
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisciane Cristina Pimentel de Paula 

 

Análise regional da utilização de energia 

elétrica no setor residencial no Brasil 

 

 

 

 

 

Tese de Mestrado 

Mestrado em Engenharia Industrial 

 

Trabalho efetuado sob a orientação do(s) 

Professora Doutora Paula Fernanda Varandas Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro de 2017 



 

ii 

DECLARAÇÃO 

 

Nome: 

Prisciane Cristina Pimentel de Paula______________________________________________ 

Endereço eletrónico:_pridpaula@gmail.com_________Telefone:_+55 92 99367-8237______ 

Número do Bilhete de Identidade: _FK031570______________________________________ 

Título da dissertação: 

_ Análise regional da utilização de energia elétrica no setor residencial no 

Brasil____________________________________________________________________ 

Orientador(es): 

Paula Fernanda Varandas Ferreira________________________________________________ 

Ano de conclusão: __2017______________________________________________________ 

Designação do Mestrado: 

________________________________________________________________________ 

Nos exemplares das teses de doutoramento ou de mestrado ou de outros trabalhos entregues 

para 

prestação de provas públicas nas universidades ou outros estabelecimentos de ensino, e dos 

quais é obrigatoriamente enviado um exemplar para depósito legal na Biblioteca Nacional e, 

pelo menos outro para a biblioteca da universidade respetiva, deve constar uma das seguintes 

declarações: 

1. É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO 

APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO 

ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE; 

 

Universidade do Minho, ___/___/______ 

Assinatura: 



 

iii 

AGRADECIMENTOS 

Vários foram as pessoas que me ajudaram e me incentivaram para que aquilo que apenas 

foi imaginado se tornasse realidade. Entretanto, algumas delas merecem destaque, em primeiro 

lugar, agradeço imensamente aos meus pais pelo apoio que sempre me deram, grandes 

incentivadores ao meu ingresso a vida acadêmica, meu suporte em todos os momentos difíceis. 

Em segundo lugar, e não menos importante, minha orientadora Professora PhD Paula 

Fernanda Varandas Ferreira, pelo auxílio positivo e valioso, oferecendo-me orientações 

relevantes ao longo de todo o processo de desenvolvimento, agradeço principalmente a 

humildade e paciência apresentada desde o primeiro contato, contribuindo para a elaboração 

desde projeto da melhor forma possível. 

E em terceiro lugar, agradeço aos meus amigos, pelo companheirismo e incentivo 

demonstrados em meio a momentos difíceis, incentivando-me a sempre continuar em frente, 

oferecendo-me palavras de apoio que agregaram a minha vida e ao meu trabalho. 

 





 

v 

RESUMO 

O consumo de energia elétrica residencial tem sido alvo de análises em vários países, além de 

representar uma grande parcela do consumo energético, também apresenta crescimento 

continuado ao longo dos anos. A necessidade de conhecer as variáveis que condicionam o 

consumo e planejar como será suprido, se torna cada vez mais essencial para os governantes e 

agentes do mercado elétrico. Garantir a compatibilidade de oferta e demanda de energia é 

fundamental para que se obtenha um desenvolvimento energético sustentável, sem que haja um 

comprometimento social e económico. 

Desta forma, este trabalho visa contribuir para identificar as variáveis que condicionam o 

consumo de energia elétrica no setor residencial, reconhecendo as diversidades 

socioeconómicas e climáticas de cada região brasileira. Deste modo pretende-se que os 

resultados contribuam também para o desenvolvimento futuro de políticas públicas para este 

setor, adaptadas às  especificidades de cada região. 

A análise dos dados demonstra que todas as regiões brasileiras apresentaram um crescimento 

de unidades consumidoras inseridas na rede. Este crescimento é especialmente relevante nas 

regiões Norte e Nordeste, em consequência aos resultados obtidos pelos programas de governo 

de universalização da energia elétrica. Em relação aos maiores consumidores de energia elétrica 

residencial, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul são as que apresentam os maiores valores 

totais de consumo de eletricidade o que reflete o maior número de consumidores conectados à 

rede. 

Os resultados demonstram também, que os valores das tarifas energia elétrica cobradas pelas 

concessionárias de energia em cada região influenciam diretamente na dinâmica de consumo 

ao longo dos anos. Isto é particularmente evidente nas regiões Sudeste e Sul, mais suscetíveis 

a mudanças destas tarifas e consequentemente também à implementação das bandeiras 

tarifárias que visam sinalizar aos consumidores os custos com a geração de energia. 

Com este estudo é possível perceber que cada região possui variáveis responsáveis por 

determinar e controlar o consumo de energia. Esta informação, deverá ser considerada na 

definição de estratégias que pretendem tornar mais eficiente a utilização energia no país com o 

objetivo último de se obter êxito na utilização sustentável de energia elétrica do país. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Consumo de eletricidade, setor residencial, indicadores de energia, análise regional, Brasil.
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ABSTRACT 

The analysis of residential electricity consumption has been addressed for several countries, as 

it not only represents a large share of energy consumption but also shows a steady growth rate 

over the years. The need to know the variables that condition consumption and to plan how this 

consumption will be attended, becomes increasingly relevant for both government and market 

agents. Ensuring the compatibility of energy supply and demand is crucial to achieve 

sustainable energy development without compromising social and economic dimensions. 

This work aims to contribute for the identification of the variables that condition the 

consumption of electric energy in the residential sector, recognizing the socioeconomic and 

climatic diversity of each Brazilian region. As such, the results should also contribute to the 

future development of public policies for this sector, well suited to the specificities of each 

region. 

The analysis of the data demonstrates that all the Brazilian regions presented an increasing 

number of consuming units connected to the grid.  This growth is particularly relevant in the 

North and Northeast regions, as a consequence of the government programs for the 

universalization of access to electricity. As for the largest residential consumers, the Midwest, 

Southeast and South regions showed the highest values of electricity consumption, due to the 

fact that they have the largest number of consumers connected to the grid. 

The results also showed that the values of the electricity tariffs charged by energy 

concessionaires in each region had a direct influence on the dynamics of consumption over the 

years. This is particularly evident in the Southeast and South regions, which are more sensitive 

to changes in the tariffs and consequently to the implementation of the dynamic tariffs which 

aim to signal high production costs mainly driven by thermal power plants usage.   

This study demonstrated that energy consumption in each region depends on different variables 

which influence consumption and energy control.  This information can be used to draw 

strategies to increase efficiency of energy use in the country with the overall goal of reaching 

sustainable use of electricity use in the country. 

KEYWORDS 

Electricity consumption, residential sector, energy indicators, regional analysis, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo realiza-se o enquadramento do projeto de investigação, expondo sobre a 

importância de se investigar e analisar o consumo elétrico residencial brasileiro. Em seguida, 

são apresentados os objetivos propostos para essa investigação, e por fim, descreve-se a 

estrutura da dissertação. 

1.1 Enquadramento 

A medida que a sociedade se torna mais desenvolvida, aumenta-se também as suas 

necessidades de conforto, e consequentemente, o consumo de energia. Porém, é possível fazer 

uma utilização responsável da energia, garantindo a eficiência energética e consumindo menos 

energia em cada produto ou serviço que utilizamos sem que se abstenha do conforto. 

O planejamento da energia é um exemplo da necessidade do papel vital das instituições 

governamentais em garantir que as decisões de oferta e demanda de energia tomadas por todas 

as partes interessadas - produtores, consumidores, investidores, etc., são compatíveis com metas 

gerais para desenvolvimento sustentável nacional (Sharma & Balachandra, 2015). 

O setor residencial responde por cerca de um quarto do consumo final de energia total 

mundial (TFC). Esta percentagem manteve-se estável nos últimos 35 anos e, provavelmente, 

permanecerá mais ou menos a mesma no futuro. No entanto, esta é apenas uma média global e 

há uma grande disparidade da parcela do setor residencial entre os países devido às condições 

climáticas, disponibilidade de recursos energéticos, infra-estrutura energética, renda, estrutura 

econômica e outras condições e preferências específicas do país (IEA, 2014b). 

O consumo de energia residencial tem sido motivo de preocupação em diferentes países, 

pois geralmente representa uma grande percentagem do consumo total de energia (Ghisi, 

Gosch, & Lamberts, 2007). O consumo residencial brasileiro vem aumento nos últimos anos, 

cerca de 4,5% ao ano nos últimos dez anos, ocupando o segundo lugar dentro os setores que 

mais consomem energia elétrica, perdendo somente para o setor industrial (MME, 2015). 

Estimativas do (MME, 2016b) indicam que 99,3% dos domicílios particulares 

permanentes no Brasil tinham acesso à eletricidade ao final de 2015. As estimativas, baseadas 

no número de domicílios da PNAD - Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, mostram um total de domicílios de 68 

milhões, estando algo próximo de 500 mil ainda sem energia elétrica. De dez/2010 a dez/2015, 

a média anual de novos domicílios com acesso à energia elétrica ficou em 1,5 milhão. 
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Espera-se que o consumo de eletricidade residencial aumente no Brasil nos próximos 

anos para acomodar o crescimento econômico e melhorias no nível de desenvolvimento 

humano da sociedade brasileira. Em 2013, representou 26% do total de eletricidade consumida 

no país, sendo a taxa média de crescimento do consumo global de eletricidade 4,9% ao ano 

entre 2003 e 2012 (Villareal & Moreira, 2016). 

Estima-se que no período de 2015 – 2025, o consumo residencial brasileiro apresente um 

crescimento contínuo de 4% ao ano, podendo ser visto como o efeito combinado de um 

crescimento médio de 2,5% ao ano de novos consumidores e do crescimento médio de 1,5% ao 

ano do consumo por consumidor residencial (MME, 2016a). 

A preocupação com a segurança energética, os impactos sociais e econômicos dos altos 

preços da energia e a crescente conscientização sobre as mudanças climáticas, levam muitos 

países a colocar maior ênfase no desenvolvimento de políticas e medidas que promovam a 

eficiência energética. Assegurar uma melhor utilização dos recursos energéticos e estabelecer 

e manter políticas sólidas, requer a disponibilidade de dados de boa qualidade, oportunos, 

comparáveis e detalhados, e que reflitam as características distintas da atividade econômica e 

recursos disponíveis em cada país (IEA, 2014a) 

1.2 Objetivos propostos 

Neste trabalho, pretende-se analisar o consumo elétrico residencial nas diferentes regiões 

brasileiras, no período de 2004 a 2015, com o intuito de se entender a dinâmica do consumo 

elétrico deste setor no país e os fatores que o condicionam.  

Para se entender esse processo, pretende-se identificar as variáveis que impulsionam o 

consumo de energia elétrica em cada região, relacionando com dados socio-econômicos 

obtidos, e perceber o que estimula o consumo elétrico em cada uma delas, naturalmente, 

relacionando com as peculiaridades regionais. 

A divisão dos dados em regiões, contribui para a identificação dessas variáveis e ajuda a 

entender a dinâmica de consumo elétrico residencial do país, pois, pelo simples fato do Brasil 

apresentar uma grande extensão territorial, possui uma grande diversidade econômica, social e 

climática, e que pode interferir diretamente no parâmetro de consumo de cada região. 

O propósito principal desse trabalho, portanto, é servir como um material que incentive 

os órgão responsáveis a iniciarem uma investigação mais detalhada e profunda, e auxiliar no 

desenvolvimento de políticas que podem vir a se tornar a chave para um desenvolvimento 

energético seguro e social do país como um todo, respeitando as especificidades de cada região. 
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1.3 Descrição da  dissertação  

O capítulo 1 trata do enquadramento do trabalho, sendo evidenciado as justificativas para 

a realização deste trabalho juntamente com os objetivos propostos para este. E por último, fala-

se sobre a descrição da dissertação. 

No capítulo dois, abordam-se informações gerais sobre o consumo energético brasileiro. 

Dados sobre sua matriz energética e consumo elétrico ao longo dos anos, são apresentados para 

traçar o perfil energético do país. Informações referentes a políticas existentes nesse setor e 

perspetivas futuras, também são discutidas. 

O capítulo 3 refere-se o enquadramento teórico e metodologia de pesquisa. Mostra-se os 

principais indicadores utilizados na literatura para se avaliar o consumo energético de um país, 

abordando-se também sobre os índices compostos, ferramentas existentes na literatura que 

auxiliam em uma avaliação mais completa de um sistema energético. E por fim, expõe-se a 

metodologia adotada neste estudo. 

