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1. Introdução 

De acordo com os dados levantados pelo CENSO 2000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 

domicílios rurais sem acesso a energia elétrica, o que representava mais de 10

de brasileiros não atendidos por esse serviço público. Agravando ainda mais esse quadro 

de exclusão, estimava-se que aproxima

inferior a 3 salários mínimos, vivendo principalmente em localidades de baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH).

Índice de Atendimento com 
(Fonte: Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos Rev.6 

 

Além do grande número de domicílios a serem atendidos, a menor densidade 

populacional das áreas rurais onde estes domicílios se localizavam exigiria a instalação 

de um grande quantidade de 

demandariam um maior esforço das concessionárias e permissionárias de distribuição de 

energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural, com investimentos só possíveis a 

longo prazo e mesmo assim com impa

consumidores. 

Neste contexto, o Governo Federal concebeu um programa de eletrificação rural para 

intensificar o ritmo de atendimento, antecipando a universalização do serviço de energia 

elétrica, e mitigar o impacto t

subvencionados e financiados
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De acordo com os dados levantados pelo CENSO 2000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), existia no Brasil naquele ano mais de 2

domicílios rurais sem acesso a energia elétrica, o que representava mais de 10

de brasileiros não atendidos por esse serviço público. Agravando ainda mais esse quadro 

se que aproximadamente 90% dessas famílias possuíam renda 

salários mínimos, vivendo principalmente em localidades de baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Índice de Atendimento com Energia Elétrica x Índice de Desenvolvimento Humano
de Operacionalização do Programa Luz para Todos Rev.6 

Além do grande número de domicílios a serem atendidos, a menor densidade 

populacional das áreas rurais onde estes domicílios se localizavam exigiria a instalação 

de um grande quantidade de equipamentos e materiais, que consequentemente 

demandariam um maior esforço das concessionárias e permissionárias de distribuição de 

energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural, com investimentos só possíveis a 

longo prazo e mesmo assim com impacto significativo na tarifa paga pelos 

Neste contexto, o Governo Federal concebeu um programa de eletrificação rural para 

intensificar o ritmo de atendimento, antecipando a universalização do serviço de energia 

elétrica, e mitigar o impacto tarifário dessas obras, com a alocação de recursos 

subvencionados e financiados. 

 

De acordo com os dados levantados pelo CENSO 2000 do Instituto Brasileiro de 

no Brasil naquele ano mais de 2 milhões de 

domicílios rurais sem acesso a energia elétrica, o que representava mais de 10 milhões 

de brasileiros não atendidos por esse serviço público. Agravando ainda mais esse quadro 

damente 90% dessas famílias possuíam renda 

salários mínimos, vivendo principalmente em localidades de baixo Índice de 

 
létrica x Índice de Desenvolvimento Humano 

de Operacionalização do Programa Luz para Todos Rev.6 - MME) 

Além do grande número de domicílios a serem atendidos, a menor densidade 

populacional das áreas rurais onde estes domicílios se localizavam exigiria a instalação 

equipamentos e materiais, que consequentemente 

demandariam um maior esforço das concessionárias e permissionárias de distribuição de 

energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural, com investimentos só possíveis a 

cto significativo na tarifa paga pelos 

Neste contexto, o Governo Federal concebeu um programa de eletrificação rural para 

intensificar o ritmo de atendimento, antecipando a universalização do serviço de energia 

arifário dessas obras, com a alocação de recursos 
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2. O Programa Luz para Todos

Instituído pelo Decreto nº

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica 

atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural brasileiro que ainda não 

possui acesso a esse serviço público.

Inicialmente, o Programa Luz para Todos previa o 

atendimento até o ano de 2008 dos domicílios 

identificados pelo IBGE, entretanto, durante a execução do Programa os agentes 

envolvidos identificaram um número maior de famílias não atendidas com 

elétrica, vivendo em áreas com acessos ainda mais distantes, dificultando cada vez mais 

a execução das obras. Esses fatos levaram a alterações no Programa, com a publicação 

dos Decretos nº 6.442, de 25.04.2008, nº

08.07.2011 e nº 7.656, de 23.12.2011, prorrogando o Programa até o ano de 2014 e 

modificando algumas de suas condições.

no Plano Brasil Sem Miséria, assim como daquelas provenientes de assentamentos 

rurais, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades localizadas em r

extrativistas ou em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia 

elétrica, cuja responsabilidade não seja do respectivo concessionário, além de escolas, 

postos de saúde e poços de água comunitários.

Consumidor atendido pelo Luz para Todos
Pancas - ES 
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O Programa Luz para Todos 

nº 4.873, de 11.11.2003, o Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos, visa propiciar o 

atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural brasileiro que ainda não 

ço público. 

Inicialmente, o Programa Luz para Todos previa o 

atendimento até o ano de 2008 dos domicílios 

identificados pelo IBGE, entretanto, durante a execução do Programa os agentes 

envolvidos identificaram um número maior de famílias não atendidas com 

elétrica, vivendo em áreas com acessos ainda mais distantes, dificultando cada vez mais 

a execução das obras. Esses fatos levaram a alterações no Programa, com a publicação 

6.442, de 25.04.2008, nº 7.324, de 05.10.2010, nº

7.656, de 23.12.2011, prorrogando o Programa até o ano de 2014 e 

modificando algumas de suas condições. 

De modo a garantir o acesso e o uso da 

energia elétrica pela população 

carente, o Programa prevê o 

atendimento totalmente gratuito dos

consumidores, incluindo a instalação 

nas residências de até três pontos de 

luz (um por cômodo), duas tomadas, 

condutores, lâmpadas e demais 

materiais necessários.

São priorizadas obras para o 

atendimento de comunidades inseridas 

no Programa Territórios da Cidadania e 

no Plano Brasil Sem Miséria, assim como daquelas provenientes de assentamentos 

rurais, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades localizadas em r

extrativistas ou em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia 

elétrica, cuja responsabilidade não seja do respectivo concessionário, além de escolas, 

postos de saúde e poços de água comunitários. 

Mais do que um programa 
de eletrificação rural,

é um programa que provê
inclusão social.

