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RESUMO 
 
 

EXCLUSÃO ELÉTRICA VIVENCIADA POR ALGUNS MORADORES QUE RESIDEM NA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUNHA. RESUMO Hoje é difícil imaginar a nossa vida sem 
os privilégios e o conforto trazido pela energia elétrica, o banho quente, a televisão e até 
mesmo esse computador que agora escrevemos, mas é sabido que muitas pessoas ainda são 
privadas desse benefício e pior ainda que podemos a qualquer momento sofrermos o terrível 
apagão. Na cidade de Cunha existe um bairro localizado na zona rural chamado Bocaininha 
onde os autores dessa pesquisa puderam acompanhar o cotidiano de alguns moradores que 
não possuem a energia elétrica por não terem como custear os gastos. Diante desse cenário, o 
objetivo desse estudo foi conhecer o bairro e conversar com os moradores para saber sobre 
suas reais necessidades, quais formas de energia eles utilizam para suprir a falta da energia 
elétrica e o custo mensal da alternativa encontrada. Foi possível perceber que eles buscam 
formas variadas para suprir essa necessidade, entre elas estão a energia a base de baterias e 
a base de combustíveis como o álcool, a gasolina, o Diesel e a Querosene. Segundo os 
moradores esses recursos são utilizados quando eles podem adquiri-lo e se não for possível 
custeá-lo ficam sem até conseguirem recursos financeiros para que possam novamente 
comprá-los, diferente das contas recebidas mensalmente pelo consumo de energia elétrica que 
eles não sabem ao certo quanto deverão pagar no final do mês. Andando pelo bairro foi 
possível perceber que ele está localizado em uma região onde há uma grande quantidade de 
água, o sol é abundante e também recebe muito vento por se localizar em uma região alta do 
município. O que se questiona é porque os moradores não recebem incentivos do poder 
público para obter energia através da exploração desses recursos naturais disponível em 
grandes quantidades, ao invés de esperar por uma energia que vem de lugares distantes e 
com custo elevado para esses moradores que não possuem renda fixa. Essas estratégia além 
de ser mais barato contribuiria para um melhor aproveitamento da energia através da natureza 
do local, visto que a população do bairro chega a gastar cerca de R$30,00 reais a R$50,00 
reais por mês com combustíveis e recarga de baterias, correndo o risco de acabar antes de se 
conseguir recursos financeiros para obter novamente essas fontes de energia. A energia 
proveniente dos recursos naturais disponíveis no bairro ofereceria aos moradores um maior 
conforto, desenvolvimento social e econômico, contribuindo para a redução da pobreza e 
aumento da renda familiar e uma melhor qualidade de vida. Palavras-chave: Falta de energia 
elétrica. Alto custo. Recursos naturais. 