O capítulo 4 concentra-se a análise das informações obtidas, divididas em tópicos e 

comparando-as por região, aplicando-se a metodologia descrita no capítulo 3. 

Finalmente, no último capítulo, são apresentadas as conclusões obtidas ao longo do 

estudo, assim como as limitações percebidas ao longo do processo de construção do trabalho e 

oportunidades de melhorias para trabalhos futuros. 
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2. A ENERGIA NO BRASIL 

Neste capítulo, é abordado de forma geral, a situação em que se encontra o Brasil no 

contexto energético, características de consumo, sua evolução no decorrer dos anos e o que há 

de enquadramento regulatório na área para suprir as demandas energéticas de um futuro não 

tão distante.  

Os dados referentes a energia foram retirados sobretudo do Ministério de Minas e Energia 

e de empresas responsáveis pelas pesquisas energéticas do país. 

2.1 Matriz energética brasileira 

De uma forma geral, matriz energética pode ser definida como sendo um conjunto de 

fontes diversas que ofertam internamente energia, ou mais exatamente, ser definida como sendo 

a oferta interna discriminada quanto às fontes e setores de consumo. Pode ser compreendida 

como um instrumento técnico que permite a um país acompanhar os resultados das políticas e 

estratégias setoriais implantadas, e revela de forma constante as respostas do mercado e da 

sociedade às opções encontradas (Silvia, Alves, Ramalho, Lacerda, & Sousa, 2015). 

Com o passar dos anos e com a evolução da sociedade em ser capaz de utilizar tecnologia 

para o seu desenvolvimento, culminou na necessidade de se extrair energia necessária de uma 

diversidade de fontes distintas, sendo ela renováveis ou não. No entanto, a utilização e a 

disponibilidade dessas fontes não acontecem de forma simultânea, depende de vários fatores 

como por exemplo a viabilidade de exploração e os impactos que estas provocam.  

Ao longo do século XX o Brasil experimentou intenso desenvolvimento econômico, que 

se refletiu numa crescente demanda de energia primária. Entre os fatores que determinaram tal 

crescimento alinham-se um expressivo processo de industrialização, com a instalação de 

plantas energo-intensivas, e uma notável expansão demográfica, acompanhada de rápido 

aumento da taxa de urbanização (Tolmasquim, Guerreiro, & Gorini, 2007).  

A maior parte da geração de energia a nível mundial é alimentada pelo carvão e pelo 

petróleo, suscitando preocupações com as emissões de gases com efeito de estufa (Ometto et 

al., 2013). 

Já a algum tempo, o mundo utiliza o petróleo como uma das principais fontes para se 

gerar energia, pelo simples fato de possuir uma grande versatilidade em seu uso. No Brasil, essa 

tendência também vem sendo adotada, nos últimos 30 anos a utilização do petróleo vem 

apresentando uma queda, sendo contribuído pelo crescimento da participação do etanol na 
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matriz energética brasileira que de acordo com dados do balanço energético nacional, a energia 

da cana de açúcar subiu de 13,8% em 2005 para 16,9% em 2015 na oferta nacional de energia. 

Outros três fatores se destacam com o etanol nesta reestruturação da matriz energética: a 

política de construção de grandes usinas hidrelétricas, a crescente participação do gás natural 

na oferta interna bruta e as restrições ao uso de lenha e carvão vegetal do desmatamento, 

substituindo por outras fontes mais eficientes, como o GPL (Queiroz, Eugenio, & Giacaglia, 

2013). 

A figura 1 mostra a evolução da Oferta interna de energia - OIE brasileira ao longo dos 

últimos 12 anos, fechando 2015 com um total de 299.211 x10³ tep, com um crescimento 40,4% 

entre os anos de 2005 a 2015. 

 

Figura 1 - Evolução da oferta interna de energia brasileira de 2004 a 2015 em tep 

Fonte: BEN (2016) 

Na evolução do gráfico, é possível notar um pequeno decréscimo na utilização das 

energias renováveis, apresentando um decréscimo médio de 3,1% ao ano, esse fato decorre 

principalmente pela redução da participação da geração hidráulica, que apresenta uma queda 

desde o ano de 2011 devido à escassez de chuvas e a redução da disponibilidade de água para 

a utilização desta fonte de energia , não sendo suficiente para manter o crescimento constante 

da participação das energias renováveis na oferta interna de energia, ocasionando um aumento 

da utilização do petróleo e seus derivados para suprir essa deficiência. 

Nesse contexto, é importante citar que, ao se comparar a proporção de utilização das 

renováveis na matriz energética nacional, utilizando dados do Ministério de Minas e Energia, 

identificamos a predominância brasileira em comparação com a média mundial e com os países 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

1
0

³ 
TE

P

ANOS

OIE Não - renovável Renovável Petróleo Hidráulica



 

7 

pertencentes a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que 

possui os países mais industrializados do mundo e alguns países emergentes, nota-se a 

vantagem de 39,4% do Brasil, contra apenas 13,8% da média mundial e 9,8% dos países 

pertencentes a OCDE na utilização de fontes renováveis (MME, 2015). 

No setor elétrico, quase 90% da energia no Brasil vem de fontes renováveis graças, 

sobretudo, ao aproveitamento do potencial hidráulico do país. Entretanto, a crescente demanda 

elétrica, além de alterações nas políticas energéticas, tende a comprometer esse cenário 

(Yamaoka, Nitta, Baltelo, & Batista, 2013). 

As figuras 2 e 3 apresentam a composição da matriz elétrica mundial e brasileira, 

respectivamente, evidenciando o porquê de o Brasil ser considerado um dos países que possuem 

a matriz elétrica mais renovável do mundo.   

 

Figura 2 - Matriz elétrica mundial em 2014 

Fonte: IEA (2016) 
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Figura 3 - Matriz elétrica brasileira em 2015 

Fonte: BEN (2016) 

Fazendo uma comparação entre as duas figuras, nota-se que a matriz mundial utiliza 

apenas 22,7% da produção de eletricidade proveniente de energias renováveis, sobretudo 

hidráulica com 16,4%, somadas a geotérmica, solar e eólica, estas com menor participação. O 

Brasil destaca-se com 75,5%, utilizando a biomassa, a energia eólica e a hidráulica. Esta última, 

é a principal fonte de energia elétrica do país, o que o coloca em terceiro lugar no ranking dos 

maiores produtores de energia utilizando esse tipo de geração, com 373 TWh de energia 

produzida em 2015 de acordo com o (IEA, 2016), perdendo somente para a República Popular 

da China e o Canadá com 1064 TWh e 383 TWh, respectivamente. 

A energia hidrelétrica é a espinha dorsal do setor de geração de eletricidade no Brasil. 

Embora a utilização deste recurso seja vantajosa em termos de emissões de gases com efeito de 

estufa, as secas severas dos últimos anos expuseram a enorme dependência do país em 

hidroeletricidade. O sistema brasileiro de fornecimento de eletricidade mostrou-se vulnerável à 

escassez de eletricidade e exigiu uma revisão significativa para enfrentar seus desafios (Corrêa, 

Neto, & Seifert, 2016).  

Pelo fato da matriz elétrica brasileira ser predominantemente renovável, significa que esta 

proporciona indicadores de emissões de CO2 bem inferiores comparados com a média mundial 

dos países desenvolvidos, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (2016), em 2015, em 

termos de tCO2/tep de energia consumida, o indicador do Brasil ficou em 1,55 tCO2/tep, 

enquanto que nos países da OCDE ficou em 2,25 tCO2/tep, e no mundo, em 2,35 tCO2/tep. 

64,0%12,9%

8,0%

4,8%

4,5%
2,4% 3,5%

Hidráulica Gás Natural Biomassa Derivados de Petróleo

Carvão e Derivados Nuclear Eólica



 

9 

A figura 4 exibe os valores das emissões de CO2 nos últimos cinco anos. O aumento das 

emissões ocorrido em 2013 e 2014, foi consequência do aumento da utilização do gás natural 

na geração de energia elétrica para suprir a insuficiência das hidrelétricas nesse período. 

 

Figura 4 - Emissões de CO2 do Brasil 

Fonte: MME (2016b) 

A Oferta interna de energia elétrica – OIEE do Brasil vem se expandindo com o passar 

dos anos, fechou o ano de 2015 com 615,9 TWh, 1,5% inferior que o ano de 2014, 

interrompendo um crescimento gradativo nos últimos seis anos de 3,4% ao ano, como pode ser 

visto na figura 5. 

 

Figura 5 - Evolução da oferta interna de energia elétrica em TWh 

Fonte: BEN (2016) 
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Na figura 6 podemos visualizar a evolução por fonte a partir do ano de 2009, ano em que 

a participação da fonte hidráulica começou a ser afetada. A oscilação no regime das chuvas e a 

diminuição da capacidade de se estocar essa água para esse tipo geração, têm contribuído para 

o aumento do risco de desabastecimento nos últimos anos. 

 

Figura 6 - Participação das fontes na geração elétrica em % 

Fonte: BEN (2016) 
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baixos custos de geração, já que a conta no futuro pode se tornar impagável (Yamaoka et al., 

2013). 

2.2 Consumo elétrico brasileiro 

A disponibilidade de serviços de eletricidade constitui uma condição necessária para a 

maioria das atividades na vida moderna, e tem sido mostrado para desempenhar um papel na 

promoção de resultados socioeconômicos (Jimenez, 2017). 

O desenvolvimento econômico e social do Brasil demanda cada vez mais energia e, por 

consequência, impõe o desafio de estabelecer uma infraestrutura energética capaz de atender 

ao país (Yamaoka et al., 2013).  

A energia elétrica no Brasil entrou no foco das atenções com o racionamento de energia 

elétrica ocorrido de junho de 2001 a fevereiro de 2002, podendo o mesmo ser considerado um 

fato decisivo para o setor elétrico brasileiro. O racionamento de energia elétrica não foi a 

primeira crise no setor elétrico, sendo que ocorreram anteriormente outras crises no Brasil e em 

outros países. A causa do déficit, que gerou o racionamento, foi que o crescimento do parque 

gerador brasileiro não acompanhou o crescimento do consumo da forma adequada (Bardelin, 

2004). 

A figura 7 mostra a curva do consumo elétrico brasileiro dos últimos 15 anos pós 

racionamento comparando com a curva do PIB brasileiro. Nota-se que o racionamento produziu 

um impacto no próprio consumo de energia elétrica, mas também tendo efeitos no setor elétrico, 

na indústria, no comércio, na economia, na política nacional e na vida das pessoas em modo 

geral. 
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Figura 7 - Evolução do PIB e do consumo elétrico brasileiro 

Fonte: EPE (2016a) e The Word Bank (2016) 

Em 2009, houve uma redução de consumo de eletricidade de 1,07% após 7 anos de 

crescimento médio de 4,5% ao ano, devido a redução da atividade do país em decorrência a 

crise econômica mundial, o que afetou o nível de produção das indústrias. Nesses anos 

destacados no gráfico, o fornecimento de energia foi comprometido, ora pelo crescimento da 

economia que demandou energia além do previsto, ora pelas faltas de chuva que culminou na 

redução de 1,6% em 2015, em consequência a escassez de água nos reservatórios.  
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nos anos de 2000 a 2010, a média anual de crescimento do PIB foi de 3,6% contra 3,5% do 

consumo de energia. Após o ano de 2001, durante o período do racionamento, políticas e 

programas voltados a melhor utilização de energia elétrica ganharam importância após a 
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de 2015 com 36,36% de participação no consumo elétrico nacional. Este setor, é que mais sofre 

alteração, justamente por ser o que mais depende da economia mundial. Um exemplo disso, é 

a queda abrupta no consumo no ano de 2009, onde o setor teve uma queda de 8% em 

comparação a 2008, como consequência a uma crise financeira internacional. 

 

Figura 8 - Consumo elétrico brasileiro nos setores industrial, residencial e comercial em GWh 

Fonte: EPE (2016a) 

Como pudemos observar, o setor industrial é o que define o consumo elétrico total do 

país, porém, independente disso, os setores residencial e comercial foram os que demonstraram 

um crescimento praticamente contínuo ao longo dos anos, com um crescimento médio de 4,5% 

e 5,5% ao ano respetivamente. Este crescimento contínuo desses setores, se deve a melhoria na 

distribuição de renda e na logística de energia, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do 

país, onde os programas sociais do governo estão inserindo novos consumidores a rede 

melhorando os padrões de consumo.  

