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RESUMO 

A questão do crescimento econômico do Brasil tem levantado diversas 

indagações sobre a capacidade do País em suportar o crescimento do consumo de 

forma sustentável. A energia elétrica vem aumentando continuamente sua 

participação na matriz energética do Brasil e o setor residencial apresenta 

importância crescente ao longo dos anos, chegando a representar aproximadamente 

um terço de toda a energia elétrica consumida no país. Os objetivos desta tese são 

analisar o consumo e realizar estudos econométricos sobre a demanda por 

eletricidade no Brasil, utilizando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) em suas versões 2002-2003 e 2008-2009 do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Este estudo é relativamente incomum no Brasil por se 

basear em dados em nível de domicílio. O uso dos microdados torna possível a 

análise de impactos de importantes variáveis demográficas que afetam o consumo. 

O grande número de famílias pesquisadas pela POF dá graus de liberdade na 

estimação econométrica que diversos estudos que utilizam dados de séries 

temporais. Os resultados mostram que fatores como a idade, o sexo e a 

escolaridade do chefe de família, além da renda familiar e do tipo de moradia, 

afetam o consumo de energia elétrica dos domicílios brasileiros. Os domicílios 

localizados nas regiões Norte e Sudeste consomem mais energia que aqueles de 

mesmas características localizados nas demais regiões. Quanto ao tipo de moradia, 

as casas rústicas apresentam maior consumo, enquanto os apartamentos são os 

mais econômicos. A escolaridade e a idade do chefe de família também são fatores 

que impactam positivamente no consumo de energia elétrica: quanto maior a idade e 

o tempo de estudo, maiores as despesas com eletricidade. No entanto, quando o 

chefe da família é idoso (acima de 60 anos), o consumo cai. Verifica-se ainda 

diferentes reações a variações de preços entre as famílias em função de sua renda, 

as elasticidades renda calculadas mostram que as famílias de menor renda tendem 

a apresentar consumo de energia elétrica mais sensível 

Palavras-chave: eletricidade, elasticidade renda, estimação 



ABSTRACT 

The Brazil´s economic growth question has raised diverse investigations on the 

capacity of the Country in supporting the growth of the consumption of sustainable 

form.  The electricity continuously increase its participation in the brazilian energy 

matrix and the residential sector comes increasing its participation and arrives to 

represent one approximately third of the sector. The objectives of this study are to 

analyse consumption patterns and to conduct econometric analyses of the electricity 

demand in Brazil and regions. Specifically, the household data from the Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) of 2002-2003 and 2008-2009 from IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. This study is relatively unusual in Brazil 

because it is based on household-level data, while most literature on the analysis of 

electricity demand in Brazil uses aggregate data at the national level or aggregated 

data by demographic group. The use of household data makes it possible to analyse 

the impacts of important demographic variables that affect consumption patterns. 

The large number of households surveyed by the POF provides higher degrees of 

freedom in econometric estimation than many previous studies that use time series 

data. The results show that factors as the age, the gender and the instruction 

of the family head, beyond the familiar income and of the type of housing, 

affect the consumption of electric energy of the Brazilian domiciles. The 

domiciles located in the regions North and Southeast consume more energy 

that those of same characteristics located in the too much regions. The rustic 

houses present greater consumption, while the apartments are most 

economic. The instruction and the age of the family head also are factors that 

influence positively in the consumption of electric energy: how oldest and the 

time of study, bigger the expenditures with electricity. However, when the head 

of the family is aged (above of 60 years), the consumption falls. One still 

verifies different reactions the variations of prices between the families in 

function of its income, the calculated elasticities income show that the families 

of lesser income tend to present consumption of more sensible electric energy. 

Keywords: electricity, income elasticity, estimation 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda por energia no Brasil vem crescendo rapidamente nas últimas 

décadas e a eletricidade assume cada vez mais importância na matriz energética do 

país. No consumo total de energia elétrica, observa-se, ao longo do tempo, um 

crescimento significativo da participação da classe residencial se confrontada às 

demais classes. Isso torna-se mais relevante, uma vez que há um incremento 

constante nos valores absolutos do consumo global de energia elétrica, no país. 

A análise dos dados do setor residencial mostra crescimento no consumo de 

energia elétrica de 309% no período 1980-2007, enquanto o consumo energético 

total cresceu apenas 106% no mesmo período. Com esse crescimento, o setor 

passa a representar 24% de toda a eletricidade consumida no país, caracterizando-

se como o segundo maior setor consumidor no país. (EPE, 2008).   

Tal fato é uma tendência mundial e, no que tange à classe residencial, pode ser 

explicado por um conjunto de fatores, tais como: a velocidade da transformação da 

antiga sociedade industrial para a de informação, e desta, para a sociedade de 

comunicação, possibilitando que muitos trabalhos, de cunho intelectual, possam ser 

executados, por meios computacionais, em domicílios; o aumento do nível de 

desemprego e, por conseqüência, da economia informal, transformando as 

residências em microempresas; a busca pelo conforto e lazer proporcionada pela 

grande disponibilidade e facilidade de aquisição de eletrodomésticos e 

equipamentos eletroeletrônicos, aumentando a carga instalada e, por isso, 

incentivando uma maior utilização da energia elétrica (PROCEL, 2007).  

A importância evidente da energia elétrica nas sociedades e economias 

contemporâneas, desenvolvidas ou não, por si só já é uma razão que leva ao 

interesse de pesquisadores das mais diversas áreas. A necessidade energética 

cada vez maior e as constantes ameaças de interrupção no abastecimento de 

eletricidade ao redor do mundo tem feito com que esse assunto ganhe muita 

atenção, tanto no meio político quanto no acadêmico.  

Considerando esse crescimento, fica clara a importância de se conhecer o 

mercado de eletricidade a fim de nortear as ações de melhoria da eficiência 

energética dirigidas para essa classe consumidora (PROCEL, 2007). Além disso, o 

conhecimento sobre a configuração da demanda do consumidor é um elemento 

fundamental para o planejamento e criação de agenda de pesquisas energéticas 
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porque, em primeiro lugar, é necessário conhecer a formação da demanda e como 

esta configuração será mudada diante transformações de renda e nos preços, para 

se fazer projeções de demanda.  

Os avanços na área energética no Brasil nas últimas décadas tem se mostrado 

promissores, a integração energética do território nacional vem se dando de forma 

crescente, as energias não comerciais estão sendo substituídas por fontes 

energéticas comerciais mais modernas, e a qualidade do abastecimento vem 

melhorando. Ao mesmo tempo, a eficiência dos equipamentos de uso final cresce a 

cada novo lançamento e o valor das tarifas de energia, somado às tarifas sociais 

para as camadas de baixa renda, faz com que, de maneira geral, uma parcela 

relativamente pequena dos orçamentos das famílias seja alocada para despesas 

com energia nos domicílios. 

Uma análise mais apurada da conjuntura energética brasileira revela, entretanto, 

que parte dos ganhos auferidos nessas últimas décadas se distribuíram de maneira 

extremamente desigual entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira: os 

desequilíbrios entre os diferentes grupos sociais em centros urbanos e as 

desigualdades entre os meios rural e urbano que ainda persistem. 

No caso da eletricidade, o conhecimento de suas elasticidades pode ser utilizado 

na determinação de políticas de preços e tarifação para alcançar objetivos sociais e 

prever a demanda por eletricidade.  Ao mesmo tempo, é importante determinar as 

conseqüências em termos distributivos de diferentes políticas, identificando os 

agentes econômicos que serão, provavelmente, ganhadores ou perdedores, por 

exemplo, em conseqüência de uma mudança nos preços.

Sob esse aspecto, conhecer os hábitos de consumo da população brasileira em 

relação a esse bem é fundamental para se obter informações que possam 

acrescentar elementos na tomada de decisão. Um indicador fortemente relacionado 

ao grau de desenvolvimento econômico das regiões metropolitanas do Brasil é o 

índice de posse de eletrodomésticos.  

A utilização de equipamentos elétricos tem influência direta sobre o montante 

demandado de eletricidade pela classe residencial. Os dados dos censos do IBGE 

mostram a disponibilidade dos principais aparelhos elétricos no Brasil desde a 

década de 1970: 
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Tabela 1.1: Disponibilidade de aparelhos elétricos e total de famílias,  
Brasil -1970 e 2000. 

1970 2000 % 

Iluminação 8.383.994 42.331.817 405% 

Rádio 10.386.763 39.351.595 279% 

Refrigerador 4.594.920 37.361.071 713% 

Televisor 4.250.404 39.060.188 819% 

Total de famílias 17.628.699 30.385.892 72% 

Iluminação per família 0,476 1,393 193% 

Rádio per família 0,589 1,295 120% 

Refrigerador per família 0,261 1,230 372% 

Televisor per família 0,241 1,285 433% 

      Fonte: IBGE – Censos demográficos 1970 e 2000. (elaboração própria) 

Verifica-se que, enquanto a população cresceu cerca de 72% nas últimas 

décadas, a posse de aparelhos elétricos cresceu em proporções bem maiores, tanto 

em números absolutos quanto em unidades por família. Esse crescimento da 

disponibilidade de bens de consumo elétricos, em parte ocasionada pelas inovações 

tecnológicas e também em função da estabilidade econômica alcançada pelo país 

nos últimos anos, certamente contribuiu para a elevação do consumo de eletricidade 

no período. 

Para explicar a demanda por energia elétrica, é necessário um olhar mais amplo, 

que vai além das variáveis essencialmente econômicas. Um estudo de demanda 

deve responder a algumas perguntas, como: 

• Qual o papel do estoque de equipamentos no consumo de eletricidade?;  

• Como características individuais como idade e grau de instrução afetam o 

consumo de energia elétrica dos moradores?; 

• Como as variáveis ambientais e socioeconômicas podem afetar o 

consumo de energia?; 

• Como as diferenças de renda afetam o consumo? 

Neste trabalho, através de um modelo bivariado, busca-se identificar quais 

fatores têm maiores efeitos sobre o comportamento de consumo das famílias em 

relação ao bem energia elétrica. Para tanto, são analisados microdados 

socioeconômicos e demográficos, assim como dados de consumo de energia 
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elétrica obtidos através da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE em 

dois períodos no tempo: 2002-2003 e 2008-2009. 

Por se tratar de uma pesquisa domiciliar por amostragem que investiga 

informações sobre características de domicílios, famílias, moradores e 

principalmente seus respectivos orçamentos, isto é, suas despesas e recebimentos, 

o trabalho apresenta como diferencial a investigação de variáveis até então pouco 

relacionados ao consumo de eletricidade no Brasil. 

O estudo das elasticidades desagregadas por classes de renda aqui 

desenvolvido funciona como instrumento de apoio à definição de políticas públicas 

de cunho social, como o estabelecimento de tarifas sociais (Lei 10.438 de 2002), ao 

mesmo tempo em que permite maior conhecimento do mercado de eletricidade tanto 

pelo lado da demanda quanto da oferta.  

A hipótese básica a ser testada neste trabalho é que a renda e a localização 

geográfica dos domicílios têm papel fundamental no consumo de energia elétrica, 

que diferenças de renda entre as famílias têm influência relativas diferentes no 

consumo de eletricidade. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é analisar as relações entre a demanda de energia 

elétrica e seus principais determinantes no setor residencial-urbano do Brasil, na 

última década. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar as características socioeconômicas que interferem no consumo de 

eletricidade das famílias; 

2. Determinar os efeitos de variações nas tarifas, na renda e nas características 

socioeconômicas sobre o consumo residencial-urbano de energia elétrica; e  

3. Apontar caminhos para a elaboração de políticas públicas de redução da 

desigualdade e pobreza e elevação do bem estar social baseados na diferenciação 

de tarifas. 

Além dessa introdução, este trabalho contém mais seis seções. A segunda seção 

mostra a discussão sobre o papel das tarifas de energia elétrica para o bem estar 

social. A seção três apresenta uma revisão da literatura e nas seções quatro e cinco, 
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são identificados os modelos econômico e econométrico, respectivamente. A seção 

seis apresenta as estimações e na última seção, as conclusões. 
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2. CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

  

 O crescimento do consumo residencial de energia elétrica tem sido 

particularmente expressivo a partir de 1995, em decorrência do Plano Real (Governo 

Federal, 2002), tendo chegado à taxa de 6,1% entre os anos de 1994 e 19951. Esta 

evolução no consumo pode ser atribuída a três fatores básicos, principalmente no 

que se refere ao uso da energia elétrica (Achão, 2003): 

1. Atendimento à demanda reprimida, especialmente através de novas ligações 

de energia elétrica. Durante o ano 2000 houve um aumento expressivo no 

número de novas ligações residenciais, algo em torno de 157 mil novas 

ligações/mês. O número de consumidores residenciais passou de 6,8 milhões 

em 1970 para 40,5 milhões em 2000, um crescimento médio anual de 6,1% 

(MME/Eletrobrás, 2001), com isso, a taxa de domicílios atendidos que era de 

45% em 1970, passou a 96% em 2001. 

2. Facilidade de acesso a financiamentos e transferência de renda, propiciada 

pelo Plano Real em seus primeiros anos de vigência. Com a estabilização da 

moeda, houve um expressivo incremento na aquisição de equipamentos 

eletroeletrônicos, o que fez com que o consumo médio residencial passasse 

de 148 kWh/consumidor/mês em 1994 para 170 kWh/consumidor/mês em 

1996, uma elevação sem precedentes na história recente do país. Em 2000, o 

consumo médio residencial já era de 172 kWh/consumidor/mês 

(MME/Eletrobrás, 2001). Em 2007, em função dos novos hábitos de consumo 

adquiridos a partir do racionamento de 2001, este valor era de 143 

kWh/consumidor/mês. 

3. Tendência crescente de “encasulamento” nos grandes centros urbanos, uma 

concentração das atividades profissionais e de lazer nas residências, com 

maior segurança e economia. 

Estes fatos criaram condições para uma maior utilização da energia elétrica por 

parte dos consumidores residenciais, bem como para a migração de consumidores 

de faixas mais baixas de consumo para faixas mais altas. Apesar de ter ocorrido em 

todas as faixas, esse movimento nas faixas mais baixas se justifica por um aumento 

na renda verificado no período e pela aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, 

                                                          
1
  Esta tendência foi interrompida em 2001 em decorrência do racionamento energético. 
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até aquele momento inexistentes ou inacessíveis (Eletrobrás, 1996; Governo 

Federal, 2002). 

Os números apresentados sobre o consumo de energia elétrica no Brasil 

retratam o domicílio “médio”, ou seja, embora permitam um conhecimento geral da 

distribuição do consumo residencial de energia, não expressam as desigualdades 

existentes no consumo de domicílios pertencentes às diferentes classes de renda e 

regiões do país. Essas disparidades regionais e sociais são questões de grande 

relevância no Brasil, tornando-se necessário um diagnóstico sobre os padrões de 

consumo de eletricidade dos diversos segmentos da sociedade brasileira para que 

possam servir de base para a elaboração de políticas públicas de redução de 

desigualdade social. 

A tabela 2.1 mostra a distribuição do consumo residencial de eletricidade 

desagregado para algumas classes de rendimento. Verifica-se que a classe de 

menor renda, que corresponde a 28% dos domicílios da população pesquisada, 

consome 14,4% da energia elétrica no setor residencial, enquanto a classe de maior 

renda, com 20% do total de domicílios, responde pela maior parcela da energia 

consumida no setor residencial (38,7%). Assim, embora a classe de mais baixa 

renda apresente maior número de domicílios do que a classe de maior renda, esta 

responde pela maior parcela da energia elétrica consumida no setor residencial. 

Tabela 2.1: Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por classes de 
renda segundo os usos finais, 2000 (%). 

CLASSES DE RENDIMENTO 

FINALIDADES Até 2 SM Mais de 2 a 

3 SM 

Mais de 3 a 

5 SM 

Mais de 5 a 

10 SM 

Mais de 10 

SM 

Aquecimento de água 14,8 7,3 11,8 33,8 32,3 

Serviços gerais 15,3 7,3 12,7 20,6 44,0 

Conservação de alimentos 18,0 9,5 16,0 21,8 34,7 

Condicionamento ambiental 6,8 5,5 12,2 24,9 50,6 

Lazer 19,9 10,4 16,9 23,1 29,7 

Iluminação 7,8 6,9 13,1 24,5 47,7 

MÉDIA 14,4 8,0 13,9 25,1 38,7 

Número de domicílios 9.448.797 4.090.285 6.180.712 7.234.123 6.775.322 

Fonte: Schaeffer et al (2003). 



19

Além das diferenças de consumo entre classes de renda, é possível também 

observar expressivas variações regionais (Tabela 2.2). Percebe-se o aquecimento 

de água para banho, caracterizado pelo uso do chuveiro elétrico, predomina nas 

regiões de clima mais frio. As maiores participações da iluminação no ano 2000 

encontram-se nas regiões Norte e Nordeste, devido principalmente ao menor poder 

aquisitivo da população, devido principalmente à restrita base de comparação em 

relação às outras regiões, como consome dispõem de menos equipamentos 

elétricos, estas regiões consomem menos eletricidade, fazendo com que os serviços 

essências, com a iluminação, tenham maior peso relativo em relação às demais 

regiões. 

Tabela 2.2: Distribuição do consumo residencial por uso final por estados, 2000 (%). 

CLASSES DE RENDIMENTO 

FINALIDADES Aquec.  
Água 

Serv. 
gerais 

Cons. 
alimentos 

Cond. 
ambiental 

Lazer Ilum. 

BELÉM 0,3 13,7 39,4 16,3 9,9 20,3 

FORTALEZA 1,1 14,7 34,3 12,1 11,5 16,3 

RECIFE 6,7 14,1 33,8 12,1 10,4 23,0 

SALVADOR 12,7 14,0 32,2 2,1 9,5 29,5 

CURITIBA 31,6 13,1 28,8 1,0 6,9 18,5 

PORTO ALEGRE 28,6 13,6 29,6 3,4 7,0 17,8 

BELO HORIZONTE 29,7 12,3 28,6 2,2 7,5 19,7 

RIO DE JANEIRO 13,5 13,4 32,4 21,3 8,1 11,4 

SÃO PAULO 24,4 17,4 28,9 10,4 7,8 11,2 

BRASÍLIA 24,8 12,6 28,6 5,3 7,0 11,7 

GOIÂNIA 33,5 10,7 28,6 1,2 7,0 18,9 

MÉDIA 22,2 14,8 30,2 9,5 8,0 15,4 

Fonte: Schaeffer et al (2003) 

2.1. Tarifa Social 

A questão das tarifas de energia elétrica se insere num contexto de 

desigualdades regionais e sociais. O nível de consumo e mesmo o atendimento à 

população dependem do padrão de renda. O grau de cobertura da população aos 

serviços de distribuição de eletricidade é maior no Sul-Sudeste que no Norte-
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Nordeste do país. Atualmente as tarifas são diferenciadas por classes de 

consumidores e níveis de tensão, levando em conta os períodos do ano, os horários 

de consumo e o nível de garantia do fornecimento. 

Para os consumidores da classe residencial, dependendo de seu nível de 

consumo foram criadas faixas onde são aplicadas tarifas sociais. As tarifas sociais 

foram inicialmente idealizadas como ferramentas para o atendimento às demandas 

da população mais carente, fazendo com que o fornecimento do serviço de 

distribuição de energia elétrica abra espaço para políticas de redistribuição de renda. 

