 

                                                
120 A título de ilustração os domicílios são compostos, em média, por 5,3 pessoas, de acordo com o Census, 2001. 
121 Em termos comparativos, na China e na América Latina a biomassa corresponde a 72% e 44% da cesta energética 
dos domicílios, respectivamente. 
122 A taxa de câmbio em 2001 (julho) era de R 47,36 para US$ 1 (Banco Central, 2008). 
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        Fonte: CUST, SINGH & NEUHOFF, 2007. 

Obs: Dados de NSSO de 2001 

Figura 24 – Variação do Gasto com Energia (%) por faixas de renda - (mensal) 

 

Conjuntamente, a Figura 25 apresenta a variação do consumo energético, por fontes, 

por faixa de gastos, sendo que no limite inferior dos gastos se concentram na lenha 

(90%) e no limite superior dos gastos a lenha (64%), ainda é majoritária, mas a 

eletricidade e o GLP passam ter participações crescentes, mesmo que ainda residuais. 

Tais informações indicam que a questão do acesso a fontes energéticas mais limpas, 

particularmente para cocção, deve assumir uma posição de destaque no planejamento 

energético do país, ressaltando que este problema não se limita aqueles em situação de 

pobreza. 
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             Fonte: BHATTACHARYYA, 2005. 

Figura 25 – Variação do Consumo Energético por Faixa de Gastos  

 

A Figura 26 exibe a variação do consumo per capita de energia elétrica por mês 

distribuído por faixa de gastos, onde constata-se que o gasto aumenta consideravelmente 

na última faixa, pois neste momento a energia elétrica deixa de ser utilizada estritamente 

para iluminação.  

 

 
             Fonte: BHATTACHARYYA, 2005. 

Figura 26 – Variação do Consumo de Energia Elétrica por Faixa de Gastos  

 

Querosene e energia elétrica são os principais energéticos utilizados para iluminação 

na Índia, destacando que na área rural 78 milhões de domicílios utilizam querosene 

como único insumo para atender suas necessidades de iluminação. O acesso à 

eletricidade é extremamente limitado nas áreas rurais, tendo significativos custos sociais 
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relacionados a saúde, em especial nas mulheres e crianças nos quais ficam mais 

expostos aos efeitos nocivos da queima da biomassa e do querosene. 

Em 1969 foi criado o ente de eletrificação rural na Índia sob o título Rural 

Electrification Corporation – REC, inicialmente com o objetivo de financiar a 

eletrificação, promovendo cooperativas rurais de eletrificação. Posteriormente, suas 

funções foram expandidas para além de promover a eletrificação rural, administrar os 

recursos financeiros, promover a expansão da geração de outras fontes energéticas, 

promover, desenvolver e financiar a geração distribuída, financiar pesquisas de campo 

para avaliar a eficácia dos projetos, entre outros. 

A combinação do efeito de baixa tarifa, grande número de conexões não medidas e 

baixo grau de investimento têm trazido preocupações sobre uma possível crise 

financeira inserida no esforço governamental de Eletrificação e do setor elétrico 

indiano. Acrescenta-se, ainda, o aumento dos custos dos combustíveis, o aumento de 

perdas do sistema e o desalinhamento contínuo entre receita e custos, sendo que no ano 

de 2002 apenas 68% dos custos eram cobertos pela receita (World Bank, 2004). 

Os esforços na expansão do atendimento e os padrões técnicos, segundo o World 

Bank (2004) estariam comprometidos, considerando a forte dependência destes aos 

subsídios. Sob o regime de planejamento centralizado, questões de viabilidade 

econômica e financeira não são as únicas considerações. Esta situação traz no seu 

interior a determinação das vilas a serem eletrificadas de forma inadequada, em 

conjunto inapropriados modelos de monitoramento e avaliação de impacto, assim como 

uma predominante interferência política, induzindo a um desequilíbrio operacional das 

distribuidoras. 

Apesar de o governo indiano ter aberto o setor para a iniciativa privada em 1992, 

entretanto a participação desta foi encorajada apenas na geração, não sendo observada 

melhora na redução das perdas do sistema. Segundo Modi (2005), em 2002 as perdas no 

sistema atingiam o patamar de 40%-50%, incluindo perdas técnicas em cerca de 15%-

20% e perdas comerciais de 25%-30%, observando que para  2 unidades de energia 

consumida, uma unidade referia-se a perda nos segmentos de transmissão e distribuição.   

Com o objetivo de construir um consenso nacional o Primeiro Ministro da Índia, em 

conjunto com o Parlamento instituíram importantes resoluções que abordavam a questão 

do setor elétrico indiano, em particular a questão da eletrificação rural, culminando no 

the Electricity Act  2003. Dentre as principais questões do Electricity Act  (EA03), cabe 

destacar: a eletrificação das vilas e das residências foram consideradas como um serviço 
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básico; previa-se eletrificação das vilas123 até 2007 e a universalização do acesso 

elétrico até 2012; a eletrificação de remotas vilas seriam incluídas sob um modelo de 

subsídio diferenciado; todos os consumidores seriam medidos; privatização na 

distribuição; tarifa regulada por ente regulatório; entre outras medidas. 

Dentre os principais objetivos Electricity Act deve-se observar o incentivo a 

competição, desenvolvimento de uma estrutura legal, incentivo a geração distribuída, 

criação da agência reguladora, tarifação determinada pelo órgão regulador, gradual 

redução do subsídio cruzado, entre outros. 

Cabe destacar que mesmo após a abertura do mercado, a energia elétrica onde é 

disponível pela rede, o serviço é, geralmente, de baixa qualidade, destacando freqüentes 

momentos sem fornecimento de energia elétrica. Em muitos estados ocorrem 

racionamentos, tendo em vista que a demanda, devido as baixas tarifas de energia, 

amplificadas com as altas perdas técnicas, supera a oferta. O irregular serviço induz a 

produção própria de energia, geralmente baseada em diesel, de algumas indústrias e 

comércios, assumindo um custo econômico e social adicional.  

Com o Electricity Act o governo indiano deu início a um ambicioso esforço para 

eletrificar 100% das vilas até o fim de 2007 e até 2012 a universalização do acesso, 

segundo estimativas do World Bank  (2004), este esforço necessitará de US$ 95 bilhões, 

incluindo o custo de reforço da rede existente e expansão da geração. 

 Para atingir tais metas serão necessários um grande esforço de investimento na 

extensão do grid, conjuntamente com reforços na infra-estrutura rural. Algumas ações 

sob esta orientação foram iniciadas no Programa Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran 

Yojana (RGGVY), entretanto os benefícios nas localidades recém eletrificadas podem 

ser fortemente limitadas, a menos que seja implementada uma reforma no sistema de 

distribuição, assim como a despolitização das tarifas. Segundo Cust, Singh & Neuhoff 

(2007), preocupações têm sido levantadas sobre a sustentabilidade financeira e técnica 

do Programa no Longo Prazo. O Programa RGGVY buscará universalizar o acesso, não 

havendo custo de conexão para a população abaixo da linha de pobreza 

Esforços anteriores em direção a eletrificação rural na Índia foram realizados, sob 

diferentes propostas e resultados, cabendo citar: Pradhan Mantri Gramodaya Yojna 

(PMGY), Kutir Jyoti Program (KJP), Minimum Needs Program (MNP), Accelerated 

Rural Electrification Program  (AREP), Rural Electricity Supply Technology Mission 

(REST) e Accelerated Rural Electrification Program (AREP). Entretanto o Programa 

                                                
123 Com base no Electricity Act  o número de domicílios a serem eletrificados devem ser no mínimo a 10% do total 
do número de domicílios na vila (MODI, 2005). 
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Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) é o mais recente entre outros 

esforços nacionais em eletrificação rural, incorporando os Programas anteriores 

Para atender a meta de eletrificar todas as vilas, estima-se o montante de 110.000 

vilas a serem eletrificadas até 2008. Avalia-se que 92.000 das vilas serão atendidas por 

extensão da rede, enquanto as outras 18.000 vilas, localizadas em regiões desérticas, 

montanhosas e a margem dos rios requererão serem atendidas por soluções off-grid. Em 

anos recentes, a expansão do acesso tem sido de 2.500 novas vilas por ano, 

considerando a atual taxa é improvável que a meta seja atendida no horizonte 

estabelecido. Hoje, cerca de 1 milhão de novos domicílios são eletrificados por ano, 

entretanto a taxa de crescimento dos domicílios rurais é de 1,85 milhão por ano, 

indicando que no atual ritmo de novas conexões a população sem acesso à energia 

elétrica na Índia tenderá a aumentar até 2012 (World Bank, 2004). 

Segundo o World Bank (2004), para o sucesso dos programas de eletrificação é 

necessário a incorporação formal das etapas de monitoramento e avaliação. O 

monitoramento e a avaliação fornecem informações que podem ser usadas como 

instrumento de apoio para o planejamento no interior das concessionárias ou no plano 

nacional representadas pelos entes responsáveis na promoção da eletrificação rural. 

No sentido de apresentar os resultados decorrentes do esforço público indiano na 

promoção de eletrificação rural em direção a redução das desigualdades sociais 

inerentes a realidade do país é apresentado a pesquisa desenvolvida pelo Banco 

Mundial.  A pesquisa de campo foi realizada em 1996, tendo sido pesquisados mais que 

5.000 domicílios124 em 180 vilas em seis estados na Índia, sendo Maharashtra, Andhra 

Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, West Bengal e Rajasthan (Figura 27). A pesquisa 

concentrada nos seis estados125 busca capturar a diversidade sócio-econômica e cultural, 

salientando que as regiões selecionadas são representativas da diversidade clima, 

topografia, solo, produção agrícola e da economia rural. 

 

                                                
124 A título de ilustração os domicílios pesquisados na Índia são compostos, em média, por 5,92 pessoas. 
125 Cabe observar que historicamente os estados da região nordeste são mais conservadores em relação a posição da 
mulher na sociedade quando comparados aos estados do Sul. 
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Figura 27 – Mapa da Índia 

 

O trabalho desenvolvido pelo Banco Mundial expõe uma faceta diferenciada das 

questões pertinentes à avaliação de impacto e eletrificação rural, i.e., traz à tona o 

impacto da eletrificação rural no trabalho e vida das mulheres. 

A Tabela 15 apresenta de forma resumida às informações recorrentes a avaliação de 

impactos no âmbito dos esforços do governo da Índia de ampliar o acesso à energia 

elétrica no meio rural, em particular no cotidiano das mulheres em seis estados e seus 

desdobramentos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Cabe observar que a 

avaliação não foi inserida num Programa específico de eletrificação rural, não havendo 

assim dados complementares de custo, objetivos, entre outros. 
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Tabela 15 – Resumo da Avaliação (Índia) 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para determinar o impacto da eletricidade na alocação do tempo da mulher, 

comparam-se os domicílios que possuem acesso à energia elétrica de forma regular e 

aqueles que não possuem de forma regular, usando tipicamente querosene para 

iluminação. A eletrificação possibilita outros fins além da iluminação per se e da 

utilização de eletrodomésticos, que podem redundar em significativas alterações no 

cotidiano das vidas das mulheres.  A eletricidade pode impactar no aumento de número 

de horas de leitura, em trabalho produtivo ou em lazer. Paralelamente, pode contribuir 

significativamente para eliminar tarefas árduas por meio da mecanização do 

processamento de cereais ou dos alimentos. A eletricidade possibilita a educação a 

distância ou entretenimento por meio do rádio e da TV 

Devido ao baixo nível de renda nas áreas rurais na Índia, a eletricidade é usada 

relativamente pouco, quando comparada às áreas urbanas, sendo seu consumo 

fortemente relacionado com o nível de renda.  A Tabela 16 destaca a penetração dos 

eletrodomésticos para a população pesquisada com acesso á energia elétrica regular e 

outra sem acesso. É possível observar a disparidade de posses, em termos percentuais, 

entre as amostras, destacando-se a penetração da TV em 41% dos domicílios com 

acesso à eletricidade e 0% para aqueles sem eletricidade, entre outros eletrodomésticos. 

A penetração do ferro de passar roupa é de 37%, um pouco abaixo da TV e do 

ventilador (41%), sendo este último um eletrodoméstico típico em países quentes como 

a Índia.  
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Tabela 16 – Grau de Penetração dos Eletrodomésticos nos Domicílios Rurais (%)  

 
                    Fonte: Elaboração com base em ESMAP, 2004. 

 

 O processamento do alimento envolve horas na Índia, entretanto a adoção pelas 

mulheres de moedores, mixer, em conjunto com refrigeradores e fogões elétricos 

poderia reduzir sensivelmente o trabalho dedicado. Entretanto, encontrar um domicílio 

que possua tais itens ainda é uma exceção.  A relutância relacionada a baixa penetração 

dos refrigeradores e fogões elétricos, refere-se ao alto custo inicial e aos problemas de  

baixa confiabilidade no sistema elétrico. Por outro lado, segundo ESMAP (2004), o 

entendimento das razões da baixa penetração do mixer (liquidificador) é pouco clara. 

Cabe destacar que mesmo sendo observada a redução de lâmpadas a base de 

querosene, esta ainda é presente em 43% dos domicílios, indicando que a energia 

elétrica, mesmo que para fins de iluminação, ainda é incipiente, havendo espaço para o 

aumento da sua penetração e suas benesses, neste item, relacionada, principalmente, a 

redução ou eliminação dos efeitos nocivos da queima do querosene no interior do 

domicílio. 

Segundo ESMAP (2004), a vida das mulheres nos domicílios com acesso à energia 

elétrica de forma regular possui um melhor equilíbrio entre trabalho e lazer. 

Comparativamente, nos domicílios com acesso gasta-se menos horas por dia na coleta 

dos combustíveis, na busca de água e na cocção (Tabela 17). A possibilidade de outras 

atividades após o por do sol, constata-se com o aumento do tempo dedicado a leitura e a 

TV, sendo que outras atividades de lazer sofreram uma leve redução. A leitura é uma 

atividade que requer uma boa qualidade de iluminação, sendo que a iluminação elétrica 

possibilita um salto de 0,03 hora/dia da mulher para 0,32 hora/dia daquelas que 

possuem acesso à energia elétrica de forma regular e com TV126. 

                                                
126 O aumento também é observado para aquelas que possuem acesso a energia elétrica de forma regular, mesmo não 
tendo a posse de TV, sendo 0,20 hora/dia da mulher. 
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Tabela 17 – Alocação Média do Tempo das Mulheres (horas por dia) 

 
                    Fonte: Elaboração com base em ESMAP, 2004. 

 

Com base nas informações na Tabela 18 é possível avaliar os efeitos do acesso à 

energia elétrica nas mulheres, onde se constata que as mulheres com acesso, no estrato 

de mais baixa renda, possuem uma vida com menor tempo dedicado as tarefas mais 

árduas e mais balanceada entre trabalho e lazer, quando comparadas aquelas do estrato 

de mais alta renda, mas sem acesso à energia elétrica.  

 

Tabela 18 – Alocação do Tempo das Mulheres por Faixas de Renda (horas por dia) 

 
Fonte: Elaboração com base em ESMAP, 2004. 

 

Em geral as mulheres mais ricas gastam menos tempo em tarefas mais árduas. 

Mulheres em domicílios com eletricidade também tem mais tempo para atividades de 

lazer. Em relação ao tempo de coleta de combustível é possível afirmar que em todas as 

faixas de renda dos domicílios com energia elétrica, o tempo dedicado para tal tarefa é 

menor quando comparado ao tempo dos domicílios sem energia elétrica. Uma das 

principais razões para explicar tal diferença diz respeito que as famílias com acesso 

podem cozinhar seus alimentos momentos antes da refeição ser consumida, ao contrário 

das famílias sem acesso que preparam sua refeição durante o dia e reaquecem a mesma 

no entardecer, necessitando assim de mais tempo de coleta e de maior consumo 

(ESMAP, 2004). 
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Ainda na Tabela 18 é possível observar o tempo dedicado para assistir TV, sendo 

que as mulheres com acesso à energia elétrica, em todas as faixas de renda, possuem um 

maior tempo para tal fim. Cabe observar que os efeitos da TV sobre a população não é 

inteiramente positivo, como difundido pela literatura. Por outro lado, em um país com 

forte deficiência de acesso aos meios de comunicação nas áreas rurais, em conjunto com 

taxas de alfabetização extremamente baixas, o valor educacional e do entretenimento da 

TV não deve ser subestimado.  

Um dos resultados mais interessantes da pesquisa referem-se as informações que 

envolvem o tempo dedicado a leitura pela mulher. Segundo ESMAP (2004), por meio 

da pesquisa de campo constatou-se que independentemente da renda, para aquelas 

mulheres sem acesso à energia elétrica o tempo dedicado a leitura é muito próximo, não 

havendo saltos. Por outro lado, para aquelas que passaram a ter acesso, o tempo 

dedicado para leitura é aumentado consideravelmente entre os estratos de mais baixa 

para o de mais alta renda. Soma-se, ainda, que as mulheres de mais baixa renda com 

acesso possuem uma vida menos penosa do que aquelas de mais baixa renda, no entanto 

sem cesso. 

Em relação aos efeitos do nível educacional sobre a qualidade de vida das mulheres 

é possível destacar com base nas informações apresentadas na Tabela 19 que aquelas 

que possuem acesso à energia elétrica de forma regular possuem uma vida mais 

balanceada entre trabalho e lazer, além de dedicar menos tempo para as tarefas mais 

desgastantes no seu cotidiano. O tempo dedicado a coleta de combustível é reduzido de 

acordo com o aumento do nível educacional, porém as mulheres com acesso gastam 

menos tempo nesta tarefa quando comparadas aquelas sem acesso. 
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Tabela 19 – Alocação do Tempo das Mulheres por Faixas de Instrução (horas por dia) 

 
Fonte: Elaboração com base em ESMAP, 2004. 

 

No que tange a tarefa de leitura é possível perceber que o tempo dedicado a leitura é 

fortemente limitado pela ausência de acesso a fontes modernas de energia, i.e., mesmo 

naqueles domicílios que a mulher possui graduação o tempo dedicado para leitura é 

muito reduzido quando comparado ao seu par com acesso à energia elétrica. Mesmo 

para os outros estratos de instrução é perceptível a diferença de tempo dedicado a leitura 

entre aquelas que possuem acesso e aquelas que não possuem. Esta informação ratifica a 

necessidade de repensar políticas de eletrificação rural no sentido de disponibilizar o 

acesso à energia elétrica, conjuntamente com políticas públicas de fomento a educação 

no meio rural, indicando, assim, uma maneira de se potencializar a redução das 

desigualdades sociais no meio rural. 

A confiabilidade do sistema é uma das maiores preocupações na área de 

eletrificação rural, tendo em vista que os benefícios da eletricidade são limitados 

quando é recorrente a queda do fornecimento. Na pesquisa realizada, apenas 4% dos 

domicílios afirmaram que não ocorriam blackout por mês, enquanto 40% afirmaram que 

havia de 1 a 10 blackouts por mês. No outro extremo, 11% afirmavam que ocorriam de 

91 a 300 blackouts por mês. Tais dados indicam claramente um ambiente de baixa 

confiabilidade no sistema, validando o comportamento de manutenção do consumo de 

querosene como meio de backup para iluminação. 

Um programa de eletrificação rural com ênfase no fornecimento de energia de forma 

confiável pode ser justificado nos impactos na melhoria da qualidade de vida da mulher, 

podendo, ainda, acelerar a redução das desigualdades sociais quando acompanhado por 

esforços de promoção da educação, assim, como na disponibilidade de crédito para 

pequenas aquisições (eletrodomésticos/eletrorrurais) e de políticas direcionadas ao 
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aprimoramento dos fogões tradicionais (chulhas), podendo reduzir o consumo da lenha 

e na redução de emissão de poluentes. 

Por fim, segundo ESMAP (2004), para o melhor desenvolvimento e implementação 

de um programa de eletrificação, deve-se reconhecer a posição de subordinação da 

mulher no meio rural, sendo que inúmeros estudos indicam que a consulta e a 

participação dos potenciais beneficiados, tendem a ter um resultado mais promissor dos 

projetos  

 

5.2.4 – Experiência em Avaliação dos Impactos em Eletrificação no Brasil  

 

O fator norteador das iniciativas de eletrificação rural variou sensivelmente ao longo 

das últimas décadas no Brasil. Os primeiros programas estabelecidos em escala nacional 

datam do início de 1970 e tiveram a articulação e financiamento direto do INCRA e 

Eletrobrás. Numa segunda fase, bancos multilaterais passaram a co-financiar a 

eletrificação rural, exigindo, no entanto, a associação de cooperativas de eletrificação 

rural ao processo, período que se estendeu do final da década de 70 até meados da 

década de 80 do século XX. Uma terceira fase se iniciou então e foi caracterizada por 

programas de eletrificação rural menos ousados, conduzidos pelas concessionárias (com 

recursos dos governos estaduais), ou programas de desenvolvimento integrado do 

Banco Mundial, reflexo dos resultados decepcionantes dos programas previamente 

implementados, focados exclusivamente na eletrificação127. Alheias a todo este contexto 

do setor elétrico, ocorriam iniciativas particulares ou do poder público local, visando 

prover eletricidade para vilas, sedes municipais e usos produtivos (WINROCK, 2007). 

A Figura 28 ilustra a evolução dos fatores norteadores em Eletrificação nas últimas 

4 décadas no Brasil, tendo hoje a meta revista pelo Ministério de Minas e Energia de 

horizonte na busca pela universalização do acesso até o ano de 2012. 

 

 

 

 
 
 

 

                                                
127 

Segundo SANTOS (1996 apud WINROCK, 2007), a timidez dos programas neste período deveu-se à ótica 
puramente comercial das concessionárias, que viam na eletrificação rural um péssimo negócio, e na postura cômoda 
de reconhecer que a eletrificação rural sozinha não resolvia a questão do desenvolvimento rural, criando, assim, um 
ciclo vicioso. 
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Fonte: Elaborado com base em WINROCK, 2007. 

Figura 28 – Evolução dos Fatores Norteadores em Eletrificação Rural 

 

A seqüência de reformas pertinentes ao setor elétrico brasileiro influiu diretamente 

na velocidade e a amplitude dos esforços em direção à ampliação do atendimento 

elétrico no país. Apesar de tais questões já terem sido abordadas no segundo capítulo 

deste trabalho, entretanto, vale destacar que a década de 90 do século passado foi um 

divisor de águas no setor elétrico brasileiro, no qual passou por profundas modificações 

na sua estrutura, conduta e desempenho. Num ambiente de reforma, foi criado o ente 

regulador: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), onde à época foi realizada 

uma série de contratos de concessão de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, com os seus novos proprietários privados, entretanto não foi previsto até então 

para as concessionárias o estabelecimento de metas de eletrificação rural (ou urbana), 

i.e., a execução de projetos de eletrificação rural era conduzida de forma “voluntária”.  

Com o intuito de delinear os objetivos e resultados, sob a ótica da avaliação, das 

ações governamentais voltadas para a expansão do acesso à energia elétrica, na próxima 

seção são destacados os resultados de avaliação de impacto dos últimos grandes 

programas de eletrificação rural no país, sendo: Programa Luz no Campo e o Programa 

de universalização “Luz para Todos”. 

 
5.2.4.1 – Programa Nacional de Eletrificação Rural “Luz no Campo” 

 

O programa “Luz no Campo” foi lançado em 1999 pelo Governo Federal com o 

objetivo de eletrificar 1.000.000 de propriedades e domicílios rurais excluídos do acesso 

à energia elétrica, no período de quatro anos, buscando alcançar cerca de 5.000.000 de 

brasileiros. O Programa foi criado por Decreto Presidencial de 2 de Dezembro de 1999, 

sob o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Coordenado pelo Ministério 
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de Minas e Energia, por intermédio da Eletrobrás, o objetivo do programa era elevar o 

índice de eletrificação rural do Brasil de 33% para 55%, atingindo 100% em nove 

Estados da federação. Até 2003 cerca de 650 mil famílias haviam sido beneficiadas pelo 

Luz  no Campo, contemplado, assim, 65% da meta. 

O investimento total previsto à época era de R$ 2,255 bilhões, enquanto que o valor  

financiado  com os  recursos da RGR era de R$1,525 bilhão, isto é, aproximadamente 

68% do total. O restante dos investimentos era complementado com recursos próprios 

das distribuidoras, dos Governos Estaduais e dos solicitantes. Cabe observar que as 

ligações eram pagas pelos solicitantes, restringindo em parte a amplitude do programa 

aqueles que teriam capacidade de pagamento das ligações. 

Adicionalmente, destaca-se que o momento de implantação e de execução, 

Programa possuía como pano de fundo a reestruturação do setor elétrico, sendo aquele 

período configurado como uma busca pela introdução da concorrência setorial, 

associada a transferência das empresas públicas para a iniciativa privada, conjuntamente 

com a construção de um ambiente regulatório propício a redução da interferência 

governamental e de redução do planejamento público setorial.   

Em relação a avaliação dos resultados do Programa, GUSMÃO, PIRES, GIANNINI 

at all (2002) afirmam: 

 

Associado a execução do Programa havia a preocupação de se avaliar a 

real contribuição dos impactos na população alvo. A avaliação do 

Programa de Eletrificação Rural possuía como objetivo verificar a real 

contribuição na melhoria da qualidade vida na chegada do acesso à 

energia elétrica, assim como  subsidiar a correção de eventuais desvios 

de metas, bem como refinamento de estratégias de planejamento e 

dimensionamento de futuros programas. A diretriz básica da pesquisa de 

campo foi  avaliar os benefícios proporcionados pela energia elétrica na 

atividade agropecuária e nas condições de vida do rurícola, como a sua 

fixação ao campo e a redução dos níveis de pobreza.  A sustentabilidade 

ambiental foi também ser objeto dessa avaliação. 

 
A avaliação de um programa de Eletrificação Rural deve contemplar aspectos 

relativos à oferta e à demanda de energia, subsidiando a elaboração de projeções de 

demanda, a definição da tecnologia mais adequada de atendimento, bem como a 

estimativa dos custos, dos investimentos necessários e da capacidade e disposição a 
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pagar por parte dos atendidos. Deve também abranger aspectos relativos à atividade 

agropecuária na área de estudo, em termos de sistemas de produção, valor da produção, 

produtividade, estrutura fundiária, aspectos demográficos, nível de emprego e renda. As 

inter-relações existentes entre os diversos vetores de desenvolvimento rural em cada 

região devem ser avaliadas, visando a identificação dos fatores restritivos a este 

desenvolvimento. 

O Ministério de Minas e Energia (MME), junto a Eletrobras em 2000 criou uma 

linha de pesquisa específica no Centro de Pesquisa de Energia em Energia Elétrica 

(CEPEL) com a meta de desenvolver metodologia e avaliar os resultados do programa, 

entre outras. As atividades relacionadas ao desenvolvimento da metodologia, banco de 

dados, sistemas de informações (Sistema IMPAR128) e resultados foram amplamente 

documentados, divulgados e publicados em diversos congressos nacionais e 

internacionais, possibilitando assim interagir com outros especialistas, além de 

consolidar a geração de conhecimento sobre a temática. No contexto da produção de 

conhecimento cabe observar que foram realizados mais de 40 relatórios técnicos, 13 

artigos nacionais, 5 internacionais, desenvolvimento do Sistema Impar, além da 

formação de vários profissionais orientado a linha de pesquisa. 

Isto posto, cabe destacar os principais resultados do programa sob a ótica da 

avaliação. Entretanto, antes, ainda, é valido pontuar alguns aspectos metodológicos 

pertinentes a tais objetivos.  

Existem inúmeras abordagens metodológicas para a avaliação de intervenções 

sociais, sendo que, dadas a disposição das informações e as suas condições 

operacionais, a equipe multidisciplinar de pesquisadores e colaboradores do CEPEL 

decidiu pela utilização do desenho experimental tradicional e aleatório, conjugando 

avaliações quantitativas e qualitativas de forma complementar, possibilitando, por um 

lado, maior robustez e, por outro, uma investigação mais assertiva na interpretação da 

realidade estudada, inserida no seu contexto social particular. 

Isto posto, a metodologia desenvolvida buscou capturar as especificidades locais do 

morador da área rural antes e após o fornecimento de energia elétrica de forma regular e 

                                                
128 O Sistema de Avaliação dos Impactos Rurais (Sistema IMPAR) possui o objetivo de armazenar, tratar e 
acompanhar os dados da pesquisa de campo. O sistema IMPAR é composto por um banco de dados, responsável pelo 
armazenamento das informações dos 23.000 questionários de pesquisas de campo utilizadas, e por uma interface ao 
usuário, responsável pela recuperação e visualização dessas informações. O Sistema IMPAR contém toda memória 
técnica da linha de pesquisa, contemplando relatórios técnicos, artigos publicados, fotos de campo, mapas geo-
referenciados, além de inúmeras queries desenvolvidas para relacionar qualquer variável do sistema (ex. renda x 
consumo de energia x  capacidade de pagamento x emissões). Este Sistema foi entregue a todas as concessionárias no 
Brasil e está disponível para consulta em algumas bibliotecas públicas. Maiores informações sobre o Sistema IMPAR 
podem ser obtidas através do e-mail sistemaimpar@cepel.br 
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segura. A proposta de trabalho abrangeu todo o ciclo de projeto de avaliação dos efeitos 

decorrentes da eletrificação rural, e inclui a estruturação da etapa de coleta de dados no 

campo, a criação do Sistema IMPAR, a análise descritiva das informações, a análise do 

Indicador de Desenvolvimento Rural – IDR, a Pesquisa de Opinião – PO e a análise do 

Indicador de Satisfação do Consumidor Rural - ISCR. Todas essas etapas foram 

percebidas pela equipe como fundamentais para o estudo, no sentido de compreender 

principalmente as variações sócio-econômicas decorrentes da eletrificação rural sobre a 

vida dos rurícolas e seu entorno129.  

Cabe observar que os dados da pesquisa de campo foram coletados e tabulados pela 

entidade prestadora de serviços, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/Rio), contratada pela Eletrobrás. Essa entidade prestadora de serviços foi 

responsável pela determinação do plano amostral, pela execução da pesquisa de campo 

no Brasil, pela representatividade e confiabilidade dos dados, pela 

tabulação/organização das informações e no envio da base de dados para a 

Eletrobrás/CEPEL. 

Na estruturação da etapa de coleta de dados foram consideradas algumas 

especificidades importantes, quais sejam: a elaboração do questionário e sua aplicação, 

e a especificação da necessidade de análise de dados em diferentes etapas no tempo e 

em diferentes amostras, estando distribuídas em 21 Unidades da Federação. Cada 

propriedade rural foi investigada por meio de um questionário, contemplando um 

grande conjunto de informações sob os aspectos econômico, social, técnico e ambiental. 

O questionário foi subdividido nas seguintes áreas de informação: Identificação da 

propriedade e do proprietário (ou responsável); Caracterização básica da propriedade; 

Caracterização da residência principal; Nível de vida; Informações econômico-

familiares; Recursos produtivos; Questões ambientais e Energia.  

Além de ter sido percebida a necessidade da sensibilidade individual e local da 

aplicação do questionário, foi estabelecido, metodologicamente, que os dados também 

deveriam apresentar sensibilidade temporal para que os efeitos pudessem ser 

comparados. A avaliação foi feita no decorrer do tempo, em dois momentos. A fase ex-

ante é referente às condições das propriedades antes do início da eletrificação; e a fase 

ex-post, ao período de pelo menos 2 anos após a eletrificação. O questionário foi 

                                                
129 Este processo foi realizado ao longo dos últimos anos e suas análises, evoluções metodológicas, cruzamentos de 
dados e resultados foram realizados e estão documentados em relatórios técnicos do CEPEL entre os anos de 2000 e 
2009, reunindo as informações que subsidiam o presente trabalho, sendo este um meio de disseminar as informações 
do meio rural recentemente eletrificado.  
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aplicado em 21 Unidades da Federação em ambas as fases, sendo representada pela 

Figura 29. 

 

Figura 29 – Distribuição das Unidades Federativas Pesquisadas – Brasil 
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Além da estruturação da etapa de coleta de dados, estabeleceu-se uma metodologia 

para a análise e trabalho dos dados extraídos dos questionários. Os dados primários 

oriundos dos questionários foram comparados com dados secundários para que se 

percebesse sua acurácia, permitindo, assim, uma maior sensibilidade dos dados de 

campo e alguns cruzamentos iniciais. As análises ainda contam com aportes estatísticos, 

tais como teste de diferença de médias130, avaliação de distribuição, entre outros. 

Em relação às análises descritivas a desenvolvidas, elencadas como um dos passos 

metodológicos de avaliação pelo CEPEL, sendo: Condição do Entrevistado, Nível de 

Instrução, Condição Alimentar, Renda, Capacidade de Pagamento, Valorização da 

Terra, Posse de Equipamentos, Valor de Equipamentos, Consumo de Energia Elétrica, 

Curva de Carga, Gastos Energéticos por Faixa de Renda e Energia Calorífica. 