Consumidor atendido pelo Luz para Todos 

 

4.873, de 11.11.2003, o Programa Nacional de 

Luz para Todos, visa propiciar o 

identificados pelo IBGE, entretanto, durante a execução do Programa os agentes 

envolvidos identificaram um número maior de famílias não atendidas com energia 

elétrica, vivendo em áreas com acessos ainda mais distantes, dificultando cada vez mais 

a execução das obras. Esses fatos levaram a alterações no Programa, com a publicação 

.2010, nº 7.520, de 

7.656, de 23.12.2011, prorrogando o Programa até o ano de 2014 e 

De modo a garantir o acesso e o uso da 

energia elétrica pela população 

, o Programa prevê o 

atendimento totalmente gratuito dos 

consumidores, incluindo a instalação 

nas residências de até três pontos de 

luz (um por cômodo), duas tomadas, 

condutores, lâmpadas e demais 

materiais necessários. 

São priorizadas obras para o 

atendimento de comunidades inseridas 

no Programa Territórios da Cidadania e 

no Plano Brasil Sem Miséria, assim como daquelas provenientes de assentamentos 

rurais, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades localizadas em reservas 

extrativistas ou em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia 

elétrica, cuja responsabilidade não seja do respectivo concessionário, além de escolas, 

 

Mais do que um programa 
de eletrificação rural, 

é um programa que provê 
inclusão social. 
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Os recursos necessários ao dese

título de subvenção, por meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), 

título de financiamento, por meio

Econômica Federal (CAIXA), além de recursos 

Agentes Executores. 

O Programa, além de levar energia elétrica à população rural, oferece soluções para sua 

utilização como vetor de desenvolvimento social e econômico em comunidades de baixa 

renda, contribuindo para a redução da pobreza e o aumento da renda familiar. O acesso 

à energia elétrica facilita a integração aos serviços 

sociais do Governo Federal. 

Ao viabilizar o acesso e uso da energia elétrica, o Programa favorece a permanê

pessoas no campo, melhorando a qualidade de vida. Com a chegada da energia elétrica, 

as famílias adquirem eletrodomésticos e equipamentos rurais elétricos, permitindo o 

aumento da renda, a melhoria 

saúde e da educação, fortalecendo o capital social dessas comunidades.

Ainda no âmbito do Programa, foram identificadas diversas situações em que o 

atendimento está condicionado à execução de projetos com características especiais, 

uma vez que as localidades a serem 

atendidas encontram-se distantes das 

redes de distribuição de energia 

elétrica existentes, de difícil acesso, e 

geralmente com baixa densidade 

populacional e condições ambientais 

que inviabilizam a execução de redes 

de distribuição convencionais. Nesses 

casos, em complementação aos 

Programas de Obras que utilizam 

predominantemente redes de 

distribuição tradicionais, foram criados 

os chamados Projetos Especiais, inst

Ministério de Minas e Energia (MME), para atendimento à população de extremo 

isolamento em áreas remotas, de forma sustentável, priorizando a utilização de Fontes 

Renováveis de Energia (FRE).
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Os recursos necessários ao desenvolvimento do Programa vêm do Governo Federal 

por meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), 

por meio da Reserva Global de Reversão (RGR)

Econômica Federal (CAIXA), além de recursos dos governos estaduais envolvidos e dos 

O Programa, além de levar energia elétrica à população rural, oferece soluções para sua 

utilização como vetor de desenvolvimento social e econômico em comunidades de baixa 

a redução da pobreza e o aumento da renda familiar. O acesso 

à energia elétrica facilita a integração aos serviços públicos, bem como aos programas 

Ao viabilizar o acesso e uso da energia elétrica, o Programa favorece a permanê

pessoas no campo, melhorando a qualidade de vida. Com a chegada da energia elétrica, 

as famílias adquirem eletrodomésticos e equipamentos rurais elétricos, permitindo o 

aumento da renda, a melhoria do abastecimento de água, do saneamento básico, d

saúde e da educação, fortalecendo o capital social dessas comunidades.

Ainda no âmbito do Programa, foram identificadas diversas situações em que o 

ado à execução de projetos com características especiais, 

uma vez que as localidades a serem 

se distantes das 

redes de distribuição de energia 

elétrica existentes, de difícil acesso, e 

geralmente com baixa densidade 

ções ambientais 

que inviabilizam a execução de redes 

de distribuição convencionais. Nesses 

casos, em complementação aos 

Programas de Obras que utilizam 

predominantemente redes de 

distribuição tradicionais, foram criados 

os chamados Projetos Especiais, instituídos pela Portaria Nº 60, de 12.02.2009, do 

Ministério de Minas e Energia (MME), para atendimento à população de extremo 

isolamento em áreas remotas, de forma sustentável, priorizando a utilização de Fontes 

Renováveis de Energia (FRE).  

Geração Fotovoltaica 
Comunidade Araras 

 

do Governo Federal a 

por meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), e a 

da Reserva Global de Reversão (RGR) ou da Caixa 

dos governos estaduais envolvidos e dos 

O Programa, além de levar energia elétrica à população rural, oferece soluções para sua 

utilização como vetor de desenvolvimento social e econômico em comunidades de baixa 

a redução da pobreza e o aumento da renda familiar. O acesso 

, bem como aos programas 

Ao viabilizar o acesso e uso da energia elétrica, o Programa favorece a permanência das 

pessoas no campo, melhorando a qualidade de vida. Com a chegada da energia elétrica, 

as famílias adquirem eletrodomésticos e equipamentos rurais elétricos, permitindo o 

do saneamento básico, da 

saúde e da educação, fortalecendo o capital social dessas comunidades. 

Ainda no âmbito do Programa, foram identificadas diversas situações em que o 

ado à execução de projetos com características especiais, 

60, de 12.02.2009, do 

Ministério de Minas e Energia (MME), para atendimento à população de extremo 

isolamento em áreas remotas, de forma sustentável, priorizando a utilização de Fontes 

Geração Fotovoltaica - Projeto Especial 
Comunidade Araras – Curralinho - PA 
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3. Agentes Participantes 

O Programa Luz para Todos é coordenado pelo MME, operacionalizado pela Eletrobras e 

tem como Agentes Executores as concessionárias e permissionárias de distribuição de 

energia elétrica e as cooperativas de eletrificação rural. 

