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O desafioCom o objetivo de universalizar o acesso à energia elétrica em 
comunidades isoladas da região do Pantanal sul-mato-grossense, 
pesquisadores do Lactec em parceria com o Grupo Energisa e a Calden 
Consultoria, estudaram a fundo as melhores formas para fornecer 
energia elétrica às propriedades localizadas nas regiões remotas, respei-
tando as especificidades e restrições logísticas e de proteção ambiental 
do Pantanal Sul mato-grossense.

A primeira etapa da ação consistiu no levantamento de dados em 
campo, com a finalidade de cadastrar potenciais unidades consumido-
ras em uma área de aproximadamente 90 mil km², além de coletar 
informações necessárias para elencar as soluções. As etapas subse-
quentes envolveram desenvolver a metodologia de análise que definiu a 
melhor alternativa para cada unidade consumidora cadastrada, conside-
rando aspectos técnicos, econômicos e socioambientais. Entre das 
soluções consideradas estão a expansão da rede convencional e as 
fontes solar, eólica e de biomassa e híbridas.

A universalização do acesso à energia elétrica é um tema de grande 
relevância para o país e uma das preocupações do governo federal para o 
desenvolvimento do interior. No caso específico das regiões isoladas do 
Pantanal sul-mato-grossense, a viabilidade do suprimento de energia 
elétrica às propriedades é complexa não só pelos aspectos de investimento 
em infraestrutura, mas também devido às especificidades da região: grandes 
áreas de preservação ambiental e alagamentos sazonais de grandes áreas. 
Dessa forma, o suprimento de energia nestas regiões remotas deveria levar 
em consideração não só a viabilidade técnico-econômica de engenharia de 
sistemas de energia, mas também aspectos de proteção e preservação 
ambiental e de estudo dos impactos socioambientais na região, prevendo a 
possível expansão da demanda por energia em função do desenvolvimento 
de novas atividades econômicas.

A universalização do acesso à energia no Pantanal é complexa não só pelos 
aspectos de investimento em infraestrutura, mas também devido às grandes áreas 
de preservação ambiental e de alagamentos sazonais de grandes áreas.
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As pesquisas de campo envolveram especialistas nas áreas de meio 
ambiente, fauna, flora e social. Para o levantamento de dados socioeconô-
micos e de necessidade elétrica, assim como de potencial de biomassa, foi 
elaborado um questionário eletrônico embarcado em tablet para aplicação 
em visitas às propriedades. Como os dispositivos contavam com função 
GPS, um sistema de rastreamento foi desenvolvido para guardar a rota 
realizada pelos entrevistadores. Junto com dados de imagens de satélite, 
essas informações permitiram identificar as rotas principais e a variabilida-
de sazonal das vias de acesso dentro do Pantanal. De posse das informa-
ções, foi possível desenvolver um complexo modelo geoespacial para 
eletrificação das regiões remotas com informações também de áreas 
ecologicamente sensíveis para identificação de modais de transporte, 
tempos médios de deslocamento e impacto no cálculo de custos operacio-
nais e de instalação.

A aplicação das metodologias no Pantanal sul-mato-grossense permitiu 
à concessionária preparar o seu plano de universalização, otimizando 
investimentos em relação a estudos anteriores conduzidos com o mesmo 
objetivo, justificando tecnicamente suas definições para atendimento a 
novas unidades consumidoras e até o compartilhamento de subprodutos 
com outras entidades do estado de Mato grosso do Sul. Embora a metodo-
logia tenha sido direcionada para o caso do Pantanal, é adequada à análise 
de eletrificação de quaisquer regiões remotas ou isoladas do Brasil, bastan-
do para isso o levantamento de dados de campo para quantificação de 
indicadores espaciais desenvolvidos no projeto.  

Além disso, análise de viabilidade econômica do projeto, realizada 
através de um estudo de caso, permitiu mostrar que para o caso do Pantanal, 
com grande diversidade de carga, a implantação de fontes renováveis para 
suas áreas remotas é economicamente mais viável que a alternativa de rede 
convencional e sistemas com fonte fóssil, considerando ainda como 
referência os custos do presente projeto.

Finalmente, como os estudos realizados renderam artigos em eventos 
nacionais, dissertações de mestrado e a publicação de um livro, que 
apresenta os conceitos gerais multidisciplinares e as principais técnicas 
utilizadas no projeto e documenta a aplicação do produto no estudo de um 
cenário de análise de eletrificação do Pantanal sul-mato-grossense.
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