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A metodologia e os principais resultados para a projeção do consumo médio residencial são 
apresentados neste trabalho. Os cenários macroeconômicos, as premissas demográficas e as metas de 
universalização da ANEEL constituem a base para a previsão de consumo de energia elétrica da classe 
residencial para um horizonte decenal. Neste trabalho, destaca-se a utilização dos microdados das 
PNADs que juntamente com o cenário macroeconômico e a previsão do nº de domicílios possibilitou o 
desenvolvimento de modelos de previsão do rendimento das famílias  que nortearam as previsões do 
consumo médio de energia dos domicílios. 
A projeção deste consumo médio incorpora, ainda, a conservação de energia tomando em 
consideração os seus dois componentes: o avanço técnico e o hábito de consumo. Esta projeção 
elaborada por faixa de rendimento familiar permitiu avaliar o binômio consumo de energia elétrica e 
rendimento das famílias, mitigando as incertezas associadas tanto à conservação quanto à tarifa. 

1. INTRODUÇÃO 

A realização da projeção de mercado da classe residencial deve, por um lado, considerar as metas de 
atendimento da concessionária, que são a expressão do seu programa de investimentos para o curto 
prazo e das metas de universalização definidas pela ANEEL no longo prazo. Por outro lado, as 
concessionárias de distribuição realizam investimentos em eficiência energética em unidades 
consumidoras residenciais e conduzem programas de responsabilidade social voltados para esses 
clientes, impactando o consumo de energia elétrica dos domicílios. 

Estes dois aspectos mostram que as mudanças estruturais podem ser provocadas tanto pela política 
pública como pelo próprio mercado, com reflexos na projeção de curto prazo. A primeira aumenta o 
número de ligações novas e, portanto, o consumo; o segundo reduz o consumo médio das unidades 
consumidoras.  
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No total, apresenta-se um modelo no qual as suas relações analíticas expressam as políticas públicas, a 
regulamentação da atividade e o comportamento dos agentes. A projeção do consumo de energia 
elétrica fornecida pelo modelo reflete fielmente as premissas macroeconômicas e demográficas. 

Os modelos aqui apresentados incorporam também as séries históricas oriundas da própria atividade e 
de outras pesquisas anuais sistemáticas como as PNADs. Em conseqüência, a cada novo ciclo de 
planejamento, são incorporados os aspectos que interferem na dinâmica setorial e atualizadas as séries 
históricas, o que demanda uma revisão e uma nova calibragem desses modelos para incorporar o 
histórico recente. Dessa maneira, uma previsão de mercado de energia elétrica deve ser vista como 
uma revisão da última realizada e resultante das premissas consideradas no inicio dos trabalhos e não 
como uma simples extrapolação de séries históricas de consumo. 

Por fim, lembra-se que anualmente incorporam-se as novas visões de futuro nas previsões revisando o 
tratamento das incertezas críticas associadas à previsão que podem ser sintetizados conforme segue: 

• crescimento da economia: foram utilizados dois cenários macroeconômicos desenvolvidos pelo 
Instituto de Economia da UFRJ até 2016. 

• crescimento populacional: as projeções de longo prazo da população utilizadas foram publicadas 
pelo IBGE em setembro de 2004. 

• projeções do nº de domicílios: a incerteza desta projeção está principalmente associada a projeção 
populacional, pois esta componente é uma das variáveis dependentes utilizadas no modelo de 
projeção. No entanto, o uso de diferentes métodos de projeção (densidade domiciliar e taxa de 
chefia) e o ajuste para o longuíssimo prazo com as projeções populacionais do IBGE consistidos 
pela evolução dos arranjos familiares, atenua o efeito das incertezas demográficas na projeção.  

• o efeito do aumento das tarifas sobre o consumo e a conservação de energia: o tratamento destas 
incertezas é particularmente mitigada pela incorporação do peso da energia elétrica nos 
orçamentos familiares no modelo de previsão do consumo de energia elétrica da classe residencial 
e será apresentado e discutido ao longo do texto. 

Quanto ao conteúdo do presente trabalho, esta introdução é a primeira das seis seções. A segunda 
apresenta os conceitos adotados na previsão do consumo médio e especifica quais foram as pesquisas 
utilizadas na projeção. A seção seguinte mostra a determinação do número de domicílios por classe de 
rendimento domiciliar, iniciando pelo período histórico e projetando uma distribuição do número de 
domicílios por faixa de rendimento com os respectivos rendimentos médios por faixa. Na quarta seção 
estima-se o consumo médio de energia elétrica por faixa de rendimento domiciliar para o período 
histórico (1992- 2005) e o projeta até o fim do horizonte de previsão (2016). Por fim, apresentam-se os 
resultados obtidos para região sudeste e discutindo-os no contexto das suas premissas e tecem-se as 
principais conclusões. 

