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Resumo 

Neste artigo apresentamos uma nova metodologia que permitiu estimar com maior precisão o número 
de domicílios não eletrificados na área rural da ELEKTRO, através de amostragem estatística por 
fotografia aérea a baixa altitude, onde uma câmera acoplada em um avião fotografa – com tomada 
vertical geo-referenciada – a área rural em uma rota de vôo pré-definida por plano amostral.  

Para caracterizar as construções fotografadas e entender a dinâmica do crescimento do número de 
domicílios não eletrificados, uma pesquisa amostral foi realizada sobre os domicílios apontados nas 
fotografias aéreas. 

Tendo a demanda potencial de domicílios no instante atual e o entendimento da dinâmica de seu 
crescimento, projetou-se o crescimento anual dos domicílios não eletrificados e quando serão 
eletrificados. 

Este método de projeção para a área rural difere dos atuais modelos estatísticos/econométricos de 
series temporais, que não são adequados a este problema, pois analisam apenas o histórico de energia, 
e este não reflete as características estáticas e nem dinâmicas da demanda potencial de eletrificação 
rural. 

Os resultados deste trabalho mostram que as projeções da demanda potencial de energia elétrica da 
área rural tiveram boa aderência aos dados realizados, validando assim esta metodologia. 

 



1. Introdução 

A motivação deste trabalho foi a necessidade de identificar com maior precisão a exclusão elétrica no 
meio rural. Dados do Ministério de Minas e Energia indicam que 80% da exclusão elétrica no Brasil se 
encontra no meio rural. Devido a este cenário, o Governo Federal criou, através do decreto n0 4.873 de 
11 de Novembro de 2003, o Programa Luz para Todos (PLPT), que objetiva garantir, a esta parcela da 
população rural, o acesso ao serviço público de energia elétrica; 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. 

O desafio do atendimento em energia elétrica é parte importante do enfrentamento do problema do 
alto nível de desigualdade social e regional no Brasil. 

Na ocasião do lançamento do PLPT existiam no país aproximadamente dois milhões de domicílios 
rurais não atendidos, conforme o Censo 2000 do IBGE, ou seja, aproximadamente dez milhões de 
brasileiros viviam no meio rural sem acesso a esse serviço público básico. 

A ELEKTRO é uma concessionária peculiar na medida em que sua área de concessão é desconexa, 
formando um arquipélago de 11 segmentos disjuntos agrupados, até 2008, em 8 regionais diferentes.  

 

 
Figura 1 - As oito regionais da Área de Concessão da ELEKTRO. 

 
Em 2009 houve uma reestruturação e as 8 regionais foram agrupadas em 4 regiões. Como este 
trabalho foi realizado antes da reestruturação, mantivemos as antigas 8 regionais conforme a Figura 1. 

No total ela se estende por 120 mil km2, equivalentes a 48% da superfície total do estado de São Paulo, 
e serve uma população de 5,5 milhões de habitantes. Contraste estes dados com os 4 mil km2 e mais 
que 18 milhões de habitantes da área de concessão da Eletropaulo. Esta elevada dispersão geográfica, 
associada ao caráter desconexo de conglomerados, dá à rede ELEKTRO uma característica toda 
especial. Uma destas peculiaridades que é de particular interesse no PLPT é a existência de bolsões 
geográficos, dentro da área de concessão,  não alcançados pela rede. Estes bolsões, que neste projeto 
denominaremos Áreas Expostas, compõem, no conjunto, uma fração considerável da Área de 
Concessão da ELEKTRO (ACE), e representam para a empresa um desafio considerável, no contexto 
de políticas como aquela incorporada no PLPT, entre outros. Aqui o termo Área Exposta refere-se a 
áreas onde a empresa se encontra, em princípio, vulnerável às demandas latentes e potenciais do PLPT 
e programas congêneres, correntes ou futuros. Numa definição precisa, área exposta é o lugar 
geométrico de todos os pontos internos à área de concessão, mas cuja distância ao ponto mais próximo 



da  rede é maior que d. A medida da área exposta de uma concessionária é, então, dependente de d. Na 
Figura 2 as linhas em vermelho representam a rede em um trecho de área de concessão, cujos 
contornos são definidos pela linha azul. A faixa amarela, de largura 2d, representa os pontos da área de 
concessão com distância à rede menor ou igual a d – digamos 500 m. A área em verde representa a 
fração da área concedida que se situa a uma distância à rede superior a d; é a área exposta, portanto. A 

área exposta calculada para uma 
distância especificada d, será 
representada por AEd. 