A aplicação dessas tarifas tem a finalidade de taxar os mais ricos em favor de 

subsídios aos mais pobres, ou seja, imprimir preços maiores à medida que cresce o 

montante consumido, correlacionando diretamente a renda ao nível de consumo. 

Tradicionalmente, a política energética tem procurado minimizar a pressão dos 

gastos com energia sobre a renda das famílias pobres por meio da oferta de 

subsídios cruzados. Contudo, com o programa de desestatização, a liberalização 

dos mercados energéticos tem dificultado a continuidade desse tipo de política.  

No Brasil a política energética sofreu radical modificação na última década do 

século XX (para uma discussão detalhada da política tarifária nas últimas décadas, 

ver [Dieese, Julho/98]).  Até a reestruturação do setor elétrico, em 1995, o sistema 

de descontos beneficiava a todos os consumidores independentemente da 

quantidade de energia consumida no mês. Com a criação da subclassificação 

“residencial baixa renda”, esta classe teria o benefício dos descontos em cascata, 

enquanto a outra parcela da classe “residencial” teria sempre a tarifa sem desconto. 

A implantação de um regime competitivo numa realidade de crescentes custos 

setoriais resultou na elevação tanto das tarifas quanto dos preços dos combustíveis. 

Os efeitos desses aumentos foram especialmente sentidos pelos consumidores de 

baixa renda, pois os tradicionais subsídios cruzados que sustentavam o acesso 

desses consumidores às fontes de energia foram drasticamente reduzidos. 

O impacto da mudança da sistemática de descontos foi desigual, dependendo do 

nível de consumo mensal. O aumento foi mais alto para consumidores de até 30 

kWh/mês, e para aqueles cujo consumo mensal ficava logo acima do teto para 

concessão de descontos, que perderam todo o desconto, em virtude de manterem 

um consumo superior ao teto. Entre os mais afetados estão os consumidores 

médios e aqueles que se enquadram na camada social de baixa renda. O maior 

contingente de consumidores, que em geral utiliza entre 50 e 250 kWh/mês (Dieese, 

1998), se deparou com aumentos de 30% nas contas de luz. Nesse caso os menos 
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afetados foram os que mantinham consumo mensal extremamente alto ou pouco 

abaixo do teto para concessão de descontos. 

As atuais políticas de subsídio contemplam os domicílios cujo consumo não 

ultrapasse os 80 KWh mensais. Além daqueles cujo consumo se situe entre 80 KWh 

e 240 KWh, desde que o responsável pelo domicílio comprove estar inscrito em 

programas assistenciais, como o programa BMQOa Família, do governo federal. 

Esse tipo de política tem sido alvo de inúmeras críticas, dados estatísticos 

comprovam que o baixo consumo elétrico domiciliar não é sinônimo de exclusão 

social, haja vista o crescente o número de domicílios com um único habitante nos 

estratos médios, com baixo consumo de energia (IBGE, 2000). Por outro lado, os 

domicílios pobres caracterizam-se por consumo de energia relativamente elevado, 

apesar de ser baixo o consumo per capita.  Ao mesmo tempo, o governo federal tem 

enfrentado dificuldades em estabelecer um cadastro atualizado das famílias de baixa 

renda, situação que inviabiliza, na prática, a oferta criteriosa de subsídios tarifários 

para os domicílios com consumo entre 80 KWh e 240 KWh. 

Diante dessas dificuldades, pode-se supor que a atual política tarifária de energia 

elétrica para a baixa renda pode estar oferecendo subsídios a quem não necessita e 

deixando de atender aos domicílios de baixa renda. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Primeiros estudos sobre elasticidade da demanda por 

energia elétrica 

A análise de sensibilidade da demanda por energia elétrica com respeito a 

variações de preço pode ter diversos modelos associados, utilizando tanto dados do 

comportamento individual das famílias como macrodados, que refletem indicadores 

agregados. A maioria desses estudos utiliza a demanda Marshalliana e o preço 

médio como variável, além de uma restrição orçamentária linear ou linearizada. 

A literatura sobre demanda de energia elétrica para uso residencial é escassa e 

em boa medida se constitui de estudos que analisam fatores microeconômicos do 

consumo de eletricidade buscando verificar quais características e hábitos da 

população determinam um maior ou menor nível de consumo de eletricidade. 

Os primeiros estudos da demanda residencial de energia elétrica são da década 

de 1950. Houthakker (1951) analisa o consumo residencial no Reino Unido de 42 

províncias no período de 1937 e 1938. Considerando as dificuldades da tarifação em 

blocos, Houthakker utiliza um modelo que considera a tarifa de duas partes2. O 

modelo estimado é mostrado em (3.1): 

(3.1) tgaseeee hPPYkQ ε+−+−+=
−−

ln178.0ln211.0ln893.0ln166.1ln
22

onde: eeQ  = consumo médio anual per capita de eletricidade com tarifa em duas  

                  partes 

 Y = renda média anual per capita com tarifa em duas partes 

 Pee = preço marginal da eletricidade com tarifa em duas partes 

 Pgas = preço marginal do gás 

 h = média de equipamentos elétricos por consumidor

Os resultados mostram uma elasticidade-renda de 1.166, elasticidade-preço de     

-0,89 e a elasticidade cruzada com o preço do gás de 0.21. Embora não defina 

claramente que está tratando com elasticidades de curto prazo, isso pode ser 

inferido por ter sido considerado na estimação o estoque de aparelhos elétricos 

fixos.  

                                                          
2
  A tarifa em duas partes consiste em um valor fixo que independe do volume consumido de 

eletricidade e uma parte variável que é proporcional ao consumo total. 
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Fisher e Kaysen (1962) foram os primeiros a distinguir claramente as 

elasticidades de curto e longo prazo nos estudos sobre energia elétrica. Partindo do 

princípio de que a energia elétrica não é um bem consumido diretamente, mas 

resultado do consumo de bens e aparelhos elétricos, que eles chamaram de “bens 

brancos”, encontraram que as variáveis econômicas não são determinantes 

primários da demanda por energia elétrica no setor residencial.  

Estimando um modelo para cada um dos 47 estados americanos, propuseram 

que o consumo de energia elétrica no curto prazo seria resultado da renda (Yt), do 

preço da energia elétrica (Pt) e da taxa de utilização de equipamentos elétricos:  

(3.2) tttee YPQ
t

εβαδ +∆+∆+= lnlnln

A partir dos resultados, dividiram os estados em dois grupos, aqueles que 

apresentam elasticidades-preço próximas a zero e um outro grupo cujas 

elasticidades são maiores, embora ainda menores que a unidade. Analisando os 

dados encontrados, verificaram que os estados do segundo grupo são, em geral, 

economicamente “mais jovens” que os do primeiro grupo, sugerindo uma tendência 

natural a uma menor sensibilidade da demanda por eletricidade no curto prazo das 

economias mais maduras. 

No longo prazo tentaram explicar quais fatores afetariam o estoque de 

equipamentos e concluíram que são determinantes do estoque de bens brancos a 

renda esperada, a população, os preços esperados de energia e o número de 

domicílios. 

Este modelo foi estimado para cinco classes de bens brancos: máquinas de 

lavar, refrigeradores, ferro elétrico, fogões elétricos e aquecedores de água elétricos 

para os anos de 1946 a 1949 e 1951 a 1957. Os resultados mostram que o estoque 

de equipamentos seria mais afetado por mudanças na renda de longo prazo ou na 

população. Os preços da eletricidade não demonstraram ter relevância e os preços 

dos aparelhos elétricos apresentaram relativamente pouca influência. No caso de 

aparelhos elétricos como refrigeradores, cujo uso está próximo à saturação, as 

únicas variáveis importantes foram as demográficas, embora nas áreas onde sua 

utilização é menos difundida e, portanto, mais distante da saturação, as variáveis 

econômicas também se mostram importantes. 

Em 1970, Houthakker e Taylor utilizaram dados anuais de 1947 a 1964 para 

estimar uma equação de gasto individual com energia elétrica nos Estados Unidos. 



24

Desenvolveram um modelo que se constitui de uma equação de consumo que 

associa razão de estoques )(S , rendimento )(Y  e preços relativos )(P  à quantidade 

consumida de energia elétrica )( eeQ  e uma função de troca dos estoques por 

consumo )(qs e depreciação )(δ .  

(3.3) PYSqs λγβα +++=

(3.4) SqsS δ−=�

O modelo estimado é obtido após eliminar os estoques da equação (3.3) usando 

(3.4) e é apresentado em (3.5): 

(3.5) tttotteetee
PGGG

t
ε+−++=

−
0504.000328.0873.071.3

1

onde: eetG = despesa com consumo de eletricidade per capita em dólares de 1958 

 Gtot = despesa com consumo total per capita em dólares de 1958 

P = deflator implícito para eletricidade (1958 = 100) 

As elasticidades-renda de curto e longo prazo encontradas são 0,13 e 1,93, 

respectivamente, enquanto os valores de -0,13 e -1,89 são das elasticidades-preço 

de curto e longo prazo. 

Wilson (1971), usando dados de corte transversal de 77 cidades americanas, 

analisou a demanda por eletricidade residencial e a demanda para seis diferentes 

classes de aparelhos elétricos residenciais: fogões elétricos, aquecedores de água, 

lavadoras de roupas, freezers, condicionadores de ar, aquecedores residenciais 

elétricos.  A equação estimada para a demanda por energia elétrica é: 

(3.6) tgaseeee CRYPPQ ε+++−+−= ln04.0ln49.0ln46.0ln31.0ln33.125.10ln

onde: eeQ = consumo médio familiar de eletricidade (kWh’s por ano) 

eeP = preço da eletricidade (preço médio para consumo de 500kWh) 

gasP  = preço médio do gás natural 

 Y = rendimento familiar médio 
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 R = número médio de quartos por família 

 C = número de dias quentes 

Os resultados relatados por Wilson mostram que os coeficientes de P, G e Y são 

diferentes de zero ao nível de significância de 1%, além de indicar elasticidades 

preço e renda negativas.  

Na análise da demanda pelos aparelhos elétricos os resultados são semelhantes, 

a elasticidade preço é negativa e estatisticamente diferente de zero ao nível de 

significância de 1% em cinco dos seis aparelhos, com exceção dos aparelhos de ar 

condicionado e entre esses cinco, é menor que um para quatro deles, exceto para 

os freezers. O rendimento mediano é bem menos importante, tanto estatisticamente 

quanto qualitativamente e o preço do gás natural é significativo para fogões, 

aquecedores de água, lavadoras de roupas e freezers. 

Com dados dos censos americanos de 1960 e 1970, Anderson (1973) especifica 

a demanda por eletricidade com uma função logarítmica tendo como variáveis o 

rendimento (Y) e o preço de outras fontes de energia: eletricidade (Pee), gás (Pgas), 

óleo combustível (Poil), gás engarrafado (PBgas), carvão (Pcoal), além de diversas 

variáveis demográficas.  

(3.7)  
uSaWaNUHUaSHUaHSa

YaPaPAPaPaPaaQ

temptemp

PHBgascoaloilgaselecee

+++++

+++++++=

1110987

6543210

ln

lnlnlnlnlnlnln

onde: Qee= consumo de energia 

 Pee = preço da eletricidade 

 Pgas = preço do gás 

 Poil = preço do óleo 

 Pcoal = preço do carvão 

 PBgas = preço do gás engarrafado 

 YPH = renda anual familiar 

 HS = tamanho da residência 

 SHU = % de casas de solteiros 

 NUHU = % de residências não urbanas 

 Wtemp = temperatura média em dezembro 

 Stemp = temperatura média em julho 
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Como resultado, verificou que o rendimento é pouco importante, tendo maior 

peso o preço da energia e do gás.  Os resultados encontrados Estão resumidos na 

tabela 3.1: 

Tabela 3.1: Elasticidades-preço estimadas para o consumo, 1970. 

Preço Tipos de energia 

Pee Pgas Poil PBgas Pcoal 

Estimativas indiretas      

          Eletricidade 0.28 0.81 0.10 0.05 0.02 

          Gás -0.84 -1.74 0.43 0.13 0.07 

          Óleo combustível 
0.21 2.10 -1.58 0.13 0.07 

          Gás engarrafado 0.26 2.04 0.43 -2.04 0.01

Estimativas diretas      

          Eletricidade -1.12 0.30* 0.27* 0.00 0.12 

          Gás -0.67* -2.75 -0.25 -0.47* -0.41* 

* Estatisticamente não significativo ao nível de 5% 

Fonte: Taylor (1975). 

Usando dados de painel dos anos 1960 a 1971 para 48 estados americanos, 

Houthakker et. al (1974) utilizam o modelo proposto por Houthakker e Taylor (1970) 

em que a diferença entre a quantidade demandada desejada no período anterior é 

proporcional à diferença entre a quantidade demandada desejada neste período e a 

quantidade demandada no último período. Os dados per capita do consumo de 

eletricidade e da renda são analisados em conjunto com o preço da eletricidade, 

representado pela tarifa marginal na faixa de consumo de 250 a 500kWh. O modelo 

de curto prazo é apresentado em (3.8): 

(3.8) titeeitteeee PYQQ
it

ε+−++= − ln029.0ln145.0ln934.0104.0ln )1(

Foi também utilizado um preço marginal para uma faixa mais ampla de consumo, 

entre 100 e 500kWh, cujos resultados são mostrados na equação (3.9): 

(3.9) titittieeee PYQQ
it

ε+−++=
−

ln089.0ln143.0ln913.0072.0ln
)1(
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Observa-se que não há diferenças significativas nas elasticidades de curto prazo 

em função dos preços utilizados, o que não ocorre quando analisadas as 

elasticidades de longo prazo: 

       Tabela 3.2: Elasticidades de longo prazo, EUA – 1960/70. 

Faixas de consumo Elasticidade-renda Elasticidade-preço 

250 a 500kWh 2.20 -0.44 

100 e 500kWh 1.64 -1.02 

          Fonte: Taylor (1975). 

Hartman (1988) utilizou um modelo bivariado de dois estágios para investigar a 

efetividade e validade de programas de conservação de energia em Oregon, 

Estados Unidos, ao mesmo tempo que quantifica a o viés de seleção. Utilizou dados 

mensais de consumo de eletricidade no período de julho de 1978 a dezembro de 

1979 e analisou informações de temperatura média mensal, informações sobre as 

residências (idade e tamanho da moradia), sobre os moradores (idade do chefe da 

família) e utilização de equipamentos elétricos (aquecedores de residência e de 

água, etc.). Foi verificado que famílias mais jovens, com níveis de renda e 

educacional maiores tendem a consumir menos energia elétrica. 

Hsiao e Mountain (1985) sugerem um método de dois estágios com um modelo 

de regressão linear com variáveis explicativas categorizadas para estimar as 

elasticidades da demanda residencial de energia elétrica com dados de corte 

transversal para o ano de 1980. O modelo considera duas decisões de consumo 

simultâneas: a aquisição de equipamentos elétricos e a freqüência de uso.  

A amostra aleatória das famílias foi dividida em sete categorias segundo a renda 

e questionada sobre a posse e uso de diversos tipos de aparelhos elétricos (fogões 

elétricos, um segundo refrigerador, lavadoras de louças, freezers, lavadoras de 

roupas, tvs a cores, filtros para piscina, purificadores de ar, aparelhos de ar 

condicionado, aquecedores elétrico e aquecedores de água). Os resultados mostram 

uma elasticidade renda de curto prazo de 0,1614 para o método condicional e de 

0,1740 para o método de variáveis pseudo-instrumentais. 

Filippini (1995b) analisa o consumo de 40 cidades suíças num período de 4 anos 

utilizando como variáveis o rendimento, tamanho das famílias, uma dummy para 

disponibilidade de gás natural e uma variável para o clima. Como resultado verificou 
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que o rendimento não era uma variável significativa. A conclusões semelhantes 

chegaram também Garcia Cerutti (2000) e Reiss e White (2005). 

 3.2. Estudos de elasticidade na última década 

Nos últimos anos diversas novas variáveis têm sido usadas para estudar o 

comportamento do consumidor de energia elétrica, entre os quais podemos destacar 

idade e gênero dos moradores, tamanho da residência, disponibilidade de 

equipamentos elétricos, etc. 

Halvorsen e Larsen (2001) propõem um modelo de estimação em dois estágios 

baseado em Heckman (1979) para estimar as elasticidades da demanda por energia 

elétrica. No primeiro estágio estimam a compra de aparelhos elétricos como função 

de seu preço e do preço da eletricidade. No segundo estágio a estimação por 

mínimos quadrados ordinários relaciona o consumo de energia elétrica com os 

valores estimados no estágio anterior e com o preço da eletricidade, levando em 

consideração as características das famílias. Os resultados encontrados mostram 

que o rendimento tem efeitos significativos positivos, enquanto os preços têm efeitos 

negativos, conforme esperado. Além disso, o tamanho das residências e o estoque 

de aparelhos elétricos apresentaram efeitos positivos sobre o consumo, embora 

fogões de cozinha e freezers tenham demonstrado efeitos negativos. 

Alguns estudos realizados mostram que o tamanho da residência foi significativo 

e positivo (Filippini (1995a) e Halvorsen e Larsen (2001)). Mais recentemente, outras 

variáveis como idade da população e características das moradias têm sido 

inseridas nas análises. 

Para verificar se a idade determina diferentes níveis de consumo devido a 

diferentes estilos de vida e poder aquisitivo, alguns estudos introduzem essa variável 

(Leth-Petersen, 2002). A maior parte verifica que domicílio compostos por pessoas 

mais idosas consomem menos eletricidade (Casey e Yamada, 2002 e Matsukawa, 

2007). 

Casey e Yamada (2002) argumentam que os indivíduos deixam o trabalho e se 

aposentam, com sua renda sendo em média 70% a 80% do que era quando em 

atividade profissional. Além disso, apontam como razão para essa queda de 

consumo a constatação de que os idosos em geral vivem em residências menores, 

seja porque os filhos já saíram de casa ou porque o companheiro faleceu. 
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Filippini e Pachuari (2002) estimam as elasticidades preço e renda da demanda 

por eletricidade no setor residencial das áreas urbanas da Índia com dados 

desagregados de mais de trinta mil famílias. As funções demanda por eletricidade 

foram estimadas usando informações mensais para três estações do ano: inverno, 

monção e verão. Os resultados mostram que a demanda por eletricidade em relação 

à renda e ao preço são inelásticos em todas as três estações e que as variáveis não 

econômicas das famílias (demográficas e geográficas) são importantes em 

determinar a demanda de eletricidade, conclusões a que não é possível chegar ao 

utilizar modelos com dados agregados.  

Da constatação de que a demanda por energia elétrica é uma demanda 

derivada, Filippini e Pachuari (2002) postulam que as famílias compram a 

eletricidade que é usada como insumo nos processos de produção de serviços 

(refrigeração e aquecimento de alimentos, aquecimento de água, refrigeração dos 

ambientes) que lhes trará utilidade. Sob esse ângulo, a decisão das famílias pode 

ser vista como um problema de otimização em dois estágios. No primeiro estágio as 

famílias se comportam como firmas com o objetivo de minimizar os custos do 

processo de produção que lhes garantirá utilidade, enquanto no segundo momento 

as famílias estarão maximizando suas utilidades. 