2. - Conceitos adotados e pesquisas utilizadas 

O consumo de energia elétrica nas unidades consumidoras residenciais (E) pode ser expresso pela 
seguinte identidade:  

( ) NCNCEE ⋅=                                                                (1) 

onde E/NC e NC são as duas variáveis explicativas do consumo, o nº de unidades consumidoras 
residenciais e o seu respectivo consumo médio. Esta identidade mostrou-se adequada para 
compreender a dinâmica no período histórico 1985-2003 do consumo de eletricidade nas residências 
(Leon & Pessanha, 2005b). A mesma identidade permite formular projeções de consumo de energia 
elétrica nas residências a partir das premissas demográficas e macroeconômicas. O quantitativo das 
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unidades consumidoras tem sua dinâmica futura relacionada ao nº de domicílios que devem ser 
atendidos e o consumo médio das unidades consumidoras está associado à evolução do rendimento das 
famílias. Este último é o objeto deste trabalho 

O consumo médio por unidade consumidora médiott NCECPC =  depende basicamente do estoque 
de eletrodomésticos nos domicílios e de como estes aparelhos são utilizados. (Leon & Pessanha, 
2005b; Jannuzzi & Swisher, 1997). Sabe-se que a componente demográfica também pode explicar o 
consumo de energia, a densidade domiciliar é também uma variável explicativa do consumo 
médio conforme Bøeng (2007) mostra um cruzamento de variáveis explicativas na qual a 
decomposição do consumo residencial exige uma construção mais complexa destes dois componentes 
segundo Leon & Pessanha (2005b). No entanto, a redução progressiva desta densidade iniciada em 
1970 tem impacto menos visível, que a difusão dos eletrodomésticos, pois este último efeito não só é 
contrário, mas dominante. 

)( tCPC

A evolução do consumo médio residencial depende diretamente da difusão dos 
eletrodomésticos e da tarifa de energia elétrica. O efeito preço sobre o consumo médio é enfocado 
sobre o aspecto do comprometimento da renda familiar com os gastos com energia elétrica.  

)( tCPC

A análise da evolução do consumo desta classe entre 1980 e 2003 mostra que com o inicio do processo 
de estabilização da economia (1994), o consumo de eletricidade se ajusta a uma nova dinâmica, na 
qual a evolução do consumo por unidade consumidora é explicada pela evolução do rendimento 
familiar e das tarifas (Leon & Pessanha, 2005b). 

Portanto, com a estabilização da economia, a sustentabilidade dos orçamentos familiares é 
influenciada pelas diversas parcelas de seus gastos, incluindo a “conta de energia elétrica”. Dessa 
maneira, o gasto com energia elétrica no orçamento domiciliar é o aspecto chave na determinação do 
consumo futuro de energia elétrica. Em conseqüência, a previsão do consumo médio por faixa de 
rendimento domiciliar será respondida quando pudermos saber o quanto as famílias estão dispostas a 
comprometer o seu orçamento com os gastos com energia elétrica, dado um cenário macroeconômico 
e uma previsão demográfica. 

A evolução do consumo por unidade consumidora depende principalmente dos consumos específicos 
dos eletrodomésticos (tecnologia) e de como estes são utilizados (hábito de consumo). A resultante 
desta conjugação determina os gastos das famílias com energia elétrica e em conseqüência a parcela 
dos rendimentos comprometidos. 

A representação desta relação entre o rendimento familiar e o consumo médio permite incorporar nos 
modelos o efeito da conservação de energia, sem a necessidade de estratificar os dois fatores que 
representam à conservação de energia elétrica, pois se a evolução do consumo dos aparelhos pode ser 
cenarizado, os hábitos de consumo são de difícil previsão. No entanto, o duplo efeito pode ser 
trabalhado junto com os orçamentos domiciliares. 

A posse dos eletrodomésticos é considerada neste trabalho como uma proxy dos rendimentos 
familiares (domiciliares). Esta proxy tem fundamento nas pesquisas de difusão de eletrodomésticos, 
sabendo-se que a difusão é revista anualmente principalmente impulsionada pela queda dos seus 
preços.  Dessa maneira, a evolução do consumo médio por unidade consumidora e a previsão do 
consumo médio por faixa de rendimento domiciliar depende da distribuição do rendimento domiciliar 
e de sua projeção.  

As estatísticas para a avaliação da distribuição pessoal da renda são obtidas na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), uma pesquisa domiciliar realizada anualmente pelo IBGE, na qual 
são coletadas informações sobre as características demográficas e socioeconômicas da população e 
características dos domicílios.  
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A tabulação dos microdados de doze (12) PNADs realizadas no período de 1992 até 2005 foi possível 
construir as séries históricas dos rendimentos domiciliares por faixa de rendimento e o rendimento 
médio por faixa. Destaca-se que, a partir de 1992, o conceito de trabalho tornou-se mais abrangente e a 
PNAD passa a incluir determinados grupos de pessoas envolvidas em atividades econômicas que 
anteriormente não eram incluídas na população ocupada. 

Estas séries históricas foram utilizadas em modelos econométricos que projetam a distribuição de 
renda por faixa de rendimento domiciliar (uma versão da distribuição pessoal da renda) para cada 
cenário macroeconômico (Pessanha et al. 2007). 