Conjuntamente, foi considerada como etapa importante do processo de avaliação do 

programa o desenvolvimento de uma métrica específica para sintetizar o impacto na 

qualidade de vida da população após o acesso à energia elétrica regular e segura. Esta 

métrica se refere ao Indicador de Desenvolvimento Rural (IDR), inspirado no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), assim como foi desenvolvido o Indicador de 

Satisfação do Consumidor Rural (ISCR). A metodologia desenvolvida para mensurar o 

IDR pode ser apreciada nos Relatórios Técnicos do CEPEL131. A metodologia e os 

resultados finais que contemplam os dados da Pesquisa de Opinião – PO, que embasam 

o Indicador de Satisfação do Consumidor Rural – ISCR podem ser avaliados noa 

Relatórios Técnicos do CEPEL 132. Cabe observar que a PO foi realizada na fase ex-post 

para avaliar os impactos do acesso à energia elétrica, sob a ótica do rurícola. Nesta fase, 

todas as propriedades rurais estudadas já possuíam acesso à energia elétrica de forma 

regular e segura há pelo menos dois anos. Todas as informações coletadas e as análises 

realizadas possuíam como objetivo principal capturar o universo pesquisado, delinear o 

cenário investigado e monitorar, principalmente, as condições sócio-econômicas. Por 

outro lado, a Pesquisa de Opinião possuía como finalidade tentar capturar as percepções 

do rurícola, percepções estas relacionadas com as mudanças verificadas no seu 

                                                
130 Para testar a hipótese de igualdade de médias de uma determinada variável entre as fases da pesquisa foram 
utilizados testes estatísticos de diferença de médias. No resultado observa-se a significância do teste (Sig. 2 – Tailed / 
p-value), caso esta seja menor que 0,05, a hipótese de igualdade é invalidada para um intervalo de confiança de 95%, 
ou seja, a hipótese de igualdade é rejeitada, concluindo-se que a diferença das médias entre as fases da variável em 
questão é estatisticamente significante. 
131 

Para maiores detalhes sobre a metodologia desenvolvida consultar os relatórios: RT 1.293/02 (CEPEL, 2002), RT 
37.845/03 (CEPEL, 2003), RT 14.601/06 (CEPEL, 2006) e Relatório Técnico 24.355/06 (CEPEL, 2006). 
132 Para maiores detalhes sobre a Pesquisa de Opinião e a metodologia de cálculo do Indicador de Satisfação do 
Consumidor Rural – ISCR indica-se a apreciação do Relatório Técnico CEPEL nº. 54.592, Projeto 1437, 2003 
(CEPEL, 2003). 
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cotidiano e no cotidiano de sua propriedade após a inserção da energia elétrica de forma 

regular e segura. 

A avaliação de resultados do Programa “Luz no Campo” busca apresentar a 

mensuração da satisfação e seus respectivos impactos na população beneficiada. A 

Tabela 20 apresenta de forma resumida às informações recorrentes a avaliação de 

impactos no âmbito dos esforços do governo do Brasil de ampliar o acesso à energia 

elétrica no meio rural. 

Tabela 20 – Resumo da Avaliação do Programa Luz no Campo (Brasil) 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O projeto de avaliação fez uso de pesquisa de campo em dois momentos no tempo, 

sendo uma pesquisa anterior a intervenção (ex-ante) e outra após a intervenção (ex-

post). O projeto foi iniciado em 2000, sendo que as pesquisas de campo da fase ex-ante 

foram realizadas entre os anos de 2000 e 2001 e as pesquisadas da fase ex-post foram 

realizadas entre os anos de 2003 e 2004.  

A metodologia desenvolvida pela equipe de pesquisadores (CEPEL, 2008b), com 

apoio das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), buscou capturar as 

especificidades locais do morador da área rural antes e após o fornecimento de energia 

elétrica de forma regular e segura. Na estruturação da etapa de coleta de dados foram 

consideradas algumas especificidades importantes, quais sejam: a elaboração do 

questionário e sua aplicação, e a especificação da necessidade de análise de dados em 

diferentes etapas no tempo e em diferentes amostras (com e sem a intervenção do acesso 

à energia elétrica). Cada propriedade rural é investigada por meio de um questionário, 
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contemplando um grande conjunto de informações sob os aspectos econômico, social, 

energético e ambiental.  

Além do corte longitudinal que possibilita investigar com maior profundidade o 

assunto, a metodologia de avaliação considera dois tipos de amostras: a Amostra 

Eletrificada, composta por propriedades envolvidas no estudo de avaliação que seriam 

contempladas com o acesso a rede de energia elétrica de forma regular e segura, e a 

Amostra Controle, composta por propriedades rurais que não seriam eletrificadas 

durante a execução do processo de eletrificação. 

A metodologia fez uso de um grupo de tratamento (Amostra Eletrificada) e de não 

tratamento (Amostra Controle) de forma a isolar outros efeitos do acesso à energia 

elétrica da população estudada, possibilitando assim indicar de forma mais assertiva os 

impactos líquidos das ações governamentais. É importante ressaltar que o objeto de 

estudo é dinâmico e exposto a variáveis que nem sempre são possíveis de se capturar, 

demonstrando assim a grande dificuldade de se trabalhar no campo das ciências sociais 

aplicadas. 

Na busca de avaliar os impactos entre pares, i.e., entre grupos com perfil muito 

próximo de desenvolvimento econômico e social, selecionou-se um subgrupo133 que 

melhor atendesse aos objetivos de homogeneização das amostras, ou seja, aquele que 

melhor permitisse que os impactos da eletrificação pudessem ser capturados. Inúmeras 

tentativas foram realizadas anteriormente, considerando várias hipóteses sob a ótica do 

desenvolvimento e da energia. Por fim, o grupo de pesquisadores e colaboradores 

concluiu que a melhor representação seria dada por um perfil de baixo padrão sócio-

econômico, baseado nas características descritas a seguir: renda familiar menor que R$ 

600,00/mês; percentual de renda gasto com energia entre 0,1% e 1%; tamanho da 

propriedade menor que 50 hectares; consumo de energia calorífica menor que 45 

GJ/ano; e emissão de CO2 menor que 2,75 t/ano. Tais informações são aproximações 

baseadas na literatura internacional e em simulações na base de dados de campo, 

buscando consolidar variáveis econômicas, sociais, energéticas, ambientais e de 

estrutura agrária, inseridas na realidade rural brasileira. 

                                                
133  A pesquisa de campo referente a ação governamental citada neste documento contempla uma amostra de 23.134 
propriedades rurais entrevistadas em três momentos no tempo (fase ex-ante: antes de iniciar o processo de 
eletrificação; fase intermediária: 6 meses após a eletrificação e; fase ex-post: 2 anos após a eletrificação) e 
distribuídas por 21 Unidades da Federação. Por questões metodológicas, para este fim, será considerado apenas um 
subgrupo de 10.958 propriedades rurais, que se encaixam no perfil descrito.  
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Desta forma, as análises propostas contemplam as amostras e fases anteriormente 

citadas, estando a seguir descrita a definição e o número de propriedades envolvidas134 

em cada uma: 

Amostra Eletrificada: 

Fase ex-ante: Composta por propriedades que no momento da entrevista não 

usufruíam do uso da energia elétrica de forma regular e segura, mas que passariam a ter 

este acesso num curto intervalo de tempo. Esta amostra de dados é contemplada com 

informações de 4.128 propriedades rurais. 

Fase ex-post: Composta por propriedades que usufruíam do uso da energia elétrica 

de forma regular e segura há no mínimo 2 anos. Esta amostra de dados é contemplada 

com informações de 5.002 propriedades rurais. 

Amostra Controle:  

Fase ex-ante: composta por propriedades que não receberiam o acesso à energia 

elétrica de forma regular e segura pela ação governamental e que foram entrevistadas na 

mesma época das propriedades pertencente a Amostra Eletrificada da fase ex-ante. Esta 

amostra de dados é contemplada com informações 733 propriedades rurais. 

Fase ex-post: composta por propriedades que não receberam o acesso à energia 

elétrica de forma regular e segura pela ação governamental e que foram entrevistadas na 

mesma época das propriedades pertencente a Amostra Eletrificada da fase ex-post. Esta 

amostra de dados é contemplada com informações de 1.095 propriedades rurais. 

É importante destacar que o método utilizado na análise comparativa135 é robusto, 

pois considera a informação com corte longitudinal (tempo e grupo), e está em 

consonância com as principais literaturas sobre o assunto em termos nacionais e 

internacionais136. Além disso, a consideração dos dois tipos de amostra tenta isolar os 

fatores externos (como por exemplo, os climáticos, ambientais, geográficos, sociais e 

econômicos), utilizando, ainda, a determinação de grupos semelhantes com foco no 

perfil de baixo padrão sócio-econômico.  

                                                
134 Destaca-se que as análises não estão direcionadas para cada Unidade da Federação. Os resultados devem ser 
considerados para um único conjunto de dados, neste caso o Brasil, lembrando que o argumento utilizado não foi a 
representatividade estatística do tamanho da amostra e, sim, o recorte de propriedades que representavam um perfil 
de baixo padrão sócio-econômico. 
135

 Cabe observar que as informações monetárias apresentadas nesta seção foram atualizadas para junho de 2005, 
sendo que a taxa de câmbio em 2005 (julho) era de R$ 2,33 para US$ 1 (Banco Central, 2008). 
136  Dentre as literaturas citadas podem-se destacar: American Journal of Evaluation (2007); Barreira (2002); Baker 
(1999); Barnes & Foley (2004); Cano (2002); Cepal (1988); Cepal (2005); Derlien, Hans-Ulrich (2001), ESMAP 
(2002); Faria (2005); Ala-Harja, Marjukka; Helgason, Sigurdur (2000); Spalding-Fecher. (2005); IPEA (2001); 
IPEA/BID (2002a); IPEA/BID (2002b); Faria (2005); Roche (2002); Shulha & Cousins (1997); Weiss, 1998(a); 
Weiss, 1998(b). 
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Apesar da dificuldade encontrada ao se trabalhar com as informações envolvendo a 

Amostra Controle, é de grande valia empreender este esforço de análise tanto pela 

complexidade da obtenção dessas informações quanto pela sua indisponibilidade em 

estudos de eletrificação rural. Assim, considera-se que os resultados desta análise são 

bastante valiosos mesmo com as ressalvas aqui colocadas. 

Segue, desta forma, a apresentação de resultados decorrente do processo de 

avaliação de impacto, tendo a seguinte seqüência: Análise descritiva de variáveis, 

considerando a comparação no tempo (ex-ante/ex-post) e entre amostras (controle/não 

controle) e as análises do  Indicador de Desenvolvimento Rural (IDR) e do Indicador de 

Satisfação do Consumidor Rural (ISCR), sendo este último referente a pesquisa de 

opinião, restrita a fase ex-post e entre aqueles que passaram a ter acesso à energia 

elétrica de forma regular e segura. 

Isto posto, de acordo com a Figura 30 verifica-se um ligeiro aumento da renda 

média familiar, entre as fases de pesquisa, para as propriedades não eletrificadas 

(Amostra Controle) e uma redução da mesma para as propriedades que foram 

eletrificadas (Amostra Eletrificada). No entanto, as diferenças entre as médias, para 

ambas as amostras, não se apresentam estatisticamente significantes137. Portanto, os 

resultados indicam que o movimento com relação à renda da população atendida não 

está relacionado ao fato das propriedades terem sido eletrificadas ou não (CEPEL, 

2008a) 

 

                                                
137 Para testar a hipótese de igualdade de médias de uma determinada variável entre as fases da pesquisa foram 
utilizados testes estatísticos de diferença de médias. No resultado observa-se a significância do teste (Sig. 2 – Tailed / 
p-value), caso esta seja menor que 0,05, a hipótese de igualdade é invalidada para um intervalo de confiança de 95%, 
ou seja, a hipótese de igualdade é rejeitada, concluindo-se que a diferença das médias entre as fases da variável em 
questão é estatisticamente significante. 
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Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 30 - Renda Média Mensal das Famílias entre as Fases da Pesquisa 

 

Existe uma estreita relação entre o consumo de energia e desenvolvimento que 

envolve considerações econômicas complexas, porém, é largamente difundido pela 

literatura que o aumento do aporte energético é uma condição necessária para a redução 

da desigualdade social, em particular nas áreas rurais. 

Neste sentido, o objetivo desta análise é estimar a quantidade de energia calorífica, 

convertidas para a mesma unidade (GJ), consumida anualmente pelas propriedades, 

comparando os resultados da Amostra Eletrificada com os da Amostra Controle entre as 

fases ex-ante e ex-post, tendo como base o volume da utilização de cada uma das fontes 

de energia declaradas no questionário da pesquisa. Assim, transformou-se o consumo 

declarado anual de cada fonte para Gigajoule.  

A Figura 31 exibe o consumo médio de energia calorífica das propriedades para 

casa tipo de amostra e fases da pesquisa.  
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Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 31 – Consumo Médio de Energia Calorífica138 

 

Observa-se a oscilação do consumo médio de energia calorífica entre as fases da 

pesquisa, para cada tipo de amostra. Verifica-se o aumento do consumo médio de 

energia entre as fases tanto para Amostra Eletrificada quanto para a Amostra Controle, 

sendo ambas as diferenças consideradas estatisticamente significantes. Vale destacar 

que a diferença no consumo entre fases é maior para a Amostra Eletrificada, ou seja, 

este aumentou 24% enquanto o consumo da Amostra Controle aumentou 8% da fase ex-

ante para a fase ex-post. 

O aumento mais acentuado do consumo médio de energia calorífica para a Amostra 

Eletrificada é impulsionada pela inserção de energia elétrica de forma regular e segura, 

antes inexistente, e que passa a ter uma participação de 33% na cesta de consumo 

energético do rurícola na fase ex-post, como poderá ser verificado mais adiante, na 

análise da cesta energética. Cabe ainda destacar que o aumento do consumo de energia 

calorífica, incrementado pela inserção de energia elétrica, implica no acesso e uso aos 

bens relacionados ao conforto como eletrodomésticos e lâmpadas e, marginalmente, aos 

eletrorrurais. 

A título de ilustração, informa-se que o consumo mensal de energia elétrica na fase 

ex-post da Amostra Eletrificada é de 91,13 kWh/Mês. 

                                                
138 Para o cálculo da média foram excluídas as propriedades que não declararam informação sobre o seu consumo ou 
declararam o consumo nulo. 
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A apresentação da informação do aumento do consumo energético entre amostras 

(Eletrificada e Controle) e fases (ex-ante e ex-post) deve ser avaliado em conjunto com 

o perfil da cesta energética, isto é, o aumento do consumo energético entre fases da 

Amostra Eletrificada deu-se através da incorporação definitiva da energia elétrica e, em 

contraponto, da redução do consumo do óleo diesel, do querosene, da lenha, entre 

outros, incorrendo em um consumo ambientalmente mais “limpo”. Por outro lado, na 

Amostra Controle este aumento do consumo energético deve-se ao aumento da 

utilização do carvão, da lenha, da gasolina, e do óleo diesel. 

Tais resultados indicam que o acesso à energia elétrica de forma regular e segura 

possibilita uma elevação do patamar de consumo de energia, assim como alavanca um 

perfil de consumo mais limpo, reduzindo por extensão a emissão de CO2, conforme 

poderá ser observado nas análises posteriores neste documento, e seus desdobramentos 

negativos relativos a saúde humana e a degradação ambiental. 

A análise da cesta energética permite a observação da diversificação dos recursos 

energéticos utilizados pelas propriedades envolvidas na pesquisa. Desta forma, verifica-

se abaixo a distribuição do consumo médio de energia calorífica por tipo de fonte no 

decorrer das fases da pesquisa para cada tipo de amostra. 

Quanto ao perfil do consumo de energia calorífica para as propriedades que não 

foram eletrificadas, a Figura 32 mostra que há uma alteração na composição percentual 

dos energéticos da fase ex-ante para a fase ex-post. O consumo de energia calorífica 

(GJ/ano) se deve principalmente à utilização do GLP e do óleo diesel. Observa-se uma 

redução da participação no consumo de GLP, de 67% para 61% e de querosene, de 6% 

para 3%. Cabe, ainda, ressaltar um aumento da participação do carvão (de 3% para 6%), 

da lenha (de 4% para 8%), da gasolina (de 3% para 4%) e do óleo diesel (de 14% para 

16%). E, por fim, observa-se a estabilidade do consumo de pilha (1% em ambas as 

fases).  
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Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 32 – Cesta Energética 

 

Para as propriedades que foram eletrificadas, a Figura 32 mostra que na fase ex-ante 

o consumo de energia calorífica (GJ/ano) se deve principalmente à utilização do GLP, já 

na fase ex-post, apesar desta fonte continuar sendo a com maior participação, aparece a 

energia elétrica, antes inexistente e agora com participação de 33% na cesta energética 

das propriedades.  

A alta participação do consumo de energia elétrica na cesta energética do rurícola 

indica uma substituição do consumo por outras fontes como a pilha e o querosene que 

não tem participação no consumo na fase ex-post e do carvão, da lenha e do óleo diesel 

que tiveram seus consumos reduzidos após a inserção de energia elétrica de forma 

regular e segura.  

Pode-se notar que o perfil das propriedades que receberam energia elétrica relata a 

redução da participação do consumo de carvão, lenha e óleo diesel enquanto que no 

perfil das propriedades que não foram eletrificadas observou-se um aumento da 

participação no consumo desses energéticos. Vale ainda citar que apesar de ter sido 

verificado uma redução na participação do consumo de GLP e querosene, esta foi maior 

para as propriedades que foram eletrificadas 

Como já pôde ser observado anteriormente, mesmo quando as propriedades rurais 

ainda não têm acesso seguro e regular à energia elétrica, elas não estão totalmente 

desprovidas de iluminação ou dos serviços de eletricidade. Na verdade, ou utilizam 
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outras fontes de energia, como a lenha, óleo diesel e o querosene, ou até mesmo 

ligações irregulares e inseguras de energia elétrica. As fontes tradicionais de energia 

geram, principalmente, emissões de CO2, e a substituição dessas por fontes mais 

modernas, como a energia elétrica, diminuirá essas emissões e outros poluentes que 

podem contribuir para o efeito estufa.  

Assim, um dos grandes problemas ambientais no meio rural está ligado à exposição 

das famílias às emissões de gases prejudiciais à saúde, em decorrência da queima da 

lenha, do carvão e de combustíveis fósseis como o óleo diesel, o querosene e a gasolina. 

Os efeitos da emissão de gases poluentes, como o CO2 , vão além da esfera local, 

podendo causar impactos globais como o efeito estufa. 

A visualização da Figura 33 permite observar que houve um aumento da emissão de 

CO2 por propriedade/ano para a Amostra Controle e uma redução da emissão para as 

propriedades da Amostra Eletrificada.  

 
Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 33 - Emissão de CO2 139 

 

Este resultado indica que apesar do acesso à energia elétrica de forma regular e 

segura ter possibilitado uma elevação do patamar do consumo de energia da Amostra 

Eletrificada, este aumento acarretou em um perfil energético de consumo mais “limpo”, 

                                                
139 

Foi utilizado para o cálculo das emissões de CO2 a metodologia do IPCC (acrônimo do inglês Intergovernmental 
Panel on Climate Change) (IPCC, 2004 In: CEPEL, 2008 b).
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reduzindo por extensão a emissão de CO2 e seus desdobramentos negativo relativos à 

saúde humana e a degradação ambiental. 

Devido à forma dos dados obtidos na pesquisa de campo, o percentual da renda 

familiar das propriedades gasto com energia, considerado aqui neste estudo como a 

capacidade de pagamento, foi estimado levando em conta os seguintes tipos de fonte: 

energia elétrica, óleo diesel, gasolina, GLP, carvão, lenha, bateria, pilha e velas. 

A capacidade de pagamento é um indicador que mede a relação entre os valores 

alocados para cobrir as despesas do sistema e os valores gerados para sua manutenção e 

reprodução. Segundo Gouvello (2003), existem várias possibilidades de mensurar a 

capacidade de pagamento de energia elétrica dos proprietários rurais: medir as despesas 

correntes de energia140; calcular a substituição das despesas; comparar as futuras faturas 

com as despesas reais de energia hoje pagas e estabelecer uma correlação entre a renda 

e a despesa energética. 

 
Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 34 -  Percentual da Renda Gasto com Energia 

De acordo com a Figura 34 observa-se que as propriedades que não foram 

eletrificadas passam a gastar um percentual menor de sua renda com gastos com fontes 

de energia, sendo esta diferença estatisticamente significativa. Por outro lado, na 

amostra eletrificada o percentual de renda gasto com energia sofre um aumento 

estatisticamente significativo, passando de 21% para 22%. Para estas propriedades 

                                                
140  

Em Bangladesh os usuários optaram por gastar em média 75% a mais em serviços de energia depois do sistema 
instalado. 
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verifica-se que houve um significativo aumento dos gastos mensais com energia, em 

termos absolutos, passando de um valor mensal médio de R$ 41 para R$ 54, em função 

da aquisição de novos equipamentos. 

Apesar da queda da renda e do aumento do consumo em termos energéticos acima 

da amostra controle, o efeito eficiência possibilitou uma relativa estabilidade dos gastos 

percentuais em relação à cesta energética, indicando assim um resultado promissor após 

a chegada da energia elétrica.  

No que tange ao perfil do gasto com fontes de energia verifica-se que no caso da 

Amostra Controle a fonte de energia predominante é o GLP, seguido do óleo diesel em 

ambas as fases. Destaca-se, também, apesar da redução entre fases, a participação da 

pilha nos gastos com energia. 
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Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 35 – Perfil do Gasto com Fontes de Energia 

 

Para as propriedades que foram eletrificadas, verifica-se na fase ex-ante o 

predomínio do gasto com GLP, seguida da pilha e do óleo diesel. Já na fase ex-post, 

apesar de menor, mas ainda alta, o GLP divide a maior participação no gasto com fontes 

de energia com a energia elétrica, antes inexistente. Observa-se, ainda, a redução da 

participação no gasto com a maior parte das fontes de energia analisadas, no caso da 
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vela, da pilha, da bateria, da lenha e do querosene a participação no gastos na fase ex-

post passa a ser nula.    

Observando o perfil do gasto das amostras (Eletrificada e Controle), observa-se a 

interferência da presença ou ausência da inserção de energia elétrica. Tal interferência 

implicou na maior participação no gasto da pilha e do óleo diesel, em ambas as fases 

para a Amostra Controle, e, ainda, uma maior redução da participação do gasto com 

GLP para as propriedades que tiveram o acesso a energia elétrica. 

Conjuntamente as análises descritivas, a elaboração de indicadores são meios de 

avaliação que permitem elucidar as mudanças ao longo do tempo, ocorridas em 

processos e fenômenos, podendo ser muito úteis por grupos e empresas do setor público 

e privado para auxiliar na tomada de decisão. A proposta, em geral, é fornecer 

informações de cunho social, econômico, ambiental e energético de forma sintética, 

preservando o essencial dos dados originais, mas possuindo um significado que vai 

além do obtido através da observação direta.  

O Indicador de Desenvolvimento Rural (IDR) foi desenvolvido com o intuito de 

avaliar as ações de Programas de Eletrificação Rural, de forma a mensurar os reflexos 

positivos ou negativos da utilização da energia elétrica e seus efeitos na qualidade de 

vida da população rural. A concepção do IDR traz em seu contexto uma tentativa de 

compreensão da interposição das questões energéticas, ambientais, sociais e 

econômicas, envolvendo a eletrificação rural, colaborando, assim, para o entendimento 

da sustentabilidade dos processos iniciados a partir das tecnologias implantadas. 

Mensurar os reflexos da utilização da energia elétrica no campo e seus impactos na 

qualidade de vida da população rural, bem como identificar e quantificar as vantagens 

obtidas pelos demais beneficiários diretos e indiretos com a expansão da eletrificação 

rural é considerado um imenso desafio. Somam-se a este desafio as inúmeras 

dificuldades de se trabalhar com um universo tão limitado no que tange a 

disponibilidade de informações. Assim, ressalta-se a importância de se desenvolver uma 

metodologia que permita a visualização real, atual e futura, das condições vividas nas 

populações rurais.  

Um sistema de indicadores vem resumir as informações de caráter social, 

econômico, energético e ambiental na forma original, permitindo transmiti-las numa 

forma sintética, preservando o essencial dos dados originais e utilizando as variáveis 

que servem aos objetivos.  
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A construção do Indicador de Desenvolvimento Rural (IDR) foi inspirada no Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e seu principal objetivo é avaliar os efeitos 

decorrentes do acesso à energia elétrica no meio rural, descrevendo e mensurando as 

características da amostra pesquisada, através de variáveis qualitativas e quantitativas.  

A metodologia desenvolvida para a construção do Indicador de Desenvolvimento 

Rural é baseada nas informações de campo de uma intervenção governamental realizada 

para avaliar uma experiência recente em eletrificação rural ocorrida entre os anos de 

2000 e 2004 no Brasil. A pesquisa de campo associada a referida intervenção contempla 

informações capturadas em duas unidades de tempo, a primeira, fase ex-ante, trata-se de 

informações recolhidas antes da chegada da energia elétrica de forma regular e segura e 

a segunda, fase ex-post, é relativa ao período de dois anos após a eletrificação.  

No processo de construção do IDR foram investigadas, inicialmente, cerca de 500 

variáveis. Isto mostra o esforço da pesquisa na tentativa de se trabalhar uma diversidade 

representativa de fatores que possam monitorar as condições sócio-econômicas e sócio-

ambientais das propriedades pesquisadas. 

 Segundo Pereira at alli (2009), a proposição atual do Indicador de 

Desenvolvimento Rural (IDR) possui uma composição de 19 Indicadores Parciais, 

sendo 10 qualitativos e 9 quantitativos, permitindo assim uma melhor convergência dos 

interesses de diversos agentes, sendo sob a ótica pública e privada, das características 

abordadas onde tais indicadores são distribuídos entre as áreas social, econômica, 

energética e ambiental.  

O cálculo dos Indicadores Parciais para cada propriedade foi realizado em duas 

etapas, a primeira incluindo a avaliação de variáveis oriundas de informações no 

formato qualitativo e a segunda incluindo a avaliação de variáveis oriundas de 

informações no formato quantitativo. A metodologia adotada para a formação dos 

Indicadores Parciais incluiu a organização das informações do questionário de campo, 

posteriormente agrupadas de acordo com similaridades de assunto e condensadas em 

um Indicador Parcial por assunto, que servem de base para a formulação do IDR. 

Segundo Pereira at alli (2009), esta metodologia buscou auxiliar na mensuração do 

desenvolvimento rural da região pesquisada após a eletrificação.  

Foram analisadas a evolução local e temporal (fases ex-ante e ex-post) do Indicador 

de Desenvolvimento Rural – IDR. Na evolução local, além do resultado consolidado 

para o Brasil são apresentados resultados para os 21 estados brasileiros envolvidos na 
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pesquisa de campo (distribuídos por 26 concessionárias de energia elétrica) nas duas 

fases consideradas. 

No que tange a amostra, foram utilizadas no presente estudo a amostra Eletrificada, 

composta por 17.102 propriedades rurais (8.888 propriedades entrevistadas antes do 

acesso à energia elétrica e 8.214 depois do acesso) e a sub-amostra Eletrificada Pareada 

composta por 2.419 propriedades rurais entrevistadas na fase ex-ante e, novamente, 

estas mesmas 2.419 propriedades entrevistadas na fase ex-post. 

A Figura 36 revela os resultados relativos dos Indicadores Parciais (dados 

qualitativos) para o Brasil nas fases ex-ante e ex-post, levando em consideração 

somente a amostra Eletrificada. Tais resultados referem-se ao percentual atingido por 

cada indicador em relação ao seu valor máximo. A seguir, desenvolve-se uma análise 

comparativa da fase anterior com a fase posterior à eletrificação.  

Indicadores Parciais Qualitativos - Brasil
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema IMPAR – Versão 2.3 (2007). 
 

Figura 36 – Indicadores Parciais (Dados Qualitativos) por fases da pesquisa – Brasil 
 

Observa-se na Figura 36 o crescimento do indicador Saneamento Básico, que na 

fase ex-ante atingia 48% do seu valor máximo e na fase ex-post chega a 61%, indicando 

uma melhora das condições básicas de saúde. Observa-se, também, o crescimento do 

indicador Lazer e Entretenimento, que na fase ex-ante atingia 19% e na fase ex-post 

chega a 34%, indicando um aumento do número de opções de lazer e entretenimento 
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gozados pelos entrevistados. Outro indicador que apresentou crescimento foi a 

Preocupação Ambiental, apresentando 36% na fase ex-ante e 52% na fase ex-post, 

indicando uma melhora da conscientização dos entrevistados em relação à prática de 

atividades que influenciam na qualidade do meio ambiente.   

Por outro lado, vale comentar a alteração do indicador Desenvolvimento de Novas 

Atividades, que vai de 13% para 2%. Uma das explicações para a referida redução pode 

ser o fato de tal indicador comparar a intenção na fase ex-ante com a realização na fase 

ex-post.  

A Figura 37 apresenta os resultados relativos dos Indicadores Parciais (dados 

quantitativos) para o Brasil nas fases ex-ante e ex-post, levando em consideração 

somente a amostra Eletrificada. Tais resultados referem-se ao percentual atingido por 

cada indicador em relação ao seu valor máximo. A seguir, desenvolve-se uma análise 

comparativa da fase anterior com a fase posterior à eletrificação.  
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema IMPAR – Versão 2.3 (2007). 
 

Figura 37 – Indicadores Parciais (Dados Quantitativos) por fases da pesquisa – Brasil 
 
 

No que tange aos Indicadores Parciais Quantitativos observa-se o aumento entre as 

fases da Taxa de Atividade Ajustada ao PNER que na fase ex-ante atingia 70% do seu 

valor máximo e passou a atingir, na fase ex-post, 80% deste mesmo valor, indicando 

que após a eletrificação houve um aumento da população economicamente ativa que 

estava trabalhando ou procurando emprego. Observa-se, também, a evolução do Nível 
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de Reprodução Social, que vai de 41% para 54%, demonstrando que depois da chegada 

da energia elétrica menos horas de trabalho são necessárias para que o trabalhador 

garanta a sua cesta básica. Além disso, destaca-se o Valor de Aquisição de 

Eletrodomésticos que passou de 21% na fase ex-ante para 71% do seu valor máximo na 

fase ex-post, demonstrando a demanda reprimida destas propriedades em relação a esse 

tipo de bem, indicando uma melhora na condição de conforto.  

Na contramão desses resultados está a Condição Alimentar, que apresentou queda 

entre as fases, ou seja, passou de 39% na fase ex-ante para 18% na fase ex-post, o que 

pode indicar uma redução no consumo de calorias ingeridas pelos residentes das 

propriedades entrevistadas.  

A conjunção dos 19 Indicadores Parciais resulta no Indicador de Desenvolvimento 

Rural (IDR) onde, na Figura 38 é possível verificar os resultados para o Brasil, por fases 

da pesquisa, para a amostra Eletrificada e para a sub-amostra Eletrificada Pareada. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema IMPAR – Versão 2.3 (2007). 

 
Figura 38 – Indicador de Desenvolvimento Rural (IDR) – Comparação entre fases - 

Brasil 
 

Observa-se na Figura 38 o aumento do Indicador de Desenvolvimento Rural, que 

passou de 0,41 antes da eletrificação para 0,48 depois da eletrificação, indicando uma 

melhora na qualidade de vida das pessoas, dentre as propriedades rurais pesquisadas, 
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principalmente no que tange às condições de saneamento básico, ao maior número de 

opções de lazer e a um aumento da preocupação com as questões ambientais. Além 

disso, são fatores que contribuem neste sentido o aumento de pessoas que estavam 

trabalhando ou procurando emprego, a redução do tempo para o trabalhador garantir a 

sua subsistência, bem como ao aumento do valor de aquisição de eletrodomésticos.  

A análise da amostra Eletrificada mostrou que a diferença da fase sem energia (ex-

ante) para a fase com energia (ex-post) é considerada estatisticamente significante, 

sendo confirmado o aumento do Indicador de Desenvolvimento Rural no decorrer do 

tempo pesquisado. Quando analisados somente os casos pareados da amostra 

Eletrificada percebeu-se que a diferença observada anteriormente continua sendo 

considerada estatisticamente significante, ratificando a melhora do desenvolvimento 

rural da região pesquisada. 

Apresenta-se na Figura 39 o resultado do Indicador de Desenvolvimento Rural para 

cada Unidade da Federação envolvida na pesquisa de campo. Observa-se que a maioria 

quase que absoluta apresenta aumento do valor de seu IDR de uma fase para outra, com 

exceção, apenas, do estado do Mato Grosso do Sul que apresenta estabilidade entre as 

fases. Entretanto, mesmo apresentando estabilidade no valor de seu IDR entre as fases, 

destaca-se que o estado do Mato Grosso do Sul é um dos mais bem sucedidos no tange 

ao valor do referido indicadora. 
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IDR - Indicador de Desenvolvimento Rural
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema IMPAR – Versão 2.3 (2007). 
 

Figura 39 – Indicador de Desenvolvimento Rural (IDR) – Comparação entre fases – 
Brasil (Unidades da Federação) 

 
.    

Vale comentar que o resultado do IDR de todos os estados demonstra uma situação 

bem otimista, onde indica que depois da eletrificação foi verificado um 

desenvolvimento rural em todos os estados envolvidos na pesquisa, incorrendo, por 

extensão, uma melhora da qualidade de vida dos entrevistados.  

Quando abordada a questão da percepção dos beneficiados, por meio a avaliação da 

satisfação, esta tem sua importância destacada pela possibilidade de incluir no processo 

de acompanhamento dos agentes, além de indicadores técnicos de desempenho, também 

indicadores de avaliação da percepção do ente em relação aos benefícios decorrentes do 

acesso à energia elétrica de forma regular e segura. 