Outros estudos utilizam como variável a presença de aposentados (Liao e 

Chang, 2002; Higgs et al. 2006), donas de casa (Filippini, 1995a) e desempregados 

(Rehdanz, 2007; Rehdanz e Stowhase, 2007) como membros da família para 

verificar se pessoas que passam mais tempo em casa consomem mais eletricidade. 

A análise traz resultados ambíguos, não sendo possível chegar a informações 

conclusivas. 

Liao e Chang (2002) estudaram a demanda por energia entre os idosos sob o 

argumento de que, como dispõem de mais tempo em casa, seriam maiores 

consumidores em potencial. Identificaram que os idosos consomem mais gás natural 

e combustível e menos eletricidade para o aquecimento das residências. 

O tamanho da residência também tem sido considerada uma variável importante 

que influenciaria positivamente o consumo de energia elétrica. Leth-Petersen e 

Togeby (2001) e Levison e Niemann (2004) analisaram também as diferenças de 

consumo entre proprietários e locatários dos imóveis, sob a hipótese, confirmada 

empiricamente, de que os locatários consumiriam mais energia elétrica, haja vista o 

valor do aluguel já contemplar essa despesa.  
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Uma outra série de estudos analisa a influência de bens elétricos duráveis no 

nível e tendência de consumo. Reiss e White (2004) estudaram residências na 

Califórnia e encontraram que a elasticidade preço é mais influenciada pelo tipo de 

aparelho elétrico utilizado. Segundo eles, a elasticidade é menor para aparelhos 

mais comuns. Halvorsen e Larsen (2001b) encontraram para a Noruega que a 

tendência de elevação do consumo residencial de energia elétrica deve-se ao uso 

de novos aparelhos eletrodomésticos como lavadoras de pratos e secadoras. 

Narayan et. al (2007) examinam a demanda residencial de eletricidade no 

contexto da teoria da produção na qual as famílias combinam equipamentos e 

eletricidade para adquirir um bem/serviço que utiliza energia elétrica. Os dados 

anuais de 1978 a 2003 formam um painel de dados para os países do G7 (Canadá, 

França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Japão) 

Os autores propõem dois modelos que se diferenciam essencialmente pela forma 

como os preços são tratados. No modelo 1, além da renda real per capita, o preço 

da eletricidade e do gás natural são utilizados como variáveis separadas, este último 

considerado um substituto da eletricidade. No modelo 2, a especificação da variável 

preço tem um formato de preços relativos. 

 Modelo 1: 

(3.10)  tgaseetee ttt
PPYQ εαααα ++++= lnlnlnln 3210

Modelo 2: 

(3.11) tttee RPYQ
t

µβββ +++= lnlnln 210   

Em ambos os modelos a variável eeQln  é o logaritmo natural do consumo per 

capita da eletricidade residencial, eePln  é o logaritmo natural do preço real da 

eletricidade residencial, gasPln  é o logaritmo natural do preço real do gás natural e o 

RPln  é o logaritmo natural da relação de preços entre o preço real da eletricidade e 

o preço real do gás natural. 

Os modelos são estimados usando mínimos quadrados ordinários e mínimos 

quadrados ordinários dinâmicos. As elasticidades de curto prazo são geradas para 

ponderar a velocidade do ajuste da demanda de eletricidade diante de choques. Os 

valores encontrados são mostrados na tabela 3.3: 
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  Tabela 3.3: Elasticidades de curto prazo – conjunto de países G7 – 
1978/2003. 

Modelo 1 Modelo 2 

Longo prazo Curto prazo Longo prazo Curto prazo 

Renda  0.2452 - 0.1917 0.3495 0.0096 

Preço  - 1.5634 - 0.1068 - 6.8666 - 0.0001 

Cruzada gás 2.9655 - 0.0637 - - 

          Fonte: Narayan et. al. (2007)  

As elasticidades de longo prazo foram calculadas também para os países 

individualmente e os resultados estão listados na tabela 3.4: 

     

            Tabela 3.4: Elasticidades de longo prazo – países G7 -1978/2003. 

Modelo 1 Modelo 2 

Ln Y ln Pee ln Pgas ln Y ln RP 

Canadá 0.81* - 0.30* - 0.04 0.76* - 1.43* 

França 1.49* - 0.50* 1.38* 1.60* -2.68* 

Alemanha 0.54 - 4.20* 1.78* 0.50 - 9.32* 

Itália - 0.49 0.08 1.21* 0.34 - 0.79 

Japão - 0.89 - 1.49* - 0.01 1.02 - 2.05 

Reino Unido 0.66 0.60 1.80* 2.02 - 5.57 

 Estados Unidos 0.40 0.33 - 0.12 0.74 - 1.38 

         * Estatisticamente significativo a 5% 

Ziramba (2008) aplica os testes de limites numa análise de cointegração para 

estudar a demanda residencial por energia elétrica na África do Sul. O teste consiste 

em estimar o modelo de correção de erros irrestrito (UECM). Foram utilizados dados 

anuais do valor da tarifa real de eletricidade )(
tee

P , do consumo de eletricidade 

residencial per capita )(
t

eeQ e do PIB per capita )( tY no período de 1978 a 2005.  

O preço real da eletricidade residencial foi obtido através do índice de preços ao 

consumidor disponibilizado pela Agência Energética Internacional. Os dados do PIB 

e as informações referentes à população foram obtidos respectivamente através do 
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Banco Central da África do Sul e do International Financial Statistics do Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 
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As relações de longo prazo foram estimadas segundo dois modelos: mínimos 

quadrados ordinários e ARDL e são apresentadas na tabela 3.5: 

    
  Tabela 3.5: Elasticidades de longo prazo – África do Sul. 

Longo prazo Modelo / 

Variável ADRL MQO

Curto prazo 

ln Pee  - 0.04 - 0.01 - 0.02 

ln Y 0.31** 0.87* 0.30** 

  *, ** estatisticamente significativo ao nível de 1% e  5%, respectivamente. 

Tariq et. al (2009) estudaram as elasticidades da demanda residencial de energia 

elétrica no Paquistão através de um modelo ARDL (Augmented Autoregressive 

Distributed Lag) para o período 1979-2006. Partindo do principio que a eletricidade e 

o uso de aparelhos elétricos são bens diferentes, mas que só geram utilidade 

quando consumidos em conjunto, derivaram a seguinte função demanda: 

(3.13) ����
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onde =eeQ demanda por eletricidade 

=eeP preço da eletricidade 

=Y  renda familiar 

=HS tamanho da residência 

As elasticidades de curto prazo (preço, renda e tamanho da residência) foram 

obtidas diretamente por mínimos quadrados ordinários. No longo prazo, foram 

obtidas dividindo a soma dos valores correntes e passados de cada variável por um 

menos a soma dos valores defasados da variável dependente como em Bentzen e 

Engsted (2001). 

Os resultados da estimação mostram uma elasticidade preço de – 0.63 no curto 

prazo e de – 0.77 no longo prazo. Uma elasticidade de longo prazo maior (em 

módulo) que no curto prazo, contraria a idéia de que os consumidores reagiriam em 

menor intensidade no curto prazo devido a dificuldades de ajuste que seriam 

facilitadas no longo prazo com a possibilidade de acomodação do estoque de 

aparelhos elétricos.   
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As elasticidades renda de curto e longo prazo estimadas são de 1.05 e 1.29, 

respectivamente. No caso do tamanho das residências, esta variável mostrou-se 

significativa, apresentando altas elasticidades de 4.70 e 5.76, respectivamente para 

curto e longo prazos. 

Labandeira et. al (2009) analisam as elasticidades de curto prazo na Espanha 

com dados mensais de setembro/2005 a agosto/2007. Os dados, disponibilizados 

pela companhia energética local, contemplam 422.696 famílias, 30.499 empresas e 

688 grandes consumidores. O modelo proposto analisa a demanda por eletricidade 

sob a ótica da teoria da produção, considerando que a energia elétrica é um bem 

intermediário/insumo no processo produtivo para famílias e indústrias, 

respectivamente. 

O modelo logarítmico clássico proposto considera o preço da eletricidade )(
iteeP e 

do gás ( )
itgasP , o rendimento/valor da produção )( itY , além de dummies para ano 

)(duyear , mês )(dumon e província )(duprov : 

(3.14)

�� � ++++++++= itiikkjiitgaseeee duprovdumonduyearYPPQ
ititti

ιεηιθδδγβα 1loglogloglog

Diante da indisponibilidade de dados sobre o preço do gás e o rendimento, o 

modelo foi transformado utilizando informações complementares. Ao invés de 

estimar a elasticidade-renda e a cruzada do gás, o modelo considera o efeito dessas 

duas variáveis na demanda por eletricidade. Na nova especificação, as duas 

variáveis, multiplicadas por suas elasticidades são subtraídas do consumo de 

energia elétrica. 

(3.15) 

�� � ++++++=−− itiikkjieeitgasee duprovdumonduyearPYPQ
ititit ιεηιθδαδγ 1loglogˆlogˆlog

Os resultados encontrados mostram que a demanda por eletricidade é inelástica 

nos três casos analisados. A elasticidade é menor no caso de empresas e grandes 

consumidores que nas famílias. Esse fato é explicado pelos autores por uma 

possível habilidade das famílias em reagir no curto prazo o consumo. 
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Tabela 3.6: Elasticidades de curto prazo - Espanha.

   Famílias Empresas 
Grandes 

consumidores

Elasticidade 

Preço  

- 0.2471 - 0.0241 - 0.0152 

Bianco et. al (2009) estimaram elasticidades de curto e longo prazo em relação 

ao PIB, aos preços e ao PIB per capita para a Itália. Utilizaram dados anuais para o 

período 1970-2007 para duas classes: consumidores domésticos e não domésticos. 

Os dados de consumo foram disponibilizados pela companhia distribuidora local 

(TERNA) e os dados anuais de população pelo instituto de estatística italiano, o 

TSTAT. Os preços médios para cada tipo de consumidor, disponibilizados pelo 

EUROSTAT, estavam disponíveis apenas no período 1985-2007. 

As elasticidades foram estimadas em dois modelos log-lineares. Para os 

consumidores domésticos (modelo 1) o consumo de eletricidade )(
,3 teeQ variava com 

PIB per capita )( ,3 tY  e o preço da eletricidade )(
tee

P atuais, além dos preços )(
3−tee

P  e 

consumo )(
3,3 −teeQ  defasados em três períodos de tempo.  

(3.16) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3,3,3,

logloglogloglog 43210 −−
++++=

tdomttttdom eeeeeeee QPPYQ ααααα

Para os consumidores não domésticos, o consumo foi explicado pelo PIB )( ,1 tY e 

preço da eletricidade )(
teeNDP atuais e pelo consumo defasado de três períodos 

)( 3, −tndomY , além de uma tendência temporal também defasada em três períodos 

)( 3−tIND . 

(3.17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3,,

logloglogloglog 4332,110 −
++++= −

tndomtNDtndom eetelettee QINDPYQ βββββ

Os resultados de curto prazo mostraram elasticidades renda e preço de 0,292 e – 

0,060 para os consumidores domésticos e de 1,409 e – 0,0562 para os não-

domésticos.  

As elasticidades de longo prazo foram calculadas a partir das obtidas no curto 

prazo pela divisão destas pelos fatores ( )41 α−  e ( )41 β− , que representam as 

elasticidades do consumo defasado. Os resultados encontrados para o consumidor 
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doméstico foram elasticidade preço de – 0,241 e renda de 1,172 e para os não 

domésticos – 0,0875 e 2,195, respectivamente. 

Tanto no curto quanto no longo prazo, os pequenos valores da elasticidade preço 

evidenciam que o país é bastante dependente da eletricidade e, portanto, que as 

políticas de preço podem não ser as melhores estratégias na regulação do consumo 

de eletricidade, além de revelar maior flexibilidade do consumidor residencial em 

relação aos preços. 

Athukorala & Wilson (2009) investigam as elasticidades de curto e longo prazo no 

Sri-Lanka para o consumo de energia elétrica residencial. Os dados 

macroeconômicos utilizados foram a quantidade demandada de energia elétrica 

familiar per capita, o PIB per capita, os preços médios reais da eletricidade, do 

querosene e do gás liquefeito. Os dados anuais referem-se ao período de 1960-

2007. 

Foi utilizado o modelo de correção de erros de Engle e Granger (1987) para obter 

as elasticidades de curto e longo prazo e inclui o logaritmo do número de quilowatts 

(kWh) vendidos, o PIB per capita (GDP), o preço da eletricidade (EP), preço do 

querosene (KP) e o preço do gás (GP). 

O modelo indica que há relações de longo prazo entre as variáveis estudadas no 

período em análise, conforme tabela 3.7: 

Tabela 3.7: Elasticidades de longo prazo - Sri-Lanka. 

Elasticidades Longo prazo Curto prazo 

GDP 0.785 0.32 

EP - 0.616 - 0.16 

KP 0.142  

GP  - 0,190  

       Os resultados mostraram elasticidades renda de 0,78 e 0,32 e preço de – 0,61 e 

– 0,16 para longo e curto prazo, respectivamente, sugerindo que o ajustamento aos 

novos valores não se dá imediatamente no curto prazo. 

Sa´ad (2009) utiliza dados de série temporal no período de 1973 a 2007 para 

estimar funções demanda por eletricidade e examinar os efeitos do aumento da 

eficiência energética, de mudanças estruturais e do estilo de vida das famílias do 

setor residencial na Coréia do Sul.   
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O modelo estrutural de séries temporais (STSM) utilizado na estimação 

apresenta flexibilidade ao isolar os efeitos de fatores econômicos endógenos como 

nível de atividade econômica e preços reais da eletricidade de outros fatores não-

econômicos como ganhos de eficiência energética, mudanças estruturais e estilo de 

vida das famílias que podem funcionar como fatores exógenos, nesse caso sendo 

chamados de tendência adjacente da demanda por energia (UEDT). 

Entre os fatores estruturais foram verificados a influência do tamanho das 

residências, da distribuição etária e das condições climáticas. O modelo estrutural 

obtido pelo método de máxima verossimilhança considera o consumo per capita de 

eletricidade em kWh ( )te , o PIB per capita ( )ty , os preços médios pagos pelas 

famílias ( )tp , além de um termo de tendência estocástica ( )tµ que é usado como 

proxy para a UEDT. 

O modelo chegou a uma elasticidade preço de – 0,27, enquanto a elasticidade 

renda é 1,33. 
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  Tabela 3.8: Tabela-resumo das elasticidades de curto e longo prazo 

País Método de 
estimação 

Curto prazo Longo prazo 

Houthaker (1951) Reino Unido Log-linear ER = 1.17 

EP = - 0.89 

ND 

Fisher e Kaysen (1962) EUA Log-linear ER = 0.10 

EP = - 0.15 

ER 0≈

EP = pequena 

Houthaker e Taylor (1970) EUA Linear ER = 0.13 

EP = - 0.13 

ER = 1.93 

EP = - 1.89 

Wilson (1971) EUA Log-linear ND ER 0≈

EP = - 2.00 

Anderson (1973) EUA Log-linear ND ER = 0.80 

EP = - 1.12 

Houthaker et. al. (1973) EUA Log-linear ER = 0.14 

EP = - 0.90 

ER = 1.64 

EP = -1.02 

Condicional 
ER = 0.1614 ND Hsiao e Moutain (1985) Canadá 

Pseudo-
instrumental 

ER = 0.1740 ND 

Hartman (1988) EUA Bivariado EP = – 0.347 

ER = 0.594 

Filippini (1995)
3
 Suíça AIDS EP = – 1.29  

   a   – 1.50 

ND 

Halvorsen e Larsen   
(2001) 

Noruega MQ2E          EP = – 0.40 a – 0.80 

         ER = 0.09 a 0.15 

Filippini e Pachuari (2002) Índia MQO          EP = – 0.29 a – 0.41 

         ER = 0.60 a 0.64 

Liao e Chang (2002) EUA Logit          EP = – 0.032 

Momentos          EP = - 0.39 

         ER = - 0.00 

Reiss e White (2004) EUA 

MQO          EP = - 0.28 

         ER =  0.00 

Yoo, Lee e Kwak (2007) Seul Bivariado    
(Probit) 

         ER = 0.0593 

         EP = - 0.2463 

Narayan (2007) Países G7 MQO ER = - 0.19  

EP = - 0.10 

ER = 0.24 

EP = -1.56 

                                                          
3
   Elasticidade-preço em períodos de pico. Em períodos de não-pico a elasticidade varia entre -2.36 e -

2.42. 
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MQOD ER = 0.009 

EP = – 0.0001 

ER = 0.34 

EP = - 6.86 

Ziramba (2008) África do Sul ARDL / MQO ER = 0.30 

EP = - 0.02 

ER = 0.31 

EP = - 0.04 a 
0.01 

Tariq et. al (2009) Paquistão ARDL ER = 1.05 

EP = - 0.63 

ER = 1.29 

EP = - 0.77 

Labandeira (2009) Espanha MQO EP = - 0.2471  

Bianco (2009) Itália Múltiplas 
regressões 

ER = 0.292 

EP = - 0.06 

ER = 1.172 

EP = - 0.241 

Athukorala e Wilson 
(2009) 

Sri-Lanka MCE ER = 0.32 

EP = - 0.16 

ER = 0.785 

EP = - 0.616 

Sa’ad (2009) Coréia do Sul STSM ND ER = 1.33 

EP = - 0.27 

FONTE: Elaboração própria 

3.3. Estudos das elasticidades no Brasil 

A grande maioria dos estudos de demanda por energia elétrica tem sido 

realizada para países desenvolvidos, enquanto que para países em 

desenvolvimento a escassez de trabalhos dificulta os estudos comparativos 

(Siqueira et. al, 2006). De forma geral no Brasil os estudos sobre o tema usam como 

variáveis dados agregados. 

Dois estudos clássicos analisam o consumo residencial de energia elétrica no 

Brasil em diversos períodos de tempo. Modiano (1984) analisa as elasticidades 

preço e renda para o consumo de energia elétrica no período 1963-81 segundo as 

classes de consumo, residencial, comercial, industrial e outros. Utilizando uma 

função logarítmica, relaciona as variáveis renda real e tarifa média ao consumo de 

eletricidade.   

O estudo estima dois modelos que diferem apenas na condição de ajustamento 

da demanda, considerando no primeiro caso o ajustamento instantâneo e o 

ajustamento parcial no modelo 2. Ambos os modelos consideram a oferta 

infinitamente elástica. 

Modelo 1:       

(3.18) 

        

i

iii

i payaaq logloglog 210 ++=
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     Modelo 2: 

(3.19) 

Em ambos os modelos a variável iq  é a demanda por energia elétrica na classe i, 

Y é a renda real da economia, ip  é a tarifa média real para cada classe de consumo.

e λ é o coeficiente de ajustamento. 

Tabela 3.9: Elasticidades de longo prazo – Brasil - 1963/81. 