Além disso, a partir de março de 2013, o Programa passou a contar também com a 

participação da Caixa Econômica Federal, com oferta de uma linha de crédito aos 

Agentes Executores para financiamento de custos do Programa. 

Também participam do Programa: 

- Comissão Nacional de Universalização: responsável por estabelecer as políticas e 

diretrizes para o uso da energia elétrica como vetor de desenvolvimento integrado no 

meio rural; 

- Comitê Gestor Nacional: coordena e acompanha as ações do Luz para Todos em todo 

o país, mediando possíveis discordâncias e definindo soluções para evitar a 

descontinuidade do Programa; 

- Coordenadores Regionais: atuam no sentido de garantir a implantação das diretrizes 

oriundas do MME, articulando com órgãos e instituições federais que atuam na região e 

fornecendo apoio aos Comitês Gestores Estaduais; 

- Comitês Gestores Estaduais: integrados pelo MME, agências reguladoras, 

distribuidoras de energia elétrica, governos estaduais, prefeituras e representantes da 

sociedade civil, são responsáveis pela avaliação das demandas da sociedade, a 

priorização das obras do Programa e a articulação de ações de desenvolvimento rural 

integrado que possibilitem o uso social e produtivo da energia elétrica; 

- Governos Estaduais: firmam instrumentos jurídicos com os Agentes Executores para 

realização de obras de eletrificação rural, disponibilizando recursos a título de 

subvenção; e 

- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): responsável pela regulamentação do 

setor elétrico e pela fiscalização do cumprimento das metas do Programa. 

 

4. A atuação da Eletrobras 

Como responsável pela operacionalização do Programa, a Eletrobras disponibiliza uma 

linha de crédito para os Agentes Executores, visando à realização de obras de 

eletrificação rural com recursos da RGR e da CDE. 
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Na estrutura do Programa, a Eletrobras é responsável pela análise técnico

dos Programas de Obras propostos pelos Agentes Executores, pela 

dos contratos de financiamento e concessão de subvenção e pelo gerenciamento da 

execução destes contratos, realizando a liberação dos recursos financeiros e a 

comprovação de sua aplicação.

 
4.1. Análise e contratação

O processo de formalização de um novo contrato de financiamento e concessão de 

subvenção ou de um aditivo contratual inicia quando o Agente Executor apresenta seu 

Programa de Obras à Eletrobras, para apreciação e análise técnico

O Programa de Obras é a quantificação 

do número de consumidores a serem 

atendidos, bem como o detalhamento 

dos materiais, equipamentos e serviços 

necessários a estes atendimentos, com 

os respectivos custos. 

A Eletrobras efetua a análise técnico

orçamentária do Programa de Obras, 

assistida pelo MME, interagindo com o 

Agente Executor até que se obtenha 

condição compatível com os recursos 

previstos. 

Concluída a análise e obtido o parecer favorável do MME, a Eletrobras processa a 

partição das metas físicas e seus respectivos orçamentos de modo que possam ser 

formalizados os instrumentos jurídicos previstos 

a) Contrato entre o Agente Executor e a Eletrobras, que estabelece os recursos 

referentes à CDE, à RGR e à 

que vão nortear a aplicação e a liberação desses recursos;

b) Instrumento jurídico apropriado, a ser firmado entre o Governo Estadual e o 

Agente Executor, que estabelece os recursos e a forma como serão 

c) Instrumento jurídico apropriado, a ser firmado entre a Caixa Econômica Federal e 

o Agente Executor, que estabelece os recursos referentes ao financiamento da 

contrapartida do Agente Executor e suas condições de aplicação e liberação.
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, a Eletrobras é responsável pela análise técnico

dos Programas de Obras propostos pelos Agentes Executores, pela celebração com estes 

dos contratos de financiamento e concessão de subvenção e pelo gerenciamento da 

execução destes contratos, realizando a liberação dos recursos financeiros e a 

comprovação de sua aplicação. 

Análise e contratação 

formalização de um novo contrato de financiamento e concessão de 

subvenção ou de um aditivo contratual inicia quando o Agente Executor apresenta seu 

Programa de Obras à Eletrobras, para apreciação e análise técnico-orçamentária.

antificação 

do número de consumidores a serem 

atendidos, bem como o detalhamento 

dos materiais, equipamentos e serviços 

necessários a estes atendimentos, com 

análise técnico-

orçamentária do Programa de Obras, 

assistida pelo MME, interagindo com o 

Agente Executor até que se obtenha 

condição compatível com os recursos 

Concluída a análise e obtido o parecer favorável do MME, a Eletrobras processa a 

ição das metas físicas e seus respectivos orçamentos de modo que possam ser 

formalizados os instrumentos jurídicos previstos para o Programa: 

Contrato entre o Agente Executor e a Eletrobras, que estabelece os recursos 

referentes à CDE, à RGR e à contrapartida do Agente Executor e, ainda, as regras 

que vão nortear a aplicação e a liberação desses recursos; 

Instrumento jurídico apropriado, a ser firmado entre o Governo Estadual e o 

Agente Executor, que estabelece os recursos e a forma como serão 

Instrumento jurídico apropriado, a ser firmado entre a Caixa Econômica Federal e 

o Agente Executor, que estabelece os recursos referentes ao financiamento da 

contrapartida do Agente Executor e suas condições de aplicação e liberação.

Consumidor atendido pelo Luz para Todos

 

, a Eletrobras é responsável pela análise técnico-orçamentária 

celebração com estes 

dos contratos de financiamento e concessão de subvenção e pelo gerenciamento da 

execução destes contratos, realizando a liberação dos recursos financeiros e a 

formalização de um novo contrato de financiamento e concessão de 

subvenção ou de um aditivo contratual inicia quando o Agente Executor apresenta seu 

orçamentária. 

Concluída a análise e obtido o parecer favorável do MME, a Eletrobras processa a 

ição das metas físicas e seus respectivos orçamentos de modo que possam ser 

Contrato entre o Agente Executor e a Eletrobras, que estabelece os recursos 

contrapartida do Agente Executor e, ainda, as regras 

Instrumento jurídico apropriado, a ser firmado entre o Governo Estadual e o 

Agente Executor, que estabelece os recursos e a forma como serão aportados; e 

Instrumento jurídico apropriado, a ser firmado entre a Caixa Econômica Federal e 

o Agente Executor, que estabelece os recursos referentes ao financiamento da 

contrapartida do Agente Executor e suas condições de aplicação e liberação. 