Pela ótica da satisfação, a percepção do entrevistado pode também ser considerada 

uma forma direta de avaliar as mudanças nas características que estão sendo 

monitoradas. Para isso, uma pesquisa de opinião foi inserida na fase ex-post, 

concomitante com a pesquisa de campo, cujo objetivo foi levantar a satisfação da 

população atendida, sobre os benefícios oriundos da eletrificação rural. Esta medida de 

satisfação serve não só para complementar as observações de mudanças indicadas pela 

pesquisa de campo, mas também para mostrar se essas mudanças estão sendo 
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percebidas pelo morador rural na mesma intensidade (dimensão das variáveis) e sentido 

(positivo e negativo). 

As variáveis (áreas de interesse) que compõem a pesquisa de opinião são: Aspecto 

Social – Acesso à Escola, Acesso ao Tratamento de Saúde, Qualidade da Alimentação, 

Tempo para o Lazer, Estrutura da Residência, Acesso à Informação; Aspecto 

Econômico – Produção Agropecuária, Renda da Família, Obtenção de 

Crédito/Financiamento, Benfeitorias na Propriedade, Bolsa-Auxílio; Aspecto Técnico – 

Custos com Energia, Apoio Técnico na Produção, Satisfação com Energia Elétrica, 

Compras de Equipamentos, Oferta x Demanda de Energia Elétrica; Aspecto Ambiental - 

Conscientização em relação a: Emprego de Técnicas de Plantio/Criação, Uso de 

Equipamentos de Proteção, Preservação do Meio Ambiente, Manipulação de 

Agrotóxicos e Tratamento do Lixo. 

De um modo geral, este indicador poderá contribuir para uma avaliação dos 

resultados, a fim de que as ações tomadas permaneçam alinhadas no sentido da 

maximização dos impactos esperados141 (CEPEL, 2008a). 

Os resultados da pesquisa foram avaliados de duas formas distintas. Primeiro por 

meio de uma análise gráfica, a fim de verificar o sentido e a intensidade da satisfação 

em relação aos impactos da eletrificação rural142. Em uma segunda etapa foram 

calculados e analisados os resultados com base no Indicador de Satisfação do 

Consumidor Rural (ISCR), desenvolvido para tal fim, e do respectivo índice de 

confiabilidade para esta amostra de dados. 

A seguir, são apresentados os resultados para as 25 concessionárias do Brasil, sendo 

utilizada uma amostra de 8.214 domicílios/propriedades rurais, na fase ex-post, não 

restringindo a amostra para aquelas de baixo perfil sócio-econômico. Sendo que a 

análise gráfica foi realizada com o objetivo de verificar o sentido e a intensidade da 

satisfação dos entrevistados em relação aos impactos da eletrificação rural. Inicialmente 

esta verificação é feita por meio da análise dos impactos observados em cada aspecto e, 

em seguida, pela análise de cada variável de interesse que compõe a pesquisa de 

opinião. 

A Figura 40 exibe os escores médios de satisfação por cada aspecto abordado. 

Constata-se que, em média, a satisfação com os impactos da eletrificação rural no 

âmbito das concessionárias foi positiva segundo a percepção dos moradores das 

                                                
141 Maiores detalhes sobre a metodologia podem ser encontrados em CEPEL (2003b). 
142 As categorias de resposta das perguntas constantes na Pesquisa de Opinião foram valoradas da seguinte forma: 
Piorou → valor = -1; Indiferente → valor = 0; Melhorou → valor = 1. 
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propriedades pesquisadas. Observando que as categorias de resposta das perguntas 

constantes na Pesquisa de Opinião foram valoradas da seguinte forma:  

Piorou → valor = -1; 

Indiferente → valor = 0;  

Melhorou → valor = 1 

 
Pela pesquisa, o aspecto que mais se destacou foi o social. Pela escala apresentada 

na Figura 40, pode-se afirmar que os aspectos social, técnico e ambiental aproximam-se 

mais da escala “melhorou” enquanto que o aspecto econômico, embora positivo, está 

mais próximo da escala “indiferente”. 

 

Impactos da Eletrificação Rural

Ótica do Sujeito - Brasil

Aspectos

AmbientalTécnicoEconômicoSocial

V
a
lo
r 
M
é
d
io

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

 
       Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 40 - Impactos Médios por Aspecto – Brasil 

 
A Figura 41 exibe os escores médios de satisfação por variável (área de interesse), 

mostrando a avaliação do entrevistado. É possível observar que não houve impacto 

negativo em nenhuma área de interesse. No aspecto social todas as áreas aproximaram-

se da escala melhorou, destacando-se as áreas de informação, alimentação, lazer e 

estrutura da residência. No aspecto econômico o maior impacto foi em benfeitorias, 

sendo que nas demais áreas desse aspecto a satisfação com os efeitos da eletrificação 

ficou mais próxima da escala “indiferente”. No aspecto técnico, as áreas relativas à 

satisfação com a energia elétrica e à qualidade da energia ofertada chegam bem 

próximas da escala “melhorou”. E por último, em relação ao aspecto ambiental, a 
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eletrificação teve impacto positivo no que se refere ao tratamento de lixo, à preservação 

ambiental e à manipulação de agrotóxicos.   
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   Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 41 - Impactos Médios por Área de Interesse – Brasil 

 

Para analisar a satisfação do consumidor rural em relação aos efeitos provocados 

pela energia elétrica, criou-se um indicador considerando todas as variáveis levantadas 

na pesquisa de opinião. Paralelamente, para medir a consistência do referido indicador, 

foi utilizado o α de Cronbach143, que quando apresenta um valor alto, por exemplo, 

8,0>α  (considerado na prática como um valor de referência), pode-se admitir que o 

conjunto de variáveis mede o mesmo fenômeno em questão. 

A Tabela 21 traz os resultados da análise conjunta das variáveis. 

 

 

                                                
143 Segundo Pereira (2001), pp. 88-89, “O α de Cronbach trabalha a relação entre covariâncias e variâncias internas 
das medidas. (...) Quanto mais as variações entre as medidas do fenômeno, realizadas pelas diferentes variáveis, 
superar as variações internas das variáveis individualmente, melhor será o indicador. (...) O α de Cronbach assume 
valores entre 0 e 1 (...)”. 
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Tabela 21 - Estatísticas para a Escala do Indicador 

Descrição Valor 

Indicador  0,6008 

Nº. de Variáveis 21 

Casos Processados 144 8057 

α de Cronbach 

(Padronizado) 

0,8104 

                            Fonte: CEPEL, 2008(b). 

 

Como pode ser observado na Tabela 21, o valor calculado do indicador foi 0,6008 e 

representa o escore médio de satisfação do consumidor145 em relação aos efeitos da 

energia elétrica. O valor do α é de 0,8104 e isso sugere uma boa consistência do 

indicador de satisfação.  

 

Indicador de Satisfação do Consumidor Rural
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Fonte: CEPEL, 2008(b). 

Figura 42  – Indicador de Satisfação do Consumidor Rural – Brasil 

 

                                                
144 

Dos 8.214 questionários da pesquisa de opinião, foram processados 8.057 equivalente ao número de questionários 
respondidos integralmente. 
145

 O escore médio de satisfação calculado foi 12,6164 considerando que a escala varia de -21 a 21, então o escore 
padronizado será de 0,6008 para uma escala que varia agora de –1 a 1. 
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Na Figura 42 são apresentados os resultados do Indicador de Satisfação do 

Consumidor Rural para cada Unidade da Federação envolvida na pesquisa de campo. 

Observa-se que a percepção dos entrevistados de todos os estados é bem otimista em 

relação os efeitos da eletrificação rural. O estado que apresenta maior satisfação do 

entrevistado é o Paraná, localizado na região Sul do país.  

Os resultados do Indicador de Satisfação do Consumidor Rural vão ao encontro dos 

resultados das análises descritivas, ou seja, ambos mostram uma visão confiante dos 

benefícios da eletrificação rural. Isto significa que, de uma maneira geral, a percepção 

do entrevistado converge com as informações constatadas no decorrer das fases da 

pesquisa, apresentadas pelas análises descritivas, podendo este fato, conseqüentemente, 

indicar uma melhora no desenvolvimento da região pesquisada influenciada pelo acesso 

à energia elétrica de forma regular e segura.  

No final de 2003, com base nas experiências adquiridas no programa “Luz no 

Campo”, foi lançado o programa de universalização do acesso “Luz para Todos”. Vale 

enfatizar que o “Luz no Campo” foi um passo fundamental em direção aos objetivos 

deste novo programa por ter formado o arcabouço necessário para uma meta mais 

ambiciosa, qual seja, a da antecipação da universalização do acesso à energia elétrica 

até 2012, assim como desenvolver o efeito aprendizado na gestão de Programas Sociais, 

particularmente voltados para a expansão do acesso à energia elétrica. Espera-se 

compreender que um programa não merece mais méritos e reconhecimento que o outro 

e, sim, considerar que os dois surgiram em cenários regulatórios e políticos diferentes, 

denotando o processo de evolução democrática brasileira, contribuindo para erradicar o 

inaceitável déficit social ainda presente no século XXI. 

 
5.2.4.2 – Programa de Universalização “Luz para Todos” 

 
No decorrer do ano de 2003 observou-se a implementação de um novo modelo do 

setor elétrico nacional, com uma mudança de rumo especialmente no tocante à 

participação da iniciativa privada, no planejamento e na universalização de acesso, entre 

outros pontos. Mais ainda, com a Resolução no 223/2003 da ANEEL que dispunha 

sobre a eletrificação rural, entre outros, vislumbrava a universalização do serviço de 

energia elétrica até 2015, buscando, de fato, proporcionar ao imenso contingente de 

brasileiros o exercício dos direitos mais básicos de cidadania que até então não foram 

contemplados por Programas de Eletrificação anteriores.  
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No final do ano de 2003 o governo federal lançou o Programa de universalização 

“Luz para Todos” que possuía o objetivo de levar energia elétrica para 10 milhões de 

pessoas até 2008, posteriormente estendido o prazo até 2012. O Programa, coordenado 

pelo Ministério de Minas e Energia com participação da Eletrobrás e de suas empresas 

controladas, buscava atender um contingente superior a população de Portugal. 

O Programa “Luz para Todos” buscou antecipar em sete anos a universalização da 

energia elétrica no país, seguindo as metas do cronograma de atendimento. Pela 

legislação anterior, as concessionárias de energia teriam o prazo até dezembro de 2015 

para eletrificar todos os domicílios sem acesso à energia elétrica no Brasil. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), na proposta inicial, o programa 

foi orçado inicialmente em R$ 7 bilhões, observando sua realização em parceria com as 

distribuidoras de energia e os governos estaduais. O governo federal destinaria 5,3 

bilhões ao programa. O restante seria partilhado entre governos estaduais e agentes do 

setor. Os recursos federais viriam de fundos setoriais de energia a Conta de 

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

A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) foi instituída pela Lei 10.438/02, 

sendo sua arrecadação usada para promover a competitividade da energia elétrica 

produzida por usinas que utilizam fontes alternativas: eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas, biomassa, carvão mineral nacional, etc. Parte dos recursos provenientes da 

Conta também é repassada para a universalização da energia elétrica no País. O custo da 

CDE é rateado por todos os consumidores atendidos pelo Sistema Interligado. Os dos 

Sistemas Isolados estão isentos desse custo. As distribuidoras de energia são obrigadas a 

recolher, mensalmente, sua cota, que, por força da legislação atual, tem que ser 

homologada pela ANEEL. O valor da cota é proporcional ao mercado atendido por cada 

empresa. O desembolso que as distribuidoras fazem para bancar a conta é repassado aos 

consumidores por meio das tarifas. Isso acontece por ocasião do reajuste tarifário anual 

ou da revisão tarifária periódica das empresas. 

O Programa “Luz Para Todos” busca garantir o acesso ao serviço público de energia 

elétrica a todos os domicílios e estabelecimentos do meio rural, melhorar a prestação de 

serviços à população beneficiada, intensificar o ritmo de atendimento e mitigar o 

potencial impacto tarifário, por meio da alocação de recursos subvencionados e pelo 

complemento de recursos financiados.  

A ligação da energia elétrica nas residências, com a instalação de um ponto de luz 

por cômodo (até o limite de três), e duas tomadas, é gratuita e pode ser solicitada à 
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concessionária de distribuição de energia elétrica ou à cooperativa de eletrificação rural 

que atende ao município, por qualquer família residente na área rural. A ligação da 

energia elétrica até os domicílios é gratuita.   

O Programa “Luz Para Todos” tem como agentes executores às concessionárias e 

permissionárias de distribuição de energia elétrica e as cooperativas de eletrificação 

rural, autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Também 

compõem a estrutura do programa a Comissão Nacional de Universalização (CNU), o 

Comitê Gestor Nacional (CGN), os coordenadores regionais, os Comitês Gestores 

Estaduais (CGE), os agentes Luz para Todos e os governos estaduais. A ANEEL é 

convidada a participar como integrante, da Comissão Nacional de Universalização, do 

Comitê Gestor Nacional e dos Comitês Gestores Estaduais por meio das agências 

reguladoras estaduais. 

O Programa “Luz para Todos” é o maior programa de eletrificação rural 

implementado no Brasil e disponibiliza outras tecnologias de atendimento, além da 

opção de extensão de rede de distribuição, cabendo destcacar: Sistemas de Geração 

Descentralizada com Redes Isoladas e Sistemas de Geração Individuais.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2010), a meta inicial de 10 milhões de 

pessoas foi atingida em Maio de 2009, havendo naquele momento uma revisão da meta, 

incorporando novas solicitações de atendimento assumindo uma nova meta de 

14.829.940 de pessoas. Considerando todas as ligações já realizadas até fevereiro de 

2010 pelo Programa “Luz para Todos”, foram atendidas 11.399.270 pessoas, 

distribuídas em todo o território brasileiro, o valor do investimento foi de R$ 

16.461.225.440,00.  

A Figura 43 apresenta a evolução do número de ligações ao longo do tempo 

(fevereiro de 2010), com base nas informações dispostas na Figura 10 é possível 

observar o grande esforço de eletrificar um enorme contingente populacional num curto 

espaço de tempo, destacando ainda o aumento dos custos operacionais, tendo em vista o 

aumento das matérias-primas, restrição de mão de obra qualificada nas regiões, 

indústria elétrica sem condições iniciais de atender o volume de demanda dos materiais. 

A título de ilustração da dimensão da demanda de equipamentos do Programa, segundo 

o Ministério de Minas e Energia (MME, 2010), foram adquiridos no período 840 mil 

transformadores, 1,1 milhão de cabos elétricos, 5,7 milhões de postes, entre outros. 
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       Fonte: MME, 2010. 

Figura 43 - Número de Ligações no Tempo – Programa Luz para Todos 

 

Cabe observar que vários estados brasileiros superaram o montante de 1 milhão de 

pessoas beneficiadas, como por exemplo: Bahia (1,826 milhão de pessoas), Pará (1,271 

milhão de pessoas), Minas Gerais (1,2 milhão de pessoas) e Maranhão (1,177 milhão de 

pessoas). Entretanto, ainda, persiste um grande contingente de pessoas ainda que não 

foram atendidas, em particular nos estados do Norte do país. Paralelamente, reconhece-

se que o Programa governamental possui inúmeros desafios, dificultando sua extensão e 

velocidade de penetração, particularmente na Região Norte do Brasil, onde as áreas são 

enormes, com baixa densidade populacional, onerando fortemente o custo de ligação e 

de manutenção, tendo uma população majoritariamente de baixa renda, conjuntamente 

com a presença das concessionárias regionais com dificuldades financeiras.    

Com o intuito de apresentar os resultados decorrentes do esforço público do governo 

brasileiro, na promoção de eletrificação rural em direção a redução das desigualdades 

sociais inerentes a realidade do país é apresentado o estudo encomendado pelo 

Ministério de Minas Energia (MME). Os resultados da pesquisa foram publicados em 

2009, tendo sido entrevistados 3.892 beneficiados, em 26 estados brasileiros, com 

exceção do Distrito Federal (Figura 44). 
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Figura 44 - Mapa do Brasil 

A avaliação de resultados do Programa “Luz para Todos” busca apresentar a 

mensuração da satisfação e seus respectivos impactos na população beneficiada. A 

Tabela 22 apresenta de forma resumida às informações recorrentes a avaliação de 

impactos no âmbito dos esforços do governo do Brasil de ampliar o acesso à energia 

elétrica no meio rural. 

Tabela 22 – Resumo da Avaliação do Programa Luz para Todos (Brasil) 

 
 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 45 apresenta a renda familiar das famílias pesquisada, sendo que o 

percentual do universo pesquisado com renda familiar de 1 salário-mínimo atinge o 

montante de 60,4%, indicando focalização do programa na população de menor renda. 



 200 

Conjuntamente, ao se avaliar os resultados apresentados pela Figura 46 é possível 

observar que a cesta energética da população pesquisada era fortemente concentrada 

(64,1%) em fontes tradicionais de energia, como carvão e lenha, assim como o 

recorrente uso de lamparina (55,6%) e lampiões (37,6%). Isto posto, é possível indicar o 

grande potencial de substituição energética, considerando os usos múltiplos da energia, 

assim como o melhor rendimento energético da energia elétrica, conjuntamente com o 

seu menor custo 

 

                                 
                                     Fonte: MME, 2010. 

Figura 45 – Renda Familiar da População Pesquisada  

 

 
                                   Fonte: MME, 2010. 

Figura 46 – Principais Fontes de Energia Utilizada  
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O gasto monetário destinado ao consumo energético é ilustrado na Figura 47, onde 

destaca-se que para a maioria das faixas de gastos houve redução após a disponibilidade 

do acesso à energia elétrica, indicando assim um impacto positivo no orçamento 

doméstico da população estudada. 

 
                                 Fonte: MME, 2010. 

Figura 47 – Gasto Antes e Depois da Chegada da Energia Elétrica 

 
                             Fonte: MME, 2010. 

Figura 48 – Consumo Médio Mensal de Energia Elétrica por Faixas  

 

Cabe observar que houve uma rápida penetração da energia elétrica na composição 

da cesta energética após a implantação do Programa de Universalização do atendimento, 
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sendo que 72,6% dos domicílios pesquisados possuíam consumo acima de 30kWh/mês, 

destacando que destes, 11,2% possuíam um perfil de consumo produtivo (Figura 48). 

A rápida penetração da energia elétrica é corroborada pela Figura 49, na qual 

apresenta o percentual de aquisição de eletrodomésticos após a chegada da energia 

elétrica nos domicílios pesquisados, cabendo destacar os itens voltados para informação, 

entretenimento, refrigeração e, ainda, bombeamento, como por exemplo: TV (79,3%), 

equipamento de som (45,4%), computadores (2,5%), geladeira (73,3%), freezer (16%), 

bomba d’água (24,1%), entre outros itens. 

A geladeira possui um significado interior de status social para a população até 

então desprovida dos seus direitos mais básicos, entendido neste trabalho como o acesso 

à energia elétrica de forma regular. Não é raro observar que a população adquire a 

geladeira, antes mesmo da chegada da energia elétrica, tendo como projeção 

inconsciente a antecipação das benesses de uma vida menos árdua, disposta pelas 

tecnologias do mundo contemporâneo. 

A chegada da energia elétrica possibilita inúmeros ganhos tangíveis e intangíveis, 

alguns monetizáveis outros não. Não deve ser subestimado o valor dado a população 

local a situações rotineiras ao mundo urbano, tomar um copo de água gelado no interior 

da Amazônia foi um dos principais ganhos relatados por Pereira e Sena (2009) em 

levantamento primário de informações na Região Norte do País (Acre), no âmbito de 

avaliação dos impactos após a chegada da energia elétrica. A vida menos árdua no 

campo possibilita o efeito inverso da migração Campo-Cidade, que segundo afirma o 

MME (2010), 4,9% das famílias entrevistadas retornaram para o campo (Figura 

50),observando que este percentual extrapolado para o país atingiria o contingente de 

480.000 pessoas. 
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                                         Fonte: MME, 2010. 

Figura 49 – Aquisição de Eletrodomésticos   

 
                            Fonte: MME, 2010. 

Figura 50 – Migração Cidade-Campo (Percentual de Famílias)  

A Figura 51 destaca o percentual de satisfação da população pesquisada, destacando 

que 88,7% afirmaram estarem satisfeitos ou plenamente satisfeitos, indicando a 

convergência da oferta do serviço público a demanda da população. 
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                                  Fonte: MME, 2010. 

Figura 51 - Grau de Satisfação do Domicílio em Relação à Energia Recebida 

 

Apesar do grande esforço de universalizar o acesso à energia elétrica, tendo já 

atendido 11 milhões de pessoas, segundo Pereira, Freitas & Silva (2010) o grande 

desafio é atender a Amazônia, especialmente as comunidades isoladas. Para tanto, 

outras estratégias de atendimento devem ser realizadas, obrigando a articulação entre os 

tomadores de decisão, população, as concessionárias, agência reguladora, universidade 

e centros de pesquisa para o fomento ao desenvolvimento e aprimoramento de 

tecnologias sustentáveis, assim como estabelecimento de um modelo de gestão, 

respeitando questões econômicas, ambientais e culturais para o uso de tecnologias 

renováveis descentralizadas ou de geração individual, possibilitando assim acelerar o 

processo de universalização do atendimento. 

Fidelis & Rosa (2008) reforçam que o Programa “Luz para Todos” responde a uma 

demanda histórica do movimento social brasileiro e neste sentido reduzindo um grande 

fosso social ainda presente no século XXI para o segmento da população a margem até 

então. O Programa de eletrificação no Brasil é exitoso na ampliação do atendimento 

elétrico, sendo este um desafio secular no Brasil. Apesar de existir esforços no sentido 

de ações governamentais transversais, complementando o acesso á energia elétrica, 

como programas de transferência de renda, redistribuição de terras, bibliotecas, 

expansão do crédito, incentivo a substituição da lenha por GLP, entre outras ações, com 

o intuito de potencializar os resultados, econômicos, sociais e ambientais, não foi 

divulgado documentação de avaliação, contemplado a integração de tais ações e 

resultados, restringindo a avaliação de sua eficácia e seus desdobramentos. 
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No documento de avaliação do Programa algumas lacunas foram verificadas, 

particularmente sobre detalhes metodológicos da pesquisa, entretanto há que se exaltar o 

esforço de se avaliar o Programa, possibilitando, assim, corrigir rotas e potencializar 

resultados, na busca de uma sociedade transparente e socialmente inclusiva. 

 
 
5.3 – Considerações Preliminares  

 

Segundo o IPEA/BIB (2002a), ainda que tenha aumentado o esforço, em anos 

recentes, na avaliação da implementação à eletrificação rural nos países em 

desenvolvimento, ainda se presta pouca atenção na importância da avaliação desde a 

etapa de desenho inicial e de formulação do projeto. Isso determina um papel 

secundário da avaliação e quase sempre uma deficiente designação de responsabilidade 

com as funções de monitoramento e avaliação. 

A utilização de avaliação e monitoramento em programas e projetos de eletrificação 

é indispensável para o seu sucesso, porém é recorrente o trade-off entre a qualidade da 

avaliação e os recursos disponíveis146. Um levantamento realizado pelo Banco Mundial 

em oito projetos, indica que os recursos necessários para a realização de avaliação e 

monitoramento representaram entre 0,2% a 1,26% do custo total (BAKER, 2000).  

O acesso a fontes modernas de energia para a população menos favorecida é uma 

das maiores questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Apesar dos 

benefícios destacados, tanto qualitativos quanto quantitativos, a eletrificação não 

equaciona o problema do acesso a energia nas áreas rurais para a população 

extremamente pobre, quando outros combustíveis são usados, particularmente lenha, 

para atender sua demanda de cocção. Este fato se verifica, com base nos dados 

apresentados, na China e na Índia, onde a população é extremamente dependente de 

biomassa para atender suas demandas energéticas. Apesar do caso brasileiro não ser 

dependente tão fortemente de biomassa, é preponderante ações, em conjunto com os 

esforços na ampliação do atendimento elétrico, voltadas para o aprimoramento técnico 

dos fogões a lenha, buscando uma queima mais limpa e numa maior eficiência no 

processo, potencializando os impactos positivos sobre a redução das emissões locais e 

da degradação do meio ambiente.  

                                                
146 Segundo o MDS (2006), o monitoramento do maior programa social em curso do Brasil (Bolsa Família)  atinge 
0,206% do orçamento total. 
 



 206 

Outra ação não menos importante deve ser incorporada, relacionando a questão da 

eficiência energética tanto no uso147 quanto nos equipamentos à expansão do acesso. 

Tendo em vista que o desafio não apenas do governo brasileiro de expandir o acesso a 

regiões remotas na região Norte e Nordeste do país, como do governo da China na 

região Oeste, sendo que tais localidades tendem a ser atendida por painéis solares ou 

numa conjugação híbrida com geradores diesel, a incorporação de ações nesta direção 

podem potencializar a aquisição de eletrodomésticos, assim como um melhor 

balanceamento entre trabalho e lazer, considerando a possibilidade de maximização do 

tempo de uso da iluminação para leitura a noite, da TV para acesso à informação, entre 

outros.  

A confiabilidade do sistema é umas das maiores preocupações na aérea de 

eletrificação rural, tendo em vista que os benefícios são limitados quando é recorrente a 

queda do fornecimento ou inoperância do painel fotovoltaico148. Na Índia, onde é 

recorrente blackout, é evidente a baixa confiabilidade do sistema, validando o 

comportamento de manutenção do consumo de querosene. A incorporação de ações de 

eficiência pode auxiliar no aumento da segurança de continuidade do fornecimento de 

energia, possibilitando a substituição de utilização, quase que definitiva, de velas, 

baterias e querosene. Verifica-se, assim, que no caso da África do Sul, China e Índia o 

acesso à energia elétrica de forma regular, particularmente para a população de menor 

renda, restringiu-se a ser mais uma opção energética, limitando, assim, seu potencial de 

melhoria na qualidade de vida. 

Deve-se observar que a relação entre o consumo energético e a renda indica que o 

acesso a uma determinada quantidade de energia é imprescindível para resolver os 

problemas de desigualdade social e econômica, além de assegurar a busca pelo 

desenvolvimento sustentável. O percentual da renda destinado ao pagamento da sua 

cesta energética para as famílias de perfil de baixo nível de desenvolvimento sócio-

econômico é em torno de 20%, como no caso brasileiro. E ainda, o gasto com a cesta 

                                                
147 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. Neste contexto, 
dentre os principais usos finais produtivos da energia elétrica em áreas rurais e/ou isoladas se insere o bombeamento 
de água para irrigação, entretanto observa-se uma ausência de preocupação governamental sobre tal questão. Um dos 
principais itens de compra da população rural, após o acesso à energia elétrica refere-se a moto bomba, no entanto 
preconiza-se aquelas de menor investimento inicial, na qual possui um baixo rendimento elétrico e hídrico. 
148 Deve-se destacar que, quando possível, deve-se priorizar a extensão de rede no atendimento elétrico, pois esta 
solução possibilita uma maior confiabilidade no atendimento, potencializando os impactos positivos do acesso à 
energia elétrica regular e segura. Neste contexto, a orientação atual do Ministério de Minas e Energia, no âmbito do 
Programa Luz para Todos, é acertada quando preconiza a referida rota. Naturalmente, existem casos específicos onde 
esta rota não é viável, abrindo espaço para outras tecnologias possam ser aplicadas. 
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energética aumenta quando a renda aumenta, entretanto não proporcionalmente. 

Paralelamente, as famílias de baixa renda ao aumentar sua renda demandam por 

serviços mais modernos de fornecimento de energia, porém a transição de fontes de 

energia, como querosene, diesel, biomassa, entre outros, para energia elétrica não é um 

processo linear, como no caso da Índia e da China, onde a energia elétrica possui uma 

participação residual, entre as outras fontes. 

É largamente difundido que a eletricidade substitui o uso de biomassa, entretanto as 

famílias de baixa renda tendem a usar a eletricidade de maneira seletiva, especialmente 

para iluminação e comunicação. Em geral, as famílias continuam utilizando lenha e 

carvão para cocção e outros combustíveis fósseis como GLP e querosene para 

iluminação. A transição para modernas fontes de energia está baseada principalmente na 

disponibilidade do recurso, na capacidade de pagamento, nas preferências culturais149 e, 

também, na confiabilidade do sistema como no caso indiano e chinês. Cabe salientar 

que a baixa qualidade de fornecimento de energia elétrica, induz as famílias a reduzir a 

velocidade na transição de fontes tradicionais para fontes modernas de energia. 

A distribuição de renda é o resultado de complexos processos econômicos. As 

rendas dos indivíduos dependem da renda de seus ativos e de suas próprias atividades 

correntes. A renda dos ativos é função da posse dos ativos e da taxa de retorno sobre os 

ativos, e a renda derivada de atividades correntes depende, da mesma forma, da 

quantidade e do retorno sobre o emprego (ou auto-emprego), sendo o retorno sobre o 

emprego uma função do nível de educação e habilidades do indivíduo. As informações 

apresentadas indicam que o acesso à energia elétrica per se não é suficiente para 

alavancar a renda da população beneficiada. 

Para a economia como um todo a distribuição de renda, então, dependerá da 

distribuição de ativos, da distribuição de capital humano e dos retornos de ambos. 

Atualmente no Brasil 48% da renda vão para os 10% mais ricos da população e apenas 

0,8% da renda total destina-se aos 10% mais pobres. Na Índia 25% da renda vão para os 

10% mais ricos e 4,1% da renda total vão para os 10% mais pobres. 

A distribuição de renda, em geral, é determinada por fatores herdados do passado, 

em especial do capital monetário e do capital humano. A menos que haja políticas 

publicas destinadas (re)distribuição de ativos, juntamente com políticas de 

melhoramento do capital humano, pouco pode se esperar na distribuição de renda, em 

especial num curto espaço de tempo. Novamente, a energia é considerada um bem 

                                                
149 Em alguns casos, a tradição determina a escolha da fonte de energia independentemente da renda. Por exemplo, 
na Índia, famílias de mais alta renda estocam lenha na residência para o preparo de um tipo de pão regional. 



 208 

básico para integração do ser humano ao desenvolvimento, sendo este um vetor de 

transformação social e econômico, que quando inserido em conjunto com outros 

instrumentos de políticas públicas é possibilitada uma melhor distribuição de renda.  

Entende-se que pequenos produtores de baixa renda não são capazes, geralmente, de 

fazer uso intensivo de energia, demorando para agregar novos equipamentos na 

produção. É apontado também que, suas propriedades se espalham por áreas muito 

distantes das redes elétricas, são de difícil acesso e muitas vezes sem estrada, 

constituindo um mercado que não compra e não cresce, cujo suprimento implica altos 

custos, sendo considerado pelas concessionárias como um mercado pouco rentável. Não 

basta a energia elétrica para gerar grandes mudanças sociais, pois outros fatores devem 

ser agregados. Considera-se que para haver o crescimento econômico significativo, há 

necessidade de outros investimentos como infra-estrutura de produção, qualificação, 

educação, crédito, comercialização, transporte, vias de acesso, acesso aos mercados, 

entre outros. 

Encorajar a eletrificação rural é meritório, particularmente sob a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e na redução da pobreza, especialmente no meio rural, por 

outro lado os entes públicos devem refletir e agir sobre seus conceitos e práticas de 

políticas públicas, entendendo que o desenvolvimento sustentável deve ser visto como 

uma jornada e não como um destino.   

O movimento de expansão do atendimento elétrico no meio rural em anos recentes 

se constitui num vetor de promoção ao desenvolvimento econômico e social de 

populações até então desprovidas do acesso à energia elétrica. Isto posto, o processo de 

avaliação de impacto do investimento público na área social é de fundamental 

importância para retro-alimentar o planejamento com as inspirações oferecidas pela 

busca de um desenvolvimento mais sustentável, podendo apontar caminhos mais 

eficazes para a redução das desigualdades e conseqüente melhoria da qualidade de vida 

população rural. A avaliação da efetividade das políticas públicas relativas à 

eletrificação rural permite que essas ações sejam repensadas de forma a reforçar o 

caráter sustentável do planejamento e a própria característica inclusiva que a energia 

pode assumir frente aos outros aspectos envolvidos na melhoria da qualidade de vida.  

Entende-se que os esforços no sentido de universalizar o atendimento elétrico 

caminham em direção de melhorar a qualidade de vida da população rural, sendo esta 

uma decisão eminentemente política, assumida, assim, como de caráter estratégico, 

sendo a avaliação um relevante instrumento de apoio, considerando este um dos 
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principais argumentos necessários para a continuidade de tais ações, sob a ótica de 

política pública. Abri-se, assim, uma oportunidade para que os entes governamentais 

possam se articular em busca da aceleração e aprofundamento das melhorias da 

população atendida, fazendo jus a desafio ético de incluí-las. 
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CAPÍTULO VI: Caracterização e Avaliação da Pobreza Energética    

6.1 – Introdução 

 
Em países extremante desiguais e relativamente ricos a redução da desigualdade 

pode ser uma estratégia importante para a erradicação da pobreza. A implementação de 

políticas de erradicação da pobreza, porém, é uma tarefa complexa e demanda 

conhecimentos sobre as pessoas que são afetadas por elas (IPEA, 2001b). Existe, hoje, 

um volume razoável de estudos sobre aqueles em situação de pobreza e suas 

características, entretanto, insuficiente quando se expande a idéia da pobreza para além 

dos limites de renda, em particular no contexto energético. 