A figura 9 ilustra através de gráfico a evolução dos consumidores (pontos de ligação à 

rede) ao longo dos últimos 10 anos refletindo o alcance dos programas implementados pelo 

Governo Federal. 
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Figura 9 - Evolução do número de consumidores de energia elétrica em milhões 

Fonte: EPE (2016a) 

Se analisarmos os gráficos das figuras 7 e 9, de consumo elétrico e n° de consumidores, 

respetivamente, nota-se que o consumo elétrico nacional obteve um crescimento médio de 

2,13% ao ano, enquanto que o número de consumidores teve um crescimento médio superior 

de 3,31% no mesmo período. Esse acontecimento, é uma consequência das medidas e dos 

programas de eficiência energética implementados após o racionamento ocorrido em 2001, 

somados também aos programas sociais do governo, que ao mesmo tempo que se obteve o 

aumento do número de consumidores na rede, conseguiu reduzir o consumo de energia ao longo 

dos anos. 

2.3 Consumo elétrico residencial brasileiro 

A forma de utilização da energia elétrica doméstica tem sido sempre objeto de estudo e 

isso representa uma fatia considerada do mercado de energia, assumindo papel importante nos 

estudos de eficiência energética. Nas situações de crise energética, como a atual, esses estudos 

podem fornecer dados para definir mudanças na matriz energética mundial (Mariotoni & 

Santos, 2006). 

O consumo de eletricidade em residências é normalmente explicado por fatores 

econômicos, tais como a atividade econômica, renda familiar, as tarifas de eletricidade e dos 

seus substitutos, as condições ambientais, o aumento da população, o número de unidades 

residenciais, etc. Outros fatores explicativos estão relacionados a mudanças no estilo de vida, 

políticas públicas, clima e condições regionais, etc., que induzem novos comportamentos, 

hábitos e necessidades básicas (Villareal & Moreira, 2016). 
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No final do ano de 2015, o consumo elétrico residencial no Brasil apresentou uma 

retração de 0,9% em relação a 2014, mesmo após 10 anos de crescimento constante, fechando 

o ano com 131.023 GWh. Na figura 10, é possível observar a evolução do consumo elétrico 

residencial simultaneamente com a expansão dos números de consumidores nos últimos 10 

anos. 

 

Figura 10 - Evolução dos consumidores residenciais x consumo residencial 

Fonte: EPE (2016a) 

A expansão de unidades consumidoras residenciais também ficou aquém do histórico 

de cerca de 3,5%, em média, desde 2004. Em 2015, foram acrescidos à base 1,6 milhões de 

novas unidades, significando um crescimento de 2,5% em relação a dezembro de 2014 (EPE, 

2016). 

Na figura 11, é possível verificar as variações que aconteceram no consumo médio 

residencial ao longo dos anos. Pela primeira vez, após o racionamento que aconteceu em 2001, 

onde foi estabelecida a redução compulsória do consumo de 20%, o consumo médio mensal 

por domicílio sofreu uma queda em 2015 de 3,2% em relação ao ano anterior, passando de 

167kWh para 161,8kWh.  

Tal resultado se deve à combinação de aspetos tais como o quadro econômico adverso, 

elevação da tarifa média de eletricidade ao consumidor, esta impactada tanto pelo índice de 

reajuste superior a 40% em algumas distribuidoras do país quanto pela incidência da bandeira 

vermelha nas contas de eletricidade durante o ano de 2015 (EPE, 2016b). 
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Figura 11 - Consumo médio residencial brasileiro 

Fonte: EPE (2016a) 

É importante destacar que houve uma transformação no perfil do consumidor residencial 

brasileiro. Nos últimos 22 anos, houve uma redução na quantidade de moradores das 

residências, como pode ser visto na figura 12. Mesmo sabendo que o consumo energético de 

uma residência não seja apenas ligado à quantidade de moradores, é importante citar que o 

consumo per capita brasileiro, obteve um comportamento inverso, nos últimos 10 anos, saltou 

de 1.802kWh/ano para 2.271kWh/ano em 2015, um crescimento de 26% em relação a 2004, 

como pode ser visto na figura 13 de forma gradativa. 

 

Figura 12 - Quantidade de moradores por domicílio 

Fonte: IBGE (2016) 
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Figura 13 - Consumo per capita brasileiro em kWh/ano 

Fonte: EPE (2016a) e IBGE (2016) 

O uso cativo de eletricidade indica uma tendência de eletrificação crescente das 

residências, o aumento da posse e uso de equipamentos elétricos de fato é um dos fatores que 

pode explicar a elevação de consumo de eletricidade por domicílio, mesmo havendo a 

substituição por equipamentos mais eficientes como pode ser visto os dados na figura 14. 

 

Figura 14 - Percentagem de acesso a equipamentos de uso final brasileiro 

Fonte: IBGE (2016) 
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 A necessidade do consumo elétrico residencial, depende de fatores diretamente ligados 

aos padrões de conforto elétrico, mudam conforme a incorporação de novas tecnologias e até 

local onde a residência está situada. Ou seja, uma casa localizada em uma área rural possui 

necessidades diferentes de uma casa localizada em uma área urbana.  

 A forma de utilização da energia elétrica doméstica tem sido sempre objeto de estudo e 

isso representa uma fatia considerada do mercado de energia, assumindo papel importante nos 

estudos de eficiência energética. Nas situações de crise energética, como a atual, esses estudos 

podem fornecer dados para definir mudanças na matriz energética mundial (Mariotoni & 

Santos, 2006). 

De forma análoga à renda, o consumo de eletricidade doméstica é um dos indicadores 

utilizados para medir o nível de conforto e bem-estar das pessoas e, nesse sentido, as 

desigualdades de consumo das famílias pertencentes a diferentes classes de renda e região 

motivaram alguns estudos sobre esta questão (Achão & Schaeffer, 2009). 

2.4 Enquadramento regulatório e políticas no setor 

Os países em todo o mundo estão cada vez mais conscientes da necessidade urgente de 

transformar a forma como utilizam a energia. A preocupação com a segurança energética, os 

impactos sociais e econômicos dos preços elevados da energia e a crescente sensibilização para 

as alterações climáticas levaram muitos países a dar maior ênfase ao desenvolvimento de 

políticas e medidas que promovam a eficiência energética (IEA, 2014a).  

Para superar as barreiras relacionadas à promoção da eficiência energética em um país, é 

necessária a adoção de um conjunto de medidas por parte dos diversos agentes envolvidos. Para 

alcançarem a efetividade pretendida, estas necessitam ser orientadas dentro de um contexto 

mais amplo de política nacional de eficiência (EPE, 2014). 

Sob o ponto de vista do planejamento energético nacional, o conhecimento dessas 

medidas indica aos formuladores de política energética possíveis direções para elaboração de 

mecanismos e incentivos para promoção de ações de eficiência energética. Tais informações 

permitem também aprimorar as ferramentas de estimativa da contribuição da eficiência 

energética na projeção de demanda energética (EPE, ADEME, & CEPAL, 2015). 

No Brasil, o início da implantação de ações e políticas voltadas a promoção de eficiência 

energética remetem a década de 80. A partir dessa década, diversas iniciativas e medidas foram 

tomadas ao longo dos anos com o intuito de promover a eficiência energética no país, pois a 

demanda já se encontrava superior a oferta de energia elétrica no país, desde o “milagre 
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econômico” acontecido a década de 70, crescimento da população urbana e do consequente 

avanço da indústria, comércio e serviços, iniciou um período de racionamento de energia nas 

principais capitais brasileiras.  

A figura 15 apresenta uma linha do tempo assinalando as principais ações implantadas 

no Brasil na promulgação da eficiência energética no país e em sequência, os marcos mais 

importantes são abordados de forma sucinta. 

 

Figura 15 - Linha do tempo dos principais programas e ações de eficiência energética 

Fonte: Adaptado de EPE (2014) 

• Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), criado em 1984 e coordenado pelo 

Inmetro, fornece informações sobre o desempenho dos produtos, considerando atributos como 

a eficiência energética, o ruído e outros critérios que podem influenciar a escolha dos 

consumidores que, assim, poderão tomar decisões de compra mais conscientes. Ele também 

estimula a competitividade da indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes 

(PBE, 2017). 

Os produtos são analisados e testados em laboratório, e de acordo com os resultados, 

recebem a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE com faixas coloridas que 

indicam o nível de eficiência de cada produto. A classificação das etiquetas, variam de mais 

eficiente (letra A e B) à menos eficiente (letras C até G), dependendo do produto. Ou seja, os 

equipamentos que recebem o selo A de mais eficientes, utilizam melhor a energia, impactam 

menos no meio ambiente e custam bem menos para funcionar do que os aparelhos que recebem 
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o selo B ou C. A figura 13 mostra um exemplo da etiqueta utilizada nos equipamentos que 

participam do programa. 

 

Figura 16 - ENCE utilizada no Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Fonte: EPE (2017) 

Com essas informações, os consumidores têm a possibilidade de avaliar o consumo de 

energia dos equipamentos e optar por aquele de maior eficiência possibilitando a redução de 

consumo da população em geral e reduzindo também os investimentos governamentais em 

novas unidades geradoras. 

Atualmente, o PBE é composto por 38 Programas de Avaliação da Conformidade em 

diferentes fases de implementação, fazendo parte dele também as edificações, conhecido como 

PBE Edifica. As edificações participantes podem ser comerciais, de serviços, públicas e 

residenciais, sendo esta de 3 tipos: unidades habitacionais autônomas, casas ou apartamentos, 

edificações multifamiliares e áreas de uso comum. 

As edificações que são aprovadas pelas avaliações do programa, também recebem a 

ENCE, que pode ser do edifício completo, ou somente da envoltória, iluminação ou do 

condicionamento de ar. 

 

• Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL 

O Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica é um programa de 

governo, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobras. 

Foi instituído em 30 de dezembro de 1985 para promover o uso eficiente da energia elétrica e 

combater o seu desperdício. As ações do Procel contribuem para o aumento da eficiência dos 

bens e serviços, para o desenvolvimento de hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente 
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da energia e, além disso, postergam os investimentos no setor elétrico, mitigando, assim, os 

impactos ambientais e colaborando para um Brasil mais sustentável (PROCEL INFO, 2017). 

O objetivo do programa é proporcionar a conscientização na utilização correta da 

energia elétrica, para que se elimine o desperdício tanto na produção quanto no consumo, 

reduzindo os custos e os investimentos nesse setor. 

Nesse sentido, o PROCEL estimula o uso eficiente de energia, estimulando e apoiando 

na formulação de leis e regulamentos voltados para as práticas de eficiência energética atuando 

nas áreas de Educação, Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética (Procel Info), 

Selo Procel, Edificações, Prédio Públicos, Gestão Energética Municipal, Indústria, Saneamento 

Ambiental e Iluminação Pública e Semáforos. 

De acordo com dados disponibilizados no sítio da internet do PROCEL INFO (2017), até 

o ano de 2015, foram economizados 11,7 bilhões de kWh de energia, o equivalente ao consumo 

anual de 6,02 milhões de residências. Essa economia correspondeu a 2,5% do consumo total de 

eletricidade do Brasil. O total de energia economizado desde o início do programa foi em torno 

de 92 bilhões de KWh até o ano de 2016. 

 

• Programa nacional da racionalização do uso dos derivados de petróleo e do gás natural – 

CONPET 

O CONPET é um programa do Governo Federal, criado em 1991, por decreto 

presidencial, para promover o desenvolvimento de uma cultura antidesperdício no uso dos 

recursos naturais não renováveis no Brasil, garantindo um país melhor para as gerações futuras 

(CONPET, 2017). 

O programa busca estimular o uso eficiente da energia principalmente nos setores 

residencial, industrial e de transportes, dos derivados de petróleo e do gás natural, reduzindo as 

emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. 

Os principais objetivos do CONPET são: incentivar a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico nesse setor, fornecer amparo técnico para otimizar a eficiência energética no uso 

final da energia e principalmente conscientizar os consumidores sobre a importância do uso 

racional de energia para o desenvolvimento sustentável e melhor qualidade de vida. 

 

• Programa de Eficiência Energética – Lei 9.991/2000 

A Lei 9.991 de 2000, alterada pelas leis nº 10.438 de 26 de abril de 2002, nº 10.848 de 

15 de março de 2004, nº 11.465 de 28 de março de 2007, nº 12.111 de 09 de dezembro de 2009, 

e nº 12.212 de 20 de janeiro de 2010, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de 
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investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das 

empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. 