Consumidor atendido pelo Luz para Todos 
Avaré -SP 
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4.2. Gestão dos contratos

Visando à gestão dos contratos firmados com os Agentes Executores e o 

acompanhamento da execução dos conjuntos de obras de eletrificação rural associados 

aos mesmos, a Eletrobras desenvolveu uma ferramenta computacional denominada 

Sistema de Gerenciamento de Projetos do 

A arquitetura do Sistema LPT permite a comunicação 

Eletrobras, de modo a agilizar a troca de informações e facilitar a avaliação e o 

acompanhamento dos Programas de Obras.

O Sistema LPT foi desenvolvido em plataforma 

das informações de projetos externamente e opera interligado com outros sistemas e 

bases de dados da Eletrobras que armazenam informações de interesse ao 

gerenciamento dos contratos firmados no âmbito do Programa.

O Sistema LPT permite, dentre outras funcionalidades, o cadastra

Executores das obras executadas e concluídas de cada um dos contratos firmados com a 

Eletrobras e o acompanhamento da execução dos mesmos por meio de relatórios 

analíticos e gerenciais. 

 
Telas do Sistema de Gerenciamento de Projetos 

 

Os dados relativos às obras cadastradas no Sistema LPT são utilizados na mensuração 

do nível de execução física do contrato e, por conseguinte, servem também como 

balizadores para as liberações de recursos 

comprovação da aplicação de recursos.
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dos contratos 

Visando à gestão dos contratos firmados com os Agentes Executores e o 

acompanhamento da execução dos conjuntos de obras de eletrificação rural associados 

aos mesmos, a Eletrobras desenvolveu uma ferramenta computacional denominada 

Gerenciamento de Projetos do Programa Luz para Todos (Sistema LPT).

A arquitetura do Sistema LPT permite a comunicação on line entre o Agente Executor e a 

Eletrobras, de modo a agilizar a troca de informações e facilitar a avaliação e o 

acompanhamento dos Programas de Obras. 

O Sistema LPT foi desenvolvido em plataforma web para a captação e acompanhamento 

tos externamente e opera interligado com outros sistemas e 

bases de dados da Eletrobras que armazenam informações de interesse ao 

gerenciamento dos contratos firmados no âmbito do Programa. 

O Sistema LPT permite, dentre outras funcionalidades, o cadastramento pelos Agentes 

Executores das obras executadas e concluídas de cada um dos contratos firmados com a 

Eletrobras e o acompanhamento da execução dos mesmos por meio de relatórios 

Telas do Sistema de Gerenciamento de Projetos do Programa Luz para Todos

Os dados relativos às obras cadastradas no Sistema LPT são utilizados na mensuração 

execução física do contrato e, por conseguinte, servem também como 

balizadores para as liberações de recursos federais e suporte par

comprovação da aplicação de recursos.  

 

Visando à gestão dos contratos firmados com os Agentes Executores e o 

acompanhamento da execução dos conjuntos de obras de eletrificação rural associados 

aos mesmos, a Eletrobras desenvolveu uma ferramenta computacional denominada 

Luz para Todos (Sistema LPT). 

entre o Agente Executor e a 

Eletrobras, de modo a agilizar a troca de informações e facilitar a avaliação e o 

para a captação e acompanhamento 

tos externamente e opera interligado com outros sistemas e 

bases de dados da Eletrobras que armazenam informações de interesse ao 

mento pelos Agentes 

Executores das obras executadas e concluídas de cada um dos contratos firmados com a 

Eletrobras e o acompanhamento da execução dos mesmos por meio de relatórios 

 

do Programa Luz para Todos 

Os dados relativos às obras cadastradas no Sistema LPT são utilizados na mensuração 

execução física do contrato e, por conseguinte, servem também como 

e suporte para os processos de 



Luz  para  Todos  

 
A comprovação da execução física das obras cadastradas é efetuada por meio de 

inspeções físicas in loco. Nestas inspeções, os profissionais da Eletrobras, realizam 

visitas a um conjunto de obras sele

das informações cadastradas pelos Agentes Executores no Sistema LPT.

A comprovação da adequada utilização dos recursos liberados também é efetuada por 

meio de supervisões financeiras

dos Agentes Executores para verificação de documentos, coleta de dados e confirmação 

das informações anteriormente encaminhadas por estes à Eletrobras.

Ao término do contrato é realizado também o processo de Encerrament

se baseia no confronto entre as realizações físicas e financeiras do Contrato. O menor 

valor percentual dentre essas duas realizações é aplicado ao valor total contratado, 

resultando no montante de crédito efetivamente reconhecido como apl

Programa de Obras. 

Esse processo é iniciado, após a 

execução da inspeção física final, com 

a disponibilização do Módulo de 

Prestação de Contas no Sistema LPT ao 

Agente Executor, que deve prestar as 

informações técnicas e financeiras 

referentes à execução do seu 

Programa de Obras, inserindo dados 

que vão subsidiar a supervisão 

financeira final e, por conseguinte, a 

liquidação do crédito contratual.

 
4.3. Gerenciamento de informações

Para melhor enfrentar o desafio que lhe foi delegado pelo Decreto nº

operacionalizar o Programa Luz para Todos, a Eletrobras continuamente desenvolve 

melhorias na gestão desta prestação de serviço à sociedade brasileira, de modo a 

garantir a aplicação eficiente dos recursos setoriais na execução das obras de energia 

elétrica no meio rural. 
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A comprovação da execução física das obras cadastradas é efetuada por meio de 

. Nestas inspeções, os profissionais da Eletrobras, realizam 

visitas a um conjunto de obras selecionadas de forma amostral, verificando a veracidade 

das informações cadastradas pelos Agentes Executores no Sistema LPT.