Um dos grandes desafios ao se debruçar sobre a questão da pobreza energética, sob 

a perspectiva de análise, refere-se à ausência ou insuficiência de dados, impondo ao 

investigador buscar soluções alternativas na busca do entendimento da realidade 

energética das famílias, particularmente na área rural dos países. Assim sendo, fez-se 

necessário levantamento de informações de campo, havendo, assim, duas pesquisas, 

sendo a primeira relacionada ao Brasil (21 estados) e a segunda restrita a Bacia do Acre, 

possibilitando avaliar, metodologicamente, do geral para o particular. O objetivo 

primário é empregar o conceito analítico da linha de pobreza energética, aprimorando 

seu conceito à luz da realidade brasileira, empregando, adicionalmente, um arcabouço 

descritivo que possibilite avaliar a efetividade dos esforços recentes no Brasil na 

expansão do acesso elétrico, com base na evidência empírica. 

 

6.2 – Vulnerabilidade Energética 

6.2.1 Contexto da Vulnerabilidade Energética 

 

 Alves (2006) destaca que esta incorporação da noção de vulnerabilidade teve 

forte influência de organismos internacionais, como as Nações Unidas, o Banco 

Mundial e o Bird. Os enfoques tradicionais sobre pobreza e seus métodos de 

mensuração, baseados exclusivamente no nível de renda monetária e em medidas fixas, 

como a linha de pobreza são insuficientes por não abordarem questões relacionadas à 

insegurança e a exposição a riscos e perturbações provocadas por eventos ou mudanças 

econômicas o que nos remete a uma visão mais ampla sobre as condições de vida dos 

grupos sociais mais pobres, considerando, ao mesmo tempo, a disponibilidade de 

recursos e estratégias das próprias famílias para enfrentarem os impactos que as afetam. 
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A noção de vulnerabilidade também tem se tornado um foco central para as 

comunidades científicas de mudança ambiental e sustentabilidade (IHDP, IGBP, 

IPCC1) e uma categoria analítica importante para instituições internacionais, como 

algumas agências das Nações Unidas (Pnud, Pnuma, FAO2) e o Banco Mundial. 

Existe uma relação direta entre exposição a riscos ambientais e precariedade de 

acesso a serviços públicos. A própria ausência de infra-estrutura urbana (água, esgoto, 

coleta de lixo, canalização de córregos, acesso à energia elétrica, etc) expõe as 

populações residentes nestas áreas a riscos ambientais, como por exemplo, as doenças 

de veiculação hídrica. Portanto, há uma tendência de os grupos de baixa renda residir 

em áreas com más condições urbanísticas e sanitárias e em situações de risco e 

degradação ambiental.   

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climática (IPCC) define vulnerabilidade, 

no relatório síntese do quarto relatório de avaliação (IPCC, 2007), como a 

suscetibilidade de ser danificado. Vulnerabilidade à mudança do clima é o grau em que 

um sistema é suscetível ou incapaz de lidar com os efeitos adversos da mudança do 

clima, incluindo variabilidade do clima e extremos. A vulnerabilidade é uma função do 

caráter, magnitude e taxa da variação do clima a que um sistema é exposto, sua 

sensibilidade, e sua capacidade adaptativa.  

A vulnerabilidade é algo inerente a uma população determinada, e variará de acordo 

com suas possibilidades culturais, sociais e econômicas. Segundo o IPCC (2001), 

aqueles que possuem menos recursos serão os que mais dificilmente se adaptarão e, 

portanto, são os mais vulneráveis. A capacidade de adaptação é dada pela riqueza, 

tecnologia, educação, informação, habilidades, infra-estrutura, acesso a recursos e 

capacidade de gestão. Nobre (2008) complementa afirmando que a adaptação refere-se 

ao ajustamento de sistemas naturais ou humanos em resposta às mudanças climáticas 

reais ou esperadas, ou seus efeitos , qual regula ou explora oportunidades benéficas. 

Krug (2008) pondera que vulnerabilidade refere-se ao grau em que um sistema é 

suscetível aos impactos negativos da mudança do clima. Adaptação e vulnerabilidade 

são conceitos relacionados, já que vulnerabilidade de um sistema é determinada por sua 

capacidade adptativa: quanto maior esta capacidade, menor sua vulnerabilidade. Krug 

(2008) ainda afirma que o processo de adaptação começa com uma avaliação das 

vulnerabilidades, que relaciona os impactos esperados da mudança do clima com as 

realidades social, ambiental e econômica de uma região, levando, assim, à identificação 

das necessidades e prioridades de ação. A avaliação das vulnerabilidades permite com 
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que a sociedade inicie um processo de adaptação dentro do contexto de suas realidades 

econômica, técnica e social. O ciclo termina com a implementação das ações 

identificadas. 

A vulnerabilidade possui diversas faces, no contexto das mudanças climáticas, 

havendo hoje maior destaque para a vulnerabilidade ambiental e social. Segundo Alves 

(2006), a vulnerabilidade socioambiental pode ser definida como a coexistência ou 

sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação 

(vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade 

ambiental).  

As situações de vulnerabilidade na contexto do objeto de estudo particular da área  

Bacia do Rio Acre, envolvem diversas dimensões de análise, abordando tanto aspectos 

climáticos e ecológicos como outros de natureza econômica e social, muitos deles no 

contexto da falta de acesso a energia.  

Na abordagem com maior inclinação sociológica sobre o tema (MOSER, 1998; 

KAZTMAN et al., 1999), a vulnerabilidade social é analisada em relação a indivíduos, 

famílias ou grupos sociais. Neste sentido a pesquisa em campo sobre as condições de 

vida de grupos populacionais ribeirinhos na Bacia do Rio Acre, faz-se necessária como 

forma de interpretar in loco a realidade estuda inserida no seu contexto sócio-

energético.  

Cabe observar que as mudanças climáticas não são o objeto de estudo deste 

trabalho, mas se inserem como pano de fundo, quando abordada a questão do não 

atendimento elétrico das populações isoladas, particularmente na região Amazônica, 

considerando os riscos que são expostos, no contexto de vulnerabilidades múltiplas, 

onde se incorpora a questão da vulnerabilidade energética e, como desdobramento, a 

pobreza energética. 

6.3  - Pobreza Energética    

6.3.1 Contexto da Pobreza Energética  

A literatura econômica considera a pobreza, na sua dimensão particular, a 

insuficiência de renda, isto é, há pobreza apenas na medida em que existem famílias 

vivendo com renda familiar per capita inferior ao nível mínimo necessário para que 

possam satisfazer suas necessidades mais básicas. Neste sentido, a magnitude da 

pobreza está diretamente relacionada ao número de pessoas vivendo em famílias com 
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renda per capita abaixo da linha de pobreza e à distância entre a renda per capita de 

cada família em situação de pobreza e a linha de pobreza150. 

O entendimento da pobreza não deve se limitar a questão da renda, i.e., a pobreza é 

múltipla e se estende a outras esferas. Apesar de ser tratada de forma recorrente como 

derivada da insuficiência de renda, a pobreza deve ser entendida como um fenômeno 

multidimensional, podendo ser sub-dividida nas seguintes áreas: 

- Fraqueza física (sub-nutrição, ausência de força, saúde precária, incapacidade, 

alta taxa de dependência dos adultos ativos); 

- Isolamento (localidade isolada, ignorância, ausência do acesso a informação ou 

conhecimento); 

- Renda (insuficiência de renda); 

- Energética (insuficiência ou ausência do fornecimento de energia); 

- Vulnerabilidade (aumento da exposição a riscos de desastres naturais); 

- Impotência (escolhas, adaptação). 

 

Naturalmente as faces da pobreza não se limitam ao exposto, porém são fortemente 

retratadas quando consideradas a insuficiência de renda e de escolhas, sendo incipiente 

a questão energética. Deve-se reconhecer que existem pobrezas de diferentes tipos no 

mundo, afetando as pessoas de forma distinta, provocada por diversas causas, e 

requerendo políticas públicas também distintas.  

Energia é um ingrediente essencial para o desenvolvimento, sendo esta uma das 

aspirações fundamentais dos países da América Latina, Ásia e África. O consumo de 

energia pode ser utilizado como um indicador da importância dos problemas que afetam 

tais regiões, onde se encontram 70% da população mundial (GOLDEMBERG, 1998).  

Nos países em desenvolvimento, particularmente os mais aqueles em insuficiência 

de renda, quando comparados aos países desenvolvidos, as condições sociais são mais 

agravantes, tendo em vista que a expectativa de vida é 30% menor, mortalidade infantil 

é superior a 60 por 1.000 nascimentos, analfabetismos supera a taxa de 20%, numero 

médio de filhos é superior a dois, entre outras questões. 

                                                
150 Linha de pobreza de renda pode ser conceituada como nível de renda que define a população pobre de um país. 
Geralmente, se considera um determinado nível de consumo de bens essenciais e quanto esse conjunto representa em 
termos monetários. Aqueles que recebem menos do que tal montante em dinheiro estariam abaixo da linha de 
pobreza. Barros, Henriques & Mendonça (2000) desenvolveram endogenamente a linha de indigência como uma 
referência à estrutura de custos de uma cesta alimentar, regionalmente definida, que contemple as necessidades de 
consumo calórico mínimo de um indivíduo, sendo de R$ 76,36. Ainda no mesmo trabalho os autores assumiram que 
a Linha de Pobreza é calculada como um múltiplo da Linha de Indigência, considerando os gastos com alimentação 
como uma parte dos gastos totais mínimos, referentes, entre outros, a vestuário, habitação, e transporte, chegando ao 
valor de R$ 152,73. Outros autores utilizam como referência o ½ salário mínimo como patamar da Linha de Pobreza 
(R$ 130) ou, ainda, US$ 1/dia per capita (R$ 90).   
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A pobreza deve ser o foco de um conjunto de políticas públicas específicas, não 

apenas no sentido de mitigá-la, mas sim erradicá-la. Mais ainda, observa-se que o 

contingente de pessoas em situação de extrema pobreza ainda é alto, atingindo uma 

população de 16 milhões de brasileiros (IBGE, 2010). A ausência de acesso a fontes 

modernas de energia agravam a pobreza, especialmente no campo, onde as 

oportunidades são escassas, tornando a população do campo impotente diante da sua 

exclusão social. 

O estabelecimento de políticas públicas buscando a erradicação da pobreza deve 

perpassar a ampliação do acesso à energia, em particular à energia elétrica, 

considerando principalmente suas inter-relações sociais. Como parte das Metas do 

Milênio, as Nações Unidas reconhecem explicitamente que o acesso aos serviços 

energéticos é um elemento chave para o desenvolvimento sustentável. 

Sob esta questão é determinante definir o que é pobreza energética. Na literatura não 

existe consenso sobre a questão, particularmente, em como aborda-lá. Algumas 

instituições internacionais utilizam o conceito de pobre energético para aquele que não 

possui acesso à energia elétrica de forma regular e segura, fazendo uso intensivo de 

combustíveis sólidos. Outras instituições consideram a pobreza energética como a 

relação entre o dispêndio mensal da família com energéticos em relação a sua renda, 

sendo considerado pobre energético aquele que gasta acima de 10% da sua renda para 

fins energéticos, sendo esta a linha de pobreza energética151.  

A terceira abordagem busca estimar as necessidades energéticas básicas, 

determinando, assim, o aporte energético requerido para estar incluso no conceito de 

pobreza energética. O resultado da estimativa feita por Goldemberg et alli (1985) de 

energia direta por unidade de tempo para atender as necessidades energéticas diretas 

básicas era de 500 watt per capita, considerando o consumo indireto o resultado final 

atinge 1.000 watt per capita. Pachauri e Spreng, (2004) estimaram para o caso da Índia o 

montante de 500 watt per capita para necessidade energéticas diretas e indiretas básicas. 

Os cálculos são arbitrários considerando o tipo da fonte energética, o equipamento 

(fogão, lâmpadas, etc), suas dimensões, eficiência e intensidade de uso. Em 1980, na 

Índia, o montante era determinado de forma normativa, para fins de planejamento 

energético, que 30 watt de energia útil era necessário para atender as necessidade 

básicas energéticas per capita para cocção. Similarmente, para aquecimento 

                                                
151 O governo do Reino Unido considera o indivíduo em situação de pobreza energética, aquele que gasta mais de 
10% da sua renda para uso energético. Tal abordagem foi utilizada por Foster, Ter e Wodon (2000) na Guatemala 
com o objetivo de se construir a linha de pobreza de combustível. 
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estabeleceu-se 1,5 watt per capita para as necessidades básicas energéticas para 

iluminação e mais 1,5 watt per capita para as necessidades básicas energéticas para 

aquecimento. 

Na primeira abordagem, no entendimento da Agência Internacional de Energia 

(WEA, 2000), a pobreza energética é definida como a impossibilidade de escolha de 

serviços energéticos (em termos de confiabilidade, qualidade, segurança e proteção 

ambiental), em condições econômicas que dêem suporte ao desenvolvimento econômico 

e social das famílias e aos indivíduos. 

No mundo mais de 3 bilhões de pessoas dependem de combustíveis sólidos, 

incluindo biomassa (esterco, lenha e resíduos agrícolas) e carvão, para atender a maioria 

das suas necessidades energéticas básicas, como: cocção, aquecimento de água e 

aquecimento. As famílias que fazem uso de combustíveis sólidos de forma intensiva se 

colocam sob um dilema: não cozinhar com combustíveis sólidos e não ter a refeição 

cozida ou continuar a cozinhar com combustíveis sólidos e ser condenado a continua 

exposição aos efeitos nocivos da queima ineficiente152 dos combustíveis sólidos. 

Face à Figura 52, no âmbito da concepção de pobreza energética delineada pela 

Agência Internacional de Energia (WEA, 2000) e pela Organização Mundial da 

Saúde153 (WHO, 2006), constata-se que a pobreza energética concentra-se na África e 

no Sudeste asiático, apesar dos esforços recentes desta última região na busca de reduzir 

a ausência do fornecimento de energia elétrica. Por outro lado, cabe observar que 

questões como concentração de renda podem modificar a interpretação das informações 

apresentadas, i.e., a forte concentração de renda de um país pode mascarar 

desigualdades energéticas, necessitando, assim, de uma avaliação mais aprofundada, 

tendo em vista que a utilização de dados agregados não possibilita tal investigação.  

  

                                                
152 A utilização da queima aberta (fogueira) ou a utilização de fogões tradicionais internos de baixo rendimento cria 
um conjunto de centenas de poluentes, primeiramente monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, benzeno, 
butadieno, entre muitos outros compostos químicos nocivos para a saúde. No dia a dia as mulheres e suas crianças 
respiram quantidades de fumaça equivalentes a consumir dois maços de cigarros por o dia. Onde o carvão é usado, os 
agentes poluentes adicionais que podem ser encontrados poluentes são o enxofre, o arsênico, entre outros (World 
Health Organization, 2006). 
153 Segundo a World Health Organization (2006), a pobreza energética está relacionada com o consumo de 
combustíveis sólidos, sendo que quanto maior for a participação de combustíveis sólidos na cesta energética maior 
será a pobreza energética. 
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Fonte: World Health Organization (2006). 

Figura 52 – Pobreza Energética no Mundo   

 

Reconhece-se que o uso de biomassa, particularmente a lenha, está relacionado com 

inúmeros problemas ambientais, incluindo deflorestação comercial, perda de 

biodiversidade, mudanças climáticas e degradação do solo. A presença ou acirramento 

destes problemas ambientais pode incorrer na fragilização do meio de vida e da 

sustentabilidade das populações locais, podendo ser manifestado pela redução da 

qualidade de vida, sendo esta medida em termos sociais e econômicos, como por 

exemplo, aumento do custo oportunidade e maiores distâncias e tempo para a coleta de 

lenha, aumento dos custos energéticos alternativos, redução do tempo de cozimento e, 

portanto uma nutrição mais pobre, entre outros. 

Na segunda abordagem, alguns autores atentam que a construção da linha da 

pobreza energética como derivação da relação entre renda e gasto energético, não 

acrescenta um ganho na interpretação das informações. Mais ainda, sendo 

majoritariamente um fenômeno energético de países em desenvolvimento, não se 

limitando a tais, as localidades estudadas não necessariamente possuem uma economia 

monetizada, sendo a troca de produtos e serviços comum nestas regiões. 

Adicionalmente, boa parte do consumo energético da população de baixa renda, não 

necessita de dispêndios financeiros.   
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Nos países em desenvolvimento a biomassa é a principal fonte primária de energia 

para o uso doméstico154. O uso mais difundido refere-se a lenha, apesar da escassez 

crescente. Outras formas de biomassa são verificadas na literatura, como resíduo de 

plantações, esterco, entre outros (MADUBANSI & SHACKLETON, 2006). Na Índia 

onde existem 600 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica de forma regular e 

segura, na área rural a biomassa corresponde a 84% da cesta energética dos domicílios, 

sendo que esta informação é um demonstrativo do desafio a ser enfrentado155. 

Adicionalmente, a questão de se utilizar um percentual da renda destinado ao gasto 

energético não evidencia que o orçamento energético não apenas se relaciona com o 

tipo do combustível e seu preço, como também a eficiência e o custo dos equipamentos 

necessários para utilizar os energéticos.  

A terceira abordagem vem ganhando espaço na literatura, entretanto sua limitação se 

refere na arbitrariedade na construção dos montantes energéticos requeridos para 

atender as necessidades básicas, além dos múltiplos usos dos energéticos.  Como 

construir um limite inferior (mínimo) de consumo energético, ainda é um desafio, 

considerando, a complexidade inerente ao hábito de consumo e as particularidades entre 

países/regiões de clima, renda, produção, cultura, além da hierarquização das escolhas 

energéticas. Segundo Pachauri et alli (2004), a questão do aporte mínimo requerido, 

ainda, não é consensual. 

A última abordagem inclina-se a ser mais robusta, tendo em vista que no seu interior 

são feitas considerações sobre eficiência, intensidade do uso do equipamento, tamanho, 

sendo desta forma uma melhor aproximação das necessidades básicas energéticas 

quando comparada a uma simples percentagem ou a disponibilidade do acesso. Por 

outro lado, uma das suas restrições refere-se à limitação de dados energéticos 

desagregados e neste sentido este artigo se propõe a aperfeiçoar esta última abordagem 

realizando uma pesquisa de campo com o objetivo de ter dados fidedignos sobre o perfil 

energético de área rurais antes e após o acesso à energia elétrica de forma regular e 

segura, possibilitando, adicionalmente, por meio de instrumento analíticos, no contexto 

da pobreza energética, avaliar seus os reais efeitos.  

 

 

                                                
154  Na África Sub-Sahaariana a lenha e o carvão formam a base do consumo energético para a maioria da população 
rural, assim como para muitas áreas peri-urbanas e parte das áreas urbanas.  Em alguns países africanos como 
Zimbábue, Quênia, Moçambique, Tanzânia e África do Sul, a população rural utiliza largamente a lenha como sua 
fonte energética básica. 
155 Em termos comparativos, na China e na América Latina a biomassa corresponde a 72% e 44% da cesta energética 
dos domicílios, respectivamente. 
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6.3.2 Lógica da Pobreza Energética   

Antes de se estabelecer um conjunto de premissas que sustentem a construção do 

aporte energético mínimo, este deve, inevitavelmente, considerar que a pobreza se 

relaciona com a idéia de privação e, principalmente, que é inaceitável que qualquer 

pessoa ou família viva em condições inferiores a tal patamar de consumo energético. 

A discussão em torno da definição da pobreza energética parte da idéia que a 

pobreza em uma sociedade é inaceitável. A linha de pobreza define um mínimo e, 

havendo concordância sobre o princípio de que a existência de pessoas abaixo desse 

patamar é inaceitável, cabe esperar que seja empenhado pela sociedade os esforços 

necessários para que todas as pessoas possam ultrapassar este patamar mínimo.  

Outra consideração a ser feita refere-se a idéia de uma regra de distribuição. Para 

isso, assumi-se, primeiro, que, para todos os indivíduos, o bem estar resultante do 

acréscimo de uma quantidade adicional de um recurso qualquer decresce à medida que 

aumenta a quantidade deste recurso, tendo em vista que sua utilidade marginal é 

decrescente (IPEA, 2001b). Como é comum relacionar pobreza a insuficiência de renda, 

uma maneira de se entender essa idéia é pensar que para uma pessoa em situação de 

pobreza, uma unidade adicional de renda ou recurso energético é capaz de promover 

maior bem-estar do que um rico. E, portanto, a perda de uma unidade de renda ou 

recurso energético reduz mais o bem-estar de uma pessoa em situação de pobreza do 

que aquele indivíduo em situação de riqueza.   

Quando analisada a insuficiência de renda, é possível e meritório transferir a renda 

dos mais ricos para os mais pobres, inseridos no contexto de promoção de políticas de 

eqüidade, sendo que no momento que o indivíduo mais pobre atingir o nível de recursos 

do segundo mais pobre, ambos passam a receber a mesma quantidade de recursos, até 

atingirem o terceiro mais pobre, e, assim, continuamente. Na renda é recorrente a 

utilização de mecanismos de equalização que transfere dos mais ricos para os mais 

pobres sob o princípio da reparação. Entretanto, no que tange a iniqüidade energética, 

este mecanismo é, geralmente, negligenciado pelos formuladores do planejamento 

energético156. Birol (2007) reafirma tal questão quando atesta que os economistas da 

                                                
156 Apesar de não ser o objeto de estudo deste trabalho, é válido comentar sobre a questão da linha de riqueza 
energética, particularmente para os países desenvolvidos, onde poderia ser fortemente desincentivado pelos governos 
que a população consumisse acima de um determinado limite familiar ou per capita, sendo este um gesto de 
solidariedade as gerações, a luz das mudanças climáticas, reduzindo assim a pressão sobre o meio ambiente. Spreng 
(2005)  sugere como limite superior o consumo per capita de 2.000 W, sendo para o autor este patamar compatível 
com o conceito de desenvolvimento sustentável de longo prazo.  
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energia não tem se debruçado sobre os desafios da pobreza energética, em particular nos 

países mais pobres157. 

Na construção da linha de pobreza energética faz-se necessário definir quem é pobre 

(situação de pobreza), entretanto não existe concordância sobre qual seria o aporte 

energético mínimo. Na definição deste montante existe julgamento de valor a priori, 

sendo este necessário para se estabelecer a hierarquia das escolhas energéticas, dada a 

realidade a ser estudada. Esse mínimo para cada família ou indivíduo é um juízo de 

valor que, em sua formulação, geralmente leva em consideração as condições de vida 

dos demais indivíduos.   

Entender como as fontes são utilizadas é determinante para a construção da linha de 

pobreza energética, tendo em vista que o segmento a ser estudado, refere-se aqueles que 

se encontram em condições sócio-energética de vulnerabilidade. 

A Figura 53 ilustra a transição energética (fonte/função) em relação a renda, 

observando que para a população de menor renda sua demanda de serviços energéticos 

se restringe a cocção, aquecimento e iluminação, considerando que na ausência do 

acesso a fontes modernas de energia, tal população utiliza majoritariamente, biomassa, 

bateria e vela, limitando, assim, fortemente a melhoria de qualidade de vida e seu 

potencial produtivo. Sem uma intervenção pública, i.e., na ausência da expansão do 

acesso de energia elétrica, tal população estaria aprisionada na pobreza energética. 

 

 

 

                                                
157 Segundo Birol (2007), nos últimos cinco anos, menos que 20% dos artigos apresentados em uma das mais 
respeitadas revistas científicas em Energia (The Energy Journal) focaram os países em desenvolvimento, e somente 
uma pequena fração destes abordaram questões relacionadas a pobreza e energia. 
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       Fonte: IEA, 2002. 

Figura 53 – Transição Energética   

 

É possível indicar que com o aumento da renda, as famílias tendem a escolher fontes 

mais modernas de energia para cocção, aquecimento, iluminação e na utilização de 

eletrodomésticos. O quão rápido ocorrerá esta transição ainda é indefinido, i.e., tal 

comportamento depende da capacidade de pagamento, tanto quanto da disponibilidade 

do energético e de suas preferências culturais. Em geral, este processo é gradual e não 

necessariamente linear (IEA, 2004). Em determinadas regiões da África a lenha também 

é utilizada para iluminação externa do domicílio, sendo este serviço substituído 

gradualmente pela energia elétrica, quando o domicílio passa a ter acesso a energia 

elétrica. Nas regiões rurais, quentes e úmidas no Brasil, verifica-se a queima da lenha na 

parte externa do domicílio, durante a noite, este fato possui o intuito de afastar os 

mosquitos típicos da região. Este comportamento permanece inalterado, por questões 

culturais, mesmo após o acesso à energia elétrica de forma regular e segura158.  

 

6.4 Aspectos Metodológicos e Pesquisa de Campo  

 

Os efeitos dos programas sociais são identificados a partir de seus objetivos, 

correspondendo apenas a uma parte dos possíveis impactos. É possível que tais efeitos 
                                                
158 Com base em um estudo de avaliação do consumo de lenha em momentos antes e após a eletrificação, realizado 
na África do Sul, Mudubansi e Shackleton (2007) indicam, como parte dos resultados, que a lenha antes do acesso à 
energia elétrica era utilizada em 99% dos domicílios para cocção, 71% para aquecimento externo à residência e 29% 
como insumo do ferro de passar. Após o acesso à energia elétrica de forma regular e segura o consumo de lenha na 
cocção foi reduzido para 96% das residências, 5 % para aquecimento externo à residência e 0% como insumo do 
ferro de passar. 
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sejam os mais significativos e importantes, entretanto não se deve desconsiderar a 

possibilidade de que existam outros impactos diretos e indiretos das intervenções. E 

ainda, é necessário observar que os objetivos não necessariamente terão a mesma 

dimensão, considerando que em alguns casos podem ser contraditórios e/ou ambíguos, 

inseridos num contexto típico das ciências sociais aplicadas e, portanto, de realidade 

mutável. 

Como apresentado no Capítulo 4 deste trabalho, existem inúmeras abordagens 

metodológicas para a avaliação de intervenções sociais, sendo que, dada a disposição 

das informações e as suas condições operacionais, neste trabalho decidiu-se pela 

utilização do desenho experimental tradicional e aleatório, conjugando avaliações 

quantitativas e qualitativas de forma complementar, possibilitando, por um lado, maior 

robustez e, por outro, uma investigação mais assertiva na interpretação da realidade 

estudada, inserida no seu contexto social particular. 

Optou-se na construção de duas pesquisas de campo, sendo a primeira relacionada 

ao Brasil e a segunda restrita a Bacia do Rio Acre (Acre). Tais pesquisas se inserem em 

contextos diferentes, cabendo destacar que a primeira pesquisa está apoiada no interesse 

institucional da Eletrobrás Cepel em avaliar e monitorar os impactos na qualidade de 

vida da população após o acesso à energia elétrica, tendo uma linha de pesquisa no 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica desde o ano 2000 com este objetivo, onde o 

autor deste trabalho participa como pesquisador desde 2000 e como gerente do Projeto 

(Apoio ao Luz para Todos) desde 2002. A segunda pesquisa, realizada no Acre, com o 

objetivo de aprofundar o estudo, contou com apoio do Instituto Virtual Internacional de 

Mudanças Globais (IVIG/COPPE-UFRJ) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 

Acre (SEMA), onde o autor foi a campo coletar as informações primárias.  

A proposta de utilizar as duas pesquisas se insere no contexto de interpretar a 

realidade in loco, aproveitando-se da experiência de se “respirar” uma realidade 

distinta do cotidiano urbano de uma grande metrópole, assim como fazer uso de uma 

fértil base de dados, onde contêm uma gama de 23.000 questionários de campo. 

Vislumbrou-se, assim, a oportunidade de se avaliar do geral para o particular, i.e., dos 

dados Brasil para a pesquisa de campo no Acre, tendo como pano de fundo a 

temporalidade e o contexto dos Programas públicos que possibilitaram a expansão do 

atendimento elétrico no país. Isto posto, este trabalho é dividido em duas partes, sendo 

que a primeira se atêm aos dados do Brasil e a segunda aos dados do Estado do Acre. 
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6.4.1. Levantamento de dados Brasil  

 

Na estruturação da etapa de coleta de dados foram consideradas algumas 

especificidades importantes, quais sejam: a elaboração do questionário e sua aplicação, 

e a especificação da necessidade de análise de dados em diferentes etapas no tempo e 

em diferentes amostras, estando distribuídas em 21 Unidades da Federação. Cada 

propriedade rural é investigada por meio de um questionário, contemplando um grande 

conjunto de informações sob os aspectos econômico, social, técnico e ambiental. O 

questionário é subdividido nas seguintes áreas de informação: Identificação da 

propriedade e do proprietário (ou responsável); Caracterização básica da propriedade; 

Caracterização da residência principal; Nível de vida; Informações econômico-

familiares; Recursos produtivos; Questões ambientais e Energia.  

Além de ter sido percebida a necessidade da sensibilidade individual e local da 

aplicação do questionário, foi estabelecido, metodologicamente, que os dados também 

deveriam apresentar sensibilidade temporal para que os efeitos pudessem ser 

comparados. A avaliação foi feita no decorrer do tempo, em dois momentos. A fase ex-

ante é referente às condições das propriedades antes do início da eletrificação; e a fase 

ex-post, ao período de pelo menos 2 anos após a eletrificação. O questionário foi 

aplicado em 21 Unidades da Federação em ambas as fases.  

A Figura 54 a seguir, apresenta de forma esquemática as fases da pesquisa de campo 

e seu horizonte temporal, e a Figura 55 destaca o mapa com os estados que participaram 

da pesquisa de campo. 
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            Fonte: Elaboração própria. 

Figura 54 – Seqüência Metodológica dos Estudos 

 

            Fonte: Elaboração própria. 

Figura 55 – Distribuição das Unidades Federativas Pesquisadas – Brasil 
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Isto posto, foi realizada a coleta de informações para compor o diagnóstico 

energético da população antes do acesso à energia elétrica de forma regular e segura e 

outra coleta, 2 anos após a primeira coleta.  

Como destacado no item 5.2.4.1 deste trabalho, os dados da pesquisa de campo 

foram coletados e tabulados pela entidade prestadora de serviços, a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio), contratada pela Eletrobrás. Essa 

entidade prestadora de serviços foi responsável pela determinação do plano amostral, 

pela execução da pesquisa de campo, pela representatividade e confiabilidade dos 

dados, pela tabulação/organização das informações e pelo envio da base de dados para a 

Eletrobrás/CEPEL. 

a pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de questionários 

estruturados, no período de abril a maio de 2003, na fase anterior a implementação da 

eletrificação rural e no período de novembro a dezembro de 2004, na fase após a 

implementação da eletrificação rural. Preliminarmente à visita a campo, o entrevistador 

foi submetido ao treinamento sobre dos objetivos da pesquisa, a metodologia do 

trabalho a ser implementado e sobre o preenchimento dos questionários. A amostra 

pesquisada foi considerada como sendo representativa para o universo em questão dos 

beneficiários. Inicialmente trabalhou-se com cerca de 23.000 questionários de campo, 

sendo que operacionalmente utilizou-se 20.547 questionários de campo. Determinou-se 

a aleatoriedade da amostra, sendo utilizados 8.813 e 9.559 questionários na primeira e 

segunda fase de coleta de informações de campo, garantindo um nível de confiabilidade 

acima de 95% para as inferências tiradas a partir do resultado da pesquisa. 

A existência de fatores externos não pode ser considerado um impedimento no 

processo de avaliação dos resultados no âmbito das ações governamentais na promoção 

do acesso à energia elétrica. Apesar de ser mais onerosa e demandar maior tempo, por 

outro lado, sendo mais robusta, recomenda-se metodologicamente um desenho 

experimental aleatório da amostra, em conjunto com uma amostra de controle. Esta 

amostra de controle deve apresentar características similares a população que terá a 

intervenção, como por exemplo: demográficas, geográficas, sociais, ambientais, 

econômicas, energéticas, etc. Estritamente, a única diferença entre as amostras deve ser 

um grupo terá a intervenção e o outro não.  

Assim sendo, no trabalho de campo foi inserida a amostra controle em ambas as 

fases, buscando isolar outros efeitos, além do acesso à energia elétrica. Este 
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procedimento possibilita uma investigação mais assertiva dos reais efeitos do acesso à 

energia elétrica da população estudada (Figura 56). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 56 – Modelo Esquemático de Pesquisa  

 

Cabe observar que o planejamento amostral foi realizado que, dentre outros 

objetivos, foi previsto que a amostra fosse estratificada para cada região do estado 

analisado, de forma que pudessem representar o universo da população. Conjuntamente, 

faz-se necessário destacar que as amostras eletrificada e controle, possuem níveis de 

desenvolvimento semelhantes, possibilitando, assim, comparações mais assertivas sobre 

os desdobramentos da pobreza energética entre suas respectivas amostras. 

Por fim, é importante ressaltar que o autor deste trabalho coordenou e participou no 

desenvolvimento da metodologia e das análises expostas para a avaliação do Programa 

Luz no Campo, no âmbito do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Eletrobras 

Cepel). 

 

6.4.2. Levantamento de dados Bacia do Rio Acre   

O estudo das várias dimensões que compõem a vulnerabilidade da bacia 

hidrográfica, de certa forma faz o resgate de uma perspectiva mais abrangente de 

realidade, que há muito se perdeu no decorrer da evolução das ciências sociais e 

humanas, dada a profunda setorização dos saberes específicos (SENA et alli, 2010). 
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A busca de uma sociedade equânime e sustentável deve, certamente levar em 

conta todas as implicações dos modelos econômicos que direcionam padrões 

diferenciados de exploração dos recursos naturais. A Amazônia Brasileira é um 

exemplo típico de um modelo concentrador e desigual, onde, muitas vezes a degradação 

ambiental é resultado da exploração dos recursos naturais sem a devida internalização 

dos benefícios pela sociedade local e regional. 