Conforme Ramos & Mendonça (2004), para caracterizar uma distribuição de renda, é necessário 
precisar o tipo de renda, a unidade que recebe esta renda e o universo de referência. Assim, ao utilizar 
os resultados da PNAD, a renda monetária total recebida pelos domicílios com a cobertura que 
excluíam apenas às áreas rurais da Região Norte até 2003 e a partir de 2004 a cobertura é nacional. 
Esta diferença de cobertura da pesquisa foi corrigida nas séries, pois como o tamanho do contingente 
populacional nestas áreas não é significativo, assumiu-se que os rendimentos dos domicílios rurais 
eram idênticos aos rendimentos dos domicílios urbanos. Por fim, destaca-se que os resultados 
apresentados neste trabalho têm a sua abrangência territorial limitada a região sudeste. 

A metodologia desenvolvida para a projeção do consumo médio de energia elétrica da classe 
residencial estima o consumo por unidade consumidora por faixa de rendimento domiciliar para a série 
histórica e projetar o consumo médio com base em um índice de difusão de eletrodomésticos em cada 
faixa. A evolução do consumo para cada faixa é estruturada pelos limites do rendimento familiar 
(domiciliar) médio para cada faixa, considerando o duplo efeito da conservação de energia, a evolução 
futura dos rendimentos de transformação e os hábitos coletivos de consumo. 

3. – Domicílios por faixa de rendimento domiciliar 

3.1 – Estimativa do número de domicílios para o período histórico (1992-2005) 

As séries históricas dos domicílios ocupados distribuídos por faixa foram construídas com base nos 
microdados das PNADs para o período 1992 – 2005. Para tal, os rendimentos foram corrigidos pelo 
INPC para setembro de 2005 e uma nova classificação foi feita com base no salário mínimo de maio 
de 2005 (R$200,00) e obtiveram-se as estatísticas por faixas de rendimento em número de salários 
mínimos.  

Destaca-se que as séries foram ajustadas ao nº total de domicílios ocupados e fechados estimados por 
Leon et al (2006) a partir dos resultados dos censos de 1980, 1991 e 2000, pois as estimativas das 
PNADs não incorporam os resultados do censo de 2000 para as PNADs até 1999 e também não 
incluem os domicílios fechados. Utilizando-se a estrutura de distribuição dos domicílios por faixa de 
rendimento das PNADs repartiu-se o total estimado de domicílios ocupados e fechados, construindo 
séries históricas destes domicílios por faixa de rendimento, apresentadas na Tabela 1.1.  

Estas séries históricas caracterizam a distribuição de renda dos domicílios, pois informam o tipo de 
renda (monetária), a unidade que recebe esta renda (domicílio ocupado e fechado) e o universo de 
referência (Região Sudeste), conforme RAMOS & MENDONÇA (2004). 

A evolução dos rendimentos domiciliares no período 1996-2005 caracteriza-se pela perda da soma das 
participações das faixas inferiores a R$ 600,00 juntamente com o crescimento da participação das 
faixas entre R$ 900,00 e R$ 3000,00 e pela redução da participação das faixas superiores a R$ 
3000,00. Este movimento foi responsável pela melhoria na distribuição de renda, como mostra a 
evolução do índice de Gini e pela razão entre a renda dos domicílios 10% mais ricos e a renda dos 
domicílios 40% mais pobres (R10+/40-). Os indicadores de desigualdade obtidos seguem a mesma 
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tendência aos encontrados pelo IPEA (2006). Estes últimos índices são expressos em valores per 
capita e são ligeiramente mais elevados que os apresentados na tabela 1.1, pois os dados obtidos pelas 
PNADs trata-se da distribuição de renda dos domicílios. 

Tabela 1.1- Região Sudeste: Composição percentual do número de domicílios por faixa de rendimento 
domiciliar* 

 
Até 

R$300,00 
(%) 

R$300,00 
a 

R$600,00
(%) 

R$600,00 
 a 

R$900,00 
(%) 

R$900,00 
a 

R$1500,00
(%) 

R$1500,00 
a 

R$3000,00
(%) 

R$3000,00 
a 

R$6000,00
(%) 

Maior que 
R$6000,00

(%) 

Rendimento  
médio 

domiciliar 
em R$ 

Índice 
de  

Gini 

R10+/40-
(#) 

1992 13 19 16 21 18 8 3 1.469 0,511 14,4 
1993 13 20 16 20 17 8 3 1.525 0,534 16,2 
1995 7 15 15 20 21 12 6 2.062 0,537 16,4 
1996 8 15 13 20 23 12 6 2.082 0,530 16,4 
1997 8 14 15 20 21 12 6 2.068 0,526 15,8 
1998 8 15 15 20 21 11 6 2.027 0,529 16,2 
1999 8 16 15 21 20 11 5 1.888 0,529 16,3 
2001 9 16 15 20 20 10 5 1.864 0,521 15,1 
2002 8 17 15 21 20 10 5 1.840 0,525 15,4 
2003 9 18 17 20 18 9 4 1.680 0,528 15,7 
2004 8 18 17 21 19 9 4 1.680 0,524 15,2 
2005 8 17 15 22 20 9 4 1.789 0,519 14,5 

* As faixas sem rendimento e sem declaração foram omitidas e os percentuais não atingem 100%. Os rendimentos e as 
respectivas faixas estão expressos em moeda de setembro de 2005 e com salário mínimo de R$ 300,00  

3.2 – Projeção da Distribuição dos Rendimentos (2006-2016) 

Uma outra forma de ler estas séries históricas, diz respeito a da variação dos percentuais das faixas de 
rendimento vis-à-vis o rendimento médio, pois permite averiguar a correlação entre rendimento médio 
e as respectivas participações nas faixas de rendimento para o período recente do histórico, conforme é 
mostrado na Tabela 1.2. 