Ajustamento Instantâneo Ajustamento Parcial 

Res Coml Ind Outros Res Coml Ind Outros 

Renda 1.116 1.147 1.665 1.243 0.332 0.362 0.502 0.260 

Preço - 0.457 - 0.225 - 0.001 - 0.423 - 0.118 - 0.062 - 0.451 - 0.039 

Consumo 

passado 

    0.707 0.661 0.631 0.803 

Andrade e Lobão (1997) encontraram as elasticidades de curto e longo prazo 

para o período de 1963 a 1993 usando como variáveis a tarifa média, a PIB per 

capita e o estoque domiciliar de eletrodomésticos. São utilizados três métodos para 

a estimação; mínimos quadrados ordinários, o modelo de variáveis instrumentais e o 

modelo de cointegração. Os resultados para o longo prazo são muito semelhantes, 

variando entre si em pequenas proporções.  

 Em relação ao comportamento da demanda residencial ao longo do tempo, 

considera-se que o mesmo seja influenciado por três variáveis fundamentais: a tarifa 

cobrada pelo serviço, a renda familiar e o estoque domiciliar de aparelhos 

eletrodomésticos, de acordo com a seguinte função não-linear: 

(3.20) 

onde: Ct : consumo residencial de energia elétrica no tempo t; 

 Pt : tarifa residencial de energia elétrica no tempo t; 

 Yt : renda familiar no tempo t; 

 Et : estoque domiciliar de aparelhos eletrodomésticos no tempo t. 

( )11 loglogloglog −− −=− ii

i

ii qqqq λ

ttttt peypc εφφφφ ++++=
4321
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         Tabela 3.10: Elasticidades de longo prazo – Brasil – 1963/93. 

Método de ELASTICIDADES 

estimação Preço Renda Preço 

eletrodomésticos 

MQO - 0.0648 0.2110 - 0.1624 

Variáveis instrumentais - 0.0581 0.2133 - 0.1672 

VEC - 0.05084 0.2132 - 0.1864 

Em estudo mais recente, Schmidt e Lima (2002) calculam as elasticidades de 

longo prazo utilizando dados anuais para o período de 1963-1999 para os setores 

residencial, comercial e industrial. Trabalhando com uma função linear, fazem uma 

análise de cointegração usando a metodologia de Johansen de correção de erros e 

relacionam a quantidade de energia elétrica com o consumo e preços de bens 

complementares, substitutos e outros, além da renda. Cada classe de consumo 

apresenta uma especificação do modelo: 

(3.21) Modelo residencial: tttt LRYRPRkLogCR loglogloglog δβα +++=

(3.22) Modelo comercial: tttt LCYCPCkLogCC loglogloglog δβα +++=

(3.23) Modelo industrial: ttttt SILIYIPIkLogCI logloglogloglog φδβα ++++=

onde: =tC consumo de eletricidade em cada classe de consumo 

=tP preço da eletricidade para cada classe de consumo 

=tY rendimento/produto de cada classe de consumo 

=tL preço dos aparelhos eletrointensivos em cada classe de consumo 

=tS preço de um bem substituto à energia elétrica (apenas na classe 

industrial). 

 Os resultados encontrados são mostrados na tabela 3.11: 



41

       Tabela 3.11: Elasticidades de longo prazo – Brasil – 1963/99. 

Residencial Comercial Industrial 

Renda 1.047 0.636 1.916 

Preço - 0.146 - 0.174 - 0.545 

Preço equipamentos elétricos - 0 706 - 0.294 - 0.465 

Preço bem substituto.................o                                 

(combustíveis e lubrificantes) 

  - 0.267 

     Fonte: Elaboração própria baseado em Schmidt e Lima (2002) 

 Braga (2001) utilizou os métodos de Box e Jenkins (1976) de função de 

transferência, com a divisão entre efeitos de curto e longo prazos, para analisar o 

consumo residencial de energia elétrica nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste 

do Brasil. Os resultados mostraram que a demanda por energia elétrica residencial 

das regiões do Brasil responde de forma diferente a variações no preço e na renda. 

Segundo seus resultados, as regiões Sul e Sudeste seriam mais sensíveis a 

variações de renda no longo prazo que as regiões mais ao norte do país. As 

elasticidades calculadas foram de 0,60 e 0,50 para o Sul e Sudeste, enquanto no 

Norte e Nordeste os valores foram de 0,37 e 0,35, respectivamente. 

Garcez e Ghirardi (2003) realizaram estudos da demanda por energia elétrica 

para o estado da Bahia no período de 1994-2002. Foram utilizados como variáveis 

os dados mensais de consumo de eletricidade e a tarifa média nominal de 

fornecimento para a Bahia disponibilizadas pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), o índice de preços de eletrodomésticos, o IPCA (Índice de Preço 

ao Consumidor Amplo) e o rendimento mensal dos ocupados de mais de 15 anos 

para a cidade de Salvador como uma proxy da renda da Bahia, coletado pela PME – 

Pesquisa Mensal de Emprego – disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Como resultado, encontraram que as principais variáveis que afetam o consumo 

doméstico de eletricidade são a renda familiar, a tarifa residencial de energia elétrica 

e os estoques de eletrodomésticos. As elasticidades preço e renda são significativas 

e com sinais teoricamente esperados nos modelos analisados neste trabalho.  

A tabela 3.12 mostra os valores encontrados segundo diversos modelos 

adotados de estimação: 
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 Tabela 3.12: Elasticidades de longo prazo – Bahia – 1994/2002   

Modelos Elasticidade-preço Elasticidade-renda 

Linear clássico com dummy
4
 -0.047840 0.390829 

Ajustamento parcial -0.039270 0.155828 

Ajustamento parcial autoregressivo -0.065787 0.147774 

VAR (1) -0.044421 0.126908 

Johansen (co-integração) -0.073572 0.394616 

           Fonte: Adaptado de Garcez e Girhardi,(2003) 

As elasticidades-preço encontradas para a Bahia são menores que as 

encontradas em estudos anteriores para o Brasil (Modiano, 1984; Schmidt e Lima, 

2002), confirmando a hipótese do preço inelástico inferior em razão do consumo de 

energia elétrica para os serviços essenciais do indivíduo.  

O rendimento familiar tem um efeito positivo no nível de consumo de eletricidade, 

com elasticidade-renda variando de 0.127 a 0.394 para os diversos modelos 

estimados. Sendo também inferior aos valores encontrados para o Brasil.  

O estoque de eletrodomésticos, representado pelo índice de preço de 

eletrodomésticos é considerado uma variável explicativa relevante para a quantidade 

demandada de energia elétrica no Estado da Bahia.  

Foi verificado por Garcez e Ghirardi (2003) que o impacto da tarifa de energia 

elétrica no nível de consumo residencial não é apenas contemporâneo, visto que 

uma defasagem da tarifa de eletricidade é bastante significativa. Isso pode ser 

explicado pelo fato do impacto da variação da tarifa de eletricidade ser percebido 

para o consumidor num momento posterior ao aumento da tarifa de energia elétrica.  

Mattos (2005) estudou as elasticidades para o setor industrial no Brasil no 

período de 1974 a 2002. Os dados anuais foram utilizados em forma de índice com 

base 2002=100. A estimação foi feita a partir do modelo de correção de erros com a 

seguinte especificação: 

(3.24) teetee tt
PYQ εββα +++= lnlnln 21         

onde =
tee

Q consumo industrial de eletricidade 

=tY renda da indústria 

=
tee

P preço da eletricidade industrial 

                                                          
4
  Dummy inserida para considerar a quebra estrutural identificada com o racionamento 

energético ocorrido em 2001. 
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O preço da eletricidade foi obtido através da tarifa média industrial deflacionada 

pelo IGP-DI (FGV) e a renda através do PIB industrial disponibilizado pelo IBGE 

utilizando o deflator implícito do PIB. 

As elasticidades renda e preço de curto prazo encontradas foram 0.678 e – 

0.0955, enquanto no longo prazo os valores encontrados foram maiores: 1.588 e – 

0.489, respectivamente.  

Siqueira e Hollanda (2005) propõem uma metodologia para incorporar os efeitos 

do racionamento ocorrido em 2001 nas previsões para a demanda por energia 

elétrica no Nordeste, concentrando-se nas estimações das elasticidades-renda e 

preço nas três classes principais de consumo (residencial, comercial e industrial). Os 

modelos log-lineares foram estimados por três métodos distintos: mínimos 

quadrados ordinários (MQO), mínimos quadrados de dois estágios (MQ2E) e 

correção de erros (Johansen) e os resultados estão mostrados na tabela 3.13: 

  Tabela 3.13: Elasticidades de longo prazo – Brasil 

 MQO MQ2E JOHANSEN 

Residencial 

 P - 0.778 - 0.743 - 0.412 

 Y 0.553 0.881 1.429 

 Pee - 0.956 - 0.857 - 0.734 

Comercial 

 P - 0.919 - 0.927 - 0.582 

 Y 1.102 1.105 1.022 

Industrial 

 P - 0.869 - 0.573 - 0.445 

 Y 1.578 1.674 0.996 

 Pee - 0.553 0.653 - 0.853 

 Pc 0.335 0.262 0.089 

A dinâmica de curto prazo foi examinada usando uma estrutura econométrica 

que levasse em consideração a relação de longo prazo entre as variáveis 

econômicas. Portanto, diante dos resultados da análise de cointegração, foi 

desenvolvido um modelo de correção de erros de uma única equação para as 
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equações de demanda por energia elétrica, que considera as relações de curto e 

longo prazos entre as variáveis no sistema: 

(3.25) tt

k

i

eeCeettee ECPPPYPQ
itttt

εααααααα ++∆+∆+∆+∆+∆+=∆ −
=
� − 16

1

543210

onde EC é o termo de correção de erro. 

A partir deste modelo de correção de erros, as elasticidades de curto prazo são 

estimadas por MQO. Os resultados mostram elasticidades de curto prazo bem 

menores (em módulo) que as de longo prazo. 

Santos (2006) e Godoy (2008) utilizaram dados demográficos e sociais para 

estimar a importância dessas variáveis para o consumo de eletricidade. Embora 

sejam estudos que buscam conhecer a influência de variáveis como gênero, idade, 

escolaridade e tamanho das unidades residenciais no consumo das famílias, o 

objetivo principal desses estudos é avaliar a eficiência desse consumo. Apesar de se 

tratar de pesquisas de limitada abrangência regional, não representando a realidade 

nacional, são os dados mais atuais disponíveis para comparação no país.  

O estudo de Santos (2006) constitui-se de uma pesquisa de campo realizada na 

cidade de Campinas - SP, na qual foram distribuídos questionários em residências 

constituídas apenas de apartamentos. Nos questionários foram apurados dados 

sobre o consumo de energia elétrica mensal, número de ocupantes, idade, 

escolaridade, renda familiar e posse de equipamentos eletrodomésticos. 

O modelo usado constitui-se de uma regressão múltipla e resultou na seguinte 

equação: 

(3.26)  Nee SSYIDMQ 595.0153.0279.0594.001.191.3 −++++=

onde: M = número de moradores 

ID= idade dos moradores 

 Y = renda familiar 

S = quantidade de equipamentos elétricos 

SN = quantidade de equipamentos elétricos novos (menos de 5 anos de uso) 

Os resultados demonstram que o número de moradores, a renda familiar, a faixa 

etária desses moradores e a posse dos equipamentos eletrodomésticos são 

variáveis representativas que influenciam positivamente o consumo de eletricidade, 
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embora o coeficiente dos equipamentos mais novos tenha apresentado relação 

negativa. Uma possível explicação apontada pelo autor pode ser a substituição de 

aparelhos antigos por outros mais novos, que consomem menos energia. 

Leite (2006) calcula as elasticidades de longo prazo pelo método de 

cointegração. Partindo de uma função Coob-Douglas, que considera o consumo de 

energia elétrica em GWH )(
tee

Q , a tarifa real em R$/MWh )(
tee

P e o PIB a preços 

constantes de 2005 )( tY , chegou à seguinte equação: 

(3.27)

teeteetee TPYQQ
ttt

µε +−+∆+−∆+∆+−−=∆
−−

002.016.0log04.01log02.0log06.0106.0log
11

A partir do modelo estimado de correção de erros, chegou a uma elasticidade 

renda de 1.18 e elasticidade preço de – 0.90. 

Godoy (2008) estima um modelo para a demanda de energia elétrica de 

consumidores residenciais da cidade do Recife-PE, utilizando a técnica de Análise 

Condicionada da Demanda (CDA) e a estrutura de preferência desses 

consumidores. Os dados utilizados foram obtidos a partir da base de dados de uma 

pesquisa de campo patrocinada pelo CNPq, realizada entre maio e julho de 2003, 

numa amostra de 600 consumidores residenciais da cidade do Recife. Dentre os 

resultados obtidos, destaca-se que o consumo residencial da cidade do Recife pode 

ser explicado essencialmente pelo consumo de iluminação, refrigeradores, 

ventiladores, televisores, aparelhos de ar condicionado e chuveiros elétricos. 

No modelo adotado a posse e hábitos de uso de cada aparelho elétrico 

descrevem o consumo residencial de eletricidade na cidade. 

Irffi et. al (2009) estimam a demanda por energia elétrica para as classes 

residencial, comercial e industrial na região Nordeste do Brasil, no período de 1970 a 

2003, utilizando MQOD (mínimos quadrados ordinários dinâmicos) e Mudança de 

Regime. 

O modelo é estimado por meio da metodologia desenvolvida por Stock e Watson 

(1993), MQOD é o seguinte:  

(3.28) � ���
=

−=

=

−=

=

−=
−

=

−=
−−−

∆+∆+∆+∆+=
ni

ni

pi

pi

ecombi

i

i

Siti

mi

mi

eeittee tttt
PPYPMXQ

111

1

1

1 ϑφρϕ

onde: Qeet = consumo 

 Pee = tarifa para cada classe  
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 Y = renda / produto de cada classe 

 Ps = preço aparelhos elétricos para cada classe 

 Pcomb = preço de combustíveis 

 Os autores verificaram que a classe residencial apresentou elasticidades-

preço menores do que a classe comercial e industrial, tanto no curto quanto no longo 

prazo, em ambos os métodos de estimação.  

 Tabela 3.14: Elasticidades de curto e longo prazo - Nordeste – 1970/2003  

Longo Prazo Curto Prazo 

 MQOD Mudança de 

regime 

MQOD Mudança de 

regime 

Residencial 

 P -0.6872 -0.5043 -0.2078 -0.2696 

 Y 0.6840 0.8767 0.0127 0.4026 

Comercial 

 P -0.9752 -1.2017 -0.5241 -0.5385 

 Y 1.1028 1.4288 0.1591 0.2382 

Industrial 

 P -3.7064 -1.0708 -0.4222 -0.4272 

 Y 1.2071 1.2040 0.5746 0.6293 
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Tabela 3.15: Tabela-resumo elasticidades preço e renda estimadas para o Brasil. 

Região Setor Período Modelo 
Curto 

prazo 

Longo 

Prazo 

Mondiano (1984) Brasil Residencial 

Comercial 

Industrial 

1963 – 1981 Ajustamento 
instantâneo / 

parcial 

ER = 0.332 

EP = - 0.118 

ER = 1.13 

EP = - 0.403 

MQO ER = 0.2110 

EP = - 0.064 

ND 

MQ2E (VI) ER = 0.2133 

EP = - 0.0581 

ND 

Andrade e Lobão 
(1997) 

Brasil Residencial 1963 – 1993 

VCE EP = - 0.0508 ER = 0.213 

EP = - 0.051 

Braga (2001) Regiões 
Brasil: 

Norte 

Nordeste 

Sul 

Sudeste 

  Box-Jenkins  

ND 

ER = 0.370 

ER = 0.350 

ER = 0.600 

ER = 0.500 

Schmidt e Lima 
(2002) 

Brasil Residencial 

Comercial 

Industrial 

1963 – 2000 Cointegração ND ER = 1.047 

EP = - 0.146 

Garcez e Ghirardi 
(2003) 

Bahia Residencial 1994 – 2000 Diversos      ER = 0.127 a 0.395 

     EP = - 0.066 a – 0.039 

Mattos (2005) Brasil Industrial 1974 – 2002  ER = 0.678 

EP = - 0.095 

ER = 1.588 

EP = - 0.489 

MQO ERr = 0.110  

EPr = - 0.133  

ERr = 0.553  

EPr = - 0.778 

MQ2E (VI) ND ERr = 0.881  

EPr = - 0.743 

Siqueira e 
Hollanda (2005) 

Nordeste – 
BR 

Residencial 

Comercial 

Industrial 

1970 – 2000 

VCE ND ERr = 1.429  

EPr = - 0.412 

Leite (2006) Brasil Agregado 1952 – 2005 VCE ND ER = 1.18 

EP = - 0.90 

Santos (2006) Campinas – 
SP 

Residencial 2005  ER = 0.252 ND 

Siqueira et. al 
(2006) 

Nordeste – 
BR 

Residencial 

Comercial 

Industrial 

1970 – 2003 MQO ND ER = 0.553 

EP = - 0.778 
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MQ2E (VI) ND ER = 0.900 

EP = - 0.742 

VCE ERr = 0.181  

EPr = - 0.298 

ERr = 1.400  

EPr = - 0.412 

MQOD ERr = 0.0127  

EPr = - 0.2078  

ERr = 0.6840  

EPr = - 0.6872       

Irffi ET. al (2009) Nordeste – 
BR 

Residencial 

Comercial 

Industrial 

1970 – 2003 

Mudança de 
regime 

ERr = 0.0426  

EPr = - 0.2696 

ERr = 0.8767  

EPr = - 0.5043 

ER = elasticidade renda; EP = elasticidade preço  

Verifica-se que na totalidade dos estudos analisados para o Brasil, no curto 

prazo, as elasticidades (preço e renda) são menores que a unidade, comportamento 

que se repete em parcela considerável dos estudos de longo prazo, com exceção 

para Modiano (1984), Schmidt e Lima (2002), Mattos (2005) e Leite (2006).  

Nos estudos internacionais, verifica-se também a inelasticidade da demanda por 

energia elétrica em relação à renda, caso contrário sendo identificados apenas nos 

estudos de Houthaker e Taylor (1970) e Houthaker et al (1973) que se referem aos 

Estados Unidos e utilizam dados bastante antigos (1947 a 1964 e 1960 a 1971, 

respectivamente) e Tariq et al (2009) e Sa´ad (2009), que estudam dados do 

Paquistão e da Coréia do Sul, respectivamente.  
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4. MODELO ECONÔMICO  

Partindo da Teoria Microeconômica, especificamente na Teoria do Consumidor, 

este trabalho analisa a demanda de energia elétrica residencial no Brasil. A teoria do 

consumidor postula que a unidade familiar escolha seu conjunto de bens a consumir, 

de modo a alcançar a utilidade máxima, dados os recursos disponíveis. Este 

problema de escolha pode igualmente ser visto como o de optar pelo conjunto de 

bens de menor custo, o qual atende a um nível mínimo de satisfação ou de utilidade. 

Ao estudar a demanda por eletricidade, é preciso considerar algumas 

particularidades conceituais importantes inerentes ao bem energia elétrica. 

Inicialmente, os indivíduos não consomem eletricidade como um bem, sua demanda 

existe a partir da necessidade de fazer um determinado aparelho elétrico ou uma 

determinada máquina funcionar. O simples consumo de energia elétrica não gera 

qualquer bem estar ao indivíduo, este é gerado a partir do funcionamento dos 

equipamentos elétricos. 