As diferentes dimensões da vulnerabilidade são, antes de tudo, um reflexo de 

como a humanidade pode se apropriar de recursos como a terra, a água e até mesmo 

comprometer o equilíbrio do clima, sem que haja como contrapartida os benefícios 

sociais que deveriam acontecer.  Neste contexto, é importante salientar a especificidade 

do levantamento primário proposto, que tem como eixo teórico o conceito de 

vulnerabilidade energética, tendo como desdobramento o conceito de pobreza 

energética como uma de suas variáveis.  

Além do trabalho de ampla pesquisa de campo, inserido no contexto da realidade 

do Brasil, fez-se presente a necessidade da pesquisa de campo adicional, com o intuito 

principal de levantamento primário de dados relacionados ao acesso à  de energia 

elétrica na Bacia do Rio do Acre, conjuntamente com objetivos paralelos de avaliar in 

loco como o acesso e o uso da energia elétrica (Programa Luz para Todos) impactou na 

melhoria da qualidade de vida na população estudada. 

Com este propósito foi elaborado um questionário de campo (Anexo 01), tendo 

questões estruturadas e semi-estruturadas com o objetivo de elencar as informações a 

serem coletadas em campo. Dentre os aspectos de escolha para a área de estudo, cabe 

destacar as principais razões, são elas: 

 

• Região com grande déficit de cobertura elétrica em 2009; 

• Atualmente o grande desafio do Programa Luz para Todos é atender a 

região Norte do país; 

• Localidades possibilitam verificação de quem ainda não possui acesso à 

energia elétrica, utilizando amostra de controle; 

• Localidade com maior grau de antropização (alto e baixo Acre) 

• Localidades com perfil sócio-econômico muito semelhante; 

• Região que representa uma possível ponta de lança de um processo de 

ocupação presente na Amazônia (oeste do Arco do Desflorestamento da 

Amazônia); 
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Há que ressaltar como facilitador, no contexto para a escolha da área, o acordo de 

cooperação entre a COPPE/UFRJ e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre 

(SEMA), sendo este instrumento fundamental para a realização do trabalho de campo. 

Não foi negligenciado como argumento, considerando o contexto futuro da região 

escolhida, tendo em vista a possibilidade de se tornar um futuro corredor de importação 

de energia elétrica (Peru – Brasil), conjuntamente, a perspectiva de se desenvolver um 

corredor de exportação via pacífico da produção de soja, cana-de-açúcar, carne e 

madeira não certificada. 

Não devem ser subestimadas algumas considerações a respeito das dificuldades 

inerentes a universalização do acesso à energia elétrica no Acre, i.e., tal estado possui 

152.581 km2 de área, sendo esta 3,49 vezes maior que o Rio de Janeiro, observando que 

46% da área total do Estado do Acre é composta por área de natural proteção. O Estado 

possui uma baixa densidade demográfica de 4,52 habitantes por km2, próxima a 

densidade do 3,28 habitantes por km2 do Canadá. Uma das variáveis centrais analisadas 

no processo de eletrificação para avaliar a viabilidade técnica e econômica do projeto 

pela concessionária refere-se ao grau de dispersão da população, i.e., quanto mais 

dispersa, ceteris paribus, menor a atratividade para a concessionária. Conjuntamente, a 

renda per capita anual é baixa (R$ 8.789), indicando pouco potencial de crescimento 

futuro, tendo forte concentração da população na área urbana, sendo de 71% (SEPLAN, 

2009). Soma-se, ainda, a baixa capacidade de investimento da concessionária para a 

expansão do atendimento. Tais informações trazem à tona o grande esforço necessário 

pelos entes responsáveis na busca da universalização do atendimento.  

Adicionalmente, a Tabela 21 apresenta os resultados físicos dos Programas Luz no 

Campo, PRODEEM e Luz para Todos no Estado do Acre, onde é possível observar o 

grande salto dado pelo Programa Luz para Todos, considerando que foram atendidas até 

2009 o contingente de 23.473 famílias no estado, enquanto o Programa Luz no Campo 

atingiu 2.013 famílias beneficiadas. 
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Tabela 23 - Resultado Físicos dos Programas de Eletrificação no Estado do Acre  

 
   Fonte: SEPLAN, 2009. 

 

Apesar do rápido avanço nos últimos 8 anos, o atual desafio é como atender as 

comunidades na região Amazônica brasileira, onde as distâncias são enormes, atingindo 

58% do território nacional, com baixa densidade e, recorrentemente, havendo 

impedimentos legais, ambientais e operacionais na utilização de tecnologias 

convencionais de extensão de rede.  

Segundo a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia (MME), estima-se que em 

2006 cerca de 500.000 famílias159 ainda não tenham sido atendidas pelo Programa. 

Cabendo destacar que dentre tais, 300.000 famílias serão atendidas por outras formas de 
                                                
159 Este número ainda é impreciso, pois outras fontes chegam a afirmar um montante entre 4 a 10 milhões de pessoas 
na Amazônia, estando estas em localidades isoladas sem acesso à energia elétrica. Em geral estão em pequenas vilas 
de pescadores ocultas na floresta, a qual só se chega de barco. Segundo Di Lascio, Pioch & Rodrigues (2006) na 
Amazônia encontram-se 3,8 milhões de pessoas sem atendimento, sendo que 3 milhões estariam em condições de 
serem atendidas via extensão de rede. Dentre as restantes, 275.000 pessoas encontram-se extremamente isoladas que 
poderão ser supridas, majoritariamente, por sistemas fotovoltaicos. Outras 500.000 pessoas estariam distribuídas em 
vilarejos podendo ser atendida por unidade geradora via minirrede. 
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atendimento, sendo alternativas ou renováveis (sistemas descentralizados ou 

individuais). No tocante aos custos, Di Lascio & Barreto (2009) pondera que os valores 

necessários para universalizar apenas a Amazônia rural correspondem a US$ 4,67 

bilhões, tendo ainda um acréscimo anual US$ 273 milhões por ano, pertinente aos 

custos operacionais. 

Atender eletricamente a Amazônia não é trivial, ao contrário é um desafio enorme, 

seja pelos recursos financeiros despendidos, seja pelas intempéries climáticas, seja pelo 

desconhecimento do mercado pelas concessionárias, seja por outras opções 

tecnológicas, até então distantes do modus operandi da concessionária, seja pelas 

restrições operacionais de mão-de-obra local e de logística, seja pelas restrições 

ambientais, entre várias outras restrições.  

Conjuntamente, destaca-se que a lenha ainda faz parte da cesta energética das 

populações isoladas, mesmo, quando tendo acesso à energia elétrica, para fins de 

informação, iluminação e produtivo, e de GLP, para cocção. A transição para fontes 

modernas de energia não é imediata. Segundo Pereira, Freitas & Silva (2010), uma das 

lacunas ainda a ser preenchida, refere-se ao incentivo ao desenvolvimento e utilização 

de fogões a lenha mais eficientes (eco-fogões) para as populações isoladas. 

Deve-se destacar o intuito de se resgatar um déficit social secular no Brasil: o 

direito de se ter acesso à energia elétrica, reduzindo, assim, a pressão para a predação 

ambiental e na descontinuidade do seu aprisionamento energético as suas opções 

restritas aos combustíveis fósseis e a lenha.  

Quando destacadas as informações do Estado do Acre, com base nas informações 

da PNAD (IBGE, 2008), é possível afirmar que o serviço de iluminação elétrica possui 

uma penetração de 94,30% dos domicílios, entretanto tais dados não evidenciam a 

questão do atendimento rural, particularmente em regiões isoladas do Acre. Tais dados 

reforçam o déficit social ainda presente e a necessidade de políticas públicas 

direcionadas para a universalização da cobertura de tais serviços 

Circunscrito a área de estudo, a bacia do Rio Acre localiza-se na Amazônia Sul-

Ocidental na fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru, abrangendo áreas do 

departamento peruano de Madre de Dios, o estado brasileiro do Acre e o departamento 

boliviano de Pando (Figura 57).  

 



 230 

 
 Fonte: SENA, J. A.; PEREIRA, M. G.; FREITAS, M. A. V. & SILVA, N., 2010 

Figura 57 – Localização da Área de Estudo (Bacia do Acre) 

 

O Rio Acre nasce no Peru, atravessa o Acre no sentido Sul\Norte, e deságua no 

Rio Purus, no município de Boca do Acre, Estado do Amazonas percorrendo um trajeto 

de aproximadamente de 1.190 quilômetros. No Acre banha os municípios de Assis 

Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Rio Branco e Porto Acre. Estes 

municípios compõem a região mais desenvolvida e densamente habitada do Acre. 

Na região da bacia, o clima é característico de zona tropical úmida, com tendência 

a tropical sub-úmida.  As condições climáticas particulares da região fazem com que 

existam períodos de seca, principalmente nos meses de abril a agosto, com ocorrência 

de friagens e temporais, quando a temperatura a noite pode atingir uma mínima de 8o 

Centígrados. A temperatura durante o dia pode atingir uma máxima de 38o Centígrados 

(SENA, 2011). 

Em termos geológicos, a bacia do rio Acre está sobre a Formação Solimões, que é 

constituída por rochas sedimentares. Predominam rochas maciças de argilitos sílticos e 

siltitos ou rochas finamente laminadas com concreções carboníferas e gipsíticas e 

arenitos finos, micáceos (SENA, 2011). 

Nos aspectos da interação entre o meio natural e a socioeconomia regional 

percebe-se que os problemas de renda, moradia, educação e saúde da população 
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residente nas sub-microbacias alagáveis e poluídas estão intimamente ligadas à 

dinâmica geomorfológica, muito comum e visível, ao deslizamento das margens do rio, 

que obedece às variações de regime fluvial de cheias e vazantes e ocasiona o 

assoreamento.  

Na dimensão econômica ressalta-se que o processo de desenvolvimento do Estado 

do Acre possui como núcleo central a região da bacia do Rio Acre, os municípios que 

compõem a bacia representam, respectivamente, 64,76% do produto interno bruto 

(PIB), e,  57% da população do Estado. Além disto, esta bacia é a única fonte de 

fornecimento de água potável para a população e para as atividades econômicas. 

As cidades (regiões) escolhidas para o levantamento foram: Eptaciolândia, Assis 

Brasil, Brasiléia e Xapuri. As Fotos 01 e 02 ilustram o levantamento primário do autor 

na Bacia do Rio Acre (Acre) no ano de 2009. Conjuntamente, na Tabela 22 são 

destacadas as atividades Planejadas e realizadas em campo. Dentre as informações 

logísticas, foram percorridos 1.300 km de pick-up, 50 km de canoa, tendo o apoio de 

um técnico de campo da SEMA, apoio de um motorista da SEMA e um barqueiro. A 

título de ilustração os custos aproximados do levantamento de campo atingiram o 

patamar de R$ 40.000,00, incluindo os custos diretos e indiretos.  
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Foto 01 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 

 

             Foto 02 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia 

do Rio Acre (Brasil) 
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             Tabela 24 – Atividades Planejadas e Realizadas em campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação à amostra preferiu-se a utilização de amostragem não-probabilística 

(amostragem por julgamento160). Nesta técnica o pesquisador pode, arbitrariamente ou 

conscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na amostra. Este técnica não 

utiliza a seleção aleatória, pois confia no julgamento pessoal do pesquisador. Cabe 

observar, que segundo Malhotra (2001), as amostras não probabilísticas podem oferecer 

boas estimativas das características da população, mas não permitem precisão dos 

resultados amostrais, considerando que as estimativas obtidas não são estatisticamente 

projetáveis sobre a população.   

Para alguns problemas de pesquisa, exigem-se estimativas altamente precisas de 

características da população. Em tais situações, a eliminação do viés de seleção e a 

capacidade de se calcular erros amostrais tornam as amostras probabilísticas desejáveis. 

Todavia, a amostragem probabilística nem sempre é possível de ser realizada, seja por 

custos, por distância, por logística, por segurança dos pesquisadores, entre outros. Então 

a amostragem não-probabilística pode ser opção, uma vez que o uso do julgamento pode 

permitir maior controle sobre o processo. Outra consideração é a homogeneidade da 

população em relação as variáveis de interesse. Uma população mais heterogênia 

justificaria uma amostragem probabilística, porque seria mais importante assegurar uma 

amostra representativa.  

Na amostragem por julgamento os elementos da amostra são julgados como 

adequados baseado em escolhas de casos específicos, na população onde o pesquisador 

está interessado. As amostras não-probabilísticas são também, muitas vezes, 

empregadas em trabalhos estatísticos, em alguns casos tendo em vista impossibilidade 

                                                
160 Na prática os objetivos do estudo é que determinam o tipo de amostragem. Conjuntamente, considerações de 
ordem operacional de campo não devem ser negligenciadas. Deve-se ter em mente os custos associados e o tempo 
necessário para a realização da amostragem probabilística no interior do desenvolvimento do trabalho, observando as 
distâncias e a logística de apoio para a região de estudo (Bacia do Rio Acre). 
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de se obterem amostras probabilísticas, como seria desejável. No entanto processos não-

probabilísticos de amostragem têm também sua importância. Cabe observar que 

diferentemente dos grandes centros urbanos onde é possível se deslocar em grandes 

distâncias de forma rápida e de baixo custo, em regiões remotas, particularmente na 

região da Bacia do Acre, que segundo Duarte (2007) possui 25.000 km2 de extensão, 

sendo 16.000 km2 a montante, destaca-se que o deslocamento na região não é trivial. 

Soma-se, ainda, que majoritariamente a população estudada não possui endereço postal, 

mesmo aqueles que já possuíam acesso à energia elétrica de forma regular e segura.  

Este caso de amostragem não-probabilística pode ocorrer, também, quando na 

inacessibilidade a toda a população. Essa situação ocorre com muita freqüência na 

prática. O pesquisador é forçado a coletar a amostra na parte da população que é 

acessível.  

A metodologia utilizada para realização da etapa de investigação de campo é 

constituída basicamente pelas seguintes etapas: definição do objeto de estudo, 

elaboração do questionário de campo, realização do pré-teste, execução do plano de 

amostragem, coleta de amostras, tabulação dos dados de campo, realização de análises e 

interpretação dos resultados, considerando as hipóteses teóricas assumidas. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de questionários 

estruturados e semi-estruturados atingindo o conjunto de 46 questionários preenchidos, 

no período de 26 a 30 de outubro de 2009. Preliminarmente à visita a campo, os 

entrevistadores, sendo o autor da deste trabalho e o pesquisador José Antônio Sena 

(IBGE) foram esclarecidos previamente sobre os objetivos da pesquisa, a metodologia 

do trabalho a ser implementado e sobre o preenchimento dos questionários. A Figura 58 

destaca a localização das famílias visitadas na pesquisa na Bacia do Rio Acre em 

outubro de 2009. 
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Fonte: Elaboração própria com base em base PEREIRA & SENA (2009). 

 

Figura 58 – Geo-referecniamento das Famílias Pesquisadas (Bacia do Rio Acre) 

 

No trabalho de campo foi inserida a amostra controle, buscando isolar outros efeitos, 

além do acesso à energia elétrica. Este procedimento possibilita uma investigação mais 

assertiva dos reais efeitos do acesso à energia elétrica da população estudada. Faz-se 

necessário destacar que as amostras eletrificada e controle, possuem níveis de 

desenvolvimento semelhantes, possibilitando, assim, comparações mais assertivas sobre 

os desdobramentos da pobreza energética entre suas respectivas amostras na Bacia do 

Rio Acre. 

 

6.5 Análise da Pobreza Energética  

 

É pertinente avaliar qual o montante necessário para atender a demanda de 

iluminação, aquecimento e cocção para a realidade brasileira. Tendo em vista a 

insuficiência de informações sobre o perfil energético das populações rurais, mais ainda, 

qual o desdobramento de políticas governamentais de expansão de acesso de energia 

elétrica na redução da pobreza energética, fez-se necessário o levantamento de 
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informações de campo para tal fim. Isto posto, foi realizada a coleta de informações 

para compor o diagnóstico energético da população estudada. 

O consumo energético pode ser mensurado em vários níveis da cadeia energética, 

sendo que a sua escolha influencia diretamente os resultados a serem analisados, sob a 

concepção da pobreza energética, podendo ser energia por uso final ou energia útil. 

Apesar dos serviços energéticos não serem mensurados por meio de unidade de energia, 

é possível mensurar os requerimentos energéticos para tais serviços energéticos. 

Neste trabalho os valores apresentados em energia (GJ), referem-se a energia final, 

não considerando, assim, a eficiência no uso final. É reconhecido que a utilização da 

energia útil, ao contrário da energia final é mais rica do ponto de vista da análise do 

planejador energético, pois considera que em cada unidade produtiva, a energia possui 

diferentes usos como: motriz, iluminação, aquecimento, entre outros, considerando, 

assim, o rendimento. Entretanto, tendo em vista as limitações de informações 

disponíveis nos questionários de campo, assim como a quantidade de informações 

necessárias para chegar aos valores de energia útil por propriedade, preferiu-se, neste 

trabalho, considerar a energia final161. 

 Diante de tal fato é determinante estabelecer qual é o montante de energia 

necessário para satisfazer as necessidades básicas de uma família ou per capita. Como já 

citado, alguns autores estabeleceram valores por meio de estimativas generalizadas, 

entretanto faz-se presente estabelecer tal montante para a realidade brasileira, neste 

trabalho por meio da evidência de campo162.  

É útil estimarmos a pobreza energética à luz das necessidades energéticas da 

localidade estudada no contexto brasileiro, sendo demandados serviços energéticos de 

iluminação e de cocção. Para tanto, estima-se o uso de uma lâmpada incandescente de 

60 watt, sendo esta utilizada 4 horas por dia, conjuntamente o consumo de 60 kg de 

lenha catada por mês, perfazendo um total de 9,65 GJ/ano por família. Para este fim, 

supõe-se que a energia elétrica destina-se exclusivamente a iluminação e a lenha para 

cocção, tal suposição representa satisfatoriamente a hierarquia de escolhas energéticas 

de um conjunto de pessoas aprisionadas pela pobreza energética. Entretanto, esta 

                                                
161 

Pretende-se, futuramente, redesenhando uma nova pesquisa de campo, abordar tal questão como energia útil, 
reconhecendo-se, que esta última abordagem, possibilita um melhor entendimento do acesso a energia elétrica por 
meio de esforços governamentais em eletrificação rural e seu desdobramento na qualidade de vida, sendo o montante 
de energia útil uma proxy 
162 Estabelecer o valor da linha de pobreza é uma questão complexa e polêmica, abordada por vários autores. Uma 
maneira de contornar esse problema é calcular as medidas para vários valores da linha de pobreza, entretanto 
utilizando algumas variações de consumo, neste trabalho foi observada pouca alteração nos resultados finais. 
 



 237 

consideração se torna mais frágil ao caminharmos em direção a população com 

condições sócio-energéticas menos desfavoráveis, principalmente, considerando o 

múltiplo uso das fontes de energia. 

Definido quem é ou não está em situação de pobreza energética, por meio da fixação 

da linha de pobreza energética (Ze), determina-se a proporção de pobres energéticos (Pe) 

por:  

)1(
n

h
Pe e=  

sendo he o número de pobres energéticos em uma população com n pessoas e 

.10 << eP Esta medida é um indicador de extensão da pobreza energética.  

Apesar de ser útil, este indicador não considera a intensidade da pobreza, i.e., eP  

não é afetado pela redução do aporte energético de um pobre. Por outro lado, levando 

em consideração a insuficiência energética de um pobre energético, Foster, Grees e 

Thorbecke (1984) analisam uma classe de medidas de pobreza, aplicada no contexto 

energético sendo dada por: 
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sendo a diferença entre ie xz − , com ehi ≤ , i.e., a diferença entre a linha de pobreza 

energética ( )ez  e consumo do i-ésimo pobre energético, tem-se a medida razão de 

insuficiência energética ou intensidade da pobreza Energética  ( )peI , sendo a 0≥α . 

Caso 0=α , a expressão se reduz à proporção de pobres e quando 1=α , considera-se 

um indicador de insuficiência energética.  

O indicador de Insuficiência energética contempla o Axioma da Monotocidade163, 

entretanto não o Axioma da Transferência164, considerando que este indicador ainda é 

insensível à distribuição do consumo energético entre os pobres energéticos. Este 

indicador deve ser assumido como uma medida útil de quantificar, em média, a 

intensidade da pobreza, mas ainda não é suficiente para orientar políticas públicas.   

                                                
163 Coeteris paribus, uma redução na renda de uma pessoa que se encontra abaixo da linha de pobreza tem que 
gerar um aumento na medida de pobreza. 
164 Coeteris paribus, uma transferência de renda de uma pessoa abaixo da linha de pobreza para qualquer outra mais 

rica do que ela tem que gerar um aumento na medida de pobreza. Trata-se de uma adaptação para medidas de 
pobreza do Teorema de Pigou-Dalton, que diz respeito a medidas de desigualdade. O princípio de transferências de 
Pigou-Dalton estabelece que a transferência de renda de uma pessoa com maior renda para uma pessoa com menor 
renda, sem alterar a posição relativa no ranking, gera uma queda na medida de desigualdade. A redução da 
desigualdade pode, assim, ser considerada um resultado robusto para conceitos usuais de renda. 
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Na expressão (2), quando 2=α , o resultado é denominado na literatura como 

severidade da pobreza, sendo que este indicador satisfaz o Axioma da Monotocidade e o 

Axioma das Transferências, considerando que é sensível à distribuição do aporte 

energético entre os pobres energéticos. 

Uma das vantagens das medidas de Foster, Grees e Thorbecke (1984) consiste na 

possibilidade de introduzir a idéia de aversão a pobreza, pois quanto maior for o α , 

maior será a importância que se está dando para a situação dos mais pobres entre os 

pobres. Ou seja, o parâmetro α  estaria indicando o grau de aversão à pobreza do 

analista e, na medida em que ∞→α  a perspectiva de dar maior importância à 

situação dos mais pobres entre os pobres estaria prevalecendo. 

Paralelamente, é interessante termos em mente qual a desigualdade energética 

observada, sendo o Coeficiente de Gini uma medida comumente utilizada em estudos de 

distribuição.  O Coeficiente de Gini varia entre 0 e 1, sendo 0 para a distribuição 

perfeita e 1 para maior assimetria, sendo que o coeficiente pode ser expresso: 
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onde iφ representa a proporção do aporte energético acumulado até o i-ésimo domicílio. 

Sendo que o Coeficiente de Gini é derivado da Curva de Lorenz que mostra 

graficamente como a proporção acumulada do aporte energético ( )iw aumenta em 

função da proporção da população ( )ip  até i-ésimo domicílio, estando os aportes 

energéticos em ordem crescente. Como ( )ip  é dada por: 
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sendo ni ...,,2,1= o número de domicílios na amostra. E iw é dada por: 
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sendo jx  o aporte energético do j-ésimo domicílio em uma amostra de n residências e 

µ  o aporte energético médio. 

A fórmula do índice de pobreza proposto por Sen (1976) inclui ambas as medidas 

mencionadas, além do Gini dos pobres. Nesse sentido, é capaz de aproveitar os 

benefícios decorrentes da utilização de um indicador de pobreza absoluta, sem ignorar 

as conseqüências de uma distribuição de renda desigual para o agravamento do nível de 

pobreza. O índice de Sen pode ser representado:  



 239 

 

( )6],)1([ epepeee GIIhSen −+=  

 

sendo he a parcela da amostra situada abaixo da linha de pobreza energética, sendo peI  a 

insuficiência energética, o eG o coeficiente de Gini dos pobres energéticos. 

Cabe destacar que as medidas utilizadas para a mensuração da pobreza energética 

neste estudo são: (a) a linha de pobreza energética representada por ( )eZ ; (b) proporção 

de pobres energéticos na população pesquisada representados por ( )eP ; (c) a razão de 

insuficiência energética  ( )peI  que é a montante médio de energia daqueles que estão 

em situação de pobreza energética e que permite avaliar a intensidade da pobreza 

energética e (d) o índice de Gini ( )eG  que mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos conforme o aporte energético. Essas medidas permitem a 

aplicação do Índice de Sen (6). 

Uma interpretação do índice é dada pelo por Sen (1976), a medida é composta da 

proporção de pessoas pobres multiplicada pelo gap de pobreza, aumentada do 

coeficiente de Gini ponderado por (1-I). I representa uma medida de pobreza que, no 

entanto, ignora a desigualdade entre os pobres, dada por G. Contudo, além do gap de 

pobreza existe o “gap” decorrente da distribuição desigual da renda média, que neste 

trabalho refere-se ao consumo de energia, que pode ser medido através da multiplicação 

do coeficiente de Gini por I. No entanto, ainda não está sendo considerado o número de 

pessoas em estado de pobreza, o que pode ser obtido incluindo-se H na fórmula. O 

índice pode assumir valores entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o 

nível de pobreza energética verificado. 

Assim, como cada indicador atende de certa maneira a diferentes dimensões da 

pobreza energética, é interessante utilizar seu conjunto de forma a analisar a pobreza 

energética sob seus diferentes aspectos e especificidades. 

 

6.5.1 Dados Brasil   

 

Tendo por base o montante energético mínimo requerido de 9,65 GJ/ano por família, 

considerando os dados de campo para o Brasil é possível observar a extensão da 

pobreza energética. Com respeito à evolução da pobreza energética, pode-se constatar 

que o percentual de famílias abaixo do aporte diminuiu entre as fases. As duas amostras 
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têm seus índices de proporção de pobres energéticos (he) diminuídos e isto é um fato 

inconteste da diminuição da pobreza no período analisado, sendo que, particularmente, a 

amostra eletrificada possui uma maior amplitude de queda quando comparada a amostra 

controle no tempo (Tabela 25), passando de 67,2% para 38.2% de pobres energéticos. 

 

Tabela 25 – Percentual de Pobres Energéticos – Entre fases (Brasil)  

 
      Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 

 

Paralelamente, faz-se necessário expor a linha de pobreza em conjunto com a 

distribuição da amostra. As Figuras 59 e 60 apresentam as respectivas distribuições das 

amostras no tempo, tendo o recorte da linha de pobreza energética. Com base nas 

informações dispostas nas Figuras 59 e 60 é possível observar que um maior 

deslocamento da curva para cima da amostra eletrificada, quando comparada a amostra 

controle, indicando uma distribuição menos concentrada no intervalo de consumo de 

energia final até 20 GJ/ano por propriedade. Apesar de não ser o foco deste trabalho é 

válido destacar que no outro extremo da curva, para aquelas propriedades que 

consomem acima de 45 GJ/ano, não foi observada variação significativa no espaço 

temporal analisado, tanto para a amostra controle quanto eletrificada.   
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 
 

Figura 59 – Linha de Pobreza Energética – Amostra Eletrificada 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 

 
Figura 60 – Linha de Pobreza Energética – Amostra Controle 

 

A Curva de Lorenz é a representação gráfica mais utilizada em estudos sobre a 

desigualdade. Assim sendo, é pertinente observar a Curva de Lorenz (Figuras 61 e 62). 

Na análise recorrente a Curva de Lorenz, compara-se seus dados em relação a uma 

distribuição perfeitamente igualitária, por exemplo: 10% da população mais pobre 

detêm 10% do consumo de energia, metade da população, metade da renda e, assim, 

sucessivamente, na ocorrência desta distribuição, a Curva de Lorenz seria uma linha reta 

com inclinação de 450. Tal linha é chamada de Linha de Perfeita Igualdade e é usada 

como parâmetro de referência para a análise de distribuições reais. Desta forma, quanto 

mais distante da linha de perfeita igualdade for a curva, mais desigual é a sociedade.  

A Figura 61 apresenta uma suave melhora na distribuição da amostra eletrificada no 

tempo, considerando que a da curva da fase ex-ante é ligeiramente mais pronunciada do 

que o da fase ex-post, indicando assim, preliminarmente, uma distribuição menos 

desigual.  Conjuntamente, com base nas informações da Figura 62 é possível indicar um 

leve recrudescimento da distribuição da amostra controle no tempo, considerando que o 

arco da curva da fase ex-post torna-se mais pronunciado do que o da fase ex-ante. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 
 

Figura 61 – Curva de Lorenz – Amostra Eletrificada   
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 

 
Figura 62 – Curva de Lorenz – Amostra Controle   

 

As informações sobre as curva de Lorenz não foram conclusivas. Adicionalmente, 

como citado o percentual de pobres mede apenas a extensão da pobreza, não abordando 
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a intensidade da pobreza165, i.e., quão pobres são os pobres. Para tanto é necessário 

avaliar o hiato da pobreza energética ou intensidade da pobreza energética. Este 

indicador é útil para visualizarmos o quanto do montante energético é necessário para 

eliminar a pobreza energética da população estudada. Constata-se, assim, que a amostra 

eletrificada da fase ex-post está mais próxima de ultrapassar este patamar quando 

comparada a amostra controle da fase ex-post (Tabela 26), passando de 2,41 GJ/ano 

para 1,54 GJ/ano. Este resultado é relevante dado que indica, inicialmente, quanto, em 

média, falta de aporte energético a amostra pesquisada para sair da pobreza, 

possibilitando, assim, a visualização do montante de recursos energéticos que a 

sociedade deve alocar para eliminar a pobreza energética.  

Apesar do indicador cumprir o Axioma da Monotocidade, considerando que a 

redução do consumo de energia de um pobre eleva o indicador, no entanto não cumpre o 

Axioma de Transferência, i.e., é insensível a distribuição do aporte energético entre os 

mais pobres.   

É necessário verificar a severidade da pobreza, para tanto, utiliza-se a medida de 

Foster, Greer e Thorbecke (FGT2), considerando o 2=α , sendo este indicador sensível 

as mudanças entre os mais pobres. Ainda na Tabela 24, quando abordada a medida de 

Foster, entre as amostras para a população pesquisada no período, confirma-se que a 

amostra que passou a ter o serviço de energia elétrica, carece de um esforço energético 

menor para ultrapassar a linha de pobreza, quando comparada a amostra controle no 

tempo, onde este último permaneceu estável. 

Tabela 26 – Índices de Pobreza Energética– Entre fases (Brasil) 

 
 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 
 

A Tabela 26 apresenta ainda o Coeficiente de Gini, sendo que os valores mostrados 

indicam uma redução da concentração para ambas as amostras no tempo, no entanto 

com maior amplitude de redução na amostra eletrificada. Adicionalmente, ao 

avaliarmos o índice de Sen, no qual respeita os Axiomas de Monotocidade e de 

Transferência, sendo este indicador largamente difundido pela literatura, constata-se sua 

forte redução na amostra eletrificada, tendo o indicador passado de 0,30 para 0,16 entre 

as fases, e, no outro extremo, a leve redução na amostra controle de 0,38 para 0,35. 

                                                
165 Considerando que o percentual de pobres energéticos (he)  não se altera diante de mudanças no consumo dos 
pobres energéticos e na distribuição do consumo (axiomas de Monotocidade e Transferência). 
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Constata-se que índice de Sen caiu de forma significativa para a população pobre, 

concluindo que o acesso à energia elétrica foi o vetor determinante para tanto. 

Considerando os resultados apresentados nas Tabelas 27 e 28 é possível constatar, 

em conjunto com o resultado do Coeficiente de Gini para toda população pesquisada, 

que os dois extremos da distribuição, considerando as razões de concentração dos 10% 

mais ricos e dos 10% mais pobres, indicam que para a amostra pesquisada, pode-se 

supor que à energia elétrica, por meio do acesso regular e seguro, possibilitou, em 

princípio, uma redução da concentração da pobreza energética. Este comportamento se 

verifica para outros recortes apresentados da distribuição, reafirmando que o acesso a 

energia elétrica por meio de políticas públicas de expansão de acesso contribui para a 

redução da pobreza energética e na redução da sua concentração. 

 
Tabela 27 – Razões de Kuznets 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 

 
Tabela 28 – Concentração 

 
 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Impar (CEPEL/ELETROBRÁS [2007]). 

 

Do ponto de vista do exercício empírico e descritivo deste trabalho, é possível 

indicar que o acesso à energia elétrica de forma regular e segura possibilitou uma 

alteração da realidade energética para a população pesquisada, reduzindo a pobreza 

energética e a desigualdade energética, motivando, assim, a continuidade dos esforços 

governamentais em políticas de eletrificação rural no país, particularmente para a região 

Norte do país, onde, hoje, se localiza o atual desafio da expansão, essencialmente, para 

as comunidades isoladas na Amazônia.  

A estratégia de combate a pobreza energética por meio de Programas de 

eletrificação rural no Brasil mostra-se eficaz, entretanto reconhece-se, ainda, que as 

outras facetas da pobreza devem ser foco de políticas públicas no sentido de 

potencializar a melhoria na qualidade de vida daqueles que, ainda, permanecem a 

margem da cidadania. 
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6.5.2 Dados da Bacia do Acre (Acre)  

Assim como no cálculo realizado para a amostra Brasil, tendo por base o montante 

energético mínimo requerido de 9,65 GJ/ano por família, considerando os dados de 

campo para o Acre é possível observar a extensão da pobreza energética. Com respeito 

à evolução da pobreza energética, pode-se constatar com base na Tabela 29 que o 

percentual de famílias abaixo do aporte é menor na amostra eletrificada, indicando, 

preliminarmente, que o acesso a energia elétrica possibilitou a redução do índice de 

proporção de pobres energéticos (he). 