As correlações calculadas mostram que quando o rendimento médio cresce, as faixas de maior 
rendimento ganham participação e as de menor rendimento perdem. O movimento ocorre nos dois 
sentidos, conforme se pode observar no histórico recente (Tabela 1.1). Em ambos os casos, em que o 
rendimento médio cresce ou decresce, as duas faixas de rendimento centrais absorvem a migração 
entre as faixas superiores e inferiores, resultando em correlações não significativas como também pode 
ser observado na mesma Tabela 1.2. Com base nestes resultados foi escolhido o rendimento médio 
como variável explicativa da distribuição do rendimento domiciliar, considerando que a renda média 
se correlaciona com a pobreza e a riqueza, mas sem obrigatoriamente interferir na desigualdade.  

Tabela 1.2 Região Sudeste: correlações do rendimento médio com as participações das faixas no 
período 1992-2005 

Até R$300,00 
R$300,00 

a 
R$600,00 

R$600,00 
a 

R$900,00 

R$900,00 
a 

R$1500,00 

R$1500,00 
a 

R$3000,00 

R$3000,00 
a 

R$6000,00 

Maior que 
R$6000,00 

-0,8041 -0,9644 -0,7163 -0,2874 0,9377 0,9743 0,9900 

O método utilizado para projetar a distribuição do nº de domicílios pelas oito faixas de rendimento 
domiciliar é um modelo de regressão logística multinomial de efeito fixo (Pessanha et al. 2007). A 
variável dependente é a participação do nº de domicílios acumulada por faixa de rendimento e as 
variáveis independentes incluem o rendimento médio domiciliar (RMD) e um conjunto de variáveis 
dummies, representativas das faixas de rendimento. Este modelo fornece projeções das participações 
do nº de domicílios ocupados e fechados por faixa de rendimento até o fim do horizonte de 
planejamento (Tabela 1.3). 
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A projeção do Rendimento Médio Domiciliar (RMD) é estabelecida pela parcela do PIB apropriada 
pelas famílias (PIB . %RAD) dividida pelo nº domicílios ocupados e fechados (Ndom), i.e.,  

     (3) 

O quociente da renda dos domicílios pelo PIB define o percentual da “Renda Apropriada pelos 
Domicílios” (%RAD). O valor deste quociente é projetado até 2016 utilizando as mesmas taxas de 
crescimento do “Consumo das Famílias”, obtidas dos cenários macroeconômicos (PIB sob a ótica do 
consumo). A evolução do consumo das famílias proposta nos cenários macroeconômicos com o 
crescimento do rendimento médio das famílias permite efetivamente integrar a projeção de mercado 
com os cenários macroeconômicos. 

t

t
tt

RADPIBRMD %⋅= NDOM

Tabela 1.3 Região Sudeste: projeção do nº de domicílios por faixa de rendimento (PIB cresce 3,8% 
a.a. no período 2007/16) 

Percentual do Nº de domicílios por faixa de rendimento familiar 

ano Até 
R$300,00 

R$300,00
a 

R$600,00

R$600,00 
a 

R$900,00 

R$900,00
a 

R$1500,00

R$1500,00
a 

R$3000,00

R$3000,00
a 

R$6000,00

Maior que 
R$6000,00

Rendimento 
médio 

domiciliar 
(R$) 

Índice de 
Gini 

R10+/40+

(#)

2006 8 17 15 22 20 9 4 1801 0,504 13,5 
2007 7 16 15 22 21 10 5 1874 0,504 13,6 
2008 7 16 15 22 22 10 5 1905 0,504 13,7 
2009 7 16 15 22 22 10 5 1934 0,504 13,6 
2010 6 15 15 22 22 11 5 1975 0,503 13,5 
2011 6 15 15 22 22 11 5 1984 0,503 13,4 
2012 6 15 15 22 22 11 5 1981 0,503 13,4 
2013 6 15 14 22 23 11 5 1998 0,503 13,4 
2014 6 15 14 22 23 11 6 2033 0,503 13,3 
2015 6 15 14 21 23 11 6 2048 0,503 13,3 
2016 6 15 14 21 23 11 6 2053 0,503 13,3 

Nota: As faixas sem rendimento e sem declaração foram omitidas e os percentuais não atingem 100%.  
 