Além disso, este tipo de bem é ofertado e demandado segundo tarifas que 

variam por blocos de consumo. Logo, não há apenas um preço de equilíbrio, mas 

uma lista de preços, o que dificulta a especificação de suas demandas (para uma 

discussão detalhada sobre a utilização dos preços na demanda por eletricidade, ver 

[Taylor, 1975]). 

Como conseqüência dessa tarifação diferenciada, um dos pontos mais discutidos 

na literatura econômica, que aborda a demanda de energia elétrica, é a 

especificação da variável preço. Há autores que defendem a utilização do preço 

marginal, enquanto outros, o uso de preços médios. O preço marginal é o preço 

cobrado por unidade de consumo referente ao bloco onde recai a quantidade total 

consumida, enquanto o preço médio é obtido pela divisão do valor total pago pela 

quantidade total consumida (Silva, 2001). 

 4.1. Teoria do Consumidor 

A demanda por determinado bem ou serviço é influenciada por vários fatores. 

A teoria microeconômica baseia-se na maximização da utilidade do consumidor, 

dada uma restrição orçamentária que pode ser representada da seguinte forma: 

(4.1)  ( )tttntit

d

it ZpopYppfQ ,,,,...,=    com i=1,2,...,n   
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onde 
d

itQ é a quantidade consumida do bem i; ntit pp ,...,  são os preços dos diversos 

bens, incluindo o bem i em questão; tY  é a renda; tpop  é a população; tz são outros 

fatores e t é o tempo. 

De modo geral a teoria econômica sugere que sejam utilizados, além do 

preço do produto, os preços dos bens substitutos e/ou, complementares, o nível de 

renda, a população e outras variáveis de interesse específico. 

A forma geral representada pela equação (4.1) mostra a demanda de 

mercado por determinado bem, resultante da agregação das demandas individuais, 

em cada nível de preço. Os preços de outras mercadorias no modelo informam 

sobre a interdependência entre a mercadoria e as mercadorias substitutas ou 

complementares no consumo e servem para deslocar a curva de demanda por 

determinado bem para a direita ou para a esquerda de sua posição de origem. 

Já as variações nos preços do bem específico provocam deslocamentos ao 

longo da curva de demanda. O deslocamento em uma curva de demanda é 

explicado por alterações nas variáveis que afetam a demanda, exceto o próprio 

preço.  

Segundo Binger e Hoffman (1998), a utilidade é uma medida do nível de 

satisfação obtida pelo consumidor quando esse consome um bem. A restrição 

orçamentária a qual o consumidor está sujeito implica que a soma de todas as 

despesas com os vários bens por ele consumidos tem que ser menor ou igual à 

renda de que este dispõe. Sendo assim, a demanda de um bem i pode ser vista 

como resultado do seguinte problema microeconômico:

(4.2)  Maximizar ( )iXU     

(4.3)  sujeito a:  RXPXP nnii ≤+    

onde ( )iXU  é a função de utilidade do consumidor; iP  é o preço do bem i; nP  é o 

vetor de preços de todos os n bens consumidos; iX  é a quantidade consumida do 

bem i, nX  é o vetor de quantidades consumidas dos n bens; R  é a renda do 

consumidor; e (3) é sua restrição orçamentária. 

A solução deste problema é dada por: 

(4.4)  ( )tnii ZRPPfX ,,,=     
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em que a quantidade demandada iX  é função das variáveis iP , nP  e R , já 

definidas. 

As diversas combinações entre a quantidade demandada do bem i e o seu 

preço iP , mantendo-se constantes as variáveis nP  e R , dão origem à curva de 

demanda individual desse bem, que pode ser escrita como: 

(4.5)  ( )ZRPPfX nii ,,,=    

Essa curva mostra a quantidade do bem que o consumidor está disposto a 

adquirir, a cada nível de preço. Para obter a demanda de mercado pelo bem i, 

agrega-se as demandas individuais. Dessa forma, a demanda de mercado depende, 

além das variáveis que determinam a demanda individual, do número de 

consumidores desse bem e é dada por: 

(4.6)  ( ) ( )�� ===
=

nc

nini

nc

i

i

m

i ncRPPfRPPfXX ,,,,,
1

em que 
m

iX  é a quantidade demanda pelo mercado; nc é o número de 

consumidores e as demais variáveis seguem conforme definido anteriormente. A 

expressão (4.6) é a demanda agregada e demonstra o quanto o mercado está 

disposto a consumir, num determinado período, a cada nível de preço, ceteris 

paribus. Em geral, no caso de bens normais, existe uma relação inversa entre a 

quantidade demandada do bem e seu preço. Alterações nos fatores que influenciam 

a demanda, exceto o preço do bem, deslocam a curva de demanda para a esquerda 

ou para a direita. Alterações no preço do bem provocam deslocamentos ao longo da 

curva de demanda. 

A maximização da utilidade do consumidor, ou sua escolha ótima, ocorre no 

ponto de tangência da curva de indiferença com a sua linha orçamentária, que é a 

representação gráfica da restrição apresentada em (4.3), dadas determinasdas 

propriedades da função objetivo e restrições. 

Neste ponto, a inclinação da linha orçamentária, dada pela razão entre os 

preços dos dois bens, se iguala à inclinação da curva de indiferença. Em outras 

palavras, a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro (taxa 
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marginal de substituição), mantendo o mesmo nível de satisfação, se iguala à taxa a 

qual o mercado se dispõe a trocar um bem pelo outro.  

Variando-se o preço do bem X, mantendo-se as demais variáveis constantes, 

obtém-se as diversas escolhas ótimas do consumidor. Quando transportadas para 

um gráfico no qual a quantidade do bem X é apresentada como função de seu 

preço, são encontradas as quantidades demandadas a cada nível de preço dando 

origem à curva de demanda do bem X.  

 4.2. Elasticidade da Demanda 

Conhecida a curva de demanda, pode-se analisar o efeito das variáveis na 

quantidade demandada, através das elasticidades.  Muitas vezes há interesse em 

determinar a maneira como a quantidade demandada, seja de um bem, um serviço 

ou de um fator de produção, responde a alterações nas variáveis relacionadas a 

essa demanda. Através do conhecimento da elasticidade, o produtor pode, por 

exemplo, antecipar os efeitos que uma variação no preço teria sobre a quantidade 

consumida desse produto. 

O conhecimento das elasticidades no setor elétrico pode utilizado como 

instrumento de intervenção política no setor elétrico pode representar o me 

Um indicador de tal medida seria a inclinação da curva de demanda do 

produto. Entretanto, as unidades em que são medidos o preço e a quantidade 

exercem influência sobre a inclinação da curva de demanda. Por exemplo, se o 

preço do produto for medido em reais, a inclinação dessa curva seria cem vezes 

menor que se a medida fosse realizada em centavos. 

Uma medida, desenvolvida para resolver problemas como esse, que 

independe da unidade em que preço e quantidade são medidos, é a elasticidade. A 

elasticidade é, portanto, uma medida da sensibilidade da quantidade demandada em 

relação a uma determinada variável e é dada pela variação percentual da 

quantidade demandada dividida pela variação percentual da variável para a qual se 

deseja medir a sensibilidade da demanda.  

Segundo Binger e Hoffman (1998), a elasticidade, normalmente representada 

por ε , pode ser calculada da seguinte maneira: 

(4.7)  
q
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dx
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em que xε  é a elasticidade da demanda em relação à variável x  , q  é a quantidade 

demandada do bem em questão, e x  é uma variável que exerce influência sobre a 

demanda do bem, podendo ser o preço do próprio bem, o preço de um bem 

complementar ou substituto, a renda do consumidor, etc.  

O procedimento usual consiste em analisar o resultado obtido no cálculo de 

(4.7) em valor absoluto, ou seja, interpreta-se xε  em vez de xε . Se 1>xε , o bem 

em questão possui demanda elástica. Se 1<xε , diz-se que a demanda é inelástica. 

E se xε  for exatamente igual a 1, tem-se o que é denominado demanda de 

elasticidade unitária. 

É importante notar que, para o cálculo da elasticidade preço da demanda a 

partir de (4.7), deve-se atribuir valores para p  e q , que dependerão da posição, ou 

ponto, sobre a curva de demanda para o qual se deseja calcular a elasticidade. 

Portanto, essa elasticidade é conhecida como elasticidade no ponto e, em se 

tratando de uma função de demanda linear, varia de zero ( )0=xε , no ponto em que 

a curva de demanda toca o eixo horizontal, a infinito ( )∞=xε , no ponto em que a 

curva toca o eixo vertical. 

Entretanto, é possível que seja de interesse determinar a elasticidade preço 

da demanda não exatamente em um ponto, mas em um intervalo, ou arco, entre 

dois pontos. Por exemplo, entre os pontos A, onde a quantidade demandada é 1q , 

quando a variável p (preço) 1p , e o ponto B, onde a quantidade demandada 2q , 

quando p  assume o valor 2p . Para solucionar essa questão, utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

(4.8)  
12
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Ou seja, utiliza-se a média das variáveis q  e p , entre os pontos A e B, para 

determinar a elasticidade preço da demanda no arco AB. Por isso, esse processo dá 

origem ao que é conhecido como elasticidade no arco. 

A elasticidade-preço da demanda por determinado bem é dada pela variação 

percentual na quantidade demandada do bem em questão, dividida pela variação 
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percentual do seu preço; logo, pode-se dizer que é a resposta relativa da quantidade 

demandada às variações relativas do preço. 
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5. METODOLOGIA 

     5.1. MODELO ECONOMÉTRICO 

 A análise de microdados apresenta vantagens significativas para a análise 

econométrica que devem ser consideradas. O uso de informações desagregadas 

torna possível a análise de impactos de importantes variáveis demográficas que 

afetam o consumo. A informação detalhada do comportamento e tamanho das 

famílias tem a vantagem particular de permitir a estimação de um modelo que 

contemple famílias heterogêneas sobre as quais se pode aplicar a teoria de 

preferências. Como resultado, uma estimativa estatisticamente melhor da demanda 

pode ser obtida. Além disso, o grande número de famílias pesquisadas pela POF dá 

muitos graus de liberdade na estimação econométrica. 

  Ao estimar as elasticidades da demanda por energia elétrica, o uso de 

microdados ao nível de unidades de consumo (domicílios) é uma alternativa 

bastante usada para evitar o problema de agregação. Este procedimento, no 

entanto, pode ser dificultado por problemas de adequação dos modelos 

econométricos, particularmente quando alguns moradores declaram consumo zero 

ou deixam de prestar informações para um ou mais itens pesquisados. Diversos 

tipos de erro podem afetar os resultados das pesquisas. Alguns são possíveis de ser 

controlados, como, por exemplo, o erro amostral, que é controlado quando da 

definição do desenho e tamanho da amostra. Outros tipos, entretanto, surgem nas 

diversas fases da pesquisa e podem ser mais difíceis de contornar. Dentre estes, 

destacam-se os erros de não-resposta total ou parcial e os erros de resposta. 

Em função da complexidade da Pesquisa de Orçamentos Familiares, situações 

de dados incompletos associados à não-resposta ocorrem com relativa frequência. A 

ausência de resposta ocorre pela perda total ou parcial das informações de 

despesas ou rendimentos, de domicílios selecionados na amostra, motivada por 

diversos fatores, como, por exemplo, a falta de contato com os informantes e a falta 

de cooperação associada com a carga de informações a serem coletadas, com a 

amplitude do período a ser coletado, com a memória do respondente e outros 

(IBGE, 2004). 

No caso dos domicílios pesquisados aleatoriamente, havia a possibilidade de não 

responder a algumas questões, com isso, advém o viés potencial inerente a fazer 

inferências baseadas em amostras autosselecionadas. Isso representa uma fonte de 
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viés que pode levar a superestimar as elasticidades e gerar equações de regressão 

incorretas (Aigner & Ghali, 1989). 

 Tobin (1958) foi um dos primeiros a levantar questionamentos em relação à 

estimação consistente de modelos econométricos envolvendo amostras censuradas 

ou truncadas e possíveis vieses de seleção de dados. Em seguida alguns 

procedimentos gerais para tratamento desses problemas foram sendo 

desenvolvidos. Em particular, McFadden (1981), Amemiya (1981, 1984) e Hensher e 

Johnson (1981). Amostras censuradas ou truncadas são discutidas em Heckman 

(1976, 1979) e Amemiya (1973) e discussões de modelos com autosseletividade 

podem ser encontrados em Gronau (1974) Lee (1982). 

 5.1.1. Problema de seletividade amostral 

 Em geral os estudos sobre consumo trabalha-se os dados em sua forma 

logarítmica e, deste modo, as informações “zero” são eliminados da amostra, 

algumas vezes de forma incorreta.  

 A estimativa dos coeficientes é inconsistente quando apenas as respostas das 

famílias com dados de consumo positivo são usadas para estimar o comportamento 

de consumo por modelos de regressão por mínimos quadrados. A variável 

dependente (quantidade consumida de energia elétrica) é zero se as famílias não 

apresentam valores positivos como resposta. O zero representa, neste caso, a 

variável censurada por uma variável latente não observada. 

 A origem do viés está em desconsiderar que os domicílios que respondem e os 

que não respondem à questão fundamental sobre a quantidade consumida de 

eletricidade) podem diferir em características econômicas e demográficas, que 

podem refletir diferenças em preferências não observadas. 

 O viés gerado nesse caso pode ser considerado um viés de autosseleção 

porque uma simples comparação ignora como os agentes divergem em sua decisão 

do quanto prestar de informação à pesquisa. O problema surge quando os efeitos de 

uma decisão particular são confundidos com os efeitos de uma segunda decisão que 

se constitui do quanto consumir de eletricidade. 

 Para evitar o viés é necessário especificar um modelo que descreva como a 

demanda por energia e a decisão de prestação de informações são 

simultaneamente induzidos por características observáveis e não observáveis dos 

indivíduos. 
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 Algumas análises sugerem técnicas de dois estágios para tratar o problema de 

autosseleção. Os elementos metodológicos dessa abordagem aprimorada foram 

apresentados por Heckman (1974,1979). O procedimento de Heckman (1979) visa 

reduzir ou eliminar este problema: no primeiro estágio, as decisões de autosseleção 

são descritas usando modelos de escolha probabilística. No estágio seguinte, as 

probabilidades previstas são incorporadas ao modelo e passam a ser analisadas 

para corrigir a autosseleção. Dessa forma, inicialmente especifica-se o modelo com 

as equações de participação e então incorpora-se essas probabilidades à equação 

demanda. 

 O procedimento proposto por Heckman (1979) é composto por dois estágios. 

O primeiro se refere à estimativa sobre a decisão de participação na pesquisa com 

respostas válidas. Para esta estimativa será utilizado um modelo discreto Probit. O 

procedimento em dois estágios segue os seguintes procedimentos:  

i) Considerar a estimação de um modelo Probit para a quantidade de 

eletricidade consumida (levando em conta, portanto, uma amostra com todas 

as famílias: as que responderam e as que não responderam a essa questão), 

a partir da qual se pode obter a razão inversa de Mills para cada ponto da 

amostra;  

ii) Considerar a estimação por mínimos quadrados de uma equação de retorno 

para a amostra de famílias respondentes que inclua como regressor adicional 

a razão inversa de Mills.  

 5.1.2. Modelo normal bivariado 

 O modelo bivariado foi aqui adotado devido ao problema de erro de 

aleatoriedade da amostra, fato que geralmente ocorre quando há problema de 

seletividade amostral, neste caso derivador da expressiva quantidade de não 

respostas na composição da base de dados. Numa situação como está há um viés 

de seleção da amostra, o que pode ser corrigido pelo método de Heckman (1979) 

para dados censurados. 

No caso específico deste estudo, em que se pretende fazer uma análise das 

despesas de consumo das famílias, muitos informantes declaram não ter despesa 

com determinado item de consumo. Entretanto, este item pode de fato não ter sido 

demandado no período da pesquisa por uma impossibilidade da família fazer uso do 
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bem por diversos motivos (indisponibilidade do bem, dificuldades em custear o 

consumo, etc.) ou simplesmente não haver sido disponibilizada a informação por 

desinteresse em participar da pesquisa por parte dos responsáveis pelo domicílio. 

 Considerando iy  a quantidade consumida de eletricidade do ith  domicílio: 

(5.1)  iii uxy += β'      

onde ix  é um vetor de características dos moradores  e domicílios e iu  agrega 

componentes aleatórios distribuídos independentemente de ix . 

 Para essas amostras que envolvem respostas voluntárias, a equação (5.1) 

não captura todas as informações que poderiam ser obtidas se todos os domicílios 

pesquisados estivessem na amostra final como respondentes. A decisão do 

domicílio em não responder gera perda de algumas observações e se essa decisão 

está correlacionada com a decisão de consumo descrita acima, inferências em (5.1) 

pode ser enganosas. Como descrito na literatura existente de modelos truncados,

censurados e autosselecionados, importantes vieses e inconsistências nas 

estimativas de β  podem ocorrer se não forem considerados na especificação do 

modelo. 

 A regressão (5.1) é uma representação incompleta do comportamento dos 

consumidores. Ela apenas descreve o comportamento dos domicílios cuja 

informação foi considerada. Entretanto, para completar o modelo é preciso 

descrever o estágio no qual a informação disponível foi selecionada. Para 

caracterizar a resposta do consumidor à questão quantidade de energia consumida 

é apropriado assumir que uma resposta válida (valores reais maiores que zero) é 

influenciada pelas preferências e características dos consumidores e domicílios. 

 Definindo 2y como a variável de interesse, o modelo de seleção bivariado 

admite que: 

(5.2)  
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 Neste modelo, o 2y é observado apenas quando 0*

1 >y , e não há informação 

disponível para 2y , quando 0*

1 ≤y . Assim, é possível especificar um modelo linear 

com erros aditivos para variáveis latentes, como mostrado em (5.3): 
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(5.3)   11

'

1

*

1 εβ += xy

22

'

2

*

2 εβ += xy       

 O problema em estimar 2β  surge do fato de 1ε  e 2ε podem estar 

correlacionados, neste caso os estimadores de MQO ficam inconsistentes. 

Entretanto a expressão da média condicional pode ser empregada na estimação por 

maximaverossimilhança (ML). No modelo onde apenas os valores positivos de 

2y são utilizados: 

[ ] [ ]00, 11

'

122

'

2

*

12 >++=> εβεβ xxEyxyE

(5.4)  [ ] [ ]1

'

1122

'

2

*

12 0, βεεβ xExyxyE −>+=>      

Se os erros forem independentes, [ ] 02 =εE  e os estimadores de MQO são 

consistentes. Para obter [ ]1

'

112 βεε xE −> quando 1ε  e 2ε são correlacionados 

emprega-se o procedimento descrito por Heckman (1979), no qual: 

(5.5)  ξεσε += 1122         

em que a variável ξ é independente de 1ε . 