Tabela 29 – Percentual de Pobres Energéticos – Entre amostras   

 
Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo primária no Estado do Acre (Pereira e Sena, 2009). 
 

Pari passu, destaca-se a linha de pobreza em conjunto com a distribuição da 

amostra. A Figura 63 apresenta as distribuições da amostra eletrificada, tendo o recorte 

da linha de pobreza energética. Desta forma, a Figura 60 complementa as informações 

dispostas na Tabela 29, ressaltando aqueles que ainda permanecem em situação de 

pobreza energética (abaixo da linha de pobreza energética). 

Cabe observar que ao contrário da estrutura analítica utilizada na amostra Brasil, 

onde se dispunha de uma grande amostra, conjuntamente em momentos temporais 

diferentes, no caso da amostra do Acre, por questões já apresentadas neste capítulo, a 

amostra é pequena, em particular para a amostra controle, sendo ainda restrita a um 

momento do tempo, limitando, assim, uma melhor visualização gráfica da informação 

no tocante à linha de pobreza energética. Isto posto, preferiu-se a apresentação gráfica 

das informações relacionadas a amostra eletrificada. 
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Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo primária no Estado do Acre (Pereira e Sena, 2009). 

 
Figura 63 – Linha de Pobreza Energética  

 
Como destacada na seção anterior a Curva de Lorenz é a representação gráfica mais 

utilizada em estudos sobre a desigualdade. Assim sendo, novamente destacamos a 

Curva de Lorenz (Figura 64), conjuntamente com as razões de Kuznets, sendo estas 

últimas, essencialmente, pedaços da curva de Lorenz.  

Na análise recorrente a Curva de Lorenz, compara-se seus dados em relação a uma 

distribuição perfeitamente igualitária, por exemplo: 10% da população mais pobre 

detêm 10% do consumo de energia, metade da população, metade da renda e, assim, 

sucessivamente, na ocorrência desta distribuição, a Curva de Lorenz seria uma linha reta 

com inclinação de 450. Tal linha é chamada de Linha de Perfeita Igualdade e é usada 

como parâmetro de referência para a análise de distribuições reais. Desta forma, quanto 

mais distante da linha de perfeita igualdade for a curva, mais desigual é a sociedade.  

A Figura 64 apresenta a distribuição da amostra eletrificada para o Estado do Acre, 

destacando o distanciamento da linha de perfeita igualdade, indicando assim uma 

distribuição desigual, entretanto, ainda, sem saber o quão desigual. 
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Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo primária no Estado do Acre (Pereira e Sena, 2009). 

 
 

Figura 64 – Curva de Lorenz – Amostra Eletrificada   
 

Como citado, o percentual daqueles que estão em situação de pobreza energética 

mede apenas a extensão da pobreza, não abordando a intensidade da pobreza166, i.e., 

quão pobres são os pobres. Para tanto é necessário avaliar o hiato da pobreza energética 

ou intensidade da pobreza energética. Este indicador é útil para visualizarmos o quanto 

do montante energético é necessário para eliminar a pobreza energética da população 

estudada.  

Com base na Tabela 30 que a amostra eletrificada está mais próxima de ultrapassar a 

linha de pobreza energética quando comparada a amostra controle, sendo 

respectivamente de 11,17% e 12,10%, entretanto ainda com valores muito próximos 

entre as amostras. Este resultado é relevante dado que indica, inicialmente, quanto, em 

média, em termos percentuais do valor de referência, falta de aporte energético a 

amostra pesquisada para sair da pobreza, possibilitando, assim, a visualização do 

montante de recursos energéticos que a sociedade deve alocar para eliminar a pobreza 

energética.  

 

 

                                                
166 Considerando que o percentual de pobres energéticos (he)  não se altera diante de mudanças no consumo dos 
pobres energéticos e na distribuição do consumo (axiomas de Monotocidade e Transferência). 
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Tabela 30 – Índices de Pobreza Energética (Entre Amostras)  

 
Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo primária no Estado do Acre (Pereira e Sena, 2009). 

 
Assim como destacado na secção anterior, apesar do indicador cumprir o Axioma da 

Monotocidade, considerando que a redução do consumo de energia de um pobre eleva o 

indicador, no entanto não cumpre o Axioma de Transferência, i.e., é insensível a 

distribuição do aporte energético entre os mais pobres.  

Desta forma, é necessário verificar a severidade da pobreza, para tanto, utiliza-se a 

medida de Foster, Greer e Thorbecke (FGT2), considerando o 2=α , sendo este 

indicador sensível as mudanças entre os mais pobres. Ainda na Tabela 04, quando 

abordada a medida de Foster, entre as amostras para a população pesquisada no período, 

confirma-se que a amostra que passou a ter o serviço de energia elétrica, carece de um 

esforço energético menor para ultrapassar a linha de pobreza, quando comparada a 

amostra controle. 

Conjuntamente, na Tabela 29 é apresentado o Coeficiente de Gini, sendo que os 

valores mostrados indicam uma baixa concentração para ambas as amostras, tendo uma 

leve diferença para a amostra controle. Cabe observar que a amostra controle possui um 

número reduzido de casos válidos, impondo, desta forma, cuidados particulares na 

avaliação do seu resultado. Adicionalmente, ao avaliarmos o índice de Sen, no qual 

respeita os Axiomas de Monotocidade e de Transferência, sendo este indicador 

largamente difundido pela literatura, constata-se seu baixo valor para a amostra 

eletrificada, sendo o indicador 0,09, lembrando que o mesmo pode assumir valores entre 

0 e 1, destacando que quanto mais próximo de 1, maior é o nível de pobreza verificado.  

Considerando os resultados apresentados é possível indicar que à energia elétrica, 

por meio do acesso regular e seguro, possibilitou, em princípio, uma redução da 

concentração da pobreza energética na população estuda do Estado do Acre, apesar de 

haver algumas limitações comparativas em relação a amostra controle.  

Este resultado reforça a necessidade da continuidade dos esforços públicos no 

sentido de ampliar o acesso a energia elétrica, contribuindo, assim, para a promoção de 

uma sociedade alinhada com os preceitos de justiça e igualdade.  

Do ponto de vista do exercício empírico e descritivo deste trabalho, é possível 

indicar que o acesso à energia elétrica de forma regular e segura possibilitou uma 
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alteração da realidade energética para a população pesquisada, reduzindo a pobreza 

energética e a desigualdade energética, motivando, assim, a continuidade dos esforços 

governamentais em políticas de eletrificação rural no país, particularmente para a região 

Norte do país, onde, hoje, se localiza o atual desafio da expansão, essencialmente, para 

as comunidades isoladas na Amazônia.  

A estratégia de combate a pobreza energética por meio de Programas de 

eletrificação rural no Brasil mostra-se eficaz, entretanto reconhece-se, ainda, que as 

outras facetas da pobreza devem ser foco de políticas públicas no sentido de 

potencializar a melhoria na qualidade de vida daqueles que, ainda, permanecem a 

margem da cidadania. 

 

6.6 – Considerações Preliminares  
 
 

Freqüentemente, comunidades com restrições ao acesso aos serviços básicos de 

infra-estrutura se localizam em favelas ou em áreas remotas. Conjuntamente, onde 

observado o rápido crescimento da urbanização e ocupação irregular, particularmente 

nos países em desenvolvimento, trouxe à tona as dificuldades inerentes da oferta de um 

serviço público básico em regiões de baixo poder aquisitivo, sendo que sob a ótica 

privada, para atender tais populações seriam necessários tarifas exorbitantes para cobrir 

os custos. Tais custos são inflados pelos aspectos topográficos e de ocupação irregular, 

típicos de regiões com rápido crescimento urbano, mas sem o planejamento. Soma-se, 

ainda, a incerteza sobre a posse das residências, não incentivando o ocupante a honrar 

sobre seus compromissos, impondo mais incertezas sobre a viabilidade do investimento. 

Apesar de abundante em recursos naturais e humanos, além do seu grande 

potencial de desenvolvimento econômico, o Brasil possui inúmeros desafios sociais e 

econômicos ainda presentes no século 21, neste sentido se insere a necessidade de 

expansão dos serviços públicos básicos, particularmente, neste documento, à energia 

elétrica.  

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPPC, 2001) pondera que 

até o ano de 2100 a temperatura média global aumentará entre 1,6 0C e 5,8 0C, 

representando taxas de aquecimento de 0,1 0C a 0,4 0C por década. Para o Brasil, os 

valores mais elevados da taxa de aquecimento serão observados na floresta amazônica e 

nos menores estados do Sudeste, junto à Costa da Mata Atlântica. 
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Segundo Economia do Clima (2009), entre as regiões mais vulneráveis à mudança 

do clima no Brasil destaca-se a Amazônia, tendo um aquecimento previsto de até 70 - 

80C em 2100, o que prenuncia uma alteração radical da floresta Amazônica 

(Savanização). Estimativas ponderam que as mudanças climáticas resultariam em 

redução de 40% da cobertura florestal na região Sul-Sudeste-Leste da Amazônia, 

conjuntamente haveria uma perda de confiabilidade do sistema de geração de energia 

hidroelétrica, com redução da energia firme de 29,3% a 31,5%, tendo uma redução do 

PIB projetado para 2050 de US$ 400 a US$ 2.030 bilhões. 

Este pano de fundo traz à tona que, na confirmação destes cenários, as populações 

hoje, ainda, desassistidas pelos serviços públicos essenciais, tenderão a ter um 

agravamento da sua vulnerabilidade social, energética e hídrica.  

No tocante ao acesso à energia elétrica um grande esforço vem sendo feito no 

Brasil com o intuito de universalizar o acesso à energia elétrica, sob o Programa de 

Universalização do Atendimento Elétrico “Luz para Todos”167. O governo brasileiro 

criou incentivos e obrigações as concessionárias para investir em eletrificação rural para 

atender os consumidores de baixa renda. Andrade (2010) salienta que o Programa “Luz 

para Todos” apresentou relativo sucesso na expansão dos serviços de eletrificação rural, 

com foco prioritário para a quantidade de ligações e com participação muito tímida das 

fontes renováveis ou de uma real orientação no sentido de levar junto com a 

eletricidade, uma perspectiva de desenvolvimento sustentável das populações atendidas, 

apesar de algumas tentativas institucionais, conforme apresentado adiante 

No passado recente, os agentes tomadores de decisão concentravam seus esforços no 

aumento do fornecimento de energia e na provisão de infra-estrutura necessária para 

estimular o crescimento econômico. Em anos recentes, maior preocupação tem sido 

dada as questões pertinentes ao meio ambiente e ao desenvolvimento social 

relacionadas à energia. Insustentável, ineficiente e poluente consumo energético é 

largamente reconhecido como características da pobreza na maioria dos países em 

desenvolvimento e, conseqüentemente, emerge-se o consenso entre os tomadores de 

decisão e organizações internacionais que o fornecimento de fontes modernas de 

energia representa o maior desafio para erradicar a pobreza (DREXLER, 2004). 

                                                
167 Dentre os esforços recentes dos Programas governamentais direcionados na expansão do acesso à energia 
Elétrica se encontram o Programa Luz no Campo, o Programa Luz para Todos e o PRODEEM. É possível constatar a 
aceleração deste esforço pelo Programa Luz para Todos, que segundo informações da Secretaria de Planejamento do 
Estado do Acre (SEPLAN, 2009), o montante de famílias atendidas no Programa Luz para Todos foi próximo a 12 
vezes maior que o Programa antecessor, Luz no Campo. 
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O consumo energético tem sido um importante indicador de desenvolvimento sócio-

econômico, sendo largamente utilizado para avaliar o crescimento econômico tanto 

quanto medida de desenvolvimento, como kWh/per capita, kWh/PIB, kWh/CO2, entre 

outros. Entretanto, o uso de dados de consumo energético desagregado para analisar a 

distribuição do consumo é extremamente raro (JACOBSON, MILMAN & KAMMEN, 

2005). A construção analítica, comumente utilizada na área econômica relacionadas a 

insuficiência de renda, é, no entanto, pouco abordada na área sócio-energética, sendo 

que esta abordagem possibilita combinar a questão do acesso à energia elétrica e o seu 

consumo energético à luz de uma nova métrica. Esta métrica permite avaliar a questão 

da equidade energética como um instrumento de políticas públicas, particularmente em 

análises longitudinais, inseridas no contexto dos impactos decorrentes de políticas de 

fomento estrutural, particularmente em eletrificação rural 

A eliminação da pobreza tem sido considerada um dos principais objetivos do 

desenvolvimento econômico, em anos recentes. Um componente comum de toda a 

análise e medição da pobreza é o estabelecimento de um limite de pobreza, ou uma 

linha de pobreza. As pessoas com níveis de bem-estar abaixo da linha são definidas 

como pobres, e aquelas acima, são consideradas não-pobres. A necessidade de tal 

discussão assenta fundamentalmente na preocupação com a distribuição dos resultados 

de bem estar pelos membros de uma população. O crescimento nos padrões de vida 

médio pode assim não ser considerado muito valioso se não for amplamente 

compartilhado pelos relativamente destituídos. Um juízo de valor necessário e implícito 

na condução da análise da pobreza é que peso maior seja dado ao bem-estar dos menos 

favorecidos. 

Existem vários papéis úteis para a medição e análise de pobreza, particularmente 

baseada na noção de uma delimitação da pobreza energética. As medidas de pobreza 

energética servem como um papel de monitoramento, i.e., é uma maneira útil de 

monitorar a evolução das condições de vida (níveis e distribuição) de uma população 

pesquisada. Conjuntamente, as medidas de pobreza energética podem ser um meio 

importante de focar a atenção da política e o debate público sobre os grupos 

desfavorecidos, servindo, assim, como um instrumento para criar consenso sobre os 

objetivos da política pública. Por fim, a análise focalizada sobre a pobreza energética 

pode ser uma abordagem complementar para a formulação e avaliação de impacto no 

âmbito de políticas públicas direcionadas a expansão do acesso à energia elétrica. 
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CAPÍTULO VII: Considerações Finais e Trabalhos Futuros 

 
A energia constitui um elemento chave no processo civilizatório da humanidade, 

desde os tempos da antiguidade onde a energia era fortemente associada ao fogo, 

inserida num contexto de libertação, formação social e poder. Entendendo-se, desta 

forma, que o acesso à energia elétrica constitui-se em um vetor libertador, na 

perspectiva deste processo. 

A falta de energia numa sociedade acentua a existência de assimetrias sociais nas 

condições e qualidade de vida, tais como: a permanência da pobreza, a falta de 

oportunidade para o crescimento, o fluxo migratório para as grandes cidades e a 

descrença desta sociedade perante o seu futuro. Acredita-se que, com a chegada da 

eletricidade, as comunidades rurais possam adquirir um maior grau de sustentabilidade 

energética e econômica, possibilitando uma nova ordenação na formação sociocultural, 

incluindo a possibilidade de inclusão de novas técnicas produtivas e de normas sociais 

alinhadas ao modo e conduta de vida. 

A grande transição energética ocorrida ao longo do século XX melhorou o padrão 

de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, no entanto sem acompanhar um 

expressivo declínio das disparidades entre as sociedades ricas e pobres. Faz-se presente 

a construção de estratégias consistentes pautadas pelo binômio desenvolvimento e 

necessidades, estando estas voltadas para o combate da desigualdade e da pobreza, 

tendo em vista que tais impossibilitam o exercício pleno da democracia, quando 

considerado pelo prisma de justiça social. Neste sentido, se inserem as políticas de 

universalização do acesso à energia elétrica quando direcionadas à promoção de uma 

nova organização social, no contexto de libertação de uma realidade energeticamente 

aprisionada (pobreza energética). 

Energia é a fonte de toda a vida. O acesso à energia elétrica pode ensejar uma 

melhoria da qualidade de vida, especialmente daqueles em situação de pobreza 

energética, localizados, ainda, em áreas dispersas, distantes dos centros dinâmicos nos 

países em desenvolvimento.  

No entanto, ainda no século XXI a ausência do acesso à energia elétrica abrange 

quase um 1/3 da população mundial. Apesar dos avanços tecnológicos, entende-se como 

uma falsa proclamação de vitória quando considerável contingente da população 

mundial não possui acesso aos direitos mais básicos. Uma estratégia recorrente é a 
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negação do problema ou no seu reducionismo, caracterizado nas palavras de políticas de 

aliviação da pobreza. É condução ao absurdo (reductio ad absurdum168). Nas palavras 

de Marx (1852): 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem 

arbitrariamente, nas condições escolhidas por eles, mas nas condições 

dadas diretamente e herdadas do passado.” 

 

A emancipação social deve ser um dos valores da sociedade contemporânea. Deve-

se romper com o passado de exclusão social. Indaga-se, assim, qual deve ser a trajetória 

das políticas públicas na expansão do acesso para que o mundo possa atingir a 

universalização. Não existe um modelo único, trajetória única, mas reconhece-se que os 

resultados do modelo energético vigente são insatisfatórios, basicamente focados na 

centralização da produção e exclusão daqueles que não possuem capacidade de 

pagamento. Tal questão traz à tona uma crise energética não declarada, particularmente 

para aqueles em situação de pobreza. O modelo vigente de expansão do acesso é falho.  

Segundo dados Agência Internacional de Energia (IEA, 2011), o volume atual 

investido na expansão do acesso à energia elétrica é insuficiente para atingir a 

universalização. A agência propõe o investimento anual de U$ 48 bilhões no período de 

2010 a 2030, sendo este volume cinco vezes maior do que o volume anualmente 

investido. 

A eliminação da pobreza deve ser considerada um dos principais objetivos do 

desenvolvimento econômico. Neste sentido, não se deve reduzir a pobreza e privação à 

questão da fome. Limitar a questão da pobreza a fome é reduzir de 4 bilhões para 800 

milhões o contingente a ser atendido, deixando, ainda, sem resposta questões de saúde 

pública, moradia, água potável, saneamento, educação ou o acesso à energia elétrica. 

Deve-se romper com a aceitação da pobreza e da desigualdade no mundo, 

incorrendo no deslocamento da visão tradicional mercantil, resgatando as prioridades 

reais da humanidade per passando por um fortalecimento do Estado regulador e 

planejador, coordenando os esforços na direção de uma sociedade equânime e 

sustentável. 

                                                
168 Segundo Schopenhauer (2003), a condução ao absurdo (reductio ad absurdum) consiste em provar a 
absurdidade de uma tese mostrando que ela leva a pelo menos uma conseqüência notoriamente absurda. 
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A investigação das desigualdades sociais, representadas neste trabalho pelo conceito 

de pobreza energética, traz à tona o distanciamento ainda presente de um sistema que 

gera riqueza, mas não distribui de forma equitativa. Esforços na expansão do 

atendimento elétrico foram feitos pelos governos ao redor do mundo nos últimos 20 

anos, mas ainda é insuficiente. Observando, ainda, que muitos são subjugados ao 

trabalho fatigante e sem perspectiva de futuro. É possível ressaltar que próximo a 2 

bilhões de pessoas mundial ainda sofrem com as conseqüências associadas à pobreza 

energética, particularmente na África Sub-Sahaariana, onde o padrão de consumo 

energético se aproxima aos padrões dos primórdios da existência da humanidade sobre a 

terra. 

Neste contexto, foi desenvolvida esta tese onde é apresentada uma metodologia que 

objetiva contribuir para o aprimoramento de análises na avaliação da eficácia em ações 

voltadas a expansão do atendimento elétrico, no âmbito das políticas públicas, mais 

especificamente em eletrificação rural. 

A construção analítica, comumente utilizada na área econômica relacionada a 

insuficiência de renda, é, no entanto, pouco abordada na área sócio-energética, sendo 

que esta abordagem possibilita combinar a questão do acesso à energia elétrica e o seu 

consumo energético à luz de uma nova métrica. Esta métrica permite avaliar a questão 

da equidade energética como um instrumento de políticas públicas, particularmente em 

análises longitudinais, inseridas no contexto dos impactos decorrentes de políticas de 

fomento estrutural, particularmente na expansão do acesso à energia elétrica.  

A discussão em torno da definição da pobreza energética parte da idéia que a 

pobreza em uma sociedade é inaceitável. Um dos grandes desafios ao se debruçar sobre 

a questão da pobreza energética, sob a perspectiva de análise, refere-se à ausência ou 

insuficiência de dados, impondo ao investigador buscar soluções alternativas na busca 

do entendimento da realidade energética das famílias, particularmente na área rural dos 

países. Assim sendo, fez-se necessário levantamento de informações de campo. Neste 

trabalho forram utilizadas duas pesquisas de campo, sendo a primeira relacionada ao 

Brasil (21 estados) e a segunda restrita a Bacia do Acre, possibilitando avaliar, 

metodologicamente, do geral para o particular. O objetivo primário é empregar o 

conceito analítico da linha de pobreza energética, aprimorando seu conceito à luz da 

realidade brasileira, empregando, adicionalmente, um arcabouço descritivo que 
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possibilitasse avaliar a efetividade dos esforços recentes no Brasil na expansão do 

acesso elétrico, com base na evidência empírica. 

A partir da aplicação da estrutura analítica proposta, considerando os dados da 

amostra Brasil e da amostra Bacia do Rio Acre, foi possível quantificar e analisar os 

impactos decorrentes do acesso à energia elétrica no público estudado, 

metodologicamente do geral para o particular, à luz dos conceitos de avaliação e 

monitoramento de programas sociais. 

Inicialmente foi definido o conceito de pobreza energética, conjuntamente 

estabelecendo a linha de pobreza energética com base na aceitação de um aporte 

mínimo de energia que atenda aos requisitos dos serviços energéticos de iluminação e 

cocção. Para tanto, estimou-se o uso de uma lâmpada incandescente de 60 watt, sendo 

esta utilizada 4 horas por dia, conjuntamente o consumo de 60 kg de lenha catada por 

mês, perfazendo um total de 9,65 GJ/ano por família. Tal suposição representa 

satisfatoriamente a hierarquia de escolhas energéticas de um conjunto de pessoas 

aprisionadas pela pobreza energética. E, havendo concordância sobre o princípio de que 

a existência de pessoas abaixo desse patamar é inaceitável, cabe esperar que seja 

empenhado pela sociedade os esforços necessários para que todas as pessoas possam 

ultrapassar este patamar mínimo.  

Numa primeira análise foi estabelecida a extensão da pobreza energética, 

procedendo-se, ainda, a investigação da amostra controle, quando disponível, buscando 

evidenciar os reais impactos da expansão do acesso à energia elétrica na pobreza 

energética, tanto na amostra Brasil quanto na localidade da Bacia do Rio Acre.  

Com respeito à evolução da pobreza energética na amostra Brasil, pôde-se constatar 

que o percentual de famílias abaixo da linha de pobreza energéticas (he) foi reduzida, 

observando que, particularmente, a amostra eletrificada possui uma maior amplitude de 

queda quando comparada a amostra controle no tempo, passando de 67,2% para 38,2% 

de pessoas em situação de pobreza energética. Quando avaliada a mesma métrica para 

os dados da Bacia do Acre verifica-se que o percentual de famílias abaixo do aporte 

mínimo de energia é menor na amostra eletrificada, indicando, preliminarmente, que o 

acesso a energia elétrica possibilitou a redução do índice de proporção de pobres 

energéticos (he). 



 256 

No que tange a Curva de Lorenz foi apresentada uma suave melhora na distribuição 

(dados Brasil) da amostra eletrificada no tempo, considerando que a da curva da fase 

ex-ante é ligeiramente mais pronunciada do que a da fase ex-post, indicando assim uma 

distribuição menos desigual ao contrário da amostra controle. 

Cabe observar que ao contrário da estrutura analítica utilizada na amostra Brasil, 

onde se dispunha de uma grande amostra, conjuntamente em momentos temporais 

diferentes, no caso da amostra do Acre, por questões apresentadas na Tese, a amostra é 

relativamente pequena, em particular para a amostra controle, sendo ainda restrita a um 

momento do tempo, limitando, assim, uma análise mais detalhada dos dados no tocante 

ao conceito e as métricas associadas à pobreza energética.   

Em relação ao Coeficiente de Gini os valores apresentados para os dados Brasil 

indicam uma redução da concentração para ambas as amostras no tempo, no entanto 

com maior amplitude de redução na amostra eletrificada. Adicionalmente, ao 

avaliarmos o índice de Sen, no qual respeita os Axiomas de Monotocidade e de 

Transferência, sendo este indicador largamente difundido pela literatura, constata-se sua 

forte redução na amostra eletrificada, tendo o indicador passado de 0,30 para 0,16 entre 

as fases, e, no outro extremo, a leve redução na amostra controle de 0,38 para 0,35. 

Constata-se que índice de Sen caiu de forma significativa para a população em situação 

de pobreza, concluindo que o acesso à energia elétrica foi o vetor determinante para 

tanto. 

Conjuntamente, considerando o Coeficiente de Gini para a Amostra do Acre, os 

valores encontrados indicam uma baixa concentração para ambas as amostras (controle 

e eletrificada), tendo uma leve diferença para a amostra controle. Cabe observar que a 

amostra controle possui um número reduzido de casos válidos, impondo, desta forma, 

cuidados particulares na avaliação do seu resultado. Ao avaliarmos o índice de Sen 

constatou-se seu baixo resultado para a amostra eletrificada, sendo o indicador 0,09, 

lembrando que o mesmo pode assumir valores entre 0 e 1, sendo que quanto mais 

próximo de 1, maior é o nível de pobreza energética verificado.  

Considerando os resultados apresentados é possível indicar que à energia elétrica, 

por meio do acesso regular e seguro, possibilitou, em princípio, uma redução da 

concentração da pobreza energética na população estuda do Estado do Acre, apesar de 

haver algumas limitações comparativas em relação a amostra controle.  
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A técnica se apresenta como instrumento valioso na mensuração do impacto da 

implementação de programas sociais, auxiliando no direcionamento de estratégias 

futuras com vistas à redução das desigualdades energéticas e na promoção de políticas 

públicas de expansão do acesso à energia elétrica mais assertivas, no ambiente de 

múltiplas privações.  

A aplicação da técnica ao público alvo se mostrou adequada para explicar as 

variações do impacto na pobreza energética após o acesso à energia elétrica, permitindo 

análises complementares no que tange a concentração, contribuindo para o debate das 

relações entre variáveis, sendo estas dinâmicas e não lineares. 

Conjuntamente, não menos importante foi a ida a campo no Acre para o 

levantamento das informações primárias. No local foi possível avaliar, de forma não 

estruturada, um conjunto de variáveis que interferem na dinâmica da estrutura 

energética local e a natureza das relações entre as variáveis, possibilitando estabelecer 

uma hierarquia relativa nas escolhas energéticas, na qual interferem na estrutura 

energética. Apesar de não ser o objetivo central do estudo desta Tese, tais relações 

permitem uma melhor interpretação da realidade local à luz das demandas sociais. Abri-

se espaço para que outros pesquisadores, sensíveis a este universo de privação, se 

sintam inquietos a investigar a relação entre pobreza e energia in loco. 

Os resultados apresentados avigoram a necessidade da continuidade dos esforços 

públicos, no sentido de ampliar o acesso a energia elétrica, contribuindo, assim, para a 

promoção de uma sociedade alinhada com os preceitos de justiça e igualdade. Mais 

ainda,  

Do ponto de vista do exercício empírico e descritivo deste trabalho, é possível 

indicar que o acesso à energia elétrica de forma regular e segura possibilitou uma 

alteração da realidade energética para a população pesquisada, reduzindo a pobreza 

energética e a desigualdade energética, motivando, assim, a continuidade dos esforços 

governamentais em políticas de eletrificação rural no país, particularmente para a região 

Norte do país, onde, hoje, se localiza o atual desafio da expansão, essencialmente, para 

as comunidades isoladas na Amazônia.  

Abre-se espaço para destacar que ainda que pese a importância das metodologias de 

avaliação de eficácia de Programas públicos e/ou projetos e seu espaço na literatura, na 

busca ao fomento da governança e do melhor uso dos recursos, inserido no contexto da 
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proposta deste trabalho, as métricas não são capazes de internalizar benefícios sociais 

intangíveis e não monetizáveis, nos quais possuem valor tendendo ao infinito. Olhar o 

seu filho dormindo a noite possui uma alta utilidade marginal para a mãe; tomar um 

copo d’água gelado no verão, no interior da floresta, possui alta utilidade marginal para 

a família; assistir o jogo de futebol do seu time pela televisão possui alta utilidade 

marginal para a família; ter em casa uma geladeira simboliza a integração social e 

ascensão familiar. Todas estas questões estão relacionadas com a busca do bem-estar, 

observando que o bem-estar na perspectiva econômica é proporcional ao peso 

específico que cada cidadão coloca nos seus objetivos, podendo ser um “simples” copo 

d’água gelado. 

O movimento de expansão do atendimento elétrico no meio rural em anos recentes 

se constitui num vetor de promoção ao desenvolvimento econômico e social de 

populações até então desprovidas do acesso à energia elétrica. Isto posto, o processo de 

avaliação de impacto do investimento público na área social é de fundamental 

importância para retro-alimentar o planejamento com as inspirações oferecidas pela 

busca de um desenvolvimento mais sustentável, podendo apontar caminhos mais 

eficazes para a redução das desigualdades e, conseqüente, melhoria da qualidade de vida 

da população rural. A avaliação da efetividade das políticas públicas relativas à 

eletrificação rural permite que essas ações sejam repensadas de forma a reforçar o 

caráter sustentável do planejamento e a própria característica inclusiva que a energia 

pode assumir frente aos outros aspectos envolvidos na melhoria da qualidade de vida.  

Entende-se que os esforços no sentido de universalizar o atendimento elétrico 

caminham em direção do resgate de um déficit social secular, possibilitando melhorar a 

qualidade de vida da população rural, sendo a avaliação um fundamental instrumento de 

apoio, sendo este um dos principais argumentos necessários para a continuidade de tais 

ações, sob a ótica de política pública. Abri-se, assim, uma oportunidade para que os 

entes governamentais possam se articular em busca da aceleração e aprofundamento das 

melhorias da população atendida, fazendo jus ao desafio ético de incluí-las. 

 
7.1- Recomendações para Trabalhos Futuros  

 
A partir das análises empreendidas ao longo deste estudo, são vislumbrados alguns 

desdobramentos para trabalhos futuros acerca do tema aqui tratado, são eles: 
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- Uma das questões centrais no tocante a expansão do atendimento na região Norte do 

país, refere-se ao desenvolvimento de modelos de gestão para a universalização do 

acesso à energia elétrica, particularmente, em comunidades isoladas, tendo como 

desdobramento a avaliação do real impacto deste modelo sob a ótica da eficácia social e 

na redução de custos de manutenção dos projetos.   

- Outro importante desdobramento vislumbrado seria a extensão do uso métricas de 

pobreza energética no tocante a energia útil. Para tanto é necessário um novo 

levantamento em campo com o detalhamento dos equipamentos elétricos utilizados 

(potência e tempo de uso), tendo um horizonte de médio e longo prazo 

- Outra questão relevante, mas ainda não abordada pela literatura seria a avaliação de 

impactos na expansão do acesso a Banda Larga no país (Plano Nacional de Banda 

Larga), sob a ótica da economia comportamental, tendo como fator impulsionador o 

acesso à energia elétrica, particularmente em regiões isoladas. A interação do 

fornecimento de serviços público como energia elétrica e banda larga, possibilita à 

criação de redes de discussão, dinamizando o acesso a informação e na redução do 

isolamento político. 

- Embora tenha sido possível avaliar o impacto da expansão do acesso à energia elétrica 

no tocante a métrica de pobreza energética, outras ações públicas de cunho social são 

atualmente empreendidas, entretanto sem sua real avaliação e/ou divulgação dos seus 

impactos na população alvo. Esta ausência de preocupação sobre a transversalidade dos 

programas sociais e seus impactos, invariavelmente, incorrem em aumento de custos e 

de redução do efeito de aprendizado. Sugere-se, assim, avaliar qual o desdobramento 

tecnológico, social, ambiental e financeiro (redução de custo e efeito aprendizado) 

quando os entes responsáveis pelos programas de políticas públicas incorporam, no 

processo de planejamento, as etapas de monitoramento e de avaliação de impactos. 

Observa-se que a avaliação deve ir além da simples verificação da meta física, i.e., 

recomenda-se avaliar qual é a perda para a sociedade quando não existe uma clareza dos 

reais objetivos do programa, i.e., no tocante à universalização do acesso à energia 

elétrica, a disposição da tecnologia per si não é suficiente, devemos entender que o 

objetivo central é inclusão social, caso contrário apenas nos limitaremos a pobreza 

iluminada. 
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QUESTIONÁRIO DE CAMPO – BRASIL 
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QUESTIONÁRIO EXPOST 

Folha de rosto 

No. do Questionário anterior  

a. No. do Projeto (ODI)  

ENTREVISTADOR ANTERIOR  

b. CONCESSIONÁRIA  

c. REGIONAL DA CONCESSIONÁRIA  

d. ESTADO  

e. MUNICÍPIO  

f. LOCALIDADE  

g. LOCALIZAÇÃO GPS g.1LAT g.2LONG 

h.ENDEREÇO  

i. REFERÊNCIAS  

j. NOME DA PROPRIEDADE  

k. É ASSENTAMENTO RURAL? (    )  NÃO (     )  SIM (     ) NS/NR 

l. NOME PROPRIETÁRIO 
(Apelido) 

 

m.NOME ENTREVISTADO 
(Apelido) 

 

n.TEMPO DE MORADIA DA FAMILIA  

o.NOME NA CONTA DE LUZ  

p.NÚMERO DA CONTA DE LUZ  

q.MESES LIGADO  

 

NESTE QUADRO, PREENCHA OS CAMPOS QUE ESTIVEREM EM BRANCO, SE A AMOSTRA 

É OBRIGATÓRIA. 

 r. Este QUESTIONÁRIO é do tipo: 

1. (   )   Expost OBRIGATÓRIO (Propriedade REPETIDA, isto é, que já foi entrevistada.) 