Os resultados da distribuição de rendimento domiciliar indicam uma redução da pobreza, pois se 
verifica a diminuição do percentual do nº de domicílios nas duas primeiras faixas de rendimento e o 
aumento nas duas últimas. No entanto, os resultados do modelo não revelam nenhuma melhora da 
justiça social como indicado pelo índice de Gini e pela relação R10+/40-, que permaneceu constante 
durante todo período de projeção. 

A utilização destes resultados para fins de projeção do consumo de energia elétrica, mostra que apesar 
da desigualdade permanecer após 2007, a distribuição de renda resultante reduz a pobreza ao aumentar 
o contingente de domicílios nas faixas com rendimento mais elevado, incrementando o consumo de 
energia elétrica nas residências conforme será mostrado mais adiante. 

3.3 – Projeção do rendimento médio domiciliar por faixa 

Historicamente o rendimento médio de cada faixa de rendimento tem-se comportado de forma 
aparentemente estável, conforme indicado na Figura 1.1. As trajetórias dos rendimentos médios por 
faixa cresceram ligeiramente até 2004 e somente em 2005 percebe-se uma alta significativa nos 
rendimentos médios das primeiras faixas, provavelmente devido à institucionalização e abrangência de 
programas sociais do governo e o aumento do salário mínimo. 

A projeção da distribuição de renda é baseada na hipótese que os rendimentos médios de cada faixa de 
rendimento se mantêm no entorno dos valores observados do último ano do histórico, pois não temos 
hipóteses sobre de como programas de governo afetam, principalmente, os rendimentos médios das 
primeiras faixas. Tal procedimento se tratado no capítulo dos cenários macroeconômicos pode 
contribuir para um aprimoramento da metodologia aqui descrito. 
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Figura 1.1 Região Sudeste: histórico e projeção dos rendimentos médios por faixa 
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5 a 10 SM 10 a 20 SM Mais de  20 SM rendimento médio  

4. Estimativa e projeção do consumo médio mensal por faixa de rendimento domiciliar 

4.1  Estimativas para o período 1992-2005 

As PNADs informam se os domicílios possuem os eletrodomésticos e não os seus quantitativos. A 
retabulação das PNADs permitiu construir séries de posse de eletrodomésticos por faixa de 
rendimento, atualizada para moeda de setembro de 2005. Estas novas séries históricas permitem 
conhecer a difusão de aparelhos eletrodomésticos, como TV em cores, TV preto e branco, geladeira de 
1 e de 2 portas, freezers, máquina de lavar roupa, iluminação elétrica, microcomputador e rádio, 
considerando o mesmo poder de compra das famílias. 

Os aparelhos mencionados não correspondem ao total de eletrodomésticos utilizados nos domicílios, 
mas com exceção da máquina de lavar roupa e microcomputador, os pesquisados pelas PNADs são 
considerados os bens duráveis, que consomem energia elétrica e de grande difusão na – ECD – Escala 
de Capacidade de Consumo Domiciliar (TAFNER & FERREIRA, 2005). Dessa maneira, estes 
aparelhos são suficientes para construir um indicador para representar o consumo de energia elétrica 
em todas as faixas de rendimento domiciliar.  

Tabela 1.4 – Região Sudeste: Índice de difusão por faixa de rendimento domiciliar (%) 

ano Até 
R$300,00 

R$300,00 
a 

R$600,00 

R$600,00 
a 

R$900,00 

R$900,00
a 

R$1500,00

R$1500,00
a 

R$3000,00

R$3000,00
a 

R$6000,00

Maior que 
R$6000,00

Sem 
rendimento 

Rendimento 
não 

declarado 

Índice 
médio

1992 14 21 27 36 49 64 71 19 54 38 
1993 12 20 28 37 51 63 72 23 51 38 
1994 13 20 27 36 49 62 71 25 54 40 
1995 14 19 26 35 47 62 71 26 56 41 
1996 18 24 31 38 51 63 73 30 52 45 
1997 18 25 32 40 52 64 72 32 56 46 
1998 20 25 33 42 54 66 73 30 58 47 
1999 19 27 33 42 55 67 73 28 59 47 
2000 21 27 34 43 56 67 73 29 60 47 
2001 22 27 35 44 56 66 72 29 61 47 
2002 21 28 34 44 56 66 72 32 61 47 
2003 23 30 37 46 57 66 72 31 61 48 
2004 22 29 37 45 58 66 71 35 62 48 
2005 23 30 38 45 57 66 71 36 60 48 

Limites das faixas de rendimento expressos em Reais (R$) de setembro de 2005. 
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A escala ECD, baseada na Pesquisas de Padrões de Vida (PPVs 1996/1997), considera o grau de 
difusão dos eletrodomésticos como proxy do rendimento domiciliar. A difusão dos eletrodomésticos é 
também uma proxy do consumo médio de energia elétrica e essa inter-relação entre os rendimentos 
domiciliares, os consumos médios e a difusão dos eletrodomésticos é o que permite construir modelos 
para estabelecer o consumo médio de energia elétrica por faixa de rendimento domiciliar. 

Excluindo a posse dos rádios, o índice de difusão é calculado pela média geométrica dos índices de 
difusão dos eletrodomésticos. A série histórica dos índices de difusão por faixa de rendimento 
domiciliar é apresentada na Tabela 1.6.  

