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RESUMO 
 
 

Sistemas de geração de eletricidade com fontes renováveis de energia já são, atualmente, 
realidade no mundo inteiro e também no Brasil. Tecnologicamente as fontes atingiram 
maturidade e as questões técnicas são cada vez mais simples de serem solucionadas. Nos 
grandes centros, os sistemas interligados à rede elétrica, de pequeno, médio e grande porte, 
apresentam elevada confiabilidade e estão amplamente disseminados no mundo inteiro. 
Atualmente, com o crescimento e aceitação da maioria da população mundial, as fontes 
renováveis são mais conhecidas em comparação há duas décadas atrás. Com o avanço da 
tecnologia, os componentes, materiais e o processo de fabricação, estão cada vez mais 
eficientes. Podemos destacar algumas fontes de energia renovável que temos à nossa 
disposição para uso, como exemplo, energia fotovoltaica, eólica, hidrelétrica e biomassa. No 
Vale do Paraíba, mais precisamente na região da cidade de Paraibuna – SP, temos ainda um 
número elevado de pessoas sem acesso à energia elétrica. Foi lançado em novembro de 2003, 
por meio do Decreto 4.873 de 11/11/2003 o Programa de Eletrificação Rural com o desafio de 
acabar com a exclusão elétrica no país com a meta de levar o acesso à energia elétrica, 
gratuitamente, para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008. O 
Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobrás e 
executada pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural em 
parceria com os governos estaduais. O mapa da exclusão elétrica no país revelava, naquela 
ocasião, que as famílias sem acesso à energia estavam majoritariamente nas localidades de 
menor índice de desenvolvimento humano e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% delas 
com renda inferior a três salários-mínimos. Para por fim a essa realidade, o governo definiu 
como objetivo que a energia seja um vetor de desenvolvimento social e econômico dessas 
comunidades, contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. A chegada 
da energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal, além do 
acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. Com isso, 
buscamos no programa Luz para Todos, informações de populações ainda sem acesso à 
energia elétrica no Vale do Paraíba. Vimos que é possível atender as populações carentes de 
energia elétrica com fontes renováveis, e tendo assim como objetivo, levar energia nesses 
locais com sistemas isolados, ou seja, independentes da rede de distribuição convencional. A 
população passa a ser treinada para manusear os dispositivos, e em troca disso, podem 
adquirir aparelhos eletrodomésticos simples, mas de grande utilidade como geladeira e 
televisão. Entramos em contato com a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural 
do Alto do Paraíba – CEDRAP e segundo informações eles ainda constam com 
aproximadamente 300 novas ligações cadastradas e com projetos prontos, porém faltam 
recursos do Ministério de Minas e Energia – MME, para poderem liberar a execução destas 
instalações. Ainda nesta região temos populações mais distantes e com isso, concluímos com 
o estudo de caso por meio de cálculos e tabelas comparativas, que de acordo com a demanda 
a ser atendida, é mais viável a implantação de uma fonte renovável de energia fotovoltaica ao 
invés de uma extensão de rede na região. 