2. (   )   Expost Novo (Adicional) 

3. (   )   Expost SUBSTITUTO do obrigatório porque __________________________ 

 

ANTES DE CONTINUAR A PESQUISA, LEIA A ORIENTAÇÃO ABAIXO: 

Para as amostras da fase expost, continuar a pesquisa somente se estiver ligado à rede 

elétrica, e por um prazo maior ou igual a 18 meses. Se não for o caso, substitua 

a amostra. 

        s.  HÁ QUANTO TEMPO A PROPRIEDADE ESTÁ LIGADA À REDE ELÉTRICA? _______  

MESES 
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PESQUISA ATUAL 

a. DATA   b. HORA DE INÍCIO  

c. ENTREVISTADOR  d. NUM. QUESTIONÁRIO  

e. GPS    e1. LAT  e2. LONG  

f. CLIMA   

 

PREENCHER ESTE QUADRO SOMENTE PARA QUESTIONÁRIO 

NOVO OU SUBSTITUÍDO 

g. No. do Projeto (ODI):  

h. REGIONAL DA CONCESSIONÁRIA:  

i. MUNICÍPIO:  

j. LOCALIDADE  

k. ENDEREÇO  

l. REFERÊNCIAS  

m. NOME DA PROPRIEDADE  

n. É ASSENTAMENTO RURAL? 1.(    ) NÃO    2. (     )SIM     3. (     ) NS/NR 

o. NOME NA CONTA DE LUZ  o.1(     ) NT 

p. NÚMERO DA CONTA DE LUZ  (  ) NÃO TEM   (  )NS/NR 

q. CPF       (   ) NÃO TEM  (  )NS/NR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. CONDIÇÃO DO ENTREVISTADO EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE: 
1. (    ) PROPRIETÁRIO  2. (    ) MEEIRO   3. (    ) PARCEIRO 
4. (    ) ARRENDATÁRIO  5. (    ) CASEIRO/CAPATAZ  6. (    ) OCUPANTE 
7. (    ) ADMINISTRADOR  8. (    ) OUTRA, 
ESPECIFIQUE:________________________ 

 
ENTREVISTADO 

 

1.2 NOME DO ENTREVISTADO: 

1.3 APELIDO DO ENTREVISTADO: 

1.4 NOME DO PROPRIETÁRIO: 

1.5 SEXO:     1. (  ) MASC            2.  (  ) FEM  

1.6 IDADE: 

1.7 PROFISSÃO: 

1.8 ESTADO DE NASCIMENTO: 
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1.9  TEMPO QUE MORA OU TRABALHA NA PROPRIEDADE:  ______ANOS ______MESES 

2. CARACTERIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PRINCIPAL 

 2.1 EXISTE A RESIDÊNCIA PRINCIPAL ? 

      1. (  ) NÃO    2. (  ) SIM    3.  (  ) NS / NR 

2.2  HÁ QUANTO TEMPO A FAMÍLIA MORA NA RESIDÊNCIA PRINCIPAL? 

1. (_____) anos (_____) meses  2. (    ) NÃO MORA           3. (    )NS/NR 
  

2.3 QUANTAS PESSOAS MORAM NA RESIDÊNCIA PRINCIPAL ?                                 

                  __________ PESSOAS            2. (  ) NS/NR 

2.4  IDENTIFIQUE SE ESTAS PESSOAS QUE MORAM NA RESIDÊNCIA PRINCIPAL SÃO 
DA FAMÍLIA DO: 

 
1. (    ) PROPRIETÁRIO  2. (    ) MEEIRO    3. (    ) PARCEIRO 
4. (    ) ARRENDATÁRIO  5. (    ) CASEIRO/CAPATAZ  6. (    ) OCUPANTE 
7. (    ) ADMINISTRADOR  8. (    ) OUTRA, ESPECIFIQUE:_____________________ 
9. (    )  NS/NR 

2.5  PAREDES (ACEITAR MAIS DE 1 RESPOSTA) 

1.(    ) ALVENARIA   2.(    ) MADEIRA  3.(    ) PALHA  
4.(    ) TAIPA NÃO REVESTIDA 5.(    ) PAU A PIQUE 6.(    ) OUTRO 

2.6 PISO (ACEITAR MAIS DE 1 RESPOSTA) 

1.(    ) MADEIRA  2.(    ) CERÂMICA  3.(    ) CIMENTO 
4.(    ) TIJOLO   5.(    ) TERRA  6.(    ) OUTRO 

2.7  COBERTURA (ACEITAR MAIS DE 1 RESPOSTA) 

1.(    ) LAJE DE CONCRETO    2.(    ) TELHA DE BARRO   3.(    ) TELHA DE  AMIANTO 
4.(    ) TELHA DE ZINCO    5.(    ) MADEIRA          6.(    ) PALHA 
8.(    ) OUTRO 

2.8  ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 

1. (    ) ATÉ 50   2. (    ) DE 51 a 75   3. (    ) DE 76 a 100 
4. (    ) DE 101 a 150  5. (    ) DE 151 a 200  6. (    ) ACIMA DE 200 

 
2.9  VALOR ESTIMADO, PELO ENTREVISTADO, DA RESIDÊNCIA : R$  ________________ 

2.10 TEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (BANHEIRO, CASINHA, ETC)? 

1. (    ) NÃO  2. ( ) SIM 3. ( ) NS/NR    

2.10.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM, INDIQUE A LOCALIZAÇÃO: 

   1. (    ) DENTRO DA RESIDÊNCIA  2. (   ) FORA DA RESIDÊNCIA  3. (    ) NS/NR 



 279 

2.11 TEM ESGOTO (TUBO QUE LEVA A ÁGUA SUJA PARA FORA DA CASA) 

1. (    ) NÃO  2. (  ) SIM 3. (  ) NS/NR    

2.11.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM, ESPECIFIQUE O TIPO (ACEITAR MAIS DE 
UMA  RESPOSTA):  

  1. (    ) REDE COLETORA     2. (   ) FOSSA     3. (    ) RIACHO                      
  4. (    ) OUTRA, ESPECIFIQUE _______________     5. (   ) NS/NR 

2.12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ACEITAR MAIS DE 1 RESPOSTA) 

(ESPECIFICAR NA TABELA ABAIXO COM UM “X”) 

CANALIZAÇÃO 
INTERNA 

TIPO DE  

DISTRIBUIÇÃO 

COM SEM 

1) REDE GERAL   

2) POÇO    

3) NASCENTE   

4) CARRO PIPA   

5) OUTRO:_______________________   
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2.13  LISTE AS PESSOAS QUE MORAM NA RESIDÊNCIA PRINCIPAL, MAIORES OU COM IDADE IGUAL A 10 
ANOS. 

 
NOME 

IDADE 
 

SEXO 
 

NÍVEL 
DE  

INSTRU
ÇÃO 

ESTADO DE 
NASCIMENTO 

CONDIÇÃO DE 
TRABALHO 

(2) 

TIPO DO 
TRABALHADOR 

(3) 

JORNADA 
DIÁRIA DE 
TRABALHO 
(horas) 

FÉRIAS/ 
DESCANSO 

  M / F (1)  ANTES DEPOIS   S N 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 

CHAMADA: (1)  

(1)  PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO  (2)  PRIMEIRO GRAU COMPLETO  (3)  SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 

(4)  SEGUNDO GRAU COMPLETO  (5)  CURSO SUPERIOR  INCOMPLETO  (6)  CURSO SUPERIOR COMPLETO 

(7)  ANALFABETO    (8) NS/NR 

 

CHAMADA (2) - ANTES E DEPOIS DA ELETRIFICAÇÃO: 

(1) TRABALHANDO. 

(2) NÃO TRABALHANDO, MAS PROCURANDO TRABALHO. 

(3) NÃO TRABALHANDO NEM PROCURANDO TRABALHO. 

(4) NS/NR 

 

 

 

CHAMADA (3)  

(1) APOSENTADO/PENSIONISTA 

(2) ASSALARIADO (CARTEIRA ASSINADA, CONTRIBUI INSS) 

(3) AUTÔNOMO (CONTRIBUI INSS) 

(4) TRABALHADOR INFORMAL (NÃO CONTRIBUI INSS) 

(5) OUTRO 

(6) NS/NR 
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2.14 QUAL A RENDA DO CHEFE DA FAMÍLIA?  

              1. R$ ________________  2. (   ) NÃO TEM RENDA   3. (   ) NS/NR 

2.15  QUAL É A RENDA FAMILIAR TOTAL? 

     1. R$ ________________  2. (   ) NÃO TEM RENDA   3. (   ) NS/NR 

2.16 QUAL A ATIVIDADE DE TRABALHO DO CHEFE DE FAMÍLIA QUE MORA NA 
RESIDÊNCIA PRINCIPAL (ACEITAR MAIS DE 1 RESPOSTA)? 

    1. (   ) AGRICULTOR       2. (  ) CRIADOR (ANIMAIS)   3. (   ) PRESTADOR DE 
SERVIÇO 

    4. (   ) INTERMEDIÁRIO   5. (  ) EMPRESÁRIO         6. (   ) OUTRO 
(______________) 

    7. (   ) NÃO TRABALHA    8. (  ) NS/NR 

2.17 A FAMÍLIA RECEBE ALGUM TIPO DE BOLSA-AUXÍLIO DO GOVERNO?  

                1. (  ) NÃO  2. (   ) SIM   3. (   )NS/NR 
  
            2.17.1   CASO A REPOSTA SEJA  SIM,  QUAL TIPO?  (ACEITAR MAIS DE UMA 
RESPOSTA)  

         1.  (    ) BOLSA-EDUCAÇÃO – VALOR R$ _________________ 

         2.  (    ) BOLSA-ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA/ SACOLÃO – 
VALOR R$   ___________ 

         3.  (    ) AUXÍLIO GÁS – VALOR R$ _________________ 

         4.  (    ) OUTRO______________________ - VALOR R$ ________ 

2.18 AONDE OU A QUEM RECORRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE? (ACEITAR 
MAIS DE 1 RESPOSTA) 

            1. (    ) POSTO MÉDICO    2. (    ) SINDICATO 
            3. (    ) HOSPITAL/MÉDICO PARTICULAR 4. (    ) SUS/INAMPS/HOSPITAL PÚBLICO 

            5. (    ) PLANO DE SAÚDE    6. (    ) OUTROS, 
ESPECIFIQUE:_________________ 

 2.19   MARQUE O NÚMERO DE PESSOAS QUE SAÍRAM DA 
PROPRIEDADE PARA MORAR EM OUTRO LOCAL NOS ÚLTIMOS 5 
ANOS. 

MOTIVAÇÃO PARA SAIR DA RESIDÊNCIA NÚMERO DE PESSOAS 

1) ESTUDO ( ) 0   ( ) 1   ( )  2   ( ) 3   ( ) 4   ( )  5 OU MAIS   (  ) NS/NR 

2) FALTA DE TRABALHO NO CAMPO/ PROCURA DE 
TRABALHO NA CIDADE  

( ) 0   ( ) 1   ( )  2   ( ) 3   ( ) 4   ( )  5 OU MAIS   (  ) NS/NR 

3) TRABALHO RURAL TEMPORÁRIO EM OUTRA 
PROPRIEDADE  

( ) 0   ( ) 1   ( )  2   ( ) 3   ( ) 4   ( )  5 OU MAIS   (  ) NS/NR 

4) TRABALHO RURAL PERMANENTE EM OUTRA 
PROPRIEDADE  

( ) 0   ( ) 1   ( )  2   ( ) 3   ( ) 4   ( )  5 OU MAIS   (  ) NS/NR 

 

3. ENERGIA  

3.1 INFORMAÇÕES SOBRE AS FONTES DE ENERGIA UTILIZADAS NA PROPRIEDADE 
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APLICAÇÃO(1) CUSTO R$ 
MENSAL  
(***) 

DISTÂNCIA À 
FONTE (km) 

 

FONTE DE 
ENERGIA 

UNI 
DA 
DE 

(*) 

QUANTIDADE 
MENSAL 

Marcar as opções 

(Aceitar mais de 1 resposta) 
  

ENERGIA 
ELÉTRICA 
REGULAR 

KWh  1 2 3 4   

ENERGIA 
ELÉTRICA NÃO 
REGULAR** 

KWh  1 2 3 4   

ÓLEO DIESEL L  1 2 3 4   

ÓLEO VEGETAL L  1 2 3 4   

GASOLINA L  1 2 3 4   

QUEROSENE L  1 2 3 4   

GÁS (GLP)  Kg  1 2 3 4   

CARVÃO  Kg  1 2 3 4   

LENHA Kg  1 2 3 4   

ENERGIA 
SOLAR 

KWh  1 2 3 4   

BATERIA 
AUTOMOTIVA 

Un  1 2 3 4   

PILHA Un  1 2 3 4   

VELAS Maço  1 2 3 4   

 

CHAMADA (1): A APLICAÇÃO refere-se à finalidade da fonte de energia: 

1. COZIMENTO         2. INFORMAÇÃO               3. ILUMINAÇÃO               4. PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA 

OBS.  * CASO A UNIDADE CONSIDERADA PELO ENTREVISTADO SEJA DIFERENTE, 
INDICAR A UNIDADE CORRETA.  

** ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGULAR: REFERE-SE A LIGAÇÕES CLANDESTINAS, 
EXTENSÃO DE FIO DE UMA OUTRA PROPRIEDADE / DOMICÍLIO, ENERGIA 
EMPRESTADA, ETC 

***" NO CUSTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO INCLUIR OS CUSTOS 
REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OS CUSTOS DA OBRA, ÀS VEZES INCLUSOS 
NA CONTA DE LUZ." 
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3.2 VOCE PAGOU OU ESTÁ PAGANDO PELA LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA? 

 OBS: NÃO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA , MAS AO CUSTO 
RELACIONADO DA LIGAÇÃO. (VERIFICAR NA CONTA DE LUZ). 

1. (   ) NÃO      2. (    ) SIM      3. (    ) NS/NR 

3.3  VOCÊ UTILIZOU OU PRETENDE UTILIZAR A ENERGIA ELÉTRICA PARA: 
(ACEITAR MAIS DE UMA RESPOSTA).                               

TIPO DE  UTILIZAÇÃO UTILIZOU PRETENDE 
UTILIZAR 

1. USO DOMÉSTICO   

2. IRRIGAÇÃO   

3. REFRIGERAÇÃO DE PRODUTOS  P/COMERCIO (NÃO GELADEIRA DOMEST)    

4. AUMENTO DA ÁREA DE CULTIVO OU DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA   

5. DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO   

6. BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO   

7. MECANIZAÇÃO    

8. TURISMO    

9. OUTRA,  ESPECIFIQUE :    

10. NS/NR   

 
3.4  FALTA ENERGIA ELÉTRICA AQUI ? 

1. (  ) NÃO   2. (   ) SIM  3. (  ) NS/NR  
 
CASO A RESPOSTA SEJA SIM, RESPONDA AS QUESTÕES 3.4.1 e 3.4.2 
 
3.4.1 EM MÉDIA, POR MÊS, QUANTAS VEZES FALTA ENERGIA ELÉTRICA?   
___________ VEZES. 
 
3.4.2 QUANTO HORAS ,  EM MÉDIA,  DEMORA PARA VOLTAR A ENERGIA 
ELÉTRICA?   ____________ HORAS. 

3.5   A LUZ FICA FRACA QUANDO VOCÊ LIGA OUTRO EQUIPAMENTO? 
1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 

3.6  HÁ ALGUM MOTOR OU OUTRO EQUIPAMENTO ELÉTRICO QUE NÃO FUNCIONA 
DIREITO? 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR   

           3.6.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM, VOCÊ RECEBEU ALGUMA ORIENTAÇÃO 
SOBRE SEGURANÇA, EM RELAÇÃO À INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POR PARTE DA 
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA OU DE OUTRA INSTITUIÇÃO ? 

       1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 
 
 

3.7 APÓS A ELETRIFICAÇÃO, VOCÊ SE LEMBRA SE HOUVE ALGUM ACIDENTE NA 
SUA PROPRIEDADE? 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 
 
3.7.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM, ESPECIFIQUE QUAL: 
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1. (    )CHOQUE OU MORTE, QUANDO PESSOA TOCOU EM CERCA OU FIO 
DESEMCAPADO 
2. (    ) MORTE DE ANIMAL, QUANDO TOCOU NA CERCA 
3. (    ) CHOQUE NA TORNEIRA DO CHUVEIRO 
4. (    ) CHOQUE NA GELADEIRA 
5. (    ) OUTRO TIPO DE CHOQUE 
6. (    ) NS/ NR 
 

3.8  ILUMINAÇÃO ( QUANTIDADE DE LÂMPADAS ) 
 

 
 

3.9  EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS: 
 

GRAU DE 
UTILIZAÇÃO 

TIPO QUANTIDADE 
ADQUIRIDA APÓS 

A 
ELETRIFICAÇÃO* (1) 

A ADQUIRIR PRAZO A 
ADQUIRIR 

(2) 

1) TELEVISÃO     

2) ANTENA PARABÓLICA     

3) GELADEIRA     

4) FREEZER     

5) CHUVEIRO     

6) SECADOR DE CABELO     

7) FERRO ELÉTRICO     

8) AQUECEDOR ELÉTRICO     

9) LÂMPADAS     

10) MÁQUINA DE LAVAR ROUPA     

11) VENTILADOR     

12) AR-CONDICIONADO     

13) MÁQUINA DE COSTURA     

14) LIQUIDIFICADOR     

15) BATEDEIRA     

16) TELEFONE     

17) APARELHO DE SOM     

18) VIDEO CASSETE     

19)      

 

CHAMADA (1): 

(1) Muito Grande(utilizado todos os dias da semana);  

(2) Grande (utilizado de 4 a 6 dias na semana); 

(3) Médio (utilizado de 1 a 3 dias na semana);  

                              TOTAL 
TIPO DE LÂMPADA 

 
USO EVENTUAL USO HABITUAL 

Incandescente 40 W   
Incandescente 60 W   
Incandescente 100 W   
Incandescente 150 W   
Fluorescente Tubular 20 W   
Fluorescente Tubular 40 W    
LFC   
Outra   
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(4) Regular (utilizado de 2 a 3 vezes no mês);  

(5) Pequeno (utilizado menos de 1 vez por mês) 

 

CHAMADA (2): 
(C)  CURTO PRAZO: ATÉ 1 ANO;   (M)  MÉDIO PRAZO: ATÉ 5 ANOS;  (L)  LONGO PRAZO: MAIS QUE 5 
ANOS. 
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 3.10  UTILIZAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS: HORÁRIO DE USO DE APARELHOS 
 
    (1)  Televisão     (2) Chuveiro Elétrico ligado   (3) Máquina de Lavar Roupa/Tanquinho
  
   (4) Ventilador       (5) Ferro Elétrico               (6) Aparelho de Som 

 
HORÁRIO 1 2 3 4 5 6 

0 – 1       

1 – 2       

2 – 3       

3 – 4       

4 – 5       

5 – 6       

6 – 7       

7 – 8       

8 – 9       

9 - 10        

10 – 11       

11 - 12       

13 - 14       

14 - 15       

15 - 16       

16 - 17       

17 - 18       

18 - 19       

19 - 20       

20 - 21       

21 - 22       

22 - 23       

23 - 0       

OBS: Nos espaços, marque com um X os horários de uso para cada um dos 6 
equipamentos acima mencionados. 
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3.11 EQUIPAMENTOS ELÉTRORURAIS E HÁBITOS DE USO 

 
 

GRAU DE 
UTILIZAÇÃO 

TIPO 

QUANTIDADE 
ADQUIRIDA APÓS A 
ELETRIFICAÇÃO* 

(1) 

 
A ADQUIRIR 

 

PRAZO A 
ADQUIRIR 

(2) 

1) FREEZER INDUSTRIAL     

2) DIAORDENHADEIRA     

3) RESFRIADOR DE LEITE     

4) MOTOBOMBA (BOMBA 
D´ÁGUA) 

    

5) MOTOR (ATÉ 1CV)     

6) MOTOR ( > 1 CV ATÉ 5 CV) 
    

7) MOTOR ( > 5 CV ATÉ 10 CV)     

8) MOTOR ( > 10 CV)     

9) DESINTEGRADOR     

10) SECADORAS     

11) MISTURADOR DE RAÇÃO     

12) DISTRIBUIDOR DE RAÇÃO 
    

13) BUTIJÃO DE SEMEM      

14) SISTEMA DE IRRIGAÇÃO     

15) ROÇADEIRA     

16) TRITURADOR DE GRÃOS     

17) PICADEIRA 
    

18) ENSILADEIRA     

19) DEBULHADOR DE MILHO     

 

CHAMADA (1): 

(1) Muito Grande(utilizado todos os dias da semana);  

(2) Grande (utilizado de 4 a 6 dias na semana); 

(3) Médio (utilizado de 1 a 3 dias na semana);  

(4) Regular (utilizado de 2 a 3 vezes no mês);  

(5) Pequeno (utilizado menos de 1 vez por mês) 

 

CHAMADA (2): 
(C)  CURTO PRAZO: ATÉ 1 ANO;   (M)  MÉDIO PRAZO: ATÉ 5 ANOS;  (L)  LONGO PRAZO: MAIS QUE 5 ANOS. 
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3.12  UTILIZAÇÃO DE ELETRORURAIS – HORÁRIO DE USOS DE EQUIPAMENTOS 

 
(1) Equipamento 1: ____________Marca:_____________( ) NS/NR – Potência: _____ (  )cv (  ) 
kVA (  ) kW  ( )NS/NR 
 
(2) Equipamento 2: ____________Marca:_____________( ) NS/NR – Potência: _____ (  )cv (  ) 
kVA (  ) kW  ( )NS/NR 
 
(3) Equipamento 3: ____________Marca:_____________( ) NS/NR – Potência: _____ (  )cv (  ) kVA (  ) kW  ( 
)NS/NR 
 
(4) Equipamento 4: ____________Marca:_____________( ) NS/NR – Potência: _____ (  )cv (  ) 
kVA (  ) kW  ( )NS/NR 
 
(5) Equipamento 5: ____________Marca:_____________( ) NS/NR – Potência: _____ (  )cv (  ) 
kVA (  ) kW  ( )NS/NR 
 

OBS: citar os equipamentos mais utilizados na propriedade (com grau de 
utilização “Muito Grande” ou “Grande” do item 3.11). Anotar a potência do 
equipamento, marcando sua unidade. Anotar também a marca. 

 
HORÁRIO 1 2 3 4 5 

0 – 1      

1 – 2      

2 – 3      

3 – 4      

4 – 5      

5 – 6      

6 – 7      

7 – 8      

8 – 9      

9 - 10       

10 – 11      

11 – 12      

13 – 14      

14 – 15      

15 – 16      

16 – 17      

17 – 18      

18 – 19      

19 – 20      

20 – 21      

21 – 22      
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22 – 23      

23 – 0      

OBS: Nos espaços, marque com um X os horários de uso para cada um dos 5 
equipamentos acima mencionados. 

 

3.13 APÓS A CHEGADA DA ENERGIA ELÉTRICA, HOUVE ALGUM 
INVESTIMENTO EM BENFEITORIAS? RESPONDA ABAIXO POR TIPO DE 
BENFEITORIA. 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR   

           3.13.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM, RESPONDA O QUADRO 
ABAIXO INDICANDO QUANTIDADE E VALOR (em R$). 

TIPOS DE BENFEITORIAS 
 

QUANTIDADE 

 

VALOR (R$) 

1) CASA COLONOS/EMPREGADOS   

2) ESTÁBULO E/OU CURRAL   

3) DEPÓSITO   

4) GALPÃO   

5) ENGENHO   

6) TERREIRO DE SECAR CAFÉ   

7) CASA DE FARINHA   

8) OLARIA   

9) SILOS   

10) CAIXA D’AGUA   

11) CISTERNA / RESERVATÓRIO   

12) CERCAS (em km)   

13) PAIOL E/OU TULHA   

14) MOINHO   

15) GALINHEIRO/GRANJA   

16) CHIQUEIRO   

17) ALAMBIQUE   

18) COCHO P/ SAIS MINERAIS   

19) FORNO P/ CARVÃO   

 

4.NÍVEL DE VIDA 

4.1  CONSUMO MENSAL DE ALIMENTOS (PEDIR AUXÍLIO DA MULHER 
DA CASA) 

ESPECIFICAÇÃO   QUANTIDADE   UNIDADE  

1) ARROZ  kg/mês 

2) FEIJÃO  kg/mês 

3) TUBÉRCULOS (BATATA, AIPIM)  kg/mês 

4) FARINHAS (TRIGO, MANDIOCA, MILHO)  kg/mês 

5) MACARRÃO  kg/mês 

6) AÇÚCAR 

 

 kg/mês 

7) PÃO  unidade/dia 

8) CAFÉ  kg/mês 

9) OVOS  dz/Mês 

10) LEITE  l/mês 
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11) QUEIJO  kg/mês 

12) CARNES (DE AVES, BOVINA, SUÍNA, OVINA, ETC)  kg/mês 

13) PEIXE  kg/mês 

14) EMBUTIDOS (LINGÜIÇA, CHOURIÇO, PAIO, ETC)  kg/mês 

15) BISCOITO  kg/mês 

16) ENLATADOS  lata/mês 

17) AZEITE / ÓLEO DE SOJA  lata/mês 

18) DOCES  kg/mês 

OBSERVAÇÃO: NÃO PRODUÇÃO, E SIM CONSUMO DE ALIMENTOS. 
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4.2 DESTINO DO LIXO (MARQUE COM X): 

TIPO DE LIXO 1 2 3 4 5 6 

LIXO ORGÂNICO       

VIDROS       

PLÁSTICOS       

LATAS       

PILHAS E BATERIAS       

EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS       

EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS       

OUTRO: 
_______________________________ 

      

 
DESTINO : 

(1) COLETADO (JOGAR EM LOCAL APROPRIADO PARA A COLETA, LEVAR PARA LIXEIRA NA CIDADE) 

(2) JOGADO NO RIO OU NO MATO, NO QUINTAL, AO ALENTO DE FORMA GERAL SEM SER COLETADO 

(3) ENTERRADO  

(4) QUEIMADO  

(5) RECICLADO ou REAPROVEITADO (P. EX. LIXO ORGÂNICO PARA ADUBO OU ALIMENTAÇÃO DE 
ANIMAIS, LATAS PARA PLANTAS, GARRAFAS PARA LÍQUIDOS DIVERSOS, ETC) 

(6) VENDIDO 

 

OBSERVAÇÂO: SE HOUVER RESPOSTA DE “ARMAZENAMENTO” PERGUNTAR QUAL O DESTINO FINAL E 
CLASSIFICAR ENTRE AS OPÇÕES ACIMA.  SE FOR APENAS ARMAZENAMENTO, NÃO CONSIDERAR COMO 
LIXO. 
 
 

 
4.3  LAZER E ENTRETENIMENTO: (ACEITAR MAIS DE 1 RESPOSTA) 

1.  (    ) FORRÓ/ BAILE        2. (    ) QUERMESSE 3. (    ) IGREJA 
4.  (    ) EXPOSIÇÃO/FEIRA      5. (    ) ESPORTE  6. (    ) VISITAS 
7.  (    ) LIVROS/REVISTAS/JORNAIS  8. (    ) CINEMA  9. (    ) BAR 
10. (    ) TELEVISÃO   11. (    ) 
OUTROS,ESPECIFIQUE:______________ 

           12. (    ) NS / NR 
 
  VEÍCULOS DE USO PARTICULAR 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1) CAMINHONETE OU UTILITÁRIO  

2) CARRO DE PASSEIO  

3) MOTOCICLETA  

4) BICICLETA  

5) CARROÇA  

6) OUTRO __________________________  

NOTA: CAMINHONETE TEM CAÇAMBA, ENQUANTO UTILITÁRIO NÃO TEM. 
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4.5 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1) EMPREGADOS PERMANENTES  

2) EMPREGADOS TEMPORÁRIOS   

4.6 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DA PROPRIEDADE (ACEITAR MAIS DE 
1 RESPOSTA) 

CARACTERÍSTICA QUANTIDADE UNIDADE (1) 
Unidade 
opção 9 

1)  ÁREA PRÓPRIA TOTAL    

2) ÁREA DE PLANTIO    
 

CHAMADA (1):  

 ( 1 ) hectare ( 2 ) alqueire mineiro ( 3 ) alqueire paulista ( 4 ) alqueire goiano 

 ( 5 ) braça  ( 6 )  m2   ( 7 ) pés  ( 8 ) tarefas       ( 9 ) 
outra (especifique) 

 4.7   VALOR DA PROPRIEDADE: R$ __________________________ 

4.8   CARACTERÍSTICAS DE ACESSIBILIDADE DA PROPRIEDADE 

   (*): Distância mais próxima da propriedade. 

4.9 DISTÂNCIAS MÉDIAS DA PROPRIEDADE A ALGUNS PONTOS DE 
REFERÊNCIA: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA 

(km) 
ESPECIFICAÇÃO 

DISTÂNCIA 
(km) 

1) ESCOLA   4) POSTO DE SAÚDE  

2) BANCO  5) COOPERATIVA  

3) HOSPITAL (ATENDIMENTO 24h)  6) ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES  

 

4.10  RENDA DA PROPRIEDADE  
RENDA ANUAL  

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDADE 

1. EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA 
PRÓPRIA 

 R$/ano 

2. EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA PARCEIROS  R$/ano 

 
 

ITEM DISTÂNCIA EM km(*) 

RODOVIÁRIO  
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5.RECURSOS PRODUTIVOS 

5.1 VENDE A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU DE BENEFICIAMENTO?  

        1. (   ) NÃO      2. (   ) SIM         3.(   ) NS/NR 
 
               5.5.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM, INDIQUE O LOCAL DA VENDA. (ACEITAR 
MAIS DE UMA RESPOSTA) . 
 
                 1. (    ) COOPERATIVAS 

2. (    ) CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS  
3. (    ) AGROINDÚSTRIA 
4. (    ) ARMAZÉNS ( VAREJO)  
5. (    ) FEIRAS 
6. (    ) INTERMEDIÁRIO  
7. (    ) DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR 
8. (    ) OUTRA , ESPECIFIQUE : __________________ 
9. (    ) NS/NR 
 

5.2 ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 

OBS.1) SE A PRODUÇÃO É VENDIDA (SIM, NO ITEM 5.1) PREENCHA A TABELA 
5.2.1 E NÃO DEIXE DE INDICAR A QUANTIDADE VENDIDA. 

OBS.2)  SE A PRODUÇÃO NÃO É VENDIDA , VÁ PARA O  ÍTEM  5.4. 

 
5.2.1 AGRICULTURA 

TIPO 
ÁREA 

PLANTADA 
UN. (1) QUANTIDADE VENDIDA 

UNIDADE/PERÍODO 
PREÇO (R$)/ UNIDADE DE 

VENDA 

EXEMPLO 100 1 300 SACAS / MÊS R$ 100 / SACA 

1) ALGODÃO HERBÁCEO     

2) ALGODÃO ARBÓREO     

3) ARROZ     

4) FEIJÃO     

5) MANDIOCA     

6) MILHO     

7) CANA-DE-AÇUCAR     

8) CAFÉ     

9) SOJA     

10) BANANA     

11) COCO-DA- BAHIA     

12) LARANJA     

13)      

14)      

15)      

16)      

CHAMADA (1):  
 ( 1 ) hectare ( 2 ) alqueire mineiro ( 3 ) alqueire paulista ( 4 ) alqueire goiano 
 ( 5 ) braça ( 6 ) M²   ( 7 ) pés  ( 8 ) tarefas    ( 9 ) Outra (Especificar) 
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5.3 EXISTE ALGUMA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES NA 
COMUNIDADE? 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 

CASO A RESPOSTA SEJA SIM, RESPONDA AS QUESTÕES 5.3.1 a 5.3.3 

5.3.1 QUAL O NOME: _____________________________________________________ 

5.3.2 QUAL OU QUAIS OS PRODUTOS QUE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIA? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.3.3  VOCÊ É ASSOCIADO ?  1. (  ) NÃO    2.(  ) SIM    3.(  ) NS/NR 

CASO A RESPOSTA SEJA NÃO, INDIQUE O MOTIVO: 
            1.  (  )  PORQUE NÃO TEM INTERESSE 
 2. (  )  PORQUE NÃO SABE COMO SE ASSOCIAR 
 3. (  )  PORQUE NÃO CONFIA NA ASSOCIAÇÃO 
 4. (  )  PORQUE SUA PRODUÇÃO É DE SUBSISTÊNCIA 
 5. (  )  PORQUE SUA PRODUÇÃO É DE BAIXA ESCALA 
 6. (  )  OUTRO ________________________________ 
 7. (  )  NS/NR 

 

5.4  A TERRA É UTILIZADA PARA PLANTIO?  

          1. (   ) NÃO        2. (   ) SIM      3.(   )  NS/NR  
 

OBS.1) CASO A RESPOSTA SEJA SIM, RESPONDA AS QUESTÕES 5.4.1 a 5.4.3. 