Este índice foi objeto de distintas formulações, por exemplo, foi examinada a inclusão dos consumos 
típicos destes eletrodomésticos como ponderadores na formação do índice de difusão, mas a média 
geométrica produziu o melhor ajuste. 

Tabelas 1.5 – Região Sudeste: Estimativas do CPC por faixa de rendimento domiciliar (kWh mês) 

Limites das faixas de rendimentos expressos em Reais (R$) de setembro de 2005. 

A estimativa da série histórica do consumo médio por faixa de rendimento domiciliar foi realizada 
com o auxílio de uma função que relaciona o consumo médio na j-ésima faixa de rendimento no ano t, 
CPC(j,t), com o respectivo índice de difusão, Id(j,t): 

( ) ( ) ( )tDtjIdtjCPC ⋅+⋅+= 210 ,, βββ                                              (8) 

Na equação (8), D(t) é uma variável dummy que assume valor unitário a partir do primeiro ano do 
racionamento, i.e., para t ≥ 2001. Observa-se que na equação acima é admitida a hipótese de que os 
coeficientes β0 , β1 e β2 são os mesmos para todas as faixas de rendimento. Estes coeficientes foram 
estimados por métodos econométricos considerando-se os valores históricos anuais do consumo médio 
por cliente e o índice de difusão médio mensal apresentado na Tabela 1.6. As estimativas deste último 
consumo médio por faixa de rendimento domiciliar são apresentadas na Tabela 1.7. 

4.2 – Projeção do consumo médio por faixa de rendimento domiciliar (2006-2016) 

A projeção é realizada em duas etapas distintas. A primeira etapa projeta a difusão dos 
eletrodomésticos nas residências, enquanto a segunda quantifica o efeito da conservação/preço de 
energia. Nesta última considera-se tanto a evolução dos rendimentos de transformação do estoque de 

 Até 
R$300,00 

R$300,00 
a 

R$600,00 

R$600,00 
 a 

 R$900,00 

R$900,00 
a 

R$1500,00
 a 

R$3000,00
 a 

R$1500,00 R$3000,00 R$6000,00

Maior que
 R$6000,00

Sem 
rendimento 

Rendimento 
não 

 declarado

CPC 
médio

1992 98 121 145 177 228 283 309 115 246 179 
1993 90 118 148 179 232 277 310 128 233 178 
1994 90 112 138 170 216 265 297 131 233 177 
1995 99 115 142 176 221 277 311 144 255 192 
1996 109 129 158 183 229 275 309 155 233 201 
1997 113 139 164 194 237 284 314 163 252 208 
1998 118 140 170 202 247 291 318 158 262 213 
1999 116 142 168 201 248 291 315 148 262 209 
2000 117 140 167 198 244 284 306 147 260 205 
2001 74 98 129 162 212 252 276 105 230 167 
2002 68 96 118 152 199 235 256 110 215 156 
2003 74 101 129 159 202 235 256 106 214 157 
2004 73 98 128 158 203 235 251 120 218 158 
2005 76 102 134 160 204 237 256 125 214 162 

Crescimento 
92/2000 19,2% 14,3% 12,9% 9,8% 6,9% 1,7% 0,9% 31,3% 46,3% 14,9%

Taxa anual 
 92/2000 2,2% 1,7% 1,5% 1,2% 0,8% 0,2% 0,1% 3,5% 4,9% 1,7% 
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eletrodomésticos, quanto o comportamento do consumidor que se reflete de forma implícita no nº de 
horas de utilização dos aparelhos eletrodomésticos. 

Tabela 1.6 Região Sudeste: Projeções do índice de difusão por faixa de rendimento domiciliar para o 
período 2006-2016 

 Até 
R$300,00 

R$300,00 
a 

R$600,00

R$600,00  
a R$900,00 

R$900,00 
a  

R$1500,00

R$1500,00
 a 

R$3000,00

R$3000,00
a  

R$6000,00

Maior que 
R$6000,00

Sem 
rendimento 

Rendimento  
não declarado 

Índice 
Médio 

2006 24 31 39 47 57 66 71 37 60 49 
2007 25 32 40 48 58 66 71 38 61 51 
2008 26 33 42 49 59 66 71 39 61 52 
2009 28 34 43 51 59 67 71 40 62 53 
2010 29 35 44 52 60 67 71 42 62 55 
2011 30 37 45 54 61 67 71 43 63 56 
2012 31 38 46 55 61 68 71 44 64 56 
2013 33 39 47 57 62 68 71 45 64 58 
2014 34 40 48 58 62 68 71 46 65 59 
2015 35 42 50 59 63 68 71 48 65 60 
2016 37 43 51 61 64 69 71 49 66 61 

Limites das faixas de rendimento expressos em Reais (R$) de setembro de 2005. 