Essas empresas devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida – 

ROL em programas de eficiência energética - PEE, 0,5% até o ano de 2015 e 0,25% a partir de 

2016, sendo 60% destes voltados para a parcela da população classificada como “baixa renda” 

beneficiadas pela tarifa social. 

Os PEEs originados devem ser relevantes para o mercado consumidor e devem 

demonstrar viabilidade econômica em suas ações de aumento da eficiência. Podem ser desde a 

substituição de equipamentos como simples treinamento para divulgação dos programas. 

De acordo com o Boletim de informações gerenciais disponibilizado pela (ANEEL, 

2015), desde a obrigatoriedade exigida no ano 2000 até o ano de 2015, foram aprovados e 

executados 4.212 PEEs no país, o que corresponde a 7.970GWh/ano de economia de energia 

com um investimento total de 6.044 milhões de reais. 

 

• Lei de Eficiência Energética – Lei 10.225/2001 

Esta lei prevê o estabelecimento de níveis máximos de consumo específico de energia, 

ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia 

fabricados ou comercializados no país, com base em indicadores técnicos pertinentes, valores 

técnicos e economicamente viáveis, considerando a vida útil das máquinas e aparelhos 

consumidores de energia (EPE et al., 2015). 

A lei foi desenvolvida sob o entendimento de que a conservação de energia deve ser 

finalidade da Política Energética Nacional, e estimula o desenvolvimento tecnológico, a 

preservação ambiental e a introdução de produtos mais eficientes no mercado nacional. 

Cabe ao Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética – CGIEE, instituído pelo 

Decreto nº 4.059/2001 e composto pelo Ministério de Minas e Energia - MME, Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

- MCTI, Aneel, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, por um 

representante da universidade e um cidadão brasileiro, elaborar regulamentação específica para 

cada tipo de aparelho e máquina consumidora de energia, bem como estabelecer o programa de 

metas com indicação da evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamento 

regulamentado. 

Na figura 12, pudemos notar exemplos ao longo dos anos de algumas portarias 

ministeriais implementadas colocando-se em prática a Lei de Eficiência Energética. Umas das 

mais importantes e que tem impacto significativo no setor residencial, é a Portaria Ministerial 



 

23 

n° 1.007, que estipulou limites mínimos de eficiência energética para lâmpadas incandescente 

a fim de retirá-la de mercado. Em junho de 2012, iniciou-se a retirada gradativa das lâmpadas 

incandescentes consideradas ineficientes, começando com as de maior potência. A economia 

que essa ação representará será de cerca de 10TWh/ano, equivalente a expansão de 2.433MW 

na oferta e possibilitando uma economia de R$ 6 bilhões em custos de geração, transmissão e 

distribuição de acordo com o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL (2015). 

 

• Plano Nacional de Energia 2030 

O Plano Nacional de Energia – PNE 2030 é o primeiro estudo de planejamento 

integrado dos recursos energéticos realizado no âmbito do Governo brasileiro. Conduzidos pela 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE em estreita vinculação com o Ministério de Minas e 

Energia – MME, os estudos do PNE 2030 originaram a elaboração de quase uma centena de 

notas técnicas. O trabalho fornece os subsídios para a formulação de uma estratégia de expansão 

da oferta de energia econômica e sustentável com vistas ao atendimento da evolução da 

demanda, segundo uma perspectiva de longo prazo (Ministério de Minas e Energia, 2007). 

O PNE 2030 leva em consideração variáveis de mercado, além de questões 

socioambientais e os potenciais avanços tecnológicos para realizar suas estimativas. Todos os 

tipos de energia foram contemplados pelo PNE, energia proveniente do petróleo, energia 

nuclear, energia eólica, energia termelétrica, energia proveniente do gás natural, energia 

proveniente da biomassa, entre outras. O plano é considerado um divisor na história do 

planejamento do setor energético no País. 

Especificamente no tocante à energia elétrica, o PNE 2030 estabelece metas adicionais 

de eficiência energética, através de ações adicionais denominadas “progresso induzido” de 

eficiência energética. Estas ações visam contribuir para sobrepujar as diversas barreiras 

(econômicas, políticas, tecnológicas, entre outras) que retardam a penetração de medidas de 

eficiência energética na sociedade (EPE et al., 2015). 

O documento foi lançado em 2007 e é composto por 12 volumes e mais de cem notas 

técnicas que analisam e apresentam sugestões para o setor. Quatro cenários de demanda de 

energia são quantificados bem como a respectiva contribuição da eficiência energética em cada 

um deles. Estes cenários diferem entre si, basicamente, quanto ao grau de sucesso do país em 

superar os desafios que se apresentam no ambiente econômico, político e social presente em 

cada cenário. Ao lado de outros documentos, como o Matriz Energética Nacional 2030 é a 

principal ferramenta de planejamento de longo prazo à disposição dos gestores públicos e 

privados do setor. 
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• Plano Nacional de Eficiência Energética - PNEf  

O Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) foi publicado em 2011, tendo com o 

objetivo de promover ações estruturadas para atingimento de metas de eficiência energética no 

longo prazo. Este conjunto de ações contempla, por sua vez, a identificação dos instrumentos 

de ação e captação de recursos correlatos ao tema e, por essa natureza, sua implementação 

envolve o esforço coordenado de diversos setores da sociedade tais como representantes de 

governos em todas as esferas: municipal, estadual e federal, empresas e sociedade como um 

todo (Ministério de Minas e Energia, 2011). 

O documento coloca propostas de eficiência energética para vários setores: transportes, 

educação, edificações, prédios públicos, iluminação pública, saneamento e aquecimento solar 

de água. Prevê uma economia de 10% no consumo de energia elétrica com medidas de 

eficiência energética, de maneira que o consumidor continue a utilizar os serviços e 

equipamentos eletrodomésticos, porém, utilizando menos energia. 

O PNEf também avalia a importância de se implementar metodologias para medir e 

verificar programas e projetos de eficiência energética em andamento e de futuros, e traça um 

panorama sobre as principais fontes de financiamento para iniciativas em eficiência energética. 

Propõe ações para facilitar o acesso a recursos, e apresenta uma visão sobre as parcerias 

internacionais em andamento que visam à multiplicação de conceitos e práticas de eficiência 

energética com possibilidade de intercâmbios de tecnologias e obtenção de recursos. 

2.5 Programa Luz para Todos 

Por meio do Decreto 4.873 de 11/11/2003, foi criado o Programa Luz para Todos - LPT 

com o objetivo de acabar com a exclusão elétrica do país, gratuitamente, para mais de 10 

milhões de pessoas que residem no meio rural.  

Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobrás e 

executado pelas Concessionárias de Energia em parceria com os Governos Estaduais, o 

programa visa colocar um fim no mapa de exclusão elétrica do país, onde este, apontou que 

famílias sem acesso à energia, estão em sua grande maioria, em localidades de menor Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH.  

Em um mundo ideal, a eletrificação rural serviria como um incentivo ao desenvolvimento 

socioeconômico. A melhoria do acesso à eletricidade pode potenciar as indústrias rurais, 
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aumentar a produtividade agrícola e proporcionar aos agregados familiares um tempo mais 

produtivo para estudar e trabalhar à noite (Slough, Urpelainen, & Yang, 2015). 

O acesso à eletricidade representa um primeiro passo para a redução da pobreza 

energética, um vetor relevante nas medidas multidimensionais de pobreza. Além disso, a 

infraestrutura de eletricidade parece ter efeitos externos positivos significativos sobre a 

segurança, as oportunidades de emprego, os salários e o valor do mercado de terras (Jimenez, 

2017). 

Durante a implementação do programa e com a publicação do Censo de 2010 do IBGE, 

foram identificadas uma grande quantidade de novas famílias sem acesso à energia, o que 

resultou na reformulação do programa e consequentemente na prorrogação do mesmo. Em 

dezembro de 2014, através do Decreto N° 8.387, é instituído a prorrogação do Programa Luz 

para Todos até o ano de 2018, com o objetivo de propiciar o acesso à energia elétrica a parcela 

da população que não possui esse tipo de serviço. 

Até o ano de 2015, o LPT acumulou cerca de 3.258 mil ligações ao longo dos anos, 

atendendo 15.687 mil da população rural. Deste total, as regiões Norte e Nordeste foram as 

mais afetadas, com 21% e 49% respetivamente de população atendida (EPE, 2016a) 

A chegada da energia elétrica facilita o acesso aos programas sociais do governo, além 

de integralizá-los, serve como vetor de desenvolvimento social e econômico dessas 

comunidades, modernizando-as e reduzindo as desigualdades entre o desenvolvido Sudeste e 

os menos desenvolvidos Norte e Nordeste. 

A redução das disparidades de energia ainda é um trabalho em progresso. É questionável 

se políticas de subsídios e tarifas sociais contribuíram para a redução e eliminação da chamada 

"pobreza energética", ou seja, a falta de acesso à energia moderna estruturalmente, a falta de 

acesso a questões de redes de distribuição geográfica, infraestruturas ou equipamentos públicos 

para usar ou devido aos preços elevados (Canese, 2013). 

2.6 Perspectivas futuras 

Um dos fundamentos da sustentabilidade econômica de um país é a sua capacidade de 

prover logística e energia para o desenvolvimento de sua produção, com segurança e em 

condições competitivas e ambientalmente sustentáveis (Tolmasquim, 2012). 

O planejamento energético efetivo, requer projeções com um horizonte de tempo a longo 

prazo, alta resolução temporal e uma indicação clara da incerteza das projeções e especialmente 

considerando o longo tempo de vida e a duração das infra estruturas energéticas, bem como a 
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crescente proliferação de fontes de energia intermitentes, por exemplo, geração de energia 

eólica e fotovoltaica (Trotter, Bolkesjo, Féres, & Hollanda, 2016). 

O atual planejamento do setor elétrico, que considera um horizonte de médio de dez anos, 

e longo prazo de trinta anos, engloba as perspectivas de expansão da oferta frente ao esperado 

crescimento da demanda, e assim, orienta a definição de projetos de geração e de transmissão 

de energia elétrica que devem ser priorizados para a redução do risco de déficit. Esse 

planejamento da expansão é norteado por diretrizes setoriais que buscam equacionar aspectos 

econômicos, como a garantia de suprimento da demanda ao menor custo, e aspectos 

socioambientais, como o fomento às fontes renováveis de energia elétrica e a universalização 

do serviço (Vieira, Correa, & Carmo, 2012). 

O fornecimento de eletricidade no Brasil é mais resistente hoje do que em 2001, quando 

o país inteiro foi forçado a racionar a eletricidade. As usinas termelétricas já contribuem em 

28,82% da mistura para eletricidade, duas vezes a mais do que em 2000. Além disso, um novo 

racionamento foi parcialmente evitado porque novas linhas de transmissão foram construídas 

para interligar a rede elétrica de diferentes regiões. Desde 2009, a capacidade instalada se 

expandiu a um ritmo mais lento do que a demanda, cerca de 3,79% contra 4,24%, de acordo 

com a EPE (Corrêa et al., 2016). 

A não priorização de projetos de geração e transmissão de energia elétrica, com o 

propósito de equilibrar os interesses econômicos, sociais e ambientais, vem resultando em 

alguns entraves que estão ocasionando alguns riscos para o sistema elétrico na atualidade. 

Atrasos nas construções de novas linhas de transmissão, a não inserção de usinas eólicas e a 

não modernização de muitas usinas termoelétricas, vem contribuindo para o agravamento dessa 

crise atual.  

Outro setor que vem a contribuir para a piora dessa crise energética, é o setor econômico. 

O governo prometeu reduzir em 20% os preços das tarifas, logo no início da seca ocorrida em 

2012. Entretanto, nem todas as empresas concessionárias de energia concordaram, e o aumento 

da demanda de eletricidade somado com uma baixa oferta de energia, as obrigou a contratar 

eletricidade a preços elevados com o propósito de suprir a demanda de energia (DIEESE, 2015). 

As projeções para os próximos dez anos foram elaboradas em um momento em que a 

economia mundial ainda se recupera da crise internacional. No tocante à conjuntura econômica 

brasileira, esta vem passando por uma situação de recessão com baixa confiança dos agentes, 

inflação acima do teto da meta de 4,5% a.a e crise fiscal. Diante desse contexto, a expectativa 

de crescimento da economia brasileira no próximo quinquênio é de recuperação lenta, com 
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melhores perspectivas para o segundo quinquênio. No entanto, espera-se um crescimento 

inferior ao da economia mundial ao longo do horizonte. (MME, 2016a). 