   OBS.2) CASO A RESPOSTA SEJA NÃO, VÁ PARA A  QUESTÃO   5.5. 

 5.4.1  UTILIZA QUEIMADA PARA PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO?  
1. (   ) NÃO       2. (   ) SIM      3. (   ) NS/NR  

      5.4.2   ADOTA O SISTEMA DE PLANTIO DIRETO? 
1. (   ) NÃO       2. (   ) SIM      3. (   ) NS/NR 

      5.4.3  EFETUA O PLANTIO EM CURVAS DE NÍVEL? 
1. (   ) NÃO       2. (   ) SIM      3. (   ) NS/NR 

 
5.5   PECUÁRIA E ANIMAIS DE CONSUMO 

TIPO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
UNIDADE 

QUANTIDADE VENDIDA 
(UNIDADE/PERÍODO) 

PREÇO (R$)/ 
UNIDADE 

EXEMPLO 30 CABEÇA 10 CABEÇAS / ANO R$ 5 / CABEÇA 

1) BOVINOS  CABEÇA   

2) AVES  CABEÇA   

3) PORCOS  CABEÇA   

4) CABRAS / BODES  CABEÇA   

5) OVELHAS  CABEÇA   

6) BÚFALOS  CABEÇA   

7) CAVALOS  CABEÇA   

8) JEGUES / MULAS  CABEÇA   

9) PEIXES  KG   
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10) OUTROS: 

__________________ 

 KG   

 

5.6  A TERRA É UTILIZADA PARA CRIAÇÃO (PODE SER RELACIONADA À QUESTÃO 
ANTERIOR)?  

           1.(   ) NÃO        2.(   ) SIM       3.(   )  NS/NR  

OBS.1) CASO A RESPOSTA SEJA SIM, RESPONDA AS QUESTÕES 5.6.1 e 5.6.2. 

OBS. 2) CASO A RESPOSTA SEJA  NÃO, VÁ PARA QUESTÃO  5.7 

     5.6.1   ADOTA O SISTEMA DE PASTEJO ROTACIONADO? 

1. (   ) NÃO       2. (   ) SIM        3. (   ) NS/NR 

5.6.2   UTILIZA QUEIMADA PARA RENOVAÇÃO DO PASTO? 

1. (   ) NÃO       2. (   ) SIM        3. (   ) NS/NR 

 
5.7   FAZ BENEFICIAMENTO DE ALGUM PRODUTO, UTILIZANDO A ENERGIA ELÉTRICA? 

1. (   ) NÃO       2. (   ) SIM      3. (   ) NS/NR  

5.8  POSSUI CRÉDITO AGRÍCOLA? 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 

5.8.1 CASO A RESPOTA SEJA SIM,  INDIQUE ONDE?  (ACEITAR MAIS DE UMA 
RESPOSTA)  

                      
1. (    ) BANCO DO BRASIL  
2. (    ) OUTROS BANCOS  
3. (    ) COOPERATIVAS   
4. (    ) AGROINDÚSTRIA 
5. (    ) FORNECEDORES 
6. (    ) OUTRA , ESPECIFIQUE : ________________ 
7. (    ) NS/NR 

 

5.9 POSSUI ORIENTAÇÃO FINANCEIRA SOBRE O CRÉDITO AGRÍCOLA?  

    1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 

 5.9.1 CASO A RESPOSTA SEJA SIM,  INDIQUE ONDE?  (ACEITAR MAIS DE UMA 
RESPOSTA)  

                   
1. (    ) BANCO DO BRASIL  
2. (    ) OUTROS BANCOS  
3. (    ) COOPERATIVAS   
4. (    ) AGROINDÚSTRIA 
5. (    ) FORNECEDORES 
6. (    ) OUTRA , ESPECIFIQUE : ________________ 
7. (    ) NS/NR 

5.10 POSSUI ORIENTAÇÃO/INFORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE A SUA ATIVIDADE 
PRODUTIVA?  

       1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 
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       5.10.1  CASO A RESPOSTA SEJA SIM,  INDIQUE ONDE?  ( ACEITAR MAIS DE 
UMA RESPOSTA)  

 
1. (    ) ÓRGÃO DE EXTENSÃO RURAL  
2. (    ) UNIVERSIDADE  
3. (    ) COOPERATIVA 
4. (    ) INSTITUIÇÕES PARTICULARES  
5. (    ) JORNAL/REVISTA 
6. (    ) VIZINHOS 
7. (    ) EMATER/EMBRAPA  
8. (    ) OUTRO,  ESPECIFIQUE ________________ 
9. (    ) NS/NR 

 

6.  QUESTÕES AMBIENTAIS  

 6.1 NA SUA PROPRIEDADE VERIFICA-SE EROSÃO (VOSSOROCA)? 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM         3. (   ) NS/NR 

 6.2  REALIZA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E MATAS CILIARES? 

1. (   ) NÃO  2. (   ) SIM 3. (   ) NS/NR 

 6.3  PRATICA ALGUMA DESTAS ATIVIDADES ?  
1. (    ) APLICAÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA 
2. (    ) APLICAÇÃO DE REMÉDIO EM ANIMAIS 
3. (    ) OPERAÇÃO DE INSTRUMENTO OU MOTOR CORTANTE 
4. (    ) OUTRA, ESPECIFIQUE:________________________________ 
5. (    ) NÃO PRATICA 
6. (    ) NS/NR 

                                          

6.4 UTILIZA ALGUM DESTES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO?  
1. (    ) BOTAS  2. (    ) MÁSCARAS   3. (    ) ÓCULOS 
4. (    ) UNIFORME  5. (    ) LUVAS  6. (    ) PROTETOR DE OUVIDO 
7. (    ) OUTRO, ESPECIFIQUE:________________________________ 

           8. (    ) NÃO UTILIZO NADA  9. (   ) NS/NR  
 

7.OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A ENTREVISTA 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7.1 HORA DE TÉRMINO DO QUESTIONÁRIO: _________________ 
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PESQUISA DE OPINIÃO 

 COM A CHEGADA DA ENERGIA ELÉTRICA: 
 

ASPECTO SOCIAL 

1. A ESCOLA PARA OS RESIDENTES DA PROPRIEDADE PM P I M MM 

2. O TRATAMENTO DE SAÚDE PM P I M MM 

3.  A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO PM P I M MM 

4. O SEU TEMPO DE LAZER RM R I A AM 

5. A ESTRUTURA DE SUA CASA PM P I M MM 

6. O ACESSO A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO, JORNAL E TV. RM R I A AM 

ASPECTO ECONÔMICO 

7. A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DA PROPRIEDADE RM R I A AM 

8. A RENDA DA FAMÍLIA RM R I A AM 

9. A OBTENÇÃO DE  CRÉDITO/FINANCIAMENTO E ORIENTAÇÃO PM P I M MM 

10. BENFEITORIAS RM R I A AM 

11. O VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO RM R I A AM 

ASPECTO TÉCNICO 
12. O CUSTO COM TODAS AS FONTES DE ENERGIA (INCLUSIVE 
ENERGIA ELÉTRICA) 

RM R I A AM 

13. O APOIO TÉCNICO PARA A PRODUÇÃO RM R I A AM 

14. SUA SATISFAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DA ENERGIA 
ELÉTRICA 

PM P I M MM 

15. SUA INTENÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS 
ELETRORRURAIS 

RM R I A AM 

16. A OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA SUPRE SUA NECESSIDADE 
DE ENERGIA 

RM R I A AM 

ASPECTO AMBIENTAL 
17. SUA CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TÉCNICAS DE 
PLANTIO E DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

RM R I A AM 

18. SUA CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO PARA O TRABALHADOR 

RM R I A AM 

19. SUA CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO À PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL 

RM R I A AM 

20. SUA CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO A PRODUTOS QUE 
FAZEM MAL À SAÚDE 

RM R I A AM 

21. SUA CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO 
DESTINO/TRATAMENTO DO LIXO 

RM R I A AM 

LEGENDA:  
PM (PIOROU MUITO) – P (PIOROU) –  I (INDIFERENTE) – M (MELHOROU) – MM (MELHOROU MUITO) 
RM (REDUZIU MUITO) – R (REDUZIU) – I (INDIFERENTE) – A (AUMENTOU) – AM (AUMENTOU MUITO) 
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ANEXO 02 

QUESTIONÁRIO DE CAMPO – ACRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

299 

QQuueessttiioonnáárriioo  ddee  LLeevvaannttaammeennttoo  ddee  DDaaddooss  
ppaarraa  AAnnáálliissee  ddee  VVuullnneerraabbiill iiddaaddee  SSoocciiaall,,  AAcceessssoo  àà  

EEnneerrggiiaa  EEllééttrriiccaa  ee  RReeccuurrssooss  HHííddrriiccooss  nnoo  
CCoonntteexxttoo  ddaass  MMuuddaannççaass  CClliimmááttiiccaass  ((VV ..   22 ..11))     
 

a. Número do questionário: __________ 

b. Nome do (a) entrevistador (a): ___________________________________________________________________  

c. Data da entrevista: _______ / _______ / ____________   d. Hora e minutos do início da entrevista: ____ : ____ 

e. Nome completo do entrevistado (a): ______________________________________________________________  

a. Localização em coordenadas UTM: 

  � # do Ponto: ______________________  � Zona: ____ �E _____________ �N _____________ 
  � Estado:___________________�Cidade:______________________ 	 Comunidade:__________________
  

b. A residência possui acesso à energia elétrica (regular)? 

 Ns/nr �   Não �  Sim

1. Caso sim, há quanto tempo (meses)? _____________________ 

   1.1. Qual tipo de acesso?[aceitar mais que uma resposta]
    
 Ns/nr 
    � Rede elétrica 

�  Micro rede   
  � Gerador Diesel 

� Painel Fotovoltaico 
�    Outro: ____________ 

2. Caso não, há previsão?  
    
 Ns/nr  �  Não �  Sim,________(meses)

c. Como era (ou é) o cotidiano da família antes de ter acesso à energia elétrica? [texto do entrevistado] 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

d. Qual o tipo de abastecimento de água?[aceitar mais que uma resposta] 

 Ns/nr 
� Rede geral 

� Poço artesiano 
� Carro pipa  

   �      Rio/Riacho/Nascente 
   �      Outro: ____________

e. Como o sr. (a) avalia a qualidade da água disponível na sua residência?

 Ns/nr 
� Muito ruim  

� Ruim  
� Razoável  

   �      Boa 
   �      Muito Boa 

f. Como o sr. (a) avalia a o serviço de abastecimento de água na sua residência?

 Ns/nr 
� Muito ruim  

� Ruim  
� Razoável  

   �      Boa 
   �      Muito Boa

1. Dados Sobre a Entrevista  

2. Dados Gerais da Residência  
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      g. Quais os outros usos da água, além do consumo humano na sua residência?

 Ns/nr 
�  Não 
�  Irrigação   

� Produção manufatureira  
   �      Pecuária 

   �    Beneficiamento de       
 produtos extrativistas 
   �  Outro:____________ 

   h. A residência possui banheiro?

 Ns/nr � Não  �  Sim  

1. Caso sim, que tipo?
  � Fora da residência � Dentro da residência

  i. Qual o tipo de esgoto é utilizado na residência? [aceitar mais que uma resposta] 
 
    Ns/nr 
    �   Rede coletora  

�  Fossa  
�  Rio/Riacho/Nascente 

  �    Enterrado 
  �    Outra: ___________ 

 j. Qual o destino do lixo?[aceitar mais que uma resposta] 
 
   Ns/nr 
    �   Coletado  

�   Enterrado  

�  Joga no Rio/mato/quintal 
�  Queimado 
� Vendido   

� Reciclado 
	  Outra: ___________ 

l. A sua propriedade abrange área nas margens do rio? 
 

 Ns/nr   � Não � Sim

m. Quais os principais meios de transporte que a família utiliza? [aceitar mais que uma resposta] 

 Ns/nr 
� Canoa 
� Rabeta 
� Barco coberto 

      �   Voadeira 
� Embarcação de maior porte 
� Carroça 
	 Bicicleta 

� Motocicleta 
� Carro/Pick-up 
 Caminhão/ônibus 
 11 Outro _________ 

n. Área Total da propriedade/domicílio estimada:_______ ha 

o. Qual o valor estimado da residência: R$_______ ______ 

p. Tipo de paredes [aceitar mais que uma resposta]: 
�      Alvenaria 
�      Madeira 

�      Palha 
�     Taipa 

�    Pau a pique 
�    Outro: ________________

q. Tipo de piso [aceitar mais que uma resposta]: 
�      Madeira 
�     Cerâmica 

�     Cimento 
�    Terra 

�     Tijolo 
�     Outro: ________________

 r. Tipo de cobertura [aceitar mais que uma resposta]: 
�    Laje de concreto 
�   Telha de barro 
�   Telha de amianto 

�   Telha de zinco 
�   Telhado de Madeira 
�   Telhado de Palha  

	     Outro:________________ 
 
 

a. Liste as pessoas que moram na residência:  

3 . Informações familiares  
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b. Qual é a renda familiar mensal total recebida em dinheiro? 

 Ns/nr       � Valor R$: ___________ 

c. Aonde ou a quem recorre para tratamento de saúde? [aceitar mais que uma resposta] 

   Ns/nr 
� Nenhuma 

� Posto médico  
 �    Barco médico  

�  Hospital  
�    Outra: _____________ 

a. A propriedade/domicílio rural possui atividade produtiva/comercial?
           
         Ns/nr � Não � Sim 

1. Caso sim, quais são as principais atividades produtivas/comerciais? [aceitar mais que uma resposta]
� Agricultura 
� Pesca 
�Pecuária 

�   Extrativismo  
� Corte de madeira 
� Serviços públicos ou sociais 

	 Prestação de serviços  
� Comércio 
� Outra: _________________ 

 b. Vendendo a alimentação produzida (agropecuária, pesca, extrativismo) pela família, quanto de valor 
representa? 


 Ns/nr       � Valor R$: ___________ 

c. A família já obteve financiamento, empréstimo ou compra parcelada para aquisição de algum dos itens 
abaixo? [aceitar mais que uma resposta] 


 Ns/nr 
� Não  

� Bens de consumo  
� Equipamentos produtivos

d. A propriedade/domicílio rural já recebeu orientação técnica sobre as atividades produtivas? 

 Ns/nr 
� Não 
� Sim 

 Nome Idade Sexo 
(M/F) 

Instrução 
(*) 

Estado de 
nascimento 

Condição 
de trabalho 

(**) 

Jornada de 
trabalho 
(h/d) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
          CHAMADA: (*)  


  Ns/nr 
� sem ensino 
� ensino fundamental incompleto 
� ensino fundamental completo 
� ensino médio incompleto 
� ensino médio completo  
�    ensino superior/técnico incompleto 

	    ensino superior/técnico completo 

          CHAMADA: (**)  


     NS/NR 
�     Estudando  
�     Trabalhando 
�      Não trabalhando, mas procurando emprego 
�       Não trabalhando e não procurando emprego 

 

 

5. Atividades produtivas/comerciais 
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a.  Quais fontes de energia são utilizadas na propriedade/domicílio rural? Para que finalidade? Quais os 
custos envolvidos? Qual a distância à “fonte”? [aceitar mais que uma resposta] 

APLICAÇÃO 

(1) 
CUSTO R$ 

MENSAL (***) 
DISTÂNCIA À 
FONTE (km) 

TEMPO À 
FONTE (h/d) 

 

FONTE DE 
ENERGIA 

UNI DA DE 

(*) 

QUANTIDADE 
MENSAL 

Marcar as 
opções 

(Aceitar mais 
de 1 resposta) 

   

ENERGIA 
ELÉTRICA 
REGULAR 

KWh  1 2 3 4    

ENERGIA 
ELÉTRICA NÃO 
REGULAR** 

KWh  1 2 3 4    

 ÓLEO DIESEL L  1 2 3 4    

ÓLEO VEGETAL L  1 2 3 4    

GASOLINA L  1 2 3 4    

QUEROSENE L  1 2 3 4    

GÁS (GLP)  Kg  1 2 3 4    

CARVÃO  Kg  1 2 3 4    

LENHA Kg  1 2 3 4    

ENERGIA 
SOLAR 

KWh  1 2 3 4    

BATERIA 
AUTOMOTIVA 

Un  1 2 3 4    

PILHA Un  1 2 3 4    

VELAS Maço  1 2 3 4    

CHAMADA (1): A APLICAÇÃO refere-se à finalidade da fonte de energia: 

1. COZIMENTO         2. INFORMAÇÃO               3. ILUMINAÇÃO               4. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 OBS. * CASO A UNIDADE CONSIDERADA PELO ENTREVISTADO SEJA DIFERENTE, INDICAR A UNIDADE CORRETA. 

          * ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGULAR: REFERE-SE A LIGAÇÕES CLANDESTINAS, EXTENSÃO DE FIO DE UMA OUTRA PROPRIEDADE / DOMICÍLIO, ENERGIA 
EMPRESTADA, ETC 

***" NO CUSTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO INCLUIR OS CUSTOS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OS CUSTOS DA OBRA, ÀS VEZES 
INCLUSOS NA CONTA DE LUZ." 

b. Quais são os equipamentos eletrodomésticos disponíveis na residência[se não possui (i) marcar com “0“, não 
usa (ii) marcar com “—”] 
Tipo de equipamento / aparelho (i) Quantidade 

a. Lâmpada incandescente 
Ns/nr           � _______________ 

b. Lâmpada fluorescente tubular 
Ns/nr           � _______________ 

c. Lâmpada fluorescente compacta 
Ns/nr           � _______________ 

d. Televisor 
Ns/nr           � _______________ 

e. Antena parabólica 
Ns/nr           � _______________ 

f. Vídeo cassete / DVD 
Ns/nr           � _______________ 

6. Fontes de energia e equipamentos elétricos 
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g. Aparelho de Som 
Ns/nr           � _______________ 

h. Telefone / Celular 
Ns/nr           � _______________ 

i. Computador etc. 
Ns/nr           � _______________ 

j. Geladeira 
Ns/nr           � _______________ 

k. Freezer 
Ns/nr           � _______________ 

l. Ferro elétrico 
Ns/nr           � _______________ 

m. Aquecedor de água 
Ns/nr           � _______________ 

n. Ventilador 
Ns/nr           � _______________ 

o. Liquidificador 
Ns/nr           � _______________ 

p. Chuveiro elétrico 
Ns/nr           � _______________ 

q. Maquina de lavar roupa 
Ns/nr           � _______________ 

r. Bomba de água 
Ns/nr           � _______________ 

s. Outro: 
Ns/nr           � _______________ 

a. Nos últimos quatro (04) anos algum evento climático trouxe transtornos ao seu cotidiano? 

 Ns/nr � Não � Sim

1. Caso sim, Quais? [aceitar mais que uma resposta]
� Cheias/Inundação 
� Seca  
� Onda de calor  
� Ciclone 

�   Queimada 
�   Erosão  
	  Redução da cobertura 
vegetal     

  �   Redução da Fauna  
  �   Outro: ___________ 
     Outro: ___________

1.1. Após o momento que ocorreu tal evento crítico, qual foi sua ação? [aceitar mais que uma resposta] 

 Ns/nr 
� Nenhuma  
�  Subiu a casa 
�  Construiu barreira   
� Reservou água  
� Mudança do ponto de captação de água 
� Substituição de materiais para construção 
(Ex: alvenaria substituindo madeira) 

	 Aquisição de eletrodoméstico para conforto (ex: ar 

condicionado, ventilador conforto) 
� Mudança da área de exploração das atividades 
� Migrou para outra região (temporário) 
 Migrou para outra região (definitivo) 
11  Outro: _________

1.2. Quais foram os principais impactos destes eventos críticos (em até 6 meses) no 
cotidiano da sua família?  

 Tipos de situação: Resposta: 
0 Não sabe ou não respondeu  � 
1 Nenhuma � 
2 Alimentação: 
 Ns/nr        � Piorou            � Indiferente              � 

Melhorou 
3 Tempo de lazer 
 Ns/nr        � Diminuiu        � Indiferente              � 

Aumentou 
4 Tempo de estudo 
 Ns/nr        � Diminuiu        � Indiferente              � 

Aumentou 
5 Tempo de locomoção   
 Ns/nr        � Diminuiu        � Indiferente               � 

Aumentou 
6 Emprego/trabalho   
 Ns/nr        � Diminuiu        � Indiferente               � 

7. Dados Gerais do Evento Crítico  
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Aumentou 
7 Estrutura da residência 
 Ns/nr        � Piorou           � Indiferente                � 

Melhorou 
8 Quantidade de água 

consumida    

 Ns/nr        � Diminuiu       � Indiferente                � 
Aumentou 

9 Qualidade da água 
consumida    


 Ns/nr        � Piorou           � Indiferente                � 
Melhorou 

10 Quantidade de lenha coletada   
 Ns/nr        � Diminuiu        � Indiferente              � 
Aumentou 

11 Tempo para coleta de lenha   
 Ns/nr        � Diminuiu        � Indiferente              � 
Aumentou 

12 Doenças de veiculação 
hídrica 


 Ns/nr        � Diminuiu       � Indiferente               � 
Aumentou 

13 Doenças respiratórias  
 Ns/nr        � Diminuiu       � Indiferente               � 
Aumentou 

14 Outro:________________ 
 Ns/nr        � Diminuiu/Piorou        � Indiferente    � 
Aumentou/Melhorou 

 

a. O Sr. (a) gostaria de fazer algum comentário? [texto do entrevistado] 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________ 

b. Hora e minutos do término da entrevista:  ____:____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Considerações Finais  
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ANEXO 03 

 

RELATO PESSOAL SOBRE A PESQUISA DE CAMPO NO ACRE  
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1 – Introdução 

 
O presente anexo possui o objetivo de relatar a percepção pessoal da pesquisa de 

campo realizada na Bacia do Rio Acre (Acre) em Agosto de 2009 pelos pesquisadores 

Marcio Giannini Pereira e José Antônio Sena, no contexto do levantamento primário de 

dados no âmbito das respectivas Teses de doutoramento no Programa de Planejamento 

Energético da COPPE/UFRJ. 

A proposta de relatar a percepção do pesquisador Marcio Giannini Pereira se insere 

no contexto de contribuir com uma “leitura livre” e pessoal do cotidiano das pessoas 

que enfrentam inúmeras restrições sociais e econômicas em áreas isoladas no Norte do 

Brasil.  

 

 2- Relato  

 

À época da pesquisa de campo eu possuía a experiência de 9 anos de pesquisa e 

análise de dados voltados para eletrificação rural, entretanto com limitadas pesquisas in 

loco. Apesar de ler inúmeros documentos nacionais e internacionais sobre a temática, 

conjuntamente com inúmeras publicações realizadas, ainda me faltava experiência de 

campo, em particular em locais isolados no Brasil. Esta limitação foi observada pelo 

orientador Prof. Marcos Freitas, tendo me provocado a ir a campo, observando, sempre, 

a necessidade dos seus orientados de “respirar o objeto de estudo”. 

Apesar de conflitantes sentimentos, tendo em vista que não é uma operação simples 

realizar um trabalho de campo no interior do Estado do Acre, aliada, ainda, com a 

condição de profissional ligado a uma empresa e pai de 2 filhos. Entretanto, não existe 

pesquisa sem paixão e, muitas vezes, abnegação. Obtida a liberação dos dias na empresa 

para que pudesse ir a campo e com o apoio da família, o restante se resumia a organizar 

a logística, apoio institucional, recursos, desenvolvimento de metodologia de campo, 

questionários, definição de área de estudo e afins. 

Com apoio do Prof. Marcos Freitas (PPE/COPPE/UFRJ), do Prof. Neilton Fidelis 

(PPE/COPPE/UFRJ), do Pesquisador José Antônio Sena (IBGE), do Instituto 

Internacional de Mudanças Globais (IVIG), da Secretaria de Meio Ambiente do Estado 

do Acre (SEMA), representados pela Maria Antonia Zabala (Geógrafa), Marli Silva 

(Bióloga), Janaína Almeida (Bióloga - Chefe do Departamento) e Eufran do Amaral 
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(Ex-Secretário de Meio Ambiente do Acre), do Comitê Estadual do Programa Luz Para 

Todos (Acre) foi possível ter as condições necessárias para ir a campo. 

Conhecer in loco uma realidade tão dispare trouxe à tona uma inquietação pretérita, 

i.e., de presenciar o “viver” num ambiente de contínua restrição. Muitos da população 

local ainda não haviam tido o contato com o fogo libertador de Prometheu. Isto nos 

contrasta com a voracidade por energia no nosso mundo contemporâneo. 

Em campo, lembro claramente do lindo sorriso de uma menina de 7 anos que 

andava 6 km para ir e 6 km para voltar da escola. Lembro da professora dedicada, com 

vários alunos de séries e idades diferentes, numa sala quente, sem luz, ensinando 

cidadania. Lembro da ausência de alternativas econômicas para os moradores, onde a 

queimada é o único recurso disponível. Lembro as cozinhas completamente sujas, 

decorrente da queima da lenha. Lembro de inúmeras histórias de problemas de saúde, 

agravadas por problemas de locomoção e ausência de informação. Lembro da expressão 

de estranhamento de um rapaz quando perguntado onde era o banheiro. Lembro da 

menina com triste e distante semblante recreando-se com os porcos. Entretanto, lembro 

claramente da senhora toda orgulhosa apresentado sua geladeira (enquanto falava 

limpava a geladeira!), afirmando que apesar de não ter ainda energia elétrica, ela já 

havia comprado a geladeira e que estava na penúltima prestação. Me surpreendi quando 

entrei na casa de uma sra. e percebi que ela estava vendo televisão e vendo um canal de 

compras (shoptime). Lembro de um Sr. de 82 anos de idade agradecendo por ainda ter 

um “restinho de vida” com energia elétrica (enquanto falava o ventilador girava!) . 

Lembro do choro de uma pequena menina ao me ver entrando na aldeia, pois ela me 

confundiu com a equipe de vacinação, pois vestia uma camisa branca, com identificação 

do Acre. Lembro da hospitalidade e da felicidade das pessoas ao nos receber, na crença 

que de alguma forma aquela entrevista pudesse acrescentar a esperança de um futuro 

melhor. Quero lembrar que este era a íntima razão da escolha do tema de Tese... 

O descortinar de um universo de contínua restrição foi um aprendizado único e 

incomparável com outras experiências lidas e vividas. O olhar tornou-se diferente, o 

saber tornou-se diferente. 

 

 

 



 
    

308 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 04 

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS À TESE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

309 

Artigos Publicados:  
 
 

PEREIRA, M.G.; SENA, J. A., FREITAS, M. A. V.; FIDELIS, N. S.., 2011. 
Evaluation of the impact of access to electricity: A comparative analysis of South 
Africa, China, India and Brazil  Review Article Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, Volume 15, Issue 3, April 2011, Pages 1427-1441  
 
PEREIRA, M.G.; FREITAS, M. A. V. & FIDELIS, N. S.., 2011. The challenge of 
energy poverty: Brazilian case study  Original Research Article Energy 
Policy, Volume 39, Issue 1, January 2011, Pages 167-175  
 
PEREIRA, M.G.; FREITAS, M. A. V. & FIDELIS, N. S.., 2010. Rural electrification 
and energy poverty: Empirical evidences from Brazil  Review Article Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, Volume 14, Issue 4, May 2010, Pages 1229-1240. 
 
 

Artigo Aprovado :   
 
PEREIRA, M.G.; FREITAS, M. A. V. & FIDELIS, N. S.., 2011. The Renewable 
Energy Market in Brazil: Current Status and Potential Review Article Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, Volume xx, Issue x, January 2012, Pages xxx-xxx  
 
Artigos sob Revisão (2011):  
 

 
VALLE, B. M., FREITAS, M. A.V.  &  PEREIRA, M.G., 2011. Towards Green 
economy in Brazil: Contribution of petroleum revenues to mitigate the effects of 
climate changes and to reduce CO2 emissions. Review Article Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, Volume xx, Issue x, January   2011, Pages xxx-xxx  
 
 

Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congressos: 
 
SENA, J.A. ; PEREIRA, M. G. ; FREITAS, M. A. V. ; da SILVA, FIDELIS, N., 2010 . 
Hydric Vulnerability of The Rio Acre Basin: The Energy, Social and Economic 
Repercussions of Climate Change. In: Energy, Water and Global Climate Change as a 
Regional Agenda of the Americas Conference PASI 2010, San Diego, EUA, 2010. 
 
PEREIRA, M. G. ; Freitas, M. A. V. ; da Silva, Neilton Fidelis, 2010 . Avaliação da 
Contribuição do Programa de Universalização do Acesso à Energia Elétrica Luz 
para Todos : Energia e Qualidade de Vida. In: XIII Congresso Brasileiro de Energia, 
Rio de Janeiro, Brasil, 2010. 
 
SILVA, Corbiniano ; PEREIRA, M. G., 2010. O Desafio do Atendimento Elétrico na 
Amazônia. In: XIII Congresso Brasileiro de Energia, Rio de Janeiro, Brasil, 2010. 
 
PEREIRA, M. G. ; CAMACHO, C. F. ; RODRIGUES, A. ; PAZ, L. R. L., 2009. 
Indicator Of Rural Development (IRD): An Instrument for Monitoring and 
Evaluation of Socio-Energy Results on Public Policies for Rural Electrification in 



 
    

310 

Brazil. In: The 3 rd International Conference on Sustainable Energy & Environmental 
Protection, 2009, Dublin. Environmental Protection Beyond 2020. Dublin : Glasnevin 
Publishing, 2009. v. Part 0. p. 119-124. 
 
 
 

Revisor de Revistas Internacionais: 
 
 

2011 – Atual – Periódico: World Development  
 
2010 – Atual – Periódico: Renewable & Sustainable Energy Reviews 
 
2011 – Atual – Periódico: Science & Public Policy (Print) 
 
2011 – Atual – Periódico: Revista IEEE-AL 
 
 

Livro em Desenvolvimento (2011):  
 
 

PEREIRA, M.G.; SENA, J. A., FREITAS, M. A. V.; FIDELIS, N. S.,2011..Social, 
Economic and Energy Vulnerability: repercussion of climate changes in brazilian 
amazon January   2012, Pages xxx, Springer. 
 

 
Capítulo de Livro a ser Publicado (2012):  
 
 

Coleção Mudanças Globais.. In: Prof. Marcos Freitas (Org.). Fontes Renováveis de 
Energia no Brasil. Rio de Janeiro: Interciência, 2012 v. xx, p. xxx-xxx. 
 
 

Monitoria de Publicação Internacional (alunos): 
 

José Antônio Sena (Doutorado/Ambiental) 
Nota: Publicação realizada em 2011 
 
Gleide Borges Moraes Lacerda - (Doutorado/Ambiental)  
 
Marta Foeppel Ribeiro - (Doutorado/Ambiental) 
 
Mariana Egler (Doutorado/Ambiental) 
 
Euridice Mamede (Doutorado/Ambiental) 
 
Rodrigo Ribas (Doutorado/Energia) 
 
Corbiniano (Doutorado/Eng. Civil) 
 
Barbara Franz (Doutorado/Ambiental) 
Nota: Publicação realizada em 2011 



 
    

311 

 
 
Riane Nunes (Doutorado/Ambiental) 
Nota: Publicação realizada em 2011 
 
Maria Emília Moraes e Sousa (Mestrado/Ambiental) 
 
Benjamin de Medeiros Valle (Doutorado/Ambiental) 
 
 

Monitor de Disciplinas: 
 
 

Energia, Espaço e Sociedade I e II no Programa de Planejamento Energético e 
Ambiental (COPPE/UFRJ) - (2009, 2010 e 2011) 
 
 
 

Desenvolvimento do Blog: 
 

Blog Energia, Sociedade e Mudanças Climáticas com intuito de interagir com o público 
as informações relacionadas ao nosso cotidiano e aos desafios do nosso tempo, no 
âmbito da energia e mudanças climáticas.  
 
Nota: http://energiasociedadeemudancasclimaticas.blogspot.com/    
 
PEREIRA,, M. G., 2011. . Mudanças Climáticas: reflexões de um mundo em 
contradição. Blog Energia, Sociedade e Mudanças Climáticas, 01 mar. 2011 
 
PEREIRA, M. G., 2010. Energia Solar: crises e oportunidades. Blog Energia, 
Sociedade e Mudanças Climáticas, 01 jun. 2010. 
 
PEREIRA, M. G. ; SILVA, N. F., 2010. Acesso à Energia Elétrica e Questões Éticas 
inserido no Contexto de Mudanças Climáticas. Blog Energia, Sociedade e Mudanças 
Climáticas, 01 abril 2010. 



 
    

312 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 05 

FOTOS DE CAMPO   
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Foto 03 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 

 

Foto 04 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 
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 Foto 05 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do Rio 

Acre (Brasil) 

 

             Foto 06 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia 

do Rio Acre (Brasil) 
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Foto 07 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 

 

Foto 08 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 
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Foto 09 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do Rio 

Acre (Brasil) 
 

 
Foto 10 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do Rio 

Acre (Brasil) 
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Foto 11 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 

 

Foto 12 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 
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Foto 13 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 

 
 

Foto 14 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 
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Foto 15 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do Rio 

Acre (Brasil) 
 

 

Foto 16 - Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do 

Rio Acre (Brasil) 
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Foto 17 – Pesquisadores em Levantamento Primário de Informações na Bacia do Rio 
Acre (Brasil) 

 

 

 
 

 

 
 

 