A análise do período histórico mostra uma clara tendência de crescimento do índice difusão em todas 
as faixas de rendimento (Tabela 1.6), indicando que este crescimento independe do rendimento 
domiciliar da respectiva faixa, cuja trajetória de evolução é praticamente constante no período (Figura 
1.1). A projeção tendencial do índice de difusão, Id(j,t), para cada faixa de rendimento j é 
implementada pelo ajuste de uma função logística à série temporal do próprio índice no período 
histórico: 

( ) ( )tba
j

jjektjId ++= 1,                                                             (9) 

onde aj e bj são coeficientes estimados por meio de um modelo de regressão linear para cada faixa de 
rendimento j, enquanto kj é uma constante de ajuste que evita a descontinuidade entre a projeção e a 
série histórica. Obtidas as projeções dos índices de difusão apresentadas na Tabela 1.8, a projeção do 
consumo médio por unidade consumidora (CPC) por faixa de rendimento é realizada pela equação (5).  

Os consumos médios mensais resultantes por faixa de rendimento atingem valores elevados e 
incompatíveis com os rendimentos médios das faixas, ilustrados na Figura 1.1. Por exemplo, na faixa 
de até 1 salário mínimo (R$ 300,00) o consumo médio cresceria cerca de 60% no final do período de 
projeção. Mesmo se for mantida o nível tarifário vigente, tal crescimento implicaria em uma elevação 
dos gastos das famílias com energia elétrica, o que parece pouco plausível. No entanto, esta evolução 
representa a evolução do consumo médio com tecnologia e hábitos de consumo congelados. 

Até o ano 2000 verifica-se forte difusão dos eletrodomésticos nas diversas faixas de rendimento, e o 
CPC global cresce 15% ou 1,7% ao ano, mas sublinha-se que nas faixas de menor rendimento 
encontram-se as maiores taxas de crescimento dos consumos médios e do índice de difusão (Tabelas 
1.6 e 1.7). Por exemplo, na faixa até 1 salário mínimo (R$300,00) o crescimento do CPC foi de 19% 
no período. 

Por fim, apesar da grande difusão dos eletrodomésticos por faixa de rendimento, o consumo médio por 
faixa não acompanhou este crescimento, provavelmente em função do efeito da conservação de 
energia elétrica, pois não se verificou nenhuma substituição da energia elétrica no setor residencial 
(Balanço Energético Nacional). Pode-se concluir que na década de 90, as famílias de menor 
rendimento estiveram propensas a aumentar o seu estoque de eletrodomésticos e aceitaram um maior 
comprometimento do seu orçamento doméstico com os gastos relativo ao consumo de energia elétrica 
no seu domicílio. 
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A componente tecnológica da conservação de energia no setor residencial se expressa na redução do 
consumo específico dos novos eletrodomésticos que renovam gradualmente o estoque de 
eletrodomésticos nas residências, incorporando equipamentos mais eficientes. Esta dinâmica atua no 
sentido de reduzir o consumo médio dos aparelhos e em conseqüência o consumo médio das 
residências.  

A outra componente da conservação está relacionada aos hábitos de consumo e representa a forma e a 
intensidade do uso da energia elétrica nas residências, mas apesar de se poder observar o seu efeito por 
meio de pesquisas de hábitos de consumo, a sua previsão é de difícil formulação. 

 O efeito combinado destas duas componentes resulta na redução do peso das despesas com energia 
elétrica no orçamento doméstico, sendo que os valores mais significativos foram encontrados nas 
faixas de menor rendimento domiciliar. 

Tabela 1.7 - Região Sudeste: Projeções do consumo médio da unidade consumidora (CPC) 
 por faixa de rendimento domiciliar 

 Até 
R$300,00 

R$300,00
 a 

R$600,00

R$600,00 
 a  

R$900,00 

R$900,00 
a  

R$1500,00

R$1500,00
 a 

R$3000,00

R$3000,00
 a  

R$6000,00

Maior que 
R$6000,00

Sem 
rendimento 

Rendimento  
não 

 declarado 

Consumo 
médio 

2006 78 103 134 160 201 231 249 126 211 161 
2007 79 104 136 163 203 232 249 128 213 165 
2008 80 106 138 165 205 233 250 129 216 167 
2009 82 107 140 167 207 234 250 131 219 170 
2010 83 109 142 170 210 235 250 133 223 173 
2011 84 110 144 172 212 236 250 135 226 175 
2012 85 112 146 174 214 237 251 137 229 176 
2013 86 113 148 177 216 238 251 139 232 179 
2014 87 115 150 179 219 239 251 141 235 181 
2015 89 117 152 182 221 240 251 142 238 184 
2016 90 118 154 184 223 241 252 144 242 185 

Limites das faixas de rendimento expressos em Reais (R$) de setembro de 2005. 

As projeções do consumo médio são apresentadas na Tabela 1.7. Foram calculados pela média dos 
consumos médios por faixa de rendimento, ponderados pelo respectivo nº de unidades consumidoras. 
Este comportamento é extraído do comportamento histórico estimado e é validado pelos seguintes 
elementos: 

° Os rendimentos médios das famílias em cada faixa são praticamente idênticos para toda a série 
(figura 1.1). Dessa maneira, a distribuição de rendimento domiciliar se expressa pela evolução do 
percentual do nº de domicílios ou (unidades consumidoras) por faixa de rendimento; 

° O índice de difusão de eletrodomésticos é uma proxy do consumo médio por faixa. O consumo 
médio é crescente com exceção ao efeito do racionamento em 2001 (Tabela 1.6). 