A figura abaixo mostra a trama 
da rede na regional de 
Votuporanga. As áreas em azul 
são os pontos situados a mais 
que 500 metros de distância do 
ponto de rede mais próximo, a 
AE500. Na regional de 
Votuporanga, AE500 totaliza 
6.232km2, ou 39,9% da 
superfície total da regional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Representação gráfica do conceito de área exposta, representada 
em verde, situada a distância superior a d da rede, em vermelho. 

Figura 3 - Fragmento de rede: Regional de Vopuporanga. As áreas em azul estão amais que 500 m de 
distância da rede. 



A Figura 4 mostra a rede no retângulo em torno do município de Fernandópolis. Os pontos destacados 
são os bolsões de área exposta – AE500 – dentro do município. 
 

 
Figura 4 - Área Exposta do município de Fernandópolis. 

 

2. Desenvolvimento 

As fotos aéreas geo-referenciadas com tomadas verticais em baixas altitudes – geralmente entre 300 e 
1.000 metros – são extraordinariamente eficazes na exploração fina de amplas áreas, principalmente 
quando estas são desconexas, de contornos fractais e quando as exigências de atualidade, nitidez e 
resolução são elevadas, bem como as restrições de prazos e custos. Nestes casos esta abordagem 
apresenta vantagens definitivas sobre as fotos por satélites, ganhando em agilidade, foco nas áreas de 
interesse, atualidade, rapidez de respostas e custo. Para levantamentos amostrais geográficos, como os 
praticados neste trabalho, estas fotos aéreas são imbatíveis.  
 
Cálculo da Distância Geodésica 

A distância geodésica entre dois pontos, P1 e P2, sobre a superfície da terra é igual comprimento do 
menor dos dois arcos definidos por P1 e P2sobre o círculo máximo terrestre definido pelos dois pontos 
(um círculo máximo de uma esfera é qualquer seção circular desta esfera passando pelo centro da 
mesma). A distância geodésica entre dois pontos P1 e P2 sobre a superfície da Terra, definidos por suas 
coordenadas geográficas (α1 , β1) e (α2 , β2) é calculada neste trabalho considerando esta uma esfera 
perfeita de raio RT= 6.366,198 km; sua expressão, neste caso, é:  
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Na expressão acima, α e β são latitude e longitude, e todos os ângulos são considerados em graus. 



Perfil da AEd na Rede da ELEKTRO 

Após a análise da rede através da abordagem descrita anteriormente temos o seguinte resumo por 
Regional: 

 
Tabela 1 – Resumo da área de concessão da Elektro e distância média à rede 

 

  Área (km2) Distância 
média à 
rede (m)   Urbana Especial Rural Total 

R
e
g
io
n
a
l 

Andradina SP 136 2.889 16.728 19.743 822 

Andradina MS 50 0 27.576 27.627 1.661 

Atibaia 407 261 6.154 6.821 701 

Guarujá 377 1.951 3.639 5.930 769 

Itanhaém 652 3.123 10.563 14.336 1.990 

Limeira 197 599 3.229 4.024 451 

Rio Claro 214 208 4.848 5.267 598 

Tatuí 211 364 19.287 19.862 1.029 

Votuporanga 151 4 15.464 15.619 545 

ELEKTRO 2.395 9.399 107.488 119.229 1.136 

 
O cálculo da Distância Média considera apenas os pontos na região rural de cada regional. A distância 
média dos pontos situado na zona rural à rede varia muito de regional a regional, sendo igual a 1.136m 
para a Elektro, mas variando de 451m em Limeira a 1.990m em Itanhaém. 
 