 Aplicando (5.4) na média truncada dada por (5.5) e dado que ξ e 1ε  são 

independentes, tem-se que: 
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 Neste caso o viés de seleção é similar ao descrito no modelo Tobit simples, 

ou seja: 

(5.7)  [ ] )(0, 1

'

1122

'

2

*

12 βλσβ xxyxyE +=>       

 Onde ( ) ( ) ( )zzz Φ= φλ é o inverso de Mills e produz a variância truncada dada 

por: 
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(5.8)  [ ] ( ) ( )( )1

'
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'

11
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1

2

12

2

2
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12 0, βλββλσσ xxxyxyV +−=>     

 A esperança condicional da variável observada 2y nas variáveis não 

observadas 
*

1y e 
*

2y produz: 

  [ ] [ ]*

122 , yxyExyE =

(5.9)  [ ] [ ] [ ] [ ]0,0Pr00Pr *

22

*
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*
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'

12 βφσββ xxxxyE +Φ=

 Onde a última linha utiliza (5.7) e o fato de ( ) ( ) ( )zzz Φ= φλ . E a variância 

censurada é heterocedástica. 

  O modelo de viés de seleção bivariado com erros normais é teoricamente 

identificado sem qualquer restrição. Em particular os mesmos regressores podem 

aparecer nas equações para 
*

1y e 
*

2y . (Cameron e Trivedi, 2005). Como, neste caso 

em análise não há razão para diferenciar as variáveis explicativas no modelo de 

seleção e no modelo de interesse, elas são replicadas. 

 5.1.3. Aplicação do modelo5

A variável de interesse neste estudo é a quantidade consumida de energia 

elétrica pelas famílias brasileiras. Na análise das informações disponíveis surge um 

problema decorrente do fato que 4708 famílias, cerca de 30% da amostra 

pesquisada, não disponibilizaram informações sobre o consumo de eletricidade no 

período, por isso, a função demanda residencial por eletricidade baseia-se numa 

especificação bivariada do modelo de seleção da amostra: um resultado binário para 

a disponibilidade de informação sobre a demanda por energia elétrica residencial e 

outro que reflete o nível de demanda. Logo, para cada família Ni ,...,2,1= , o modelo 

caracteriza dois processos estocásticos que determinam a probabilidade de resposta 

sobre a demanda por eletricidade, 
*

1iy , na amostra total (equação resposta) e o nível 

                                                          
5
  Neste modelo, a autoseleção foi testada observando-se a correlação entre os desvios do 

modelo regressão (1) e os desvios da equação de seleção (2). Tendo sido identificada correlação, 
dadas as variáveis exógenas, concluiu-se que, como descrito em Aigner & Ghali (1989), as 
estimativas tradicionais por mínimos quadrados são viesadas e inconsistentes. 
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condicional de demanda residencial, 
*

2iy , na amostra selecionada que dispõe de 

informações (equação demanda). O modelo pode ser especificado como: 

( )654321

*

1

*

1 ,,,,, xxxxxxyy ii =

(5.10)  ( )7654321

*

2

*

2 ,,,,,, xxxxxxxyy ii =

onde as variáveis explicativas ( )7654321 ,,,,,, xxxxxxx  são o logaritmo natural da 

renda, o número de moradores, número de cômodos do domicílio, a idade, gênero e 

anos de estudo do chefe da família. As tabelas abaixo mostram as estatísticas 

descritivas e as definições dessas variáveis observadas: 

Tabela 5.1: Estatísticas descritivas – POF 2002-2003 

Média 
Desvio 
padrão 

Coef.de 
Variação Mínimo Máximo 

Quantidade de energia consumida 
(kWh) 152,76 352,02 2,30 0,00 19998,00

Valor da energia consumida (R$) 47,07 61,74 1,31 1,09 660,00

Quantidade de moradores 3,73 1,87 0,50 1,00 18,00

Número de cômodos 5,80 2,41 0,42 1,00 30,00

Renda (R$) 1855,35 4188,28 2,26 13,28 385250,67
Valor mínimo gasto com alimentação 
(R$) 432,39 382,14 0,88 0,00 7000,00

Relação gasto com alimentação e renda 0,48 0,59 1,22 0,00 22,59

Anos de estudo do chefe do domicilio 6,45 4,79 0,74 0,00 17,00

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 5.2: Estatísticas descritivas – POF 2008-2009 

Média 
Desvio 
padrão 

Coef. de 
Variação Mínimo Máximo 

Valor da despesa com eletricidade (R$) 64,93 65,32 1,01 0,01 2400,00

Quantidade de moradores 3,35 1,67 0,50 1,00 20,00

Número de cômodos 6,00 2,23 0,37 1,00 26,00

Renda (R$) 2489,39 3608,73 1,45 0 117219,20

Idade do chefe da família 47,07 15,78 0,34 13 104

Anos de estudo do chefe do domicilio 7,03 4,72 0,67 0 15,00

Fonte: Elaboração própria. 

Não é possível observar 
*

1iy , mas é possível saber quando ele é maior que zero. 

Consequentemente, o objeto da observação é ( )01 *

11 >= ii yy , em que 1( ) indica que 

a unidade de consumo (família) ith  disponibilizou informações sobre sua demanda 

de eletricidade e zero, caso contrário. 

 O modelo pode ser desenvolvido no contexto da distribuição conjunta se 

( )*

2

*

1 , ii yy , assumindo uma distribuição normal bivariada ),,,,( 212

'

21

'

1 ρσσββ ii xxBVN . 
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Em que 21 ,σσ e ρ são os desvios padrão das distribuições marginais de 
*

1iy  e 
*

2iy  e 

o coeficiente de correlação entre 
*

1iy  e 
*

2iy , respectivamente. Se não há restrições 

nos parâmetros, pode-se usar 11 =σ  e σσ =2  para identificação sem perda de 

generalidade (Amemiya, 1984). Além disso, 
*

1iz  e 
*

2iz são σ*

1iu  e σ*

2iu , 

respectivamente, a distribuição conjunta de ( )*

2

*

1 , ii zz seguindo uma distribuição 

normal bivariada ),1,1,0,0( ρBVN . 

 Para testar os dados para viés de seleção de amostra, modelos univariados 

foram também testados. Nos modelos univariados, as equações resposta e 

demanda são estimadas separadamente pelo método probit convencional e mínimos 

quadrados, respectivamente. Em outras palavras, os termos de erro das duas 

equações são considerados não correlacionados. Os coeficientes dos modelos 

univariados podem apresentar viés quando os termos de erro entre as equações são 

correlacionados. Neste caso, o modelo de seleção de amostra foi empregado para 

retificar os problemas de viés da amostra. 

 5.1.4. Descrição das variáveis  

As variáveis de controle empregadas na estimação são de três tipos: 

socioeconômicas, características dos domicílios e características dos moradores. A 

seguir são apresentadas as variáveis estudadas: 

 5.1.4.1. Variáveis Socioeconômicas 

• Quantidade de energia elétrica consumida = quantidade, em kWh, de 

energia consumida, representado pela última conta. 

• Renda familiar = Identifica o valor em reais do rendimento bruto total 

mensal da unidade de consumo. O rendimento total é obtido através do 

somatório dos rendimentos brutos monetários de todos os moradores da 

unidade de consumo, obtidos através do trabalho, transferências, outros 

rendimentos e do saldo positivo da movimentação financeira, acrescido da 

parcela relativa aos rendimentos não-monetários da unidade de consumo. 

Espera-se uma relação positiva entre as variáveis, quanto maior for a 

renda familiar, maior o consumo de energia elétrica. 
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• Valor de energia elétrica consumida = valor em reais da última conta 

informada pela família. Relação positiva já que esta reflete o valor pago 

pela quantidade consumida; 

• Unidade da federação: Identifica a unidade da federação de localização do 

domicílio. A princípio não há um comportamento esperado para esta 

variável. 

• Posse de diversos aparelhos elétricos (freezer, geladeira, liquidificador, 

aspirador de pó, ferro elétrico, lavadora de roupas, tv em cores, tv preto e 

branco, conjunto de som, gravador e toca fitas, videocassete, dvd, ar 

condicionado, ventilador e circulador de ar, secador de cabelos, 

microcomputador, forno de microondas, toca a disco laser). Em geral 

espera-se que quanto maior a disponibilidade de aparelhos elétricos no 

domicílio, maior seja o consumo de eletricidade. A literatura é clara quanto 

à expectativa em relação a essa variável, quanto maior a disponibilidade 

de equipamentos elétricos, maior deverá ser o consumo de eletricidade 

das famílias. 

• Percentual da renda gasto com alimentação = variável que relaciona os 

valores gastos com alimentação e o total da renda familiar. A princípio 

espera-se uma relação negativa desta variável, haja vista quanto maiores 

os gastos com alimentação proporcionalmente à renda, menor a 

disponibilidade financeira para o consumo de outros bens como a energia 

elétrica. 

5.1.4.2. Variáveis características dos domicílios: 

• Tipo de domicílio = identifica o tipo de domicílio em relação à construção 

do imóvel, classificado em: casa não rústica, casa rústica, apartamento, 

cômodo.  

• Tamanho do imóvel: identifica o total de cômodos existente no domicílio. 

Supõe-se uma relação positiva entre as variáveis, que quanto maior o 

número de cômodos, maior o consumo total da unidade de consumo com 

o bem eletricidade. 
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  5.1.4.3. Variáveis características dos moradores:

• Quantidade de moradores do domicílio = identifica o número total de 

moradores no domicílio. Supõe-se uma relação positiva entre as variáveis, 

que quanto maior o número de moradores, maior o consumo total da 

unidade de consumo com o bem eletricidade. 

• Idade do chefe da família = idade do chefe do domicílio, em anos 

completos Não há uma expectativa em relação a esta variável, embora 

alguns estudos tenham mostrado uma relação negativa. 

• Gênero do chefe da família = variável dummy definida como 1 se o chefe 

da família for do gênero masculino e zero, se for do gênero feminino. Sem 

expectativa definida obre o comportamento da variável. 

• Anos de estudo do chefe do domicílio = indica o número de anos de 

estudo do chefe do domicílio. Embora não haja na literatura uma definição, 

espera-se que quanto maior o nível de escolaridade do chefe do domicílio, 

maiores as condições de utilização racional da eletricidade. 

• Chefe da família idoso = variável dummy definida como 1 se o chefe da 

família for maior de 60 anos de idade e zero, caso contrário. Alguns 

estudos revelam que o consumo de eletricidade cai caso o chefe da 

família seja idoso. 

• Proporção de moradores maiores de 18 anos com pelo menos ensino 

médio completo = indica a proporção de moradores fora da idade escolar 

que tenham, ao menos, concluído o ensino médio. Espera-se relação 

positiva desta variável, quanto maior o nível de escolaridade da família 

como um todo, maiores os esclarecimentos sobre o uso racional da 

eletricidade. 

• Proporção de idosos da residência = relação entre o número de idosos e o 

total de moradores da família. Espera-se uma relação positiva com o 

número de idosos na família, são moradores que em geral têm vida mais 

sedentária e estariam por mais tempo em casa, consumindo mais 

eletricidade. 
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5.2. PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES - POF 

Neste trabalho são analisados microdados socioeconômicos e demográficos, 

assim como informações do consumo de energia elétrica obtidos através da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE em suas versões 2002-2003 e 

2008-2009.  

A Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF visa mensurar as estruturas de 

consumo, dos gastos e dos rendimentos das famílias e possibilita traçar um perfil 

das condições de vida da população brasileira a partir da análise de seus 

orçamentos domésticos. É uma pesquisa domiciliar por amostragem que investiga 

informações características dos domicílios, das famílias, dos moradores e, 

principalmente, dos seus respectivos orçamentos. Além das informações referentes 

à estrutura orçamentária, várias características associadas às despesas e 

rendimentos dos domicílios e famílias são investigadas, viabilizando o 

desenvolvimento de estudos sobre a composição dos gastos das famílias segundo 

diversos enfoques (IBGE, 2004). 

As informações sobre o consumo de energia elétrica das famílias passaram a 

fazer parte da POF a partir da versão 1995-96, ou seja, são disponibilizadas 

atualmente em três períodos de tempo (1995-96, 2002-2003 e 2008-2009). Co 

mo, apesar disso, houve mudanças metodológicas expressivas na pesquisa (a 

partir da versão 2002-2003 a abrangência territorial foi ampliada) optou-se por 

utilizar os dados em corte transversal como alternativa à construção de um 

micropainel de dados referente às duas últimas versões. 

A utilização dos microdados nas duas versões da pesquisa nos permite apenas 

algumas comparações intertemporais, pois as variáveis críticas deste estudo estão 

presentes em apenas uma versão da pesquisa. Na POF 2002-2003 está 

disponibilizada a informação sobre a quantidade consumida de eletricidade das 

famílias pesquisadas, embora não seja possível trabalhar com valores monetários 

(apenas 3% dos domicílios pesquisados apresentam a informação de valor pago 

pela energia elétrica). Já na POF 2008-2009 este dado está presente em mais de 

90% dos domicílios pesquisados, mas deixa de ser informada quantidade consumida 

em kwh pelas famílias, razão pela qual as estimativas deixam de ser comparáveis 

entre si. 

Na POF 2002-2003 a amostra constituiu-se de 15.904 domicílios urbanos em 

todo o país, caracterizando uma média de 3,73 indivíduos por domicílio. Como as 



66

informações de gastos estão disponíveis apenas para as famílias, enquanto as 

informações socioeconômicas e de renda são disponibilizadas para os indivíduos, a 

unidade de análise adotada foi o domicílio. Da mesma forma, na versão 2008-2009 

foram pesquisados 42.948 domicílios urbanos, com média de 3,39 moradores por 

domicílio. 

O universo investigado pelas POFs representa a população brasileira no período 

das pesquisas, uma vez que estas abrangem os 27 estados brasileiros, sendo 

contempladas tanto áreas urbanas como rurais. Os dispêndios foram pesquisados 

por meio de três instrumentos de coleta: dois questionários de despesa e uma 

caderneta de despesa coletiva. Os dois questionários abrangeram as despesas 

coletivas e individuais, cujas coletas se processaram pela recuperação dos gastos. 

Para propiciar a estimação de orçamentos familiares que contemplem as 

alterações a que estão sujeitos ao longo do ano, as despesas, as quantidades de 

bens adquiridos e os rendimentos, a pesquisa teve a duração de 12 meses (nos 

períodos compreendidos entre julho/2002 - junho/2003 e maio/2008 – maio/2009). 

Dessa forma, combinando um período de coleta de 12 meses com períodos de 

referência de até 12 meses, para alguns itens de despesa bem como os 

rendimentos, as informações estão distribuídas em um período de 24 meses. Para 

evitar problemas devido a mudanças absolutas e relativas nos preços ao longo do 

período de realização da pesquisa, todas as informações monetárias foram 

valoradas a preços de uma determinada data, neste caso, 15 de janeiro de 2003 e 

15 de janeiro de 2009. 

Neste trabalho as famílias foram divididas em decis, segundo seu rendimento. 

A categoria “sem rendimento” foi incluída na primeira classe, conforme tabela 5.2.1 :    
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Tabela 5.2.1: Classes de rendimento – POFs 2002-2003 e 2008-2009 

Classes de renda 2002/2003 2008/2009 

Renda_1 De 0,00 até 287,87 De 0,00 até 535,99 

Renda_2 De 287,88 até 420,39 De 536,00 até 746,32 

Renda_3 De 420,40 até 560,14 De 746,33 até 967,64 

Renda_4 De 560,15 até 714,41 De 967,65 até 1188,85 

Renda_5 De 714,42 até 922,16 De 1188,86 até 1463,02

Renda_6 De 922,17 até 1205,33 De 1463,03 até 1833,00 

Renda_7 De 1205,34 até 1641,36 De 1833,01 até 2364,54 

Renda_8 De 1641,37 até 2385,95 De 2364,55 até 3217,08 

Renda_9 De 2385,96 até 4119,03 De 3217,09 até 5141,38 

Renda_10 Mais de 4119,03 Mais de 5141,39 

                        FONTE: Elaboração própria 

 5.2.1. Perfil dos domicílios 

Os dados analisados referem-se ao Brasil, divididos em regiões geográficas 

conforme descrito no gráfico 5.1. É possível verificar uma concentração entre os 

domicílios pesquisados na região Nordeste, com 6531 famílias, atingindo 41% da 

população pesquisada. Entre as demais regiões, a de menor representatividade é a 

Sul, com 1207 respondentes, o que representa 8% da população pesquisada.  

 Para os anos 2008-2009, verifica-se uma concentração entre os domicílios 

pesquisados nas regiões Nordeste e Sul, com 14828 e 11440 famílias, 

respectivamente, o que representa 61% da população pesquisada. Entre as demais 

regiões, a de menor representatividade é a Sudeste, com 5148 respondentes, 

representando apenas 12% da população pesquisada. 

 Constata-se que as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste perderam 

participação no total de famílias pesquisadas, enquanto as regiões Sul e Sudeste 

tiveram sua participação relativa aumentada na nova versão da pesquisa. 
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Gráfico 5.1: Distribuição dos domicílios pesquisados por região geográfica e decis de 

renda. 

 5.2.2. Condições socioeconômicas 

 Entre as condições socioeconômicas, foram verificados o tipo de moradia, a 

origem da energia elétrica e o tamanho das residências, caracterizado pela 

quantidade de cômodos.  

Sobre o tipo de moradia, foi verificada uma mudança metodológica na 

pesquisa, que na versão 2002-2003 diferenciou os domicílios em casa rústica e casa 

não rústica, enquanto na versão 2008-2009, considerou apenas o tipo de moradia 

casa agregado.  
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Segundo os dados da pesquisa em todas as faixas de renda o tipo de 

domicílio característico no país é a casa. Merecendo destaque o fato de a 

preferência por apartamentos crescer à medida que aumenta a renda (Gráfico 5.2). 

O cômodo é o tipo de moradia característico das classes de menor renda.  

É possível ainda perceber uma mudança de característica entre as duas 

versões da pesquisa: Nas quatro primeiras faixas de renda houve um crescimento 

do número de domicílios pesquisados caracterizados por apartamentos, enquanto 

no mesmo período as famílias de maior renda (três classes de renda superiores), a 

proporção de casas pesquisadas apresentaram aumento. 

Gráfico 5.2: Distribuição dos domicílios pesquisados por tipo de moradia 

geográfica e decis de renda. 
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Na primeira versão da pesquisa, a origem da energia elétrica consumida, foi 

questionada e constatou-se que quase a totalidade dos domicílios pesquisados 

utilizam energia proveniente da companhia local (98,7%), embora tenham sido 

identificados casos de consumo de energia gerada no próprio estabelecimento 

(0,1%) e de outros produtores (0,2%). Identificou-se ainda a não utilização de 

energia elétrica em 169 domicílios pesquisados, o que representa 1,1% da 

população em análise. Já na versão 2008-2009, todos os domicílios que 

apresentaram resposta para a questão informaram ter energia elétrica proveniente 

da companhia de distribuição. (Tabela 5.2.2.1).  

   

  Tabela 5.2.2.1: Origem da EE 

 Origem da EE 2002-2003 % 2008-2009 % 

Companhia de energia elétrica 15698 98,7 . 40064 93,3 .

Outros produtores de energia 24 0,2 . - - 

Próprio 13 0,1 . - - 

Não tem 169 1,1 . - - 

Não informado - - . 2884 6,7 .

Total 15904 100 . 42948 100 .