A comprovação da adequada utilização dos recursos liberados também é efetuada por 

meio de supervisões financeiras realizadas, periodicamente, com visitas aos escritórios 

dos Agentes Executores para verificação de documentos, coleta de dados e confirmação 

das informações anteriormente encaminhadas por estes à Eletrobras.

o término do contrato é realizado também o processo de Encerrament

se baseia no confronto entre as realizações físicas e financeiras do Contrato. O menor 

valor percentual dentre essas duas realizações é aplicado ao valor total contratado, 

resultando no montante de crédito efetivamente reconhecido como apl

Esse processo é iniciado, após a 

execução da inspeção física final, com 

a disponibilização do Módulo de 

Prestação de Contas no Sistema LPT ao 

deve prestar as 

informações técnicas e financeiras 

referentes à execução do seu 

Programa de Obras, inserindo dados 

que vão subsidiar a supervisão 

financeira final e, por conseguinte, a 

liquidação do crédito contratual. 

Gerenciamento de informações 

melhor enfrentar o desafio que lhe foi delegado pelo Decreto nº

operacionalizar o Programa Luz para Todos, a Eletrobras continuamente desenvolve 

melhorias na gestão desta prestação de serviço à sociedade brasileira, de modo a 

ação eficiente dos recursos setoriais na execução das obras de energia 

Posto de Saúde atendido

 

A comprovação da execução física das obras cadastradas é efetuada por meio de 

. Nestas inspeções, os profissionais da Eletrobras, realizam 

cionadas de forma amostral, verificando a veracidade 

das informações cadastradas pelos Agentes Executores no Sistema LPT. 

A comprovação da adequada utilização dos recursos liberados também é efetuada por 

amente, com visitas aos escritórios 

dos Agentes Executores para verificação de documentos, coleta de dados e confirmação 

das informações anteriormente encaminhadas por estes à Eletrobras. 

o término do contrato é realizado também o processo de Encerramento do Crédito que 

se baseia no confronto entre as realizações físicas e financeiras do Contrato. O menor 

valor percentual dentre essas duas realizações é aplicado ao valor total contratado, 

resultando no montante de crédito efetivamente reconhecido como aplicado no 

melhor enfrentar o desafio que lhe foi delegado pelo Decreto nº 4.873/2003 de 

operacionalizar o Programa Luz para Todos, a Eletrobras continuamente desenvolve 

melhorias na gestão desta prestação de serviço à sociedade brasileira, de modo a 

ação eficiente dos recursos setoriais na execução das obras de energia 

atendido pelo Luz para Todos 
Monte Alegre - PA 

Luz  para  Todos  

 
Nesse sentido, é importante destacar que, primando por uma gestão com transparência 

do Programa, a Eletrobras elabora relatórios e disponibiliza dados não só aos agentes 

envolvidos diretamente no Programa 

(MME, Comitês Gestores, Agentes 

Executores etc), mas também a 

órgãos de controle e fiscalização 

(Controladoria Geral da União 

Tribunal de Contas da União 

Ministério Público Federal 

Polícia Federal, ANEEL etc) e a 

qualquer cidadão que solicite dados 

com base na Lei de Acesso a 

Informação. 

Cabe destacar ainda que a Eletrobras 

sujeita seus dados e procedimentos 

operacionais a ações periódicas de auditoria, interna e externa, que visam identificar 

possíveis inconformidades ou irregularidades, implantando os devidos aperfeiçoamentos 

quando necessário. 

Essas ações reforçam os compromissos da empresa com a transparência e probidade na 

administração dos recursos setoriais.

 
4.4. Projetos Complementares

Com o intuito de contribuir para a universalização dos serviços de energia elétrica e o 

desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades rurais, a Eletrobras também 

desenvolve projetos complementares ao Programa Luz para Todos.

Nesse sentido, a empresa por meio de projetos de cooperação técnica apoia os Agentes 

Executores no atendimento a regiões remotas com sistemas baseados em energias 

renováveis. Nessas cooperações, são implementados 

em conjunto com os Agentes Executores, visando o desenvolvimento de modelos 

sustentáveis de eletrificação rural utilizando fontes renováveis de energia, com o 

desenvolvimento de ferramentas para a gestão e a análise financ

capacitação do corpo técnico das empresas.
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Nesse sentido, é importante destacar que, primando por uma gestão com transparência 

a Eletrobras elabora relatórios e disponibiliza dados não só aos agentes 

envolvidos diretamente no Programa 

(MME, Comitês Gestores, Agentes 

Executores etc), mas também a 

órgãos de controle e fiscalização 

(Controladoria Geral da União - CGU, 

tas da União - TCU, 

Ministério Público Federal - MPF, 

Polícia Federal, ANEEL etc) e a 

qualquer cidadão que solicite dados 

com base na Lei de Acesso a 

Cabe destacar ainda que a Eletrobras 

sujeita seus dados e procedimentos 

eriódicas de auditoria, interna e externa, que visam identificar 

possíveis inconformidades ou irregularidades, implantando os devidos aperfeiçoamentos 

Essas ações reforçam os compromissos da empresa com a transparência e probidade na 

inistração dos recursos setoriais. 

Projetos Complementares 

Com o intuito de contribuir para a universalização dos serviços de energia elétrica e o 

desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades rurais, a Eletrobras também 

complementares ao Programa Luz para Todos. 

Nesse sentido, a empresa por meio de projetos de cooperação técnica apoia os Agentes 

Executores no atendimento a regiões remotas com sistemas baseados em energias 

renováveis. Nessas cooperações, são implementados projetos experimentais ou pilotos 

em conjunto com os Agentes Executores, visando o desenvolvimento de modelos 

sustentáveis de eletrificação rural utilizando fontes renováveis de energia, com o 

desenvolvimento de ferramentas para a gestão e a análise financeira de projetos e a 

capacitação do corpo técnico das empresas. 

Escola Rural atendida 

 

Nesse sentido, é importante destacar que, primando por uma gestão com transparência 

a Eletrobras elabora relatórios e disponibiliza dados não só aos agentes 

eriódicas de auditoria, interna e externa, que visam identificar 

possíveis inconformidades ou irregularidades, implantando os devidos aperfeiçoamentos 

Essas ações reforçam os compromissos da empresa com a transparência e probidade na 

Com o intuito de contribuir para a universalização dos serviços de energia elétrica e o 

desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades rurais, a Eletrobras também 

Nesse sentido, a empresa por meio de projetos de cooperação técnica apoia os Agentes 

Executores no atendimento a regiões remotas com sistemas baseados em energias 

projetos experimentais ou pilotos 

em conjunto com os Agentes Executores, visando o desenvolvimento de modelos 

sustentáveis de eletrificação rural utilizando fontes renováveis de energia, com o 

eira de projetos e a 

 

Escola Rural atendida pelo Luz para Todos 
Nova Colinas - MA 



Luz  para  Todos  

 
A Eletrobras também desenvolve projetos voltados para o uso produtivo da energia no 

meio rural, estimulando a criação de Centros Comunitários de Produção (CCP), onde é 

facilitada a produção, o beneficiamento 

e a comercialização de produtos locais, 

resultando numa utilização mais 

eficiente da energia e contribuindo com 

a viabilização do mercado de energia 

elétrica no meio rural. 