° Os preços de energia elétrica foram crescentes ao longo do período histórico e o aumento do peso 
da energia elétrica nos orçamentos familiares é também explicado pela maior difusão dos 
eletrodomésticos em cada faixa de rendimento. 

Portanto, a hipótese assumida nesta projeção do consumo médio é que mesmo mantido a tarifa 
residencial de energia elétrica, admite-se que o crescimento deste consumo por faixa de rendimento, 
conforme se pode observar na estimação do período histórico (tabela 1.5). Para fins de estabelecer um 
teto a este crescimento, limitou-se o crescimento em cada faixa ao crescimento médio global do 
rendimento domiciliar.  
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5. – Projeção do consumo médio: apresentação e discussão 

As previsões de crescimento da economia de 3,8% a.a., com o PIB da região Sudeste crescendo 3,55% 
a.a., obteve-se um crescimento do consumo médio mensal de 1,4% a.a. para os próximos 10 anos. O 
crescimento do rendimento médio domiciliar no período foi ligeiramente inferior atingindo a cifra de 
1,3% a.a.. Estes resultados parecem factíveis, pois os consumos são compatíveis com os rendimentos 
familiares. Os elementos que compõem esta projeção formam um balanço entre a difusão de 
eletrodomésticos, a evolução da eficiência energética e um hábito de consumo menos perdulário 
provocado pela limitação dos orçamentos domésticos. 

Figura 1.2 Região Sudeste: histórico e projeção do consumo médio mensal residencial para os cenários 
de referência e alto com crescimento da economia de 3,8% e 5,3 % ao ano respectivamente. 

150

170

190

210

230

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

kWh/mês

Cenário de crescimento da economia: 5,3% a.a.
Crescimento do PIB da região sudeste 4,95% a.a. 
Crescimento do CPC  2,21% a.a.

Cenário de crescimento da economia 3,8% a.a.
Crescimento do PIB da região sudeste 3,55% a.a. 
Crescimento do CPC  1,25% a.a.

 
Na figura 1.2 é mostrado a evolução do consumo médio mensal por consumidor para ambas as taxas 
de crescimento da economia. O consumo médio não alcança os níveis pré racionamento (2000) no fim 
do horizonte (2016), mesmo com um crescimento acelerado da economia, mas é conveniente lembrar 
que o consumo da classe residencial atinge supera os níveis de 2000 já em 2006 (Leon et al 2007). 
Esta dinâmica mostra que o fator de dinamismo do consumo é a ligação de novos consumidores, 
provocada pelas metas de universalização e pela dinâmica observada no crescimento dos arranjos 
familiares, isto é, naqueles que possuem poucos moradores. Destacam-se os arranjos de pessoa só e 
dois ou três moradores por domicílio nos arranjos monoparentais (Berquó, 1997 e PNADs 1992 a 
2006) .  

Nestas projeções são considerados apenas os domicílios urbanos, que segundo a resolução ANEEL 
456/2000 e 156/2005 formam a classe de consumo residencial. 

6. Conclusões 

A concepção utilizada nesta projeção permite integrar os cenários macroeconômicos e as projeções 
demográficas nas relações microeconômicas explicativas do consumo de energia elétrica nas 
residências, relações estas que associam a difusão dos eletrodomésticos aos rendimentos domiciliares 
e possibilitam melhor incorporar os efeitos da conservação de energia nas projeções de mercado. 

O efeito da conservação de energia propriamente dito engloba tanto o componente tecnológico 
(evolução dos rendimentos de transformação dos eletrodomésticos), quanto o efeito associado ao 
hábito de consumo, hoje explicitado pelo comprometimento dos orçamentos familiares com o gasto de 
energia elétrica. Em outras palavras, mesmo sendo possível construir um cenário para o efeito 
tecnológico (estoque e consumo futuro dos eletrodomésticos), dificilmente pode-se quantificar o efeito 
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do hábito de consumo. Ambos os efeitos são complementares na determinação do consumo. A 
associação destes dois efeitos determina o nível de consumo de energia elétrica das famílias, pois é a 
resultante que compromete o orçamento doméstico. A título de exemplo, constata-se que nas faixas de 
rendimento mais elevadas a limitação orçamentária desaparece na projeção do consumo, seja por não 
ser elástica ao preço, seja que a difusão de eletrodomésticos já está com perspectiva de saturação. 

Por fim, destaca-se que as projeções apresentadas baseiam-se em pesquisa de abrangência nacional 
realizadas anualmente pelo IBGE (PNAD). Esta pesquisa abrange um universo de 150 mil domicílios 
incluindo todas as regiões nas situações urbana e rural, tratando-se da maior pesquisa de informações 
sobre os domicílios e com a recuperação dos microdados permitiu a consistência das séries históricas 
recuperadas envolvendo dados monetários. 
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