   

     

 A quantidade de cômodos do domicílio também foi questionada, identificando 

que a grande maioria dos domicílios pesquisados apresenta entre 4 e 9 cômodos 

(80% e 85% respectivamente, para as versões 2002-2003 e 2008-2009), embora 

tenham sido identificados um número expressivo de domicílios com até 3 cômodos 

(13% e 9% do total) e (7% e 7% do total) com mais de 10 cômodos.  

 Conforme pode ser visto no gráfico 5.3, o número de cômodos do domicílio 

também é uma variável que se relaciona com a renda. Os domicílios com maior 

renda tendem a apresentar maior quantidade de cômodos.  

É possível perceber que parte das famílias de menor renda que morava em 

domicílios de até 3 cômodos passaram a habitar domicílios maiores.  Identificou-se 

também que a grande maioria dos domicílios pesquisados entre 2008-2009 

apresenta entre 4 e 9 cômodos (85%), embora tenham sido identificados 3717 

domicílios (9% do total) com até 3 cômodos e 2816 domicílios (7%) com mais de 10 

cômodos.  
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Gráfico 5.3: Distribuição dos domicílios pesquisados por número de cômodos do 

domicílio e decis de renda. 

A quantidade de moradores por domicílio foi investigada e identificou-se que a 

grande maioria dos domicílios pesquisados apresentam entre 2 e 6 moradores (84% 

e 85%, respectivamente), embora seja expressiva a participação de domicílios com 

apenas 1 morador: 9%  e 11% do total pesquisado e com mais de 7 moradores: 7% 

e 4%, nas duas versões da pesquisa. 

É possível identificar a tendência de redução no tamanho das famílias ao 

longo do tempo, os domicílios com apenas 1 morador tiveram crescimento de 2 
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pontos percentuais e as famílias de 2 ou 3 moradores apresentaram crescimento 

ainda mais expressivo (8%). Em contraposição, as famílias mais numerosas (com 

mais de 6 moradores) passaram de 7% para 4% do total de famílias pesquisadas. 

Gráfico 5.4: Distribuição dos domicílios pesquisados por número de 

moradores e decis de renda. 

Conforme pode ser visto no gráfico 5.4, não se pode inferir uma relação direta 

entre a renda e a quantidade de moradores no domicílio, haja vista que em todas as 

faixas de renda pesquisadas, os domicílios apresentarem uma distribuição 

semelhante. Pode-se destacar os dois decis de renda mais baixa, em que mais de 

20% dos domicílios pesquisados apresenta apenas 1 morador entre 2008 e 2009. 
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 5.2.3. Perfil dos chefes de família 

O perfil dos moradores foi levantado e analisadas informações como idade, 

gênero e escolaridade do chefe da família, além da presença de chefes de família 

idosos.  

A maior parte dos chefes de família apresenta idade entre 25 e 60 anos, 

concentrando 74% da população pesquisada, embora haja uma expressiva 

quantidade de chefes idosos (acima dos 60 anos).  

A análise da evolução de uma pesquisa para a outra mostra uma redução 

expressiva dos chefes de famílias com idade acima dos 81 anos, ao mesmo tempo 

em que foi expressivo o número de famílias cujos chefes eram menores de 25 anos. 

O gráfico 5.5 mostra uma tendência à diminuição dos chefes idosos de uma 

pesquisa para a outra, ao mesmo tempo em que surgem mais expressivamente 

famílias cujos chefes são jovens de até 25 anos, sendo mais numerosos entre as 

famílias de renda mais baixa. 

 Em relação ao nível de renda, é possível identificar que nos decis de renda 

mais baixa predominam os chefes de famílias entre os 41 e 60 anos na pesquisa de 

2002-2003. Já na POF 2008-2009 foram identificados mais chefes de família jovens 

principalmente entre os decis de renda mais baixos.  
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Gráfico 5.5: Distribuição dos domicílios pesquisados por idade do chefe da 

família e decis de renda. 

Em relação gênero do chefe da família, identificou-se que a grande maioria 

dos domicílios pesquisados têm como chefe de pessoas do gênero masculino, 

embora haja uma expressiva diminuição na segunda versão da pesquisa.  

Na primeira pesquisa pode-se destacar os dois decis de renda mais elevada, 

em que mais de 75% dos chefes de família eram homens. Essa constatação é 

observada em qualquer nível de renda, embora as famílias de renda mais baixa 

apresentem maior participação de pessoas do gênero feminino como chefes de 

família. 
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O predomínio dos homens como chefes de família torna-se menos evidente 

na segunda versão da pesquisa, principalmente entre os decis de renda mais 

baixos, em que cerca de 45% dos chefes são mulheres, tendêncianãoc confirmada à 

medida que aumenta o rendimento familiar. 

Gráfico 5.6: Distribuição dos domicílios pesquisados por gênero do chefe da família 

e decis de renda. 
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Quanto à escolaridade dos chefes de família, em sua maioria frequentaram 

até o ensino fundamental. Verifica-se ainda um aumento dos chefes de família que 

frequentaram o ensino fundamental II (de 5 a 8 anos de estudo) na última versão da 

pesquisa. 

É possível perceber uma redução dos chefes de família sem escolaridade (0 

anos de estudo), na versão 2008-2009 da pesquisa em relação à versão anterior. 

Esta tendência é verificada nos decis de renda mais baixa. Interessante notar que 

entre as famílias de maior renda, o comportamento se inverte, apresentando mais 

chefes de família sem escolarização.  

Uma outra tendência que merece menção refere-se aos chefes de família 

com nivel de escolaridade entre 1 e 4 anos. Se em 2002-2003 estes representavam 

cerca de 40% das famílias no primeiro decil de renda, em 2008-2009 este número 

cai para menos de 5%, tornando-se quase inexistente entre os decis mais elevados. 

Tendo saído desta classe de escolarização, esta população migrou para o grupo 

imediatamente superior, entre 5 e 8 anos de estudo. Parcela que cresceu de 23% da 

população pesquisada para 59%.  

Quando relacionados à renda, os dados mostram que os anos de estudo têm 

uma relação direta com a renda familiar. As famílias cujos chefes têm maior 

escolaridade apresentam renda maior, destaque para as famílias cujos chefes 

possuem mais de 11 anos de estudo, em que 45% dessas famílias estão no último 

decil de renda familiar (em 2008-2009) e 55% em 2002-2003. Na menor decil de 

renda, 27% dessas famílias têm chefes com nenhuma escolaridade e 21% têm entre 

1 e 4 anos de estudo em 2002-2003 e 2008-2009, respectivamente. 
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Gráfico 5.7: Distribuição dos domicílios pesquisados por escolaridade do chefe da 

família e decis de renda. 

 5.2.4. Consumo de energia elétrica 

 A partir da análise das informações disponíveis, verifica-se que a maior parte 
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condizente com o verificado em EPE (2008) que registra um consumo médio de 97 

kWh/mês. 

     Tabela 5.2.4.1: Quantidade consumida de EE 

 Quantidade EE consumida 2002-2003 % 

Até 50,00 kWh 2071 13,0

De 50,01kWh até 100,00 kWh 3289 20,7

De 100,01kWh até 150,00 kWh 2283 14,4

De 150,01kWh até 200,00 kWh 1338 8,4

De 200,01kWh até 300,00 kWh 1216 7,6

De 300,01kWh até 500,00 kWh 676 4,3

De 500,01kWh até 1000,00 kWh 272 1,7

Acima de 1000,00 kWh 1933 12,2

Não informado 2826 17,8

Total 15904 100

  

 5.2.5. Despesas com energia elétrica 

As despesas familiares com eletricidade estão disponíveis para 92% dos 

domicílios pesquisados, verificando que a maior parte das famílias (60%) apresenta 

despesas entre R$ 10,01 e R$ 80,00, o que representa entre 2% e 19% do salário 

mínimo da época. 
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Gráfico 5.8: Valor da energia consumida- 2008-2009 (R$) 

Considerando o total de gastos com alimentação em relação à renda familiar, 

percebe-se que 22% da população pesquisada realiza despesas com alimentação 

de até 20% de sua renda total. E cerca de 9% da população realizou despesas com 

alimentação em valores além do que receberam no período (Gráfico 5.9). 
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6. ESTIMAÇÃO 

 6.1. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 

 Os resultados das estimações utilizando os dados de 2002-2003, que tem 

como variável explicada a quantidade de eletricidade consumida (em kWh), são 

apresentados na tabela 6.1: 

Observando que no modelo MQO são consideradas apenas as observações 

em que houve resposta à questão sobre a quantidade de energia consumida no 

domicílio, neste caso, as 11196 famílias, enquanto no modelo bivariado de Heckman 

a variável dependente é igual a um se o domicílio apresentou resposta válida para a 

questão sobre a quantidade de eletricidade consumida e zero em caso contrário. 

   Tabela 6.1 – Ajuste dos modelos MQO e bivariado – POF 2002-2003. 

VARIÁVEL MQO HECKMAN 

Constante 
��������������������������������������������

	�
���
�	�
���
�	�
���
�	�
���
�����

�����������
����������
����������
����������
�������

	���������	���������	���������	�������������

Tipo_moradia1 (casa não rústica) 
���
���

	��������

�
���
���

	����������

Tipo_moradia2 (casa rústica) 
�������

	�����
��


������
�

	�������
��

Tipo_moradia3 (apartamento) 
�������

	��������

������

	����������

Número de cômodos 
������

	�������

��������

(�������) 

Quantidade de moradores 
�
��

	���
���

�����
���

(��������) 

Gênero do chefe do domicilio  

(1 – Masc / 2 – Fem) 

��������������������������������

	������	������	������	����������

����������������������������������������

	�������	�������	�������	�����������

Idade do chefe do domicílio 
��������������������

	�����	�����	�����	���������

��������������������������������������������

(��

���

���

���

�) 

Chefe idoso 
�������
��������
��������
��������
���������

	������	������	������	����������

������������
�����������
�����������
�����������
�������

	��������	��������	��������	������������

Anos de estudo 
������

	�������

���
����

(��������

Renda 
��

	����

�����

	��
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Valor mínimo gasto com alimentação 
����

	����

����������������������������������������

	�������	�������	�������	�����������

Relação gasto com alimentação e renda 
������

	�������

��
������

	�������
��

Freezer – qtde. 
����������������������������������������

	��
��	��
��	��
��	��
������

���������
����������
����������
����������
�����

(��
�������
�������
�������
�����) 

Geladeiras – qtde. 
���
���

	�����

��������
�

(��
����) 

Liquidificadores – qtde. 
�����

	����
��

���������

(��
���) 

Ferros elétricos – qtde. 
�������

	���
���

�������
�

(�������) 

Máquinas de lavar roupa – qtde. 
������

	�������

���
�����

(��
�����) 

Tv em cores – qtde. 
��
��

	���
���

��������

(�����
��) 

Gravadores e toca-fitas – qtde. 
�������
�������
�������
�������
��������

	������	������	������	����������

�����
����

(������) 

Secadores de cabelos – qtde. 
������

	�������

������������������������������������������������

(������������������������) 

Microcomputadores – qtde. 
����
������
������
������
������

	������	������	������	����������

������
����������
����������
����������
��������

(����
������
������
������
��) 

Videocassetes – qtde. 
��
���

	������

����������

(����

�) 

R
2 

����

Mills �

������������������������������������������������������������

	���

����	���

����	���

����	���

��������

Número de observações ���
�� ��
��

* Significante a 5 / ** Significante a 10    

Da tabela 6.1 pode-se observar que poucas foram as variáveis que se mostraram 

significantes a 5% em ambos os modelos. Em relação às características dos 

domicílios, nenhuma variável mostrou-se significativa na determinação do consumo 

de eletricidade. A renda também não se mostrou significativa, além de apresentar 

coeficientes muito baixos. 

A quantidade de moradores e de cômodos não foram significativos, embora com 

coeficientes positivos em ambos os modelos, de modo que não se pode afirmar, a 
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partir dos dados utilizados neste estudo, que haja uma relação causal entre essas 

variáveis e o consumo de eletricidade. 

Pode-se destacar que o perfil do chefe da família é um elemento definidor do 

quanto o domicílio consome de energia elétrica, haja vista serem significativas as 

variáveis gênero e idade do chefe. A idade do chefe da família revelou uma relação 

negativa com o consumo de eletricidade, confirmando que à medida que o chefe da 

família torna-se mais velho, o consumo familiar se reduz. Os resultados são 

confirmados ainda quando se trata de um chefe de família idoso, apresentando um 

diferencial expressivo no consumo de eletricidade, assim como nos estudos de 

Casey e Yamada (2002) e Matsukawa (2007). 

O gênero do chefe da família também se mostrou um fator importante. Os dados 

mostraram que as famílias lideradas por mulheres tendem a apresentar maior 

consumo de energia elétrica. 

A variável valor mínimo para alimentação, conforme previsto, mostra relação 

negativa com o consumo de eletricidade, haja vista quanto maior a despesa com 

alimentação, menor a renda disponível para consumo de outros bens. Já a variável 

que relaciona os gastos com alimentação e a renda apresentou relação positiva, 

revelando ser a eletricidade um bem necessário, sendo consumido entre os gêneros 

de primeira necessidade. 

Entre os aparelhos elétricos pesquisados, alguns apresentaram relação negativa 

com o consumo de eletricidade, são eles: o freezer, o gravador e secador de 

cabelos. Destaque positivo apenas para o microcomputador, que apresenta os 

maiores coeficientes estimados entre os equipamentos analisados, sendo 

responsáveis pelo aumento do consumo de energia no domicilio. 

 6.1.1. Resultados por faixa de renda 

 A tabela 6.2 mostra as estatísticas descritivas da variável resposta, bem 

como a quantidade de situações de não resposta agrupadas segundo os decis de 

renda. 
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Tabela 6.2: Estatísticas descritivas por decis de renda – POF 2002-2003 

Consumo de 

eletricidade 

(KWh) 

Até R$ 

200,00 

R$ 200,01 a 

R$ 400,00

R$ 400,01 a 

R$ 600,00

R$ 600,01 a 

R$ 1000,00

R$ 1000,01 a 

R$ 1600,00

R$ 1600,01 a 

R$ 3000,00

Acima de  

R$ 3000,00

Média 
111.02 98.59 108.48 99.82 109.85 105.29 109.15 

DP 
275.48 274.36 310.53 240.96 365.30 179.14 340.25 

Total 

observações 2636 8019 7914 10506 7603 6447 5345 

Não resposta
550 1968 2312 3352 2464 2103 1717 

% não 

resposta 20,86% 24,54% 29,21% 31,91% 32,41% 32,62% 32,12% 

Respostas 

válidas 2086 6051 5602 7154 5139 4344 3628 

 % população
5.44 16.54 16.32 21.68 15.69 13.30 11.03 

 Algumas observações podem ser feitas a partir dos resultados mostrados na 

tabela 6.3. A princípio torna-se claro que as famílias reagem de forma diferente aos 

mesmos estímulos em função de sua renda. O perfil dos moradores, dos domicílios 

e até o papel que cada equipamento elétrico e/ou eletrônico tem na moradia refletem 

as condições de vida dessa família. 
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Tabela 6.3: Ajuste dos modelos MQO e bivariado, considerando faixas de renda e 

região geográfica – POF 2002-2003. 

VARIÁVEL MQO HECKMAN 

Constante ��������������������������������������������

	�������	�������	�������	����������� �

Tipo_moradia1 (casa não rústica) ������������

	��������

����
��
�������

	�������
���

Tipo_moradia2 (casa rústica) ����������

	�
���
��

����������������

	����������

Tipo_moradia3 (apartamento) ����������

	��������

�����������������

	��������
��

Região _Norte �����������

	��������

������������������������������������������������������������������������

	������
���	������
���	������
���	������
�������

Região _Nordeste 
�

��
�����������������
�����������������
�����������������
���������������

	�����
�
��	�����
�
��	�����
�
��	�����
�
������

Região _Sudeste ����
��
�������

	�������
���

��������������������������������������������������������������������

	�����
���	�����
���	�����
���	�����
�������

Região _Sul ����������

	�������

��������������������������������������������������������������������

	����������	����������	����������	��������������

Número de cômodos ������������

	����
��

������������������������������������������������������������������������

	����
����	����
����	����
����	����
��������

Quantidade de moradores ������������

	������

��
������������

	����������

Gênero do chefe do domicilio  

(1 – Masc / 2 – Fem) 
������������

	�������

����
����������
����������
����������
������

	�����
���	�����
���	�����
���	�����
�������

Idade do chefe do domicílio �����������

	�������

���������������

	��������

Chefe idoso ����
�������

	�������

���������
�
���������������
�
���������������
�
���������������
�
����������

	������
��	������
��	������
��	������
������

Anos de estudo 
�

���������������

	��������

Renda – 2 a 3 SM �����������

	�
�����

�������
��������

	�����������

Renda – 3 a 5 SM ����������

	�
�
����

�������
��������

	����������

Renda – 5 a 6 SM ��������������������������������������������

	�
�
����	�
�
����	�
�
����	�
�
��������

�����������������

	����������

Renda – 6 a 8 SM ����������������������������������������

	��


�	��


�	��


�	��


�����

����������������

	����������

Renda – 8 a 15 SM ����������

	�����
��

����������������

	���������

Renda – Mais de 15 SM ����
������

	����
���

������
���������

	������
�
��

Valor mínimo gasto com alimentação 
�

��������������

	������

Relação gasto com alimentação e renda ������������

	�������

�������������

	����������
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R
2 

�
���

Mills 
�

���������

	�������
��

Número de observações ���
�� ��
��

* Significante a 5% / ** Significante a 10 % �

 6.2. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 

Os resultados das estimações utilizando os dados de 2008-2009, têm como 

variável explicada a despesa com o bem energia elétrica, representado pelo número 

da conta (em R$ de 15 de janeiro de 2009), são apresentados na tabela 6.4: 

Ressalte-se, mais uma vez, que no modelo MQO foram consideradas apenas 

as observações em que houve resposta à questão sobre a quantidade de energia 

consumida no domicílio, neste caso, as 39425 famílias, enquanto no modelo 

bivariado de Heckman a variável dependente é igual a um se o domicílio apresentou 

resposta válida para a questão sobre as despesas com eletricidade e zero em caso 

contrário, de modo que todas as observações foram consideradas neste último 

modelo. 

Tabela 6.4: Estatísticas descritivas por faixa de renda – POF 2008-2009 

Despesa com 

eletricidade 

(R$) 

Até R$ 

830,00 

R$ 830,01 a 

R$ 1245,00

R$ 1245,01 a 

R$ 2490,00 

R$ 2490,01 a 

R$ 4150,00 

R$ 4150,01 a 

R$ 622500,00

R$ 6225,01 a 

R$ 10375,00

Acima de 

R$ 10375,00

Média 33,72 44,42 59,82 83,01 103,48 129,64 184,67 

DP 33,07 37,41 45,62 58,95 67,45 94,90 159,00 

Total 

observações 10177 7947 12743 6121 2771 1916 1273 

Não resposta 1565 768 735 261 91 78 25 

% não 

resposta 0,15 0,10 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 

Respostas 

válidas 8612 7179 12008 5860 2680 1838 1248 

 % população 23,7 18,5 29,7 14,3 6,5 4,5 3,0 
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Tabela 6.5 – Ajuste dos modelos MQO e bivariado – POF 2008-2009. 