Reunindo estas duas linhas de atuação, 

a Eletrobras iniciou estudos visando a 

implantação de CCP com a utilização 

de sistemas de geração com fontes 

renováveis de energia. Essa ação 

busca fomentar o uso da energia em 

áreas remotas e fortalecer e desenvolver socioeconomicamente as comunidades locais e 

as associações de pequenos produtores agroflorestais e extrativistas.

 

5. Números do Programa

Até o final do mês de outubro

processo de contratação com a Eletrobras concluído

18 Projetos Especiais, abrangendo a participação de 88

O Luz para Todos
já atendeu mais de

3 milhões de famílias, 
beneficiando 15 milhões

de pessoas no meio
rural brasileiro.
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A Eletrobras também desenvolve projetos voltados para o uso produtivo da energia no 

meio rural, estimulando a criação de Centros Comunitários de Produção (CCP), onde é 

o beneficiamento 

e a comercialização de produtos locais, 

resultando numa utilização mais 

eficiente da energia e contribuindo com 

a viabilização do mercado de energia 

Reunindo estas duas linhas de atuação, 

a Eletrobras iniciou estudos visando a 

implantação de CCP com a utilização 

de sistemas de geração com fontes 

renováveis de energia. Essa ação 

busca fomentar o uso da energia em 

e desenvolver socioeconomicamente as comunidades locais e 

as associações de pequenos produtores agroflorestais e extrativistas. 

Números do Programa 

outubro de 2013, foram  aprovados pelo MME 

processo de contratação com a Eletrobras concluído, 301 Programas de Obras e 

Projetos Especiais, abrangendo a participação de 88 Agentes Executores, sendo 

53 concessionárias de distribuição de 

energia elétrica e 35

eletrificação rural. 

Do total de 3.215.858

nos compromissos já firmados pelos 

Agentes Executores, foram realizadas

3.084.813 ligações no âmbito do 

Programa, beneficiando 

pessoas no meio rural brasileiro.

Consumidor atendido com Energia Fotovoltaica
Projeto Piloto de

Luz para Todos 
atendeu mais de 

3 milhões de famílias, 
milhões 

no meio 
rural brasileiro. 

 

A Eletrobras também desenvolve projetos voltados para o uso produtivo da energia no 

meio rural, estimulando a criação de Centros Comunitários de Produção (CCP), onde é 

e desenvolver socioeconomicamente as comunidades locais e 

 

aprovados pelo MME  e tiveram o 

Programas de Obras e 

Agentes Executores, sendo 

concessionárias de distribuição de 

energia elétrica e 35 cooperativas de 

58 ligações previstas 

nos compromissos já firmados pelos 

xecutores, foram realizadas 

ligações no âmbito do 

ficiando 15 milhões de 

no meio rural brasileiro. 

com Energia Fotovoltaica 
Projeto Piloto de Xapuri - AC 

Luz  para  Todos  

 

 

Os investimentos previstos para a implantação dos Programas de Obras e Projetos 

Especiais totalizaram R$ 20,6

recursos setoriais administrados pela Eletrobras. A distribuição desse montante previsto, 

por fonte de recursos, é apresentada no gráfico a seguir.
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Os investimentos previstos para a implantação dos Programas de Obras e Projetos 

67 bilhões, sendo R$ 14,94 bilhões (72%) referentes aos 

administrados pela Eletrobras. A distribuição desse montante previsto, 

por fonte de recursos, é apresentada no gráfico a seguir. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Os investimentos previstos para a implantação dos Programas de Obras e Projetos 

bilhões (72%) referentes aos 

administrados pela Eletrobras. A distribuição desse montante previsto, 
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5.1. Contratos Eletrobras 

No âmbito do Programa Luz para Todos, até outubro de 2013, foram firmados 319 

Contratos entre a Eletrobras e os 88 Agentes Executores, sendo 301 Contratos de 

Financiamento e Concessão de Subvenção Econômica (ECFS) associados a Programas de 

Obras visando o atendimento de 2.798.045 unidades consumidoras, e 18 Contratos de 

Concessão de Subvenção Econômica relacionados a Projetos Especiais (UPE), tendo por 

finalidade o atendimento de 377 unidades consumidoras por meio de geração 

descentralizada, utilizando FRE e a construção de pequenos trechos de rede de 

distribuição (minirredes). 

Esses Contratos englobam um montante de investimentos de R$ 18,21 bilhões, sendo 

R$ 14,94 bilhões de recursos setoriais administrados pela Eletrobras (recursos federais). 

A seguir é apresentada uma tabela com os investimentos e o número de unidades 

consumidoras previstos nos contratos firmados com a Eletrobras até 31.10.2013, 

distribuídos por região. 

 

Contratos Eletrobras Firmados até 31.10.2013 

Região 

  Investimentos Previstos (R$ milhões) 

 
Unidades 

Consumidoras 
Previstas  

Tipo 
Contrato 

Agente 
Executor 

CDE RGR Estado(1) Total 

Norte 
 ECFS 623,56 3.489,72 318,29 - 4.431,57  567.333 
 UPE 1,07 6,07 - - 7,14  297 
 ECFS+UPE 624,63 3.495,79 318,29 - 4.438,71  567.630 

Nordeste 
 ECFS 1.774,93 5.914,59 942,20 - 8.631,72  1.417.073 
 UPE 0,19 1,08 - - 1,27  51 
 ECFS+UPE 1.775,12 5.915,67 942,20 - 8.632,99  1.417.124 

Centro-
Oeste 

 ECFS 267,24 788,36 589,77 - 1.645,37  203.837 
 UPE - - - - -  - 
 ECFS+UPE 267,24 788,36 589,77 - 1.645,37  203.837 

Sudeste 
 ECFS 410,23 858,13 1.174,52 25,10 2.467,98  429.048 
 UPE - - - - -  - 
 ECFS+UPE 410,23 858,13 1.174,52 25,10 2.467,98  429.048 