Desenvolvimento Amostral 

O levantamento amostral de campo se baseou em um plano de amostragem aleatória seqüencial 
(BUSSAB, 2009) (COCHRAN, 1977) (KISH, 1995), através de fotografias aéreas verticais de baixa 
altitude, conforme Figura 5. As estatísticas sumárias do levantamento são: 

• Horas de vôo: 56  

• Distância total percorrida: 7.100km  

• Área total coberta por fotografia: 4.559 km² (3,8% da área de concessão da Elektro) 

• Total de fotos: 29.393 (digitais em cores naturais, em resolução de 8Mpixels)  

As fotos geo-referenciadas são sobrepostas à rede elétrica através do sistema GIS da Elektro e as 
seguintes informações são extraídas: 

• Contagem nas imagens das áreas fotografadas de 10.485 domicílios e suas respectivas 
coordenadas geográficas; 

• Exclusão dos domicílios já atendidos por energia elétrica através da sobreposição das 
coordenadas do ponto com as coordenadas da rede elétrica, resultando em 413 domicílios não 
atendidos por energia elétrica;  

• Cálculo da distância dos domicílios não atendidos por energia elétrica ao ponto mais 
próximo na rede elétrica, para fins de estimativa de custo para ligação destes domicílios; 



Expandindo os resultados amostrais para todo o universo da área rural da Elektro, foi estimada a 
existência de 10.247 domicílios não eletrificados na área rural da Elektro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contagem dos pontos Potenciais 

Metodologia utilizada para estimar o total de domicílios potenciais na área rural: 

1. Classificação de cada foto em: 

1.1. Urbana 

1.2. Área especial 

1.3. Rural 

Cada foto foi classificada submetendo sua coordenada geográfica às poligonais dos 
municípios da ACE. 

2. Cálculo da área de cada foto. Com a altura em relação ao solo da foto e o ângulo de 
abertura da objetiva da máquina 

3. Contagem de Pontos Potenciais de cada foto 

 

A Tabela 2 mostra os resultados por regional.  

 
    
 

 
 

Figura 5 - Representação geográfica das rotas de vôo: linhas em vermelho. 



Tabela 2 - Total de domicílios (pontos potenciais) na área rural coberta pelas fotos. 
 

Regional 
Fotos 

em Área 
Rural 

Área Coberta 
com Fotos [AC] 

(km2) 

Pontos 
Potenciais 
Enumerados 

Fator de 
Expansão 
[ATot]/[AC] 

Total 
de Pontos 
Potenciais 

Andradina SP 3.165 444 692 37,71 26.092 
Andradina MS 3.108 379 155 72,76 11.278 

Atibaia 2.745 457 2.526 13,45 33.979 
Guarujá 1.666 269 1.690 13,52 22.850 
Itanhaém 2.878 441 1.712 23,95 41.008 
Limeira 1.045 75 646 43,32 27.987 
Rio Claro 1.178 38 196 129,00 25.284 
Tatuí 5.281 668 1.637 28,88 47.277 

Votuporanga 4.049 518 1.231 29,85 36.744 

ELEKTRO 25.115 3.288 10.485 25,99 272.501 

 
A coordenada geográfica de cada ponto potencial foi submetida à rede da Elektro para o cálculo da 
distância à rede.  

 
Tabela 3 - Total de domicílios (ligados e não ligados) por regional e por faixa de distância da rede. 