VARIÁVEL MQO HECKMAN 

Constante 
�������
�������
�������
�������
��������

	������	������	������	����������

�
������������������
������������������
������������������
�����������������

	���������	���������	���������	�������������

Quantidade de moradores  
����������������������������

	�����	�����	�����	���������

����������������������������������������������������������������

	���
����������	���
����������	���
����������	���
����������

Número de cômodos 
����

������������������������������������������������������������������������

	��
����������	��
����������	��
����������	��
����������

Idade_chefe 
��
�����
�����
�����
�������

	��
�	��
�	��
�	��
����� ����

Gênero_chefe 
���
���
���
���
����

	�����	�����	�����	��������� ����

Anos_estudo_chefe 
����������������������������

	����	����	����	��������

�

�������������

�������������

�������������

������������

	�������������	�������������	�������������	�������������

Renda 
��������������������

	��	��	��	������

����������
������������������
������������������
������������������
������������

	�������������	�������������	�������������	�������������

Freezer – qtde. 
�
���
���
���
���
���
���
���
������

	�����	�����	�����	���������

����������������������������������������������������������������������������

	�������������	�������������	�������������	�������������

Chuveiro_elet – qtde. 

������
������
������
����������

	�����	�����	�����	���������

��������������������������������������������������������������������

	��
��
������	��
��
������	��
��
������	��
��
������

Liquidificador – qtde. 
�������
�����
�����
�����
������

	����	����	����	��������

����������������������������������������������������������������������������

	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
�����������

Processador – qtde. 
����
�

	������� �

Grill – qtde. 
������������������������

	�����	�����	�����	���������

���������
�����������
�����������
�����������
��������������������������

	�������������	�������������	�������������	�������������

Ferro_ele – qtde. 
������

	������ ����

Máquina_lavar – qtde. 
������������������������

	�����	�����	�����	���������

������������������������������������������������������������������������

	��������������	��������������	��������������	��������������

Som – qtde. 
������
�������
�������
�������
���������

	����	����	����	��������

��������
����������������
����������������
����������������
������������

	��������������	��������������	��������������	��������������

Condicionador_ar – qtde. 
������������������������������������

	�����	�����	�����	���������

�����
��������������
��������������
��������������
���������

	�������������	�������������	�������������	�������������

Ventilador – qtde. 
��������������������������������

	�����	�����	�����	���������

��������������������������������������������������������������������

	������������	������������	������������	������������

Microcomputador – qtde. 
��������������������������������

	�����	�����	�����	���������

������������������������������������������������������������������������

	��������������	��������������	��������������	��������������

Microondas – qtde. 
��������������������������������

	�����	�����	�����	���������

������������������������������������������������������������������������

	���
�
��������	���
�
��������	���
�
��������	���
�
��������
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Dvd – qtde. 
����
����

	��

��

��������������������������������������������������������������������

	��������������	��������������	��������������	��������������

Secador_cabelo – qtde. 
���
������
������
������
�������

	����	����	����	�������� ����

Geladeira – qtde. 
��������������������������������

	����	����	����	��������

����
�
��������������
�
��������������
�
��������������
�
����������

	�
������������	�
������������	�
������������	�
������������

Tv – qtde. 
��������������������������������

	��
��	��
��	��
��	��
������

��������������������������������������������������������������������

	��������������	��������������	��������������	��������������

R2 �����

Mills �

���������������

	���������

Número de observações �
���� ��
���

* Significante a 5 / ** Significante a 10    

 Tabela 6.6: Ajuste dos modelos MQO e bivariado, considerando faixas de 

renda e região geográfica – POF 2008-2009. 

VARIÁVEL MQO HECKMAN 

Constante 
������������������������������������

	�����	�����	�����	���������

���
��������
��������
��������
���������

	��������	��������	��������	������������

Quantidade de moradores  
��������������������������������

	�����	�����	�����	���������

����������������������������������������

	����
��	����
��	����
��	����
������

Número de cômodos 
��������������������������������

	�����	�����	�����	���������

����������������������������������������

	�������	�������	�������	�����������

Idade_chefe 
����������������������������

	����	����	����	��������

��������������������������������

	�����	�����	�����	���������

Gênero_chefe 
�
�����
�����
�����
��������

	�����	�����	�����	���������

����������������������������������������

	�����	�����	�����	���������

Anos_estudo_chefe 
����������������������������

	����	����	����	��������

��������������������������������

	����
�	����
�	����
�	����
�����

Val_min_alimento 
������������������������

	���	���	���	������� ����

Freezer – qtde. 
������������������������������������

	���
�	���
�	���
�	���
�����
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Liquidificador – qtde. 
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Grill – qtde. 
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Ferro_ele – qtde. 
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Máquina_lavar – qtde. 
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Som – qtde. 
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Condicionador_ar – qtde. 
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Ventilador – qtde. 
����������������������������

	�����	�����	�����	���������

����
�������
�������
�������
�������

	������	������	������	����������

Microcomputador – qtde. 
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Microondas – qtde. 
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Dvd – qtde. 
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Secador_cabelo – qtde. 
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Geladeira – qtde. 
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Tv – qtde. 
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* Significante a 5 / ** Significante a 10    

 6.3 Análise dos resultados 

6.3.1. POF 2002-2003 

  

 A primeira estimação, referente aos dados da POF 2002-2003 tem como 

variável resposta a quantidade de energia elétrica consumida. Foram consideradas 

15904 observações no modelo bivariado e 11196 no modelo MQO. 

 Analisando os dois modelos, verifica-se uma diferença expressiva entre eles, 

tanto nos coeficientes quanto na aceitação das variáveis.  O modelo MQO tem 

apresenta um grau de explicação muito reduzido (cerca de 9%), já o modelo de 

Heckman consegue incluir algumas variáveis explicativas com as quais se pode 

iniciar uma análise. 

 O modelo de Heckman revela que a região geográfica em que se localiza o 

domicílio é um determinante expressivo do consumo de eletricidade, embora com o 

modelo MQO não tenha havido significância. Segundo os resultados, a localização 

do domicílio nas regiões Norte e Sudeste faz com que o consumo de eletricidade 

seja maior que nas demais regiões, enquanto nas regiões Nordeste e Sul a 

quantidade consumida seja expressivamente menor, embora ainda maiores que na 

região Centro Oeste. 

 Em relação ao tipo de moradia, apesar das variáveis não se apresentarem 

significativas, há uma sensível diferença em favor das casas rústicas em um maior 
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consumo de eletricidade, sendo o apartamento o menor consumidor de energia 

elétrica. 

 Assim como no modelo geral, o gênero do chefe do domicílio é um fator 

determinante do consumo de eletricidade, sendo as famílias lideradas por mulheres 

maiores consumidoras que aquelas lideradas pelos homens. Além disso, é possível 

perceber o mesmo comportamento de queda na quantidade consumida quando se 

trata de um domicílio cujo chefe seja idoso. 

 É importante observar que os resultados referentes à primeira versão da POF 

utilizada (2002-2003), além de pouco expressivos em relação ao nível de explicação 

do modelo, podem estar contaminados pelos efeitos da crise energética pela qual o 

Brasil passou entre 2001 e 2002.  Os efeitos do racionamento6 modificaram 

permanentemente o estilo de vida da população. As lâmpadas incandescentes foram 

substituídas pelas fluorescentes compactas, que não eram fabricadas no Brasil e 

tiveram suas alíquotas de importação reduzidas de 21% até a isenção. A demanda 

por eletrodomésticos que consomem menos energia aumentou e o Governo, junto 

com os fabricantes destes aparelhos, implantou selos indicativos do nível de 

eficiência de consumo elétrico desses aparelhos. Alguns aparelhos, como freezer e 

forno microondas, apresentaram expressiva queda nas vendas. O setor residencial 

foi um dos que mais contribuiu para o sucesso do racionamento, com a maior 

redução percentual entre 1998 e 2002.  

6.3.2. POF 2008-2009 

Quando considerada a POF 2008-2009, os resultados são mais consistentes 

e apresentam um poder de explicação expressivamente superior. Verifica-se que 

boa parte das variáveis é significativa ao nível de 5%. 

Confirmando a literatura, as despesas com eletricidade variam de acordo com 

a quantidade de moradores e o tamanho da residência é um fator explicativo da 

maior despesa das famílias com o bem energia elétrica, assim como em (Filippini, 

                                                          
6
  Com o racionamento, foram estabelecidas metas percentuais de consumo e penalidades tarifárias para 

quem as excedesse. Como resultado, a população brasileira reagiu bem ao racionamento, sendo que sua maior 
parte conseguiu cumprir as metas. Mais que isso, foi criada na população uma cultura de economia de energia. 
(Abreu e Azevedo, 2009). Segundo os dados disponíveis mais recentes, logo após o início do racionamento, em 
setembro de 2001, houve uma redução no consumo nacional de energia elétrica de 17% em relação ao mesmo
mês do ano anterior. Observou-se uma forte queda no consumo nacional devido ao racionamento e, em termos 
percentuais, a classe residencial foi a que mais contribuiu para a economia de energia, refletindo a 
conscientização da população (Eletrobrás, 2003b). 
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2005) e Halvorsen e Larsen (2001). A idade do chefe também é um fator que 

contribui positivamente para o aumento das despesas com eletricidade. A dummy de 

gênero do chefe indica que as famílias lideradas por mulheres tendem a apresentar 

despesas maiores que aquelas lideradas por homens. 

Os aparelhos elétricos analisados elevam as despesas das famílias com 

energia elétrica, exceções feitas para o grill e os aparelhos de som. Entre os 

eletrodomésticos com maior efeito sobre a despesa com eletricidade foram o 

condicionador de ar, o freezer e o microcomputador, equipamentos intensivos em 

energia e que são, em geral, utilizados por famílias de maior renda. 

Em relação às regiões, a região Centro Oeste foi retirada para construção das 

variáveis dummy como meio de comparação, todas elas se mostraram significativas. 

É possível observar que há sensível diferença nos coeficientes estimados, indicando 

que as regiões Nordeste e Sul apresentam despesas significativamente menores 

com eletricidade que as regiões Norte e Sudeste, embora a região Centro Oeste 

seja ainda a que apresenta maior despesa. 

Considerando o modelo agregado (tabela 6.5), chega-se a uma elasticidade 

renda de 1,000417, indicando que um aumento no rendimento das famílias de 1%  

resultaria em uma elevação de 1,0004% nas despesas com energia elétrica. 

Outro ponto a ser analisado é a sensibilidade das famílias em função da sua 

classe de rendimento. Para a construção das variáveis dummy a última faixa de 

renda foi eliminada e serviu como base de comparação para as demais. Verifica-se 

que uma família classificada na primeira faixa de renda, com rendimentos de até 2 

salários mínimos, apresenta despesa com energia elétrica 44,89 menor que a família 

de maior rendimento. Este mesmo comportamento é identificado nas faixas 

intermediárias.  

À medida que crescem as classes de renda, o gasto mensal em termos 

absolutos (R$) cresce, porém em termos relativos diminui. Isto indica que o 

percentual do dispêndio mensal com energia elétrica tem uma relação inversa com 

nível de renda. 

As elasticidades estimadas (tabela 6.7) mostram que fatores sociais e 

econômicos têm influência positiva sobre as despesas com energia elétrica. É 

possível verificar que o número de cômodos e de moradores têm influência positiva 

quanto às despesas com energia elétrica, assim como o perfil do chefe da família. 

Quanto maior a idade do chefe e sua escolaridade, maiores as despesas com 

eletricidade. 
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Constata-se ainda que as despesas familiares com energia elétrica têm 

comportamento elástico e diferenciado em função da classe de renda em que a 

família se encontra. À medida que cresce o rendimento das famílias, a elasticidade 

renda das despesas com eletricidade cai, indicando que as famílias de mais baixa 

renda teriam crescimento maior das despesas com eletricidade que as famílias de 

renda mais alta, diante de uma mesma variação percentual na renda.  

Comparando-se a reação das famílias a um aumento da renda de 1%, 

teríamos que as famílias da classe de renda 1 (rendimento de até 2 SM) teriam um 

aumento na despesa familiar com energia elétrica de 1,0013%, enquanto as famílias 

da classe de rendimento 6, teriam uma aumento de apenas 1,0002% diante da 

mesma variação de renda. Estes resultados vão ao encontro de estudos que 

demonstram que as famílias de menor renda tendem a ser mais sensíveis no 

consumo de energia elétrica (Schaeffer et. al, 2003) 

Tabela 6.7: Elasticidades calculadas 

Elasticidades 

Número de cômodos 0,405395 

Número de moradores 0,306231 

Anos de estudo do chefe 0,054085 

Idade do chefe 0,282639 

Renda_1 1,001262 

Renda_2 1,000536 

Renda_3 1,000376 

Renda_4 1,000391 

Renda_5 1,000289 

Renda_6 1,000228 

 É importante ressaltar a dificuldade de comparação destes resultados com 

outros da mesma natureza, uma vez que em geral utiliza-se como variável principal 

o consumo de eletricidade em kWh, variável não disponível nas bases de dados 

utilizadas neste estudo, razão pela qual foi utilizada a despesa familiar com energia 

elétrica. Esta variável é representada pelo valor da conta de energia elétrica da 
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família no período de referência da pesquisa, valor este que inclui, além da 

quantidade de energia consumida, taxas e impostos diversos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de energia em uma economia está fortemente associado a uma série de 

questões sociais, incluindo a redução da pobreza, o crescimento populacional, o 

grau de urbanização, etc.  

Na busca por um retrato mais fiel do consumidor residencial de energia elétrica, 

esta tese utilizou um modelo econométrico bivariado que estima a quantidade 

demandada de energia elétrica pelas famílias em função não apenas da renda, mas 

também levando em consideração o uso e posse de equipamentos 

eletrodomésticos, além de características sociodemográfcas das famílias.  

Desta forma as elasticidades calculadas captam não apenas o efeito direto que a 

renda tem sobre o uso desse serviço, mas também o efeito do perfil social e 

demográfico das famílias sobre o consumo final de eletricidade das famílias. 

As elasticidades estimadas têm importância fundamental no planejamento 

energético nacional à medida que demonstram como as famílias reagem a 

mudanças nas tarifas médias a elas cobradas, bem como qual o efeito que a 

variação do rendimento total das famílias tem sobre as quantidades consumidas 

neste serviço.  

 Como resultado, verificou-se que a classe de renda à qual a família pertence 

representa um diferencial relevante no perfil de consumo das famílias por este 

serviço, confirmando as hipóteses iniciais. Embora o diferencial na magnitude das 

elasticidades calculadas pareça pequeno entre as classes de renda, os valores são 

significativos estatisticamente, demonstrando que seu efeito não deva ser 

neglicenciado.  

 Por se tratar de estudos desagregados, conforme os decis de renda, é possível 

isolar os efeitos que estas variações provocam nas quantidades consumidas neste 

tipo de serviço e avaliar/prever como o consumo se dará num futuro próximo. Fica 

clara a importância do conhecimento do perfil de consumo das famílias à medida 

que se evidencia a necessidade de políticas de previsão energética. A previsão de 

demanda de energia elétrica é fundamental para todo setor elétrico desde o 

momento da contratação da energia até a distribuição da mesma, no sentido de 

garantir que o sistema de distribuição trabalhe dentro dos limites contratados. 

 Além disso, as estimativas apresentadas neste trabalho têm aplicação direta nas 

discussões de políticas de subsídio e alocação de recursos. As evidências empíricas 
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para o caso brasileiro obtidas comprovam que a renda familiar e a região geográfica 

são fatores importantes na determinação do consumo de eletricidade pelas famílias.  

Diante desses resultados, pode-se supor que a atual política tarifária de energia 

elétrica pode estar sendo ineficiente no sentido de estar oferecendo subsídios a 

quem não necessita e deixando de atender aos domicílios de baixa renda. As 

definições de baixa renda precisam ser ajustadas segundo critérios mais amplos que 

o simples consumo médio de eletricidade e o cadastramento a programas de 

assistência social governamentais.  

 Ainda que políticas de cunho exclusivamente econômico ou social possam atuar 

no sentido de corrigir uma série de problemas de desigualdade energética presentes 

no Brasil de hoje, políticas eminentemente energéticas também podem ser 

pensadas no sentido de atenuar parte dos problemas de exclusão energético-social 

do país. 
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9. ANEXOS 

9.1.GLOSSÁRIO 

Anos de estudo 

Indica o número de anos de estudo para cada morador do domicílio, sendo obtido 

por programa através das variáveis frequência à escola, curso que frequenta, 

duração do ensino fundamental, série que frequenta, curso mais elevado que 

freqüentou e última série concluída com aprovação, que foram investigadas 

diretamente. 

Despesas de consumo: Alimentação 

Correspondem às despesas realizadas pelas unidades de consumo com aquisição 

de bens e serviços utilizados para atender diretamente às necessidades e desejos 

pessoais de seus componentes com o item alimentação. A aquisição total com 

alimentação realizada pela unidade de consumo, tanto a destinada e utilizada no 

domicílio quanto aquelas realizadas e consumidas fora do domicílio. Na tabela 

específica de despesas com alimentação no domicílio incluíram-se todas as 

informações de aquisições de produtos agregados como, por exemplo, sacolão, 

cesta básica, varejão. 

Domicílio 

O domicílio é a unidade de investigação e análise para caracterização das condições 

de moradia das famílias. Na POF são pesquisados exclusivamente os domicílios 

particulares permanentes, caracterizados por se tratar de uma moradia 

estruturalmente separada e independente, constituída por um ou mais cômodos, 

destinada à habitação de uma ou mais pessoas, ligadas por laços de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência, sendo todo ou parte destinado 

exclusivamente à moradia. 

Pessoa de referência da Unidade de Consumo 

Foi considerada aquela pessoa responsável por uma das seguintes despesas: 

aluguel, prestação do imóvel ou outras despesas de habitação (condomínio, imposto 

predial, serviços, taxa, etc.). No caso em que nenhum morador satisfez a pelo 

menos uma das condições acima, a pessoa de referência foi aquela assim 
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considerada pelos moradores da unidade de consumo. Se mais de uma pessoa foi 

identificada pelos moradores, foi estabelecida a idade mais alta como critério de 

escolha. 

Rendimento bruto total 

O rendimento bruto total da unidade de consumo corresponde ao somatório dos 

rendimentos monetários auferidos por todos os componentes da unidade de 

consumo no período de referência e dos rendimentos não-monetários na unidade de 

consumo. 

Rendimento monetário 

Considerou-se como rendimento todo e qualquer tipo de ganho monetário recebido 

durante o período de referência de 12 meses anteriores à data de realização da 

coleta das informações. O rendimento foi pesquisado para cada um dos moradores 

que constituiu uma unidade de orçamento rendimento.

Unidade de Consumo  

A unidade de consumo é a unidade básica para investigação e análise dos 

orçamentos, utilizado indistintamente na pesquisa juntamente ao termo “família”, que 

compreende um único morador ou conjunto de moradores que compartilham da 

mesma fonte de alimentação, isto é, utilizam um mesmo estoque de alimentos e/ou 

realizam um conjunto de despesas alimentares comuns. 