A figura 17 representa o esquema da projeção da demanda de energia do PDE 2024, o 

que permite obter a demanda setorial de energia por fonte energética, em âmbito nacional. 

 

 

Figura 17 - Representação esquemática da projeção da demanda de energia do PDE 2024. 

(Adaptado de EPE, 2015)  

Segundo o Ministério de Minas e Energia, através do seu Plano de Expansão de Energia 

de 10 anos (PDE 2024), o Brasil prevê um aumento de consumo de eletricidade em cerca de 

4,2% a.a, de 525,3TWh no final de 2015 para 790,9TWh em 2024. A capacidade instalada de 

geração atingirá 206,4GW, significando um aumento de 55% em relação a 2014, quando 

apresentava 132,8GW. As regiões Norte e Nordeste são as que apresentaram maior 

percentagem de expansão, 149% e 110% respectivamente. Em contrapartida, nas regiões 

Sudeste e Centro-Oeste, estima-se uma redução de 12% de sua participação na oferta total do 

sistema, mesmo com um aumento na capacidade instalada, em termos absolutos, de 15.433MW 

para o horizonte decenal. 

A tabela 1 mostra a projeção do consumo final energético, levando em consideração o 

cenário econômico atual como referência e dados da população exibindo um panorama geral. 
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Tabela 1 – Projeções de economia e consumo final de energia 

Fonte: PDE (2015) 

Discriminação 2015 2019 2024 2014 – 2024 

Variação (% a.a) 

PIB (Bilhões de R$) 3.959 4.378 5.465 3,2 

População residente (10³ habitantes) 205.266 211.368 217.762 0,7 

PIB per capita (R$/hab/ano) 19.288 20.712 25.098 2,5 

Consumo de eletricidade (TWh) 525,3 616,5 790,9 4,2 

Consumo final energético (10³ tep) 249.724 280.505 330.158 2,8 

 

A tabela 2, apresenta a projeção descriminada por classe do consumo nacional de energia 

na rede. A taxa média de crescimento do consumo na rede é de 3,9% ao ano, atingindo 692 

TWh em 2024. As classes que demonstram maior crescimento são: a comercial com 5,1% a.a 

seguida da residencial com 4,1% a.a. 

Tabela 2 – Projeção de consumo de eletricidade por classe na rede 

Fonte: EPE (2015) 

 

Ano 

Residencial Industrial Comercial Outros Total 

GWh 

2015 135.346 170.173 92.275 73.125 470.918 

2019 156.267 187.571 109.183 84.372 537.393 

2024 197.193 239.587 147.806 107.551 692.137 

Período Variação (% a.a) 

2014 – 2024 4,1 3,0 5,1 3,9 3,9 

 

O crescimento médio anual projetado da carga de energia do Sistema Interligado Nacional 

- SIN, no horizonte decenal, é de aproximadamente 2.900 MW representando uma taxa média 

de expansão de 3,8% ao ano, que totaliza um crescimento do mercado de cerca de 29 

GWmédios. 

Já o sistema de geração deverá se expandir para atender a um crescimento médio anual 

de cerca de 3.800 MW no SIN, o que representa um acréscimo médio de aproximadamente 

3,7% a.a., totalizando aproximadamente 38.000 MW de expansão ao longo do período decenal. 
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3. INDICADORES DE  DESEMPENHO ENERGÉTICO 

Aborda-se neste capítulo, quais são os indicadores mais adequados para se investigar o 

desempenho de consumo de energia de um país, apontando quais deles são os mais apropriados 

para o setor elétrico e mais especificamente no setor residencial. 

O setor elétrico foi escolhido por ser a fonte de energia que mais foi utilizada ao longo 

dos últimos dez anos no Brasil. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2016, o 

setor elétrico apresentou uma participação de 17% do total do consumo final por fonte, 

perdendo somente para o óleo diesel com 18,4%.  

Para se afunilar ainda mais o estudo e também pela facilidade de obtenção de dados, o 

setor residencial foi escolhido da mesma forma por ser o segundo setor que mais consome 

energia elétrica no Brasil. De acordo com o Balanço Energético Nacional, o setor residencial 

fechou o ano de 2015 com 25,1% de participação no consumo elétrico total do país, perdendo 

somente para o setor industrial 37,6% de participação. 

Aborda-se também neste capítulo, sobre os índices agregados, ferramentas utilizadas para 

se avaliar o desempenho energético de cidades e países e que são bastante solicitadas para se 

verificar a gestão de energia em uma época em que a busca pela redução de consumo dos 

recursos naturais vem se tornando um dos principais objetivos para se chegar a um 

desenvolvimento sustentável. 

3.1 Indicadores de eficiência energética 

Ao se buscar o significado da palavra indicador em um dicionário, encontram-se vários 

conceitos, dependendo do contexto em que se está sendo empregado. Em simples palavras, 

pode-se definir que indicador é aquilo que fornece uma indicação, ou de forma mais sofisticada, 

poderia ser um de vários valores estatísticos que juntos fornecem uma indicação. 

Os indicadores podem desempenhar um papel importante na transformação dos dados em 

informações relevantes para os decisores políticos e na ajuda na tomada de decisões. Eles 

também simplificam uma base de informações complexas e grandes. Desta forma, os 

indicadores proporcionam uma visão "síntese" da situação existente. A aplicabilidade dos 

critérios depende do indicador em questão e do objetivo do indicador a ser usado. No entanto, 

nenhum conjunto único de critérios será aplicável a todos os indicadores e a todas as situações, 

uma vez que cada um tem prioridades para a coleta e análise de dados (Reddy, 2015). 

Os indicadores energéticos são um instrumento importante para analisar as interações 

entre a atividade econômica e humana, o consumo de energia e as emissões de dióxido de 
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carbono (CO2). Estes indicadores mostram aos políticos e aos tomadores de decisão, onde as 

economias de energia podem ser feitas. Além do mais, para fornecer informações sobre as 

tendências do consumo de energia passado, os indicadores de eficiência energética também 

podem ser usados para ajudar a modelar e prever a demanda futura de energia (IEA, 2014a). 

Vivemos em um momento, em que a busca por otimizar o uso de energia está ganhando 

um foco mundial, com o objetivo principal de assegurar em um futuro não muito distante, que 

a busca pelos recursos naturais não comprometa o desenvolvimento econômico global. Ou seja, 

os governantes de cada país, principalmente os preocupados em governar em prol do 

desenvolvimento sustentável, estão em busca dessa segurança energética. 

A segurança energética desempenha um papel importante na capacitação humana. A 

correlação entre energia e desenvolvimento sugere uma causalidade de dois sentidos entre eles. 

O uso mais elevado de energia aumenta a produção, promove o crescimento econômico e 

melhora o padrão de vida, todos os símbolos do desenvolvimento, o que por sua vez, leva a um 

maior consumo de energia (Reddy, 2015).  

A energia desempenha um papel essencial na obtenção do desenvolvimento sustentável, 

pois está significativamente correlacionada com o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. Uma questão chave nas políticas de desenvolvimento sustentável é estabelecer 

indicadores adequados para simplificar, quantificar, analisar e comunicar informações 

complexas (García-Álvarez, Moreno, & Soares, 2016). 

As cidades exigem diferentes portadores de energia para atender às necessidades dos 

diferentes serviços de energia, como aquecimento, resfriamento, eletricidade e transporte 

(Kilkis, 2015). Isto é, de acordo com o país e o setor a ser analisado, vários fatores influenciam 

na coleta de dados e a escolha dos indicadores. No caso do Brasil, a sua grande extensão 

territorial resulta em uma diversidade climática, social e econômica que interferem diretamente 

na forma de como se utiliza a energia ao longo do seu território. 

Frequentemente se utiliza a intensidade energética de um país como indicador de 

eficiência energética, sendo obtido pela relação entre o total de suprimento de energia primária 

dividido pelo produto interno bruto. Contudo, isto poderá levar a interpretações menos corretas, 

uma vez que um dado país, com uma baixa intensidade de energia não tem necessariamente 

uma elevada eficiência. Um exemplo que pode ser citado, no ano de 2009, o consumo elétrico 

brasileiro apresentou uma redução de 1,07%, no entanto, essa redução foi ocasionada pela 

diminuição da atividade fabril em consequência a uma crise econômica mundial, ou seja, a 

redução do consumo não ocorreu por uma melhor utilização da energia e sim por fatores 

econômicos. 
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A eficiência é um fator que contribui para a intensidade energética, mas muitos outros 

elementos, muitas vezes mais significativos, também precisam ser considerados. Estes incluem: 

a estrutura da economia, presença de grandes indústrias consumidoras de energia, por exemplo; 

a dimensão do país, demandando uma maior procura do setor dos transportes; o clima, maior 

demanda por aquecimento ou resfriamento; e a taxa de câmbio (IEA, 2014b). 

Analisando a estrutura do consumo elétrico brasileiro, apresentado de forma detalhada do 

capítulo dois deste trabalho, observa-se que o setor industrial é o que mais consome. Parece 

evidente, que o setor a ser escolhido para se investigar algum tipo de economia de energia fosse 

este. Entretanto, pela maior facilidade de obtenção de dados mais detalhados, a maior 

homogeneidade do setor, e a crescente expansão nos últimos dez anos, o setor elétrico 

residencial foi o escolhido como objeto de estudo para esse trabalho. 

É importante citar, que quanto mais detalhado forem os dados, melhor é o resultado 

obtido, porém, é necessário que esses dados sejam adequados para cada setor, evitando que haja 

uma interpretação equivocada o que pode ocasionar decisões erradas e gastos sem necessidades. 

A Agência Internacional de Energia (2014b) propõe construir indicadores para entender 

tendências no consumo de um subsetor ou um uso final, e podem ser mais ou menos agregados 

e sofisticados com base na disponibilidade de dados. Os indicadores propostos são apresentados 

para cada setor e, em seguida, para cada subsetor ou uso final seguindo uma "abordagem 

piramidal", desde o nível mais agregado até o mais desagregado. A figura 18 demonstra de 

forma simplificada a estrutura adotada pela agência. 

  

Figura 18 - Pirâmide dos indicadores energéticos (Adaptado de (IEA, 2014b)) 
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A linha superior da pirâmide, o indicador mais agregado, é definida como a razão entre 

consumo de energia e PIB. É útil considerar o PIB ou outro indicador populacional, pois 

representam um dos principais motores para se medir o consumo de energia de um país de um 

modo geral. 

 A segunda linha representa o consumo de energia por cada setor, medida pelo consumo 

de energia por unidade de atividade deste. Deve ser considerado o consumo de energia por 

denominadores de unidades por fatores que influenciam o setor analisado. 

 As duas últimas linhas representam os subsetores ou utilizações finais que compõem 

cada setor e fornecem progressivamente mais detalhes específicos, como por exemplo, os 

processos físicos existentes em uma determinada indústria. 

 Os indicadores agregados fornecem uma ideia geral das razões implícitas às tendências 

do consumo de energia de um determinado setor e de acordo com o grau da investigação, base 

da pirâmide, maior a necessidade de se obter dados detalhados para se compreender os fatores 

que realmente influenciam o consumo de energia. 

 Selecionar e desenvolver indicadores é apenas o primeiro passo na análise da situação 

energética num determinado setor e tirar conclusões iniciais sobre como interpretar as suas 

tendências passadas e influenciar o desenvolvimento futuro (IEA, 2014a).   

3.1.1 Indicadores de eficiência energética para o setor residencial 

O setor residencial é conhecido como o setor das famílias de um país. Em termos de 

consumo energético, o setor residencial inclui todas as atividades que utilizam energia, em 

moradias particulares, como aquecimento, resfriamento, iluminação e uso de eletrodomésticos, 

englobando todos os tipos de habitações, desde modernos edifícios residenciais a simples casas 

localizadas em áreas rurais. 

As tendências de consumo de energia no setor residencial e as diferentes utilizações finais 

são impulsionadas por uma ampla gama de fatores, incluindo melhorias gerais na eficiência 

energética, mudanças na população, mix energético, taxas de urbanização, número de moradias 

ocupadas, habitantes por domicílio, tamanho da moradia, tipo de moradia, características de 

construção e perfil etário, nível de renda e crescimento, preferências e comportamento dos 

consumidores, disponibilidade de energia, condições climáticas, taxa de penetração de 

equipamentos e equipamentos e padrões (IEA, 2014a). 