Regional 

Número Total de Pontos Potenciais acumulados por faixa de distância (m) da rede 

Total >30 >100 >200 >300 >400 >500 >750 >1.000 >1.500 >2.000 >2.500 >5.000 

Andradina SP 26.092 22.854 16.679 8.471 5.309 3.313 2.297 1.770 1.657 1.544 1.130 1.054 0 

Andradina MS 11.278 10.478 8.804 6.112 3.929 2.183 1.819 1.091 800 655 73 0 0 

Atibaia 33.979 29.448 18.368 8.686 4.330 2.380 1.385 686 484 188 161 148 0 

Guarujá 22.850 17.536 10.643 4.330 2.158 782 567 351 256 67 54 0 0 

Itanhaém 41.008 35.499 26.612 17.606 12.001 8.456 7.449 5.701 4.383 2.443 767 48 41 

Limeira 27.987 23.871 14.687 4.982 2.253 1.083 693 390 347 0 0 0 0 

Rio Claro 25.284 19.866 11.610 5.160 1.290 1.032 774 129 0 0 0 0 0 

Tatuí 47.277 40.721 28.158 14.642 8.780 6.267 4.967 3.263 2.686 1.762 924 722 58 

Votuporanga 36.744 31.670 20.566 8.865 3.433 1.552 567 209 0 0 0 0 0 

ELEKTRO 272.501 231.943 156.128 78.855 43.482 27.048 20.519 13.590 10.613 6.659 3.108 1.972 99 

 
 
Extrapolação dos pontos potenciais para o total da área de concessão 

Cada ponto potencial (domicilio) foi minuciosamente analisado, buscando evidências de ligação à 
rede. Após esta verificação determinamos o percentual de pontos ligados, por regional e faixa de 
distância, à rede para a expansão para a Elektro. 

 

 
  



Tabela 4 – Domicílios (Pontos Potenciais) Não Ligadas na área rural coberta pelas fotos, por regional. 

Regional 
Fotos 

em Área 
Rural 

Área  
Coberta com 
Fotos [AC] 
(km2) 

Pontos 
Potenciais 
Enumerados 

Fator de 
Expansão 
[ATot]/[AC] 

Total 
de Pontos 
Potenciais 

% Pontos  
Não 

Ligados 

Total de 
Pontos  
Não 

Ligados 

Andradina SP 3.165 444 692 37,71 26.092 7,23 1.885 
Andradina MS 3.108 379 155 72,76 11.278 7,10 800 

Atibaia 2.745 457 2.526 13,45 33.979 4,08 1.386 
Guarujá 1.666 269 1.690 13,52 22.850 2,07 473 
Itanhaém 2.878 441 1.712 23,95 41.008 5,96 2.443 
Limeira 1.045 75 646 43,32 27.987 0,15 43 
Rio Claro 1.178 38 196 129,00 25.284 0,00 0 
Tatuí 5.281 668 1.637 28,88 47.277 6,11 2.888 

Votuporanga 4.049 518 1.231 29,85 36.744 0,89 328 

ELEKTRO 25.115 3.288 10.485 25,99 272.501 3,76 10.247 

 
 

Tabela 5 - Número total de domicílios não ligados, por regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeção da Demanda Potencial 

Uma pesquisa a campo com uma amostra estratificada de 10% dos domicílios não eletrificados 
encontrados nas fotografias serviu de propósito para o entendimento de qual é a evolução da demanda 
dinâmica (vegetativa) e estática (tradicional) desta população. 

Evidências trazidas pela pesquisa de campo, bem como da percepção do perfil da demanda 
recentemente cadastrada, já atendida ou não, sugere uma participação relativa muito mais importante – 
em alguns casos mesmo, amplamente dominante – do segmento dinâmico: o modelo de um estoque 
estático sendo progressivamente demolido pela atividade de universalização e do programa Luz para 
Todos é inadequado.  

A partir da demanda atual de domicílios não atendidos por energia elétrica (10.247 domicílios) e do 
conhecimento da evolução de sua demanda dinâmica e estática, foi possível projetar sua evolução 
anual e simular cenários de atendimento (eletrificação) desta população e da evolução do estoque 
(quantidade de pedidos de ligação de domicílios ainda não executados), como mostrado na Figuras 6 e 
7, abaixo. 