Sul 
 ECFS 171,73 340,13 511,90 - 1.023,76  180.754 
 UPE 0,08 0,45 - - 0,53  29 
 ECFS+UPE 171,81 340,58 511,90 - 1.024,29  180.783 

Brasil 
 ECFS 3.247,69 11.390,93 3.536,68 25,10 18.200,40  2.798.045 
 UPE 1,34 7,60 - - 8,94  377 
 ECFS+UPE 3.249,03 11.398,53 3.536,68 25,10 18.209,34  2.798.422 

 

(1) em função de Lei Estadual, a participação do Governo do Estado do Rio de Janeiro nos contratos das concessionárias 
que atuam no Estado também compõe o Contrato da Eletrobras. 
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Considerando apenas os Contratos de Financiamento e Concessão de Subvenção 

Econômica (ECFS), foram cadastrados no Sistema LPT 489.330 projetos até o final do 

mês de outubro de 2013. Este total de obras resultou no atendimento de 

2.602.540 ligações, o que corresponde a 93% do total de ligações contratadas entre os 

Agentes Executores e a Eletrobras. 

 

Projetos Cadastrados no Sistema LPT até 31.10.2013 

Contratos 301  Postes 6,93 milhões 

Projetos/ODIs 489.330  Transformadores 996.016 

Municípios 5.425  Medidores 2.594.754 

Consumidores 2.602.540  Equipamentos 2.693 

Kits de instalação Interna 1.938.227  Sistemas Fotovoltaicos 2.108 

Redes de alta tensão (km) 563.209  Subestações 286 

Redes de baixa tensão (km) 104.654  Geração Fóssil 12 
 

Em relação aos Contratos de Projetos Especiais (UPE), já foram concluídas e 

inspecionadas fisicamente as obras para atendimento de 17 das 18 comunidades, sendo 

comprovada a ligação de 328 das 348 unidades consumidoras previstas. 

A distribuição das ligações relativas aos Programas de Obras, cadastradas no Sistema 

LPT, acrescidas das ligações de Projetos Especiais comprovadas fisicamente pela 

Eletrobras até 31.10.2013, são apresentadas no mapa a seguir. 

 

 

Número de Ligações até 31.10.2013
Contratos Eletrobras

(Cadastro Sistema LPT + Projetos Especiais Inspecionados)

Norte

469.745 Ligações

Centro-Oeste

188.852 Ligações

Nordeste

1.344.294 Ligações

Sudeste

418.965 Ligações

Sul

181.012 Ligações

BRASIL
2.602.868 Ligações

Estado com até 25.000 ligações

25.001 < Ligações no Estado < 50.000

50.001 < Ligações no Estado < 75.000

75.001 < Ligações no Estado < 100.000

100.001 < Ligações no Estado < 200.000

Estado com mais de 200.000 ligações

Legenda:
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Desde 2004, seguindo as condições de liberação de recursos previstas para o Programa 

Luz para Todos, a Eletrobras já liberou um montante de R$ 12,54 bilhões (recursos da 

CDE e RGR) para os Agentes Executores, o que corresponde a 84% do total de recursos 

setoriais contratados. 

A seguir são apresentados os montantes de recursos setoriais liberados aos Agentes 

Executores de 2004 a outubro de 2013, distribuídos por região. 

Recursos Setoriais Liberados até 31.10.2013 (R$ milhões) 

Região 
 CDE 

 RGR  CDE+RGR 
 ECFS UPE Total 

Norte  2.679,92 4,36 2.684,28  284,30  2.968,58 

Nordeste  5.185,59 1,03 5.186,62  837,42  6.024,04 

Centro-Oeste  690,83 - 690,83  526,96  1.217,79 

Sudeste  725,95 - 725,95  942,98  1.668,93 

Sul  268,53 - 268,53  387,26  655,79 

Brasil  9.550,82 5,39 9.556,21  2.978,92  12.535,13 
 

Para a confirmação de que as obras informadas pelos Agentes Executores foram 

devidamente executadas, a Eletrobras realiza visitas técnicas in loco, denominadas 

Inspeções Físicas de Obras. Em função do grande número de obras executadas e sua 

distribuição geográfica, características que impossibilitam a comprovação de todo o 

universo, adota-se a forma amostral para determinação das obras a serem 

inspecionadas. 

Até o mês de outubro de 2013, a Eletrobras realizou 491 inspeções físicas relacionadas a 

Programas de Obras (Contratos ECFS) e 17 relacionadas a Projetos Especiais (Contratos 

UPE), abrangendo os quantitativos a seguir: 

Inspeções Físicas Realizadas até outubro de 2013 

 ECFS UPE 

Número de inspeções 491 17 

Projetos/ODIs 30.201 17 

Consumidores  561.140 348 

Redes de alta tensão (km) 151.386 - 

Redes de baixa tensão (km) 17.525 12,70 

Postes 1.820.330 352 

Transformadores 213.786 - 

Sistemas Fotovoltaicos 1.264 17 

Subestações 272 - 

Geração Fóssil 12 1 (1) 

Geração Eólica - 1 

Índice Médio de Aprovação 94,4% 93,9% 

(1) Diesel-elétrica operando em regime de backup. 

Luz  para  Todos  

 
Após a execução da inspeção física final e a emissão do seu relatório, é iniciado o 

processo de Encerramento do Crédito

físicas e financeiras do Contrato. As realizações financeiras são comprovadas por meio 

das supervisões financeiras realizadas com visitas aos escritórios dos Agentes 

Executores. 

No quadro a seguir temos a si

Situação dos Contratos 

Status

Assinados

Cadastramento concluído

Encerramento de crédito em andamento

Encerramento de crédito concluído

 

6. Impacto do Programa

Com o atendimento a mais de 3

beneficiou 15 milhões de brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento das 

comunidades rurais, reduzindo a pobreza e melhorando a qualidade de vida.

Cabe destacar ainda os benefícios gerados pelo Programa na economia, com a geração 

de empregos e com o aumento na demanda por eletrodomésticos e equipamentos 

rurais. 