Entender como cada um dos fatores influencia o consumo de energia é primordial para 

determinar onde está o maior potencial de redução do consumo energético e qual área deve ser 

escolhida para se desenvolver políticas voltadas a eficiência energética. 
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Dependendo da disponibilidade de dados e da forma escolhida para análise, pode-se 

construir indicadores muito desagregados, ou seja, utilizados para fins específicos, como por 

exemplo, taxa de eletrificação de um país no meio urbano e rural, ou permanecer em um nível 

que seja muito agregado para ser significativo em termos de análise de eficiência, como por 

exemplo a participação do consumo residencial global no consumo final total. 

Os indicadores reais de eficiência energética precisam de dados de energia e atividade 

desagregados mais significativos (IEA, 2014b). Entretanto, devido à falta de dados detalhados 

para o setor, os dados agregados são frequentemente utilizados para se analisar a eficiência 

energética e a evolução de consumo ao longo do tempo. Apesar de permitirem comparações 

muito difíceis, muitas vezes imprecisas, não são considerados indicadores de eficiência 

energética como tal. 

A Agência Internacional de Energia propôs uma adaptação da pirâmide apresentada na 

figura 18 para o setor residencial como pode ser visto na figura 19 onde Rsy, representa o setor 

avaliado, s refere-se ao nível de desagregação, sendo: 1 – mais agregado;  2 – intermediário e 

3 – menos agregado e y é diferenciar de indicadores para o mesmo setor e mesmo nível. 

 

Figura 19 - Pirâmide de indicadores residencial (Adaptado de (IEA, 2014b)) 

 

Os dois indicadores do nível 1, nem sempre devem ser considerados indicadores de 

eficiência, mas como, em alguns casos, eles podem ser os únicos disponíveis, eles podem ser 

usados ao avaliar a política energética setorial. Já os indicadores do nível 2, avaliam o consumo 

de energia residencial por habitação, inserindo dados de atividades simples, como população, 

número total de habitação, etc, sendo este nível, o mais recomendado para se analisar o setor 

residencial em geral. O nível 3, discrimina o consumo residencial total pelo consumo final em 
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termos absolutos e compartilhados, sendo bastante útil, pois identifica o uso final que mais 

contribui para o aumento de consumo do setor. 

Muitos países conseguem um maior nível de desagregação dos indicadores, quando 

conseguem unir com dados administrativos conseguidos facilmente com os órgãos responsáveis 

pelo levantamento demográfico do país, como por exemplo o consumo energético baseado no 

rendimento das famílias. 

3.1.2 Índices compostos 

A avaliação comparativa do desempenho energético dos sistemas energéticos, incluindo 

os sistemas energéticos das cidades e das comunidades, é uma ferramenta importante para a 

gestão do consumo de energia. (Kilkis, 2015). 

Diversos índices são utilizados em todo o mundo para representar e analisar o 

comportamento energético de um país, no entanto, se faz necessário a escolha correta do índice, 

pois a escolha errada, pode comprometer diretamente no resultado final, uma vez que, cada 

índice possui suas propriedades matemáticas e estatísticas para análise. 

A preocupação com desenvolvimento sustentável em energia é demonstrada por 

diferentes organismos internacionais, como a Agência Internacional de Energia (IEA, 1997), a 

Agência Europeia do Meio Ambiente (EEE, 1999), o Escritório Estadístico das Comunidades 

Europeias (Eurostat, 1999) A Agência de Energia Atômica (AIEA, 2001), o Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA, 2001) e o Conselho Mundial 

da Energia (2014). Eles desenvolveram indices de energia para desenvolvimento sustentável 

que podem ser usados como uma ferramenta analítica para os decisores de políticas energéticas 

(García-Álvarez et al., 2016). 

Existe na literatura, diversos métodos de análise de desempenho energético, e os índices 

compostos, se tornam bastantes utilizados quando se deseja mensurar conceitos 

multidimensionais, principalmente quando se deseja avaliar o desempenho energético de uma 

cidade ou de um país, com sistemas complexos de interação com ambiente físico, social e 

ambiental, e não se consegue obter resultados satisfatórios utilizando-se um único indicador. 

Um indice composto deve ser construído com base em (i) uma estrutura teórica sólida 

que pode definir o fenômeno que está sendo mensurado, (ii) um processo abrangente de 

construção, abrangendo a seleção de indicadores e processo de agregação, e, (iii ) boa qualidade 

dos dados essenciais (Mainali, Pachauri, Rao, & Silveira, 2014). 
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A seguir seguem alguns exemplos de índices compostos existentes que englobam 

indicadores nas áreas de eficiência energética, segurança energética, sustentabilidade e 

consumo elétrico. 

• Índice de performance da arquitetura de energia (IPAE) 

O IPAE é um índice composto que se concentra no rastreamento de indicadores 

específicos para medir o desempenho do sistema energético em 126 países. No seu núcleo são 

18 indicadores definidos em cada lado do "triângulo energético": crescimento econômico e 

desenvolvimento, sustentabilidade ambiental e acesso e segurança energética, como pode ser 

visto detalhadamente na figura 20. 

 

Figura 20 - O índice de desempenho da arquitetura de energia e seus indicadores ( 

Reproduzido de (Word Economic Forum, 2016)) 

As pontuações, em uma escala de 0 a 1, e as classificações associadas são calculadas 

para cada um desses indicadores. Estes são então agregados com base em pesos pré-definidos 

para calcular uma pontuação e classificação para cada subíndice e para o IPAE no geral. 

• Índice Sintético de Desenvolvimento de Energia Sustentável (SISED) 

Conjunto de indicadores de política de energia sustentável agrupados em diferentes 

categorias e dimensões para obter um índice sintético de desenvolvimento de energia 

sustentável para países da União Europeia (EU-15) (García-Álvarez et al., 2016). Foram 
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distinguidas três dimensões da energia: segurança do fornecimento de energia, mercado de 

energia competitivo e proteção ambiental. O índice sintético é baseado nos cálculos de 33 

variáveis, que são agrupadas em 9 categorias. Essas categorias são posteriormente agrupadas 

nas três dimensões mencionadas. Essas variáveis foram escolhidas de acordo com as diretrizes 

da Agência Internacional de Energia Atômica como é detalhada na tabela 3. 
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Tabela 3 - Variáveis, indicadores e dimensões do SISED (Adaptado  de (García-Álvarez et 

al., 2016)) 
Dimensão Categorias Variáveis 

Segurança de 

suprimento energético 

Dependência - Dependência de importação (%) 

- Dependência de combustíveis sólidos (%) 

- Dependência de importação de óleos (%) 

- Dependência de importação de gás natural (%) 

 Diferenciação de produção de 

energia primária 

- Produção total de energia primária (1000 TEP) 

- Produção primária de energia com combustíveis 

sólidos (100 TEP) 

- Produção primária de energia com derivados de 

petróleo (1000 TEP) 

- Produção primária de energia com gás (1000 

TEP) 

- Produção primária de energia renovável (1000 

TEP) 

- Produção primária de energia nuclear (1000 

TEP) 

 Consumo energético - Consumo total final de energia (1000 TEP) 

- Consumo de energia final de combustíveis 

sólidos (1000 TEP) 

- Consumo de energia final de derivados de 

petróleo (1000 TEP) 

- Consumo de energia final de gás (1000 TEP) 

- Consumo final de eletricidade (1000 TEP) 

Mercado de energia 

competitiva  

Eficiência - Intensidade energética (kg de óleo equivalente 

por 1000 euros) 

- Produtividade de recursos (Euro por kiligrama) 

 Mercado de energia - Participação de mercado de geração de energia 

elétrica (% total de eletricidade gerada)  

 Competitividade de preços - Preços de eletricidade (Euro por KWh) 

- Preços de eletricidade para consumidores 

residenciais 

- Preços de eletricidade para consumidores 

industriais 

- Preços de gás (Euro por Gj) 

- Preços de gás para consumidores residenciais 

- Preços de gás para consumidores industriais  

- Índice harmonizado de preços para o 

consumidor 

Proteção ambiental Fonte de energia renovável - Participação de energias renováveis na geração 

de energia elétrica 

- Participação de energias renováveis na produção 

de energia primária 

- Participação das fontes de energias renováveis 

no consumo de energia final 

- Participação da combinação de calor na 

produção de energia elétrica 

 Intensidade de emissões de 

CO2  

- Emissões totais de gases de efeito estufa 

emitidas por produto interno bruto 

- Emissões totais de gases de efeito estufa per 

capita 

- Intensidade de gases de efeito estufa no índice 

de consumo de energia 

- Participação das industrias nas emissões totais 

dos gases de efeito estufa 

- Participação da energia nas emissões totais dos 

gases de efeito estufa 

 Impostos sobre a energia - Taxa de imposto implícita sobre energia (Euro 

por TEP) 
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• Índice de energia sustentável (IES) 

É um método para avaliar o status e o progresso da sustentabilidade energética das 

famílias rurais nos países em desenvolvimento. O IES combina 13 indicadores tecnológicos, 

ambientais e sociais de sustentabilidade utilizando a análise de componentes principais. 

A ESI para o setor doméstico rural mede a capacidade relativa de um país (entre outras 

observações) para fornecer acesso a energia limpa segura e acessível para famílias rurais 

atendendo às necessidades econômicas, sociais e ambientais dentro do contexto global de 

desenvolvimento da sociedade e com equidade distribuição (Mainali et al. 2014). 

  Uma série de indicadores foram selecionados para avaliar e avaliar as diferentes 

dimensões da sustentabilidade energética como mostrado na figura 21. 

 

Figura 21 - Estrutura conceitual do índice de sustentabilidade energética (Reproduzido de 

(Mainali et al., 2014)) 

• Índice de sustentabilidade do sistema elétrico nacional (ISSEN) 

O índice estipulou limites de sustentabilidade, conforme aplicável no contexto do 

sistema elétrico. De acordo com (Sharma & Balachandra, 2015), um sistema de eletricidade 

nacional sustentável é definido como aquele que contribui positivamente para o status 

econômico e social do Estado-nação sem prejudicar o meio ambiente. Uma vez que as 

implicações da transição de sustentabilidade desejada para os constituintes do sistema elétrico 

nacional devem ser tanto positivas como negativas, existe uma possibilidade de conflitos 

operacionais entre esses constituintes. 

No contexto do sistema elétrico, (Sharma & Balachandra, 2015) discutiram as 

interações do sistema energético com as dimensões sociais, econômicas, ambientais e 

institucional para avaliar o sistema elétrico da índia em todos os setores. Foram selecionadas as 
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dimensões que constituíam os dois primeiros níveis na hierarquia e reunida uma lista exaustiva 

de indicadores que constituem a hierarquia mais baixa da estrutura. Os níveis intermediários de 

temas, sub-temas e indicadores compostos na hierarquia facilitarão a interpretação significativa 

dos grupos de indicadores. Cada um dos sub-temas e temas representa um problema medido 

coletivamente pelo grupo indicador que os constitui. A figura 22 mostra o esquema escolhido 

para o índice e a tabela 4  mostra a discriminação das dimensões, temas e subtemas demonstrada 

no esquema. 

 

Figura 22 - Esquema do quadro de sustentabilidade do ISSEN (Reproduzido de (Sharma & 

Balachandra, 2015)). 

 

Cada dimensão escolhida para fazer parte deste índice composto, possuindo seus 

respectivos temas e subtemas, possibilita uma avaliação detalhada dos indicadores e se chegar 

uma classificação satisfatória de análise de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

Tabela 4 - Componentes temáticos e sub-temáticos de índices dimensionais (Adaptado de 

(Sharma & Balachandra, 2015). 

Dimensão Temas Sub-temas 

Social Acessibilidade • Custo 

• Acessibilidade ao rendimento em diferentes grupos de 

renda 

 Adequação • Disponibilidade 

• Constâcia de suprimentos 

 Produtividade  

 Aceitabilidade  

Económico Produção • Geração de recursos 

• Desenvolvimento de tecnologia 

• Extensão da descentralização 

 Suprimento  

 Uso final • Consumo setorial 

• Uso não comercial 

 Custo • Custo específico de tecnologia 

 Segurança • Confiabilidade a curto prazo 

• Continuidade a curto prazo 

Ambiental Atmosfera • Mudanças climáticas 

• Qualidade do ar 

 Transição ambiental • Transição de baixo carbono 

• Transição de carbono zero 

Institucional Políticas no setor 

energético 
• Política 

• Instituições 

 Mercado e competição   

 Finanças  

 Acesso a informação  

 

• Índice de Desenvolvimento Sustentável de Energia, Água e Meio Ambiente (SDEWES) 

Criado pelo Centro Internacional para Desenvolvimento de Energia, Água e Sistemas 

Ambientais (SDEWES Center, 2017), o índice foi desenvolvido para comparar cidades com 

base em 7 dimensões, 35 indicadores e perto de 20 sub-indicadores.  

O benchmarking do desempenho das cidades em todas as métricas relacionadas aos 

sistemas de energia, água e meio ambiente apresenta uma oportunidade para desencadear a 

aprendizagem, a ação e a cooperação de políticas para aproximar as cidades do 

desenvolvimento sustentável. 

Cada uma das 7 dimensões contém os valores mínimo e máximo de 5 indicadores 

principais, e examina aspetos que são essenciais para o desenvolvimento sustentável dos 

sistemas de energia, água e meio ambiente nas cidades. 

A tabela 5 apresenta de forma detalhada como o índice é estruturado de acordo com 

suas dimensões e respetivos indicadores e sub - indicadores. 
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Tabela 5 - As dimensões e os indicadores do índice SDEWES (Adaptado de (Sebesty, 

Somogyi, & Utasi, 2016) 
Dimensões 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

D1 

Consumo de 

energia e 

clima 

D2 

Penetração 

de energia 

e medidas 

de 

economia 

de CO2 

D3 

Potencial de 

Energia 

Renovável e 

Utilização 

D4 

Água e 

qualidade 

ambiental 

D5 

Emissões 

de CO2 e 

perfil 

industrial 

D6 

Planejamen

to da cidade 

e bem estar 

social 

D7 

P & D, 

Inovação e 

Política de 

Sustentabilida

de 

S
u

b
 -

 i
n

d
ic

a
d

o
re

s 

Consumo de 

energia de 

prédios 

(MWh) 

Plano de 

ação de 

energia 

sustentável 

Potencial de 

energia solar 

Consumo de 

água 

doméstica 

Emissões 

de CO2 

dos 

edifícios 

Preço do 

bilhete de 

transporte 

público 

Orientação 

política de P & 

D e inovação 

Consumo de 

energia de 

transporte 

(MWh) 

Combinaç

ão  de calor 

e energia 

Potencial de 

energia eólica 

Índice de 

qualidade da 

água 

Emissões 

de CO2 de 

transporte 

Forma 

urbana e 

sites 

protegidos 

Patentes 

nacionais em 

tecnologias 

limpas 

Consumo 

total de 

energia per 

capita 

(MWh/capit

a) 

Poupança 

de energia 

no uso 

final 

(prédios) 

Potencial de 

energia 

geotérmica 

Concentraçã

o média 

anual de 

partículas 

Intensidad

e média de 

CO2 

PIB per 

capita 

Universidades 

locais públicas 

/ privadas 

Graus de 

aqueciment

o diário (dia 

°C) 

Densidade 

da rede de 

transporte 

público 

Uso de 

energia 

renovável 

para 

eletricidade 

Pegada 

ecológica 

per capita 

Número 

de 

indústrias 

emissoras 

de CO2 

Bem-estar 

ajustado à 

desigualdad

e 

Índice 

nacional de 

publicações 

científicas 

Graus de 

resfriament

o diário (dia 

°C) 

Armaduras 

de luzes 

públicas 

eficientes 

Participação 

de 

biocombustív

eis nos 

transportes 

Biocapacida

de per capita 

Acreditaç

ão do 

Carbono 

do 

Aeroporto 

Taxa de 

educação 

terciária 

(nacional) 

Meta de 

redução para a 

redução das 

emissões de 

CO2 (2020) 

 

• Indicador de Desempenho de Segurança Energética Agregado (AESPI) 

O Indicador de Desempenho de Segurança Energética Agregado (AESPI) foi 

desenvolvido para fornecer o status de segurança energética de um país, ou província, de forma 

holística e é baseado na dimensão social, econômica e ambiental e, portanto, pode ser usado 

como base ou referência de segurança energética do país/província (Martchamadol & Kumar, 

2013). O índice considera 25 indicadores individuais, que representam as dimensões social, 

econômica e ambiental e requer dados de séries temporais para o seu desenvolvimento variando 

seus valores entre 0 a 10.  

As características do AESPI foram comparadas com os indicadores existentes em 

termos de metodologia, requisitos de dados, análise possível e as aplicações. A vantagem do 

indicador AESPI prende-se com o facto de não só ajudar a conhecer o estado de segurança 

energética passada de um país, mas também auxiliar na avaliação da situação futura, 

considerando as políticas e os planos de energia do país, permitindo o monitoramento e 
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avaliação dos impactos das políticas, estimando com base em formulações de políticas e 

calculado com base em dados reais. 

A tabela 6 mostra a lista individual de indicadores comumente utilizados para a análise 

de segurança energética utilizado no AESPI. 

Tabela 6 - Lista de indicadores para formulação do AESPI (Adaptado de (Martchamadol & 

Kumar, 2013)) 

Nº Lista de indicadores 

1 Energia primária total per capita 

2 Consumo final de energia per capita 

3 Eletricidade per capita 

4 Intensidade de energia primária total 

5 Intensidade de energia final 

6 Perda na Transmissão 

7 Perda em transformação 

8 Relação de produção de reserva (RPR) Petróleo bruto 

9 Relação de produção de reserva (RPR) Gás natural 

10 Relação de produção de reserva (RPR) Carvão 

11 Intensidade da energia industrial 

12 Intensidade energética da agricultura 

13 Intensidade energética comercial 

14 Energia doméstica per capita 

15 Eletricidade doméstica per capita 

16 Intensidade energética do transporte 

17 Participação da capacidade das energias renováveis por geração total de eletricidade 

18 Compartilhamento da energia sem carbono 

19 Compartilhamento de energia renovável 

20 Dependência de importação de energia líquida 

21 Emissão de CO2 per capita 

22 Emissões de CO2 por PIB 

23 Acesso doméstico à eletricidade 

24 Participação na renda gastada em eletricidade 

25 Energia residencial por agregado familiar 

 

3.2 Metodologia adotada 

Este tópico foi inserido neste trabalho com o propósito de demonstrar que não há 

efetivamente uma metodologia pronta para se investigar especificamente este setor, e para se 

avaliar com propriedade, se faz necessário que se tenha a posse de uma vasta base de dados 

específicos para que a análise seja eficiente e de acordo com as metodologias existentes na 

literatura científica da área, o que não foi conseguido para o desenvolvimento desta 

investigação.  

Como visto nos itens anteriores, para se analisar a avaliar a dinâmica do consumo 

energético, é necessário levar em consideração vários fatores, não somente relacionados ao 
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consumo energético, como também, é de suma importância utilizar dados socioeconômicos 

para garantir que os resultados reflitam a realidade do consumo da região avaliada. 

O Brasil, por possuir uma vasta diversidade climática, geográfica e econômica devido ao 

seu extenso território, e considerando que essas variações podem interferir no consumo elétrico, 

as amostras e estudos foram separados com base nas regiões geográficas brasileiras, com o 

objetivo de identificar alguns padrões e tendências de consumo.  

Para analisar a dinâmica de evolução do consumo de eletricidade residencial brasileira, 

utilizaram-se dados referentes ao período de 2004 a 2015 sobre o consumo faturado e o número 

de consumidores residenciais conectados a baixa tensão para cada concessionária de 

eletricidade, obtidos através de diversos documentos oficiais elaborados pela Empresa de 

Pesquisas Energéticas (EPE), juntamente com dados socioeconômicos e seus atributos reunidos 

em pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Para o presente estudo, foi buscado identificar indicadores de desempenho adequados que 

reflitam os diferentes aspectos do consumo elétrico residencial nas regiões brasileiras, 

utilizando-se cálculos de médias, percentagens e evolução das variáveis ao longo dos anos e 

levando-se em consideração as recomendações da Agencia Internacional de Energia (IEA), 

exposto no item 3.1.1. Foram ainda abordados casos de estudos disponíveis na literatura 

científica e consideradas importantes por vários autores para análises de longo alcance e 

principalmente na disponibilidade dos dados obtidos para esse setor. 

Os dados foram expostos separados em tópicos desagregados, considerados significativos 

na análise de consumo energético, sendo discriminados a seguir: 

• Fatores socioeconômicos 

Neste tópico é mostrado o perfil social e econômico de cada região brasileira, dados sobre 

o crescimento da população, informações sobre a renda per capta e dados geográficos, que são 

expostos para o conhecimento do perfil de cada região. 

• Consumo elétrico 

São apresentados neste tópico, dados sobre o consumo elétrico residencial regional, bem 

como informações relacionadas a inserção de novos consumidores e taxas de crescimento. 

• Posse de equipamentos 

Neste item, aborda-se o crescimento dos principais equipamentos utilizados para uso final 

de energia, de acordo com a empresa responsável pelo levantamento de dados no país, além da 

percentagem de crescimento entre as regiões. 

• Tarifas por região 
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Mostra-se neste tópico, informações referentes aos valores das tarifas médias cobradas ao 

setor residencial em cada região por kWh e sua evolução ao longo dos anos. 

• Análise de resultados 

Esse tópico foi elaborado com o intuito de relacionar os dados acima expostos, para se 

visualização clara de toda a evolução de consumo de cada região dentro do contexto escolhido 

para análise, neste caso, o consumo elétrico residencial. 
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4. ANÁLISE COMPARATIVA REGIONAL 

Apresenta-se nesse capítulo os resultados obtidos da pesquisa feita para o estudo em 

questão. Os dados estão subdivididos em cinco frentes de estudo. A primeira apresentando as 

caraterísticas geográficas e socioeconômicas, a segunda mostrando o consumo elétrico do setor 

residencial, a terceira exibindo as posses de equipamentos para uso final de eletricidade, a 

quarta retratando os valores das tarifas aplicadas para cada região geográfica e a quinta, 

relacionando todos os dados antes expostos. 

O estudo envolveu todo o território brasileiro, e para melhor obtenção do comportamento 

do consumo elétrico, os dados são apresentados por meio das cinco regiões geográficas, já pré-

estabelecidas pelo órgão responsável pelos levantamentos estatísticos oficiais, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE, representadas na figura 23.  

Ao fim do capítulo, é feita uma análise dos dados apresentados, levando-se em 

consideração as divergências dessas regiões geográficas, avaliando as influências do consumo 

elétrico no território brasileiro. 

 

Figura 23 - Mapa regional brasileiro (Adaptado de IBGE, 2016) 

4.1 Fatores geográficos e socioeconômicos 

Para se descrever o consumo elétrico de um país, e ter uma perspectiva de como essa 

energia está sendo consumida, deve-se levar em consideração alguns elementos importantes 

que nos dá condições de traçar essas características de forma mais segura. Dados referentes a 

demografia, clima e a condição econômica da população, têm um papel fundamental para se 

determinar a dinâmica de consumo de energia elétrica. Os dados apresentados nesta sub-secção 
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são retirados dos órgãos responsáveis pelas pesquisas demográficas e energéticas do pais, e 

estão devidamente referênciados ao longo do texto.   

As premissas demográficas, macroeconômicas e setoriais, assim como aquelas relativas 

à eficiência energética e à autoprodução, têm papel fundamental na determinação da dinâmica 

do consumo de energia elétrica, com implicação direta no comportamento de vários indicadores 

de mercado (Ministério de Minas e Energia, 2016a) 

O Brasil é subdividido em cinco macrorregiões, conhecidas como: Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região exibe características particulares, como consequência 

da grande extensão territorial do país, e que diferem entre si em diferentes aspectos, tendo como 

exemplo: renda familiar, clima, aspectos culturais e infraestrutura.  

A região Norte é a maior em extensão territorial e é composta por sete estados: Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Apesar de ser a maior em extensão 

territorial é a menor em densidade demográfica, possuindo cerca de 8,5% da população do país. 

Apresenta dois climas característicos, o tropical e o equatorial, caracteriza-se pelo clima quente, 

com temperaturas médias anuais variando entre 24ºC e 26ºC. 