Regional 
Intervalo de 95% de Confiança 

Mínimo Mais Provável Máximo 

Andradina SP 1.803 1.885 1.967 
Andradina MS 638 800 963 

Atibaia 1.314 1.386 1.457 
Guarujá 383 473 563 
Itanhaém 2.397 2.443 2.489 
Limeira 43 43 44 
Rio Claro 0 0 0 
Tatuí 2.728 2.888 3.048 

Votuporanga 293 328 363 

ELEKTRO 9.403 10.247 11.092 



Estas figuras mostram a evolução do estoque tradicional, revelando sua rápida eliminação através do 
atendimento específico; elas mostram também o estoque total – incluindo a componente dinâmica da 
demanda. São considerados dois níveis de atendimento anual: 50% e 75% da demanda total existente. 

    

 
Figura 6 - Curva de evolução do estoque com uma taxa anual de atendimento de 50%. 

  

 
Figura 7- Curva de evolução do estoque com uma taxa anual de atendimento de 75%. 

 
 
Este projeto foi finalizado em Setembro de 2007, e sua projeção até Jan/2010 obteve a seguinte 
aderência, mostrada na Tabela 6: 
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Tabela 6: Quantidade de domicílios (demanda) 
Comparação entre as projeções da demanda potencial e os dados realizados 

 
 

Demanda 
Ano 

2006 2007 2008 2009 2010 

Real 

Estoque Inicial  11.046 10.604 4.941 3.296 

Entrada de Novos Pontos  12.176 1.927 5.655 5.768** 

Pontos atendidos (realizado) 14.438 9.474 7.590 7.300 7.300* 

Saldo 11.046 10.604 4.941 3.296 1.764 
       

Projetado 

Estoque Inicial  10.247(1) 8.081 5.631 3.574 

Entrada de Novos Pontos  1.680(2) 5.140 5.243 5.346 

Total  11.927 13.221 10.874 8.920 

Pontos atendidos (realizado)  3.846(2) 7.590 7.300 7.300* 

Saldo  8.081 5.631 3.574 1.620 
(1)  

Set/07       
(2) 

Set-Dez/07        * meta       ** projeção 

 
Com o estoque de 10.247 domicilios, mais uma entrada de novos domicilios de 1.680 de setembro a 
dezembro de 2007 e com 3.846 domicilios antendidos, o saldo em dezembro de 2007 foi estimada 
8.081 pontos. A projeção de demanda para os anos subsequentes foi calculada considerando o estoque 
em janeiro de 2008 e uma entrada de novos pontos crescendo 2% ao ano. O saldo real foi calculado 
considerando o saldo em dezembro do ano anterior mais a entrada de novos domicilios  e o número de 
domicilios atendidos no ano. O Gráfico 3 abaixo mostra a comparação do saldo real com o saldo 
projetado. 

 

 
Figura 8 - Comparação do saldo projetado e o saldo real. 
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3. Conclusões 

Este trabalho permitiu estimar com precisão o numero de domicílios não eletrificados na área rural 

da ELEKTRO no instante atual (setembro de 2007) através de metodologia inovadora baseada em 

amostragem estatística por fotografia aérea a baixa altitude,  

A pesquisa amostral realizada em campo sobre os domicílios apontados nas fotografias aéreas, para 

entender a dinâmica do crescimento dos domicílios não eletrificados, mostrou que:  

• O fenômeno estudado neste projeto é dinâmico, de forma que o levantamento amostral 

por fotografia aérea revela as condições, num corte temporal, de um universo em mutação 

contínua.  

• Há, sobre o estoque de pontos potenciais de demanda por eletrificação, um processo 

contínuo de reposição vegetativa, de forma que o atendimento contínuo da demanda não 

provoca necessariamente redução correspondente do mesmo. 

A projeção da demanda potencial de energia elétrica da área rural para os próximos anos, a partir da 

estimação da demanda potencial de domicílios no instante atual (setembro de 2007) e do 

entendimento da dinâmica de seu crescimento, apresentou resultados aderentes para os anos de 

2008, 2009 e 2010, quanto comparado com os dados realizados, Gráfico 3, validando assim esta 

metodologia de projeção de domicílios não eletrificados na área rural. 
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