 

Estima-se que mais de 460 mil empregos diretos e indiretos foram gerados no país em 

consequência da implementação do Programa, uma vez que é dada prioridade ao uso da 

mão de obra local e à compra de materiais e equipamentos nacionais, fabricados nas 

regiões próximas às localidades atendidas.

79,3% 73,3%

Percentual de domicílios em que foram adquiridos eletrodomésticos

(Fonte: MME - Pesquisa Quantitativa Domiciliar de Avaliação da Satisfação

e de Impacto do Programa Luz para Todos  
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Após a execução da inspeção física final e a emissão do seu relatório, é iniciado o 

processo de Encerramento do Crédito que se baseia no confronto entre as realizações 

físicas e financeiras do Contrato. As realizações financeiras são comprovadas por meio 

das supervisões financeiras realizadas com visitas aos escritórios dos Agentes 

No quadro a seguir temos a situação dos Contratos em 31.10.2013. 

Situação dos Contratos Eletrobras em 31.10.2013 

Status ECFS 

Assinados 301 

Cadastramento concluído 271 

Encerramento de crédito em andamento 38 

Encerramento de crédito concluído 226 

Programa 

Com o atendimento a mais de 3 milhões de unidades consumidoras, o Luz para Todos já 

milhões de brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento das 

comunidades rurais, reduzindo a pobreza e melhorando a qualidade de vida.

ar ainda os benefícios gerados pelo Programa na economia, com a geração 

de empregos e com o aumento na demanda por eletrodomésticos e equipamentos 

mil empregos diretos e indiretos foram gerados no país em 

a implementação do Programa, uma vez que é dada prioridade ao uso da 

mão de obra local e à compra de materiais e equipamentos nacionais, fabricados nas 

regiões próximas às localidades atendidas. 

16,0%

45,4%
29,4% 24,1%

2,5%

Percentual de domicílios em que foram adquiridos eletrodomésticos

Pesquisa Quantitativa Domiciliar de Avaliação da Satisfação

e de Impacto do Programa Luz para Todos  - Julho/2009)

 

Após a execução da inspeção física final e a emissão do seu relatório, é iniciado o 

que se baseia no confronto entre as realizações 

físicas e financeiras do Contrato. As realizações financeiras são comprovadas por meio 

das supervisões financeiras realizadas com visitas aos escritórios dos Agentes 

UPE 

18 

17 

4 

13 

milhões de unidades consumidoras, o Luz para Todos já 

milhões de brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento das 

comunidades rurais, reduzindo a pobreza e melhorando a qualidade de vida. 

ar ainda os benefícios gerados pelo Programa na economia, com a geração 

de empregos e com o aumento na demanda por eletrodomésticos e equipamentos 

 

mil empregos diretos e indiretos foram gerados no país em 

a implementação do Programa, uma vez que é dada prioridade ao uso da 

mão de obra local e à compra de materiais e equipamentos nacionais, fabricados nas 

25,8%

Percentual de domicílios em que foram adquiridos eletrodomésticos
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Por fim, demonstrando o impacto já alcançado pelo Programa Lu

ser observada, na figura a seguir, a evolução do percentual de domicílios rurais 

brasileiros atendidos com energia elétrica, segundo os dois últimos censos 

demográficos realizados pelo IBGE.

 

De outra forma, pode ser observada, no 

e 2010, no percentual nacional e por Estado de domicílios rurais sem energia elétrica, 

segundo dados do IBGE. 

Percentual de Domicílios rurais permanentes com energia elétrica
(Dados: IBGE 
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emonstrando o impacto já alcançado pelo Programa Luz para Todos, pode 

ser observada, na figura a seguir, a evolução do percentual de domicílios rurais 

brasileiros atendidos com energia elétrica, segundo os dois últimos censos 

demográficos realizados pelo IBGE. 

De outra forma, pode ser observada, no gráfico a seguir, a redução ocorrida entre 2000 

e 2010, no percentual nacional e por Estado de domicílios rurais sem energia elétrica, 

Percentual de Domicílios rurais permanentes com energia elétrica
(Dados: IBGE – Sistema SIDRA – www.sidra.ibge.gov.br)
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CONTATOS 
 
 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
 

Coordenação Nacional do Programa Luz para Todos 
Esplanada dos Ministérios Bl. "U" - Sl. 652 

Brasília/DF - 70.065-900 - Tel.: (61) 2032-5214 / 5798 
luzparatodos@mme.gov.br 

www.mme.gov.br/luzparatodos 
 
 
 
 

ELETROBRAS 
Avenida Presidente Vargas, 409 – 13º andar 

Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20.071-003 - Tel.: (21) 2514-5151 
www.eletrobras.com 

 
Diretoria de Geração – DG 

 
Superintendência de Gestão 
de Programas Setoriais - GP 

Tel.: (21) 2514-5088 / 5106 
gp@eletrobras.com 

 
Departamento de Coordenação 
de Programas Setoriais – GPC 

Departamento de Operação Técnica 
de Programas Setoriais – GPT 

Tel.: (21) 2514-5094 / 5091 Tel.: (21) 2514-6452 / 5109 
gpc@eletrobras.com gpt@eletrobras.com 

  
Divisão de Controle de 

Programas Setoriais – GPCC 
Divisão de Análise de 

Programas Setoriais – GPTA 
Tel.: (21) 2514-5048 / 5077 Tel.: (21) 2514-5473 / 5093 

gpcc@eletrobras.com gpta@eletrobras.com 
  

Divisão de Estudos Técnicos 
de Projetos Setoriais – GPCE 

Divisão de Acompanhamento de 
Obras de Programas Setoriais – GPTO 

Tel.: (21) 2514-5219 / 5050 Tel.: (21) 2514-5051 / 5053 
gpce@eletrobras.com gpto@eletrobras.com 

 
lpt@eletrobras.com 

 
 
 

Diretoria Financeira e de Relação com Investidores – DF 
 

Departamento da Administração de Investimentos - DFI 
Tel.: (21) 2514-6225 / 6226 

dfi@eletrobras.com 
 

Divisão de Acompanhamento de Empreendimentos Financeiros – DFIA 
Tel.: (21) 2514-5942 / 6486 

dfia@eletrobras.com 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

15 milhões de pessoas 
beneficiadas em todo o território brasileiro. 

Programa Luz para Todos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