O Nordeste é constituído por nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, é a segunda região mais populosa, 

apresentando cerca de 56,5 milhões de habitantes. Possui uma caracterização climática 

complexa, o clima semiárido domina todo o interior da região, caracterizado pelas poucas 

chuvas e baixa humidade. O clima tropical é encontrado na região litorânea da região com 

chuvas bem definidas. O clima equatorial húmido é encontrado esparsamente em algumas 

partes do Maranhão, lugar onde costuma ter alta pluviosidade. Mesmo possuindo essa grande 

variedade climática, sua temperatura média anual fica entre 20°C a 28°C. 

A região Centro-oeste é composta por três estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul, e um Distrito Federal, a capital do país, Brasília. Possui 15.442.232 de habitantes, 

equivalente a 7,5% da população total. O clima tropical domina a maior parte do território, com 

exceção ao norte do estado do Mato Grosso que tem o clima equatorial da Amazônia. As 

temperaturas no geral variam bastante, nas épocas mais quentes passa dos 30ºC, já nas estações 

frias gira entorno de 15ºC e 20ºC. 

O Sudeste é formado por quatro estados, sendo eles: Espirito Santo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo. É considerada a região mais importante economicamente do país, possui 

o maior contingente de indústrias e de habitantes, cerca de 85,7 milhões de pessoas residem 

nesta região. É influenciada pelo clima tropical, sofrendo influencia conforme a altura e a 
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pressão atmosférica. O clima tropical atlântico é registrado no litoral e, nas regiões de planalto, 

o tropical de altitude. A temperatura média anual fica em torno de 22°C. 

A região Sul ocupa o último lugar em dimensão e é composta por três estados: Paraná, 

Santa Catarina e Rio grande do Sul. Possui 29,2 milhões de habitantes, aproximadamente 14% 

da população total reside nessa região. Sofre influência do clima temperado, é a região que 

apresenta as menores temperaturas do Brasil, ficando com uma temperatura média anual entre 

16°C a 22°C.  

A figura 24 mostra uma síntese das informações citadas, para uma melhor visualização 

dos dados, apresentando adicionalmente a quantidade de domicílios por região. Observa-se uma 

discrepância de valores, enquanto que a região Norte exibe o maior valor em extensão territorial 

é na região Sudeste em que se encontra o maior contingente de habitantes do país, chegando a 

42% da população total. 

 

Figura 24 - Gráfico da população, área e número de domicílios por região em % em 2015 

Fonte: IBGE (2016) 

A tabela 7 mostra a densidade demográfica por região e o número médio de moradores 

por domicílio em um intervalo de 10 anos, nota-se que a região Sudeste é a que apresenta a 

maior densidade demográfica do país, cerca de 92 hab/km², entretanto, é na região Norte que 

se observa a maior média de moradores por domicílio, aproximadamente 3,49, seguido pela 

região nordeste com 3,2 moradores por domicílio. 

As regiões Centro-Oeste e Sul, são as que apresentam as menores médias de moradores, 

2,9 e 2,8 respectivamente, porém as duas regiões possuem uma grande diferença em relação a 

população e a densidade demográfica. O Sul do país possui uma densidade demográfica 

superior ao Centro-Oeste, em consequência da sua extensão territorial, entretanto, a média de 
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moradores por domicílio é a menor entre todas as regiões, o que reflete a presença do 

planejamento familiar. 

Tabela 7 - Evolução da densidade demográfica por região e da quantidade de moradores por 

domicílio 

Fonte: IBGE (2015a) 

 

Regiões 

Norte Nordeste Centro-

Oeste 

Sudeste Sul 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Densidade demográfica 

(hab/km²) 

 

3,7 

 

4,5 

 

33,05 

 

36,1 

 

7,9 

 

9,5 

 

83,9 

 

92 

 

46,04 
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Média de moradores por 

domicílios 

 

4,05 

 

3,5 

 

3,8 

 

3,2 

 

3,4 

 

2,9 

 

3,35 

 

2,92 

 

3,25 

 

2,83 

 

De um modo geral, as regiões brasileiras apresentam diferenças significativas em relação 

ao desenvolvimento social e econômico, o que é observado no último ranking divulgado do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) divulgado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (Pnud) mostrado na tabela 8 (escala IDH 0-1). Observa-se que as regiões 

que apresentam os melhores valores de IDH são aquelas que se situam na parte centro-sul do 

país, onde exibem as melhores rendas, apresentam o maior contingente da população e são as 

regiões mais desenvolvidas do país. 

Tabela 8 - Valores de IDH (2010) das regiões brasileiras 

Fonte: PNUD (2017) 

Regiões Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

IDH 2010 0,683 0,659 0,753 0,753 0,756 

 

De um modo geral, houve uma diminuição na quantidade de moradores por domicílio, de 

acordo com dados fornecidos pelo IBGE (2015), esta redução está relacionada com a queda da 

proporção de domicílios que registram uma situação de adensamento domiciliar excessivo, isto 

é, que possuem um número muito elevado de moradores em relação ao espaço disponível no 

domicílio. Essa ocorrência está bastante relacionada com a renda dos moradores, ou seja, é 

entre os domicílios com menores rendimentos que há maior proporção de domicílios 

excessivamente adensados. 

A figura 25 mostra a renda mensal domiciliar por região, nota-se que as regiões Norte e 

Nordeste são as que possuem as menores rendas por domicílio, o que explica as maiores médias 

de moradores mostradas na tabela 3. Já a região Sul, que exibe a menor média de moradores 

por domicílio, possui uma das melhores rendas do país. 
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Figura 25 - Renda mensal domiciliar per capita 2015 das regiões brasileiras 

Fonte: IBGE (2016) 

A diversidade do Brasil interfere de forma significativa na economia do país, cada região 

participa do cenário econômico com pesos distintos e está diretamente ligada a variação social, 

as condições climáticas e históricas de cada região. A figura 26 mostra a participação de cada 

região no total do PIB do país, o que demonstra a grande disparidade na economia brasileira 

em consequência dessas variáveis, intervindo claramente no desenvolvimento de cada uma 

delas. 

 

Figura 26 - Participação regional no PIB brasileiro 2014 

Fonte: IBGE (2017) 

A região Sudeste se destaca com mais da metade de participação no PIB brasileiro por 

possuir o maior parque industrial do país, abrigando as maiores montadoras e siderúrgicas. Os 

setores de comércio e serviços são os mais sofisticados, além de possuir uma grande 

participação na agricultura e pecuária. A região se destaca também por conta da cidade de São 

Paulo, importante centro financeiro e comercial do mundo. 
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 O Sul, assim como a região Sudeste, possui uma economia bastante dinâmica, apresenta 

o segundo maior parque industrial do país, também com uma agricultura bastante moderna. 

Possui a melhor infraestrutura de todas as regiões brasileiras. 

 As outras três regiões possuem características econômicas bastante diversificadas, o 

Centro-Oeste tem como base a agricultura e a pecuária, o Nordeste apresenta o turismo e alguns 

pólos indutriais como base da economia e a região Norte, destaca-se na área do extrativismo 

mineral e vegetal, a área industrial também é presente e concentra-se em grande parte no Pólo 

Industrial de Manaus. 

4.2 Consumo de energia elétrica por região geográfica 

O consumo de energia elétrica é definido por vários fatores, de acordo com a EPE 

(2016b), no setor residencial, o número de ligações à rede elétrica depende de variáveis 

demográficas, como a população, o número de domicílios e o número de habitantes por 

domicílio, o consumo médio por consumidor apresenta relação com a renda, com o PIB e com 

o PIB per capita.  

Como exposto anteriormente, existe no Brasil uma gama de programas governamentais 

que visam melhorar o desenvolvimento do país, dentre eles, podemos destacar o Luz para 

Todos. Esse programa mudou o perfil do consumo elétrico no país e uma prova disso, é a 

quantidade de consumidores residenciais que se conectaram a rede no período de 2004 a 2014, 

saltando de 46,8 milhões para 66 milhões de novos consumidores, um aumento de 35%, cerca 

de 3,5% ao ano.  

A figura 27 demonstra a taxa de crescimento regional dos consumidores, nota-se que as 

regiões que obtiveram os maiores aumentos, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foram as mais 

afetadas pelo programa do Governo. Eram nessas regiões onde se concentravam a maior parcela 

da população sem acesso à energia elétrica, daí a justificativa da maior percentagem de 

crescimento. 

Como antes citado, essas regiões também são as menos desenvolvidas tanto social quanto 

economicamente. Por serem as maiores em extensão territorial, grande parte da população 

reside no interior e com difícil acesso, o que impediu que as concessionárias de energia 

pudessem chegar com mais facilidade. De certa forma, a chegada da rede elétrica nesses locais, 

contribui para que essas regiões comecem a se desenvolver com mais facilidade, como referem 

Goméz e Silveira (2010) no caso da Amazónia.  
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Figura 27 - Crescimento de consumidores regionais 2004-2014 

Fonte: EPE (2015) 

Pelo fato de ter havido um crescimento no número de consumidores ligados a rede, 

houve também um aumento do consumo elétrico residencial em todo o país. Algumas regiões 

apresentam uma percentagem de crescimento superior das demais, como é visto na figura 28. 

Apesar das regiões Norte e Nordeste apresentarem a maior percentagem de aumento de 

consumo, 107% e 104% respetivamente, é a região Sudeste que possui a maior parcela da 

energia elétrica consumida, em torno de 50% do total do país, justamente por possuir a maior 

parcela de unidades consumidoras residenciais. 

 

Figura 28 - Valores do consumo elétrico residencial em GWh 2004 – 2014 

Fonte: EPE (2015) 

Apesar de todas as regiões apresentarem uma taxa de crescimento positiva no consumo 

residencial médio, como pode ser visto de forma detalhada na tabela 5, existem algumas 

peculiaridades que interferem nesses valores. O Sul do país possui o maior consumo residencial 
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médio dentre todas as regiões, com 190kWh/mês, mesmo possuindo uma das menores taxas de 

crescimento tanto de consumidores quanto de consumo. Já o Nordeste, que apresentou umas 

das maiores taxas de crescimento de consumo, em torno de 33%, é a região que possui a menor 

consumo médio residencial, ficando em torno de 121kWh/mês.  

O fato da região Nordeste possuir uma média de consumo mais baixa que as demais 

regiões, se deve ao perfil dos consumidores inseridos a rede, a grande maioria possui uma renda 

média familiar muito baixa, o que impede que esses consumidores possam adquirir um maior 

número de eletrodomésticos e bens de consumo. Já a região sul, que apresenta uma das maiores 

rendas médias do país, possui melhores condições para aquisição de bens de consumo, 

justificando de certa forma o maior consumo residencial médio do país. 

Tabela 9 - Evolução do consumo residencial médio regional em kWh/mês 

Fonte: EPE (2015) 

 

Regiões 

Norte Nordeste Centro-

Oeste 

Sudeste Sul 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Consumo residencial médio 

(kWh/mês) 

 

141 

 

179 

 

91 

 

121 

 

148 

 

179 

 

156 

 

182 

 

157 

 

190 

 

É importante citar que as variáveis sociais e econômicas são em grande parte 

influenciadoras na demanda elétrica de um país, entretanto, variáveis meteorológicas têm sido 

usadas regularmente para as previsões de demanda de eletricidade. De acordo com (Trotter et 

al., 2016), o planejamento do sistema elétrico, a programação da produção e as operações 

diárias do sistema de energia agora dependem fortemente das previsões de carga que levam em 

consideração as condições climáticas. 

4.3 Posse de equipamento por região geográfica 

A fim de auxiliar o planejamento do sistema elétrico, os usos finais de eletricidade no 

setor residencial devem ser conhecidos, pois o pico de demanda nas habitações ocorre à noite, 

coincidindo com a demanda máxima do sistema (Ghisi et al., 2007). 

A estimativa do uso final de energia em casas é um tema de interesse para muitas partes 

interessadas, incluindo utilitários, clientes, decisores políticos e fabricantes de 

eletrodomésticos, e é um tema de investigação ativa há pelo menos quatro décadas. Estes 

estudos podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias para aumentar a eficiência 

energética em edifícios residenciais (Silva et al., 2014). 
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A posse de equipamentos está ligada ao conforto dos usuários. Os padrões de conforto e 

desempenho mudam com o passar do tempo e com a incorporação de novas tecnologias. O 

número de eletrodomésticos tem aumentado ao longo dos anos, bem como o uso de novos 

equipamentos, exigindo alterações nos projetos elétricos para atender a esse conforto de uso. 

(Mariotoni & Santos, 2006).  

Apesar das normas brasileiras garantirem o mínimo de conforto para as necessidades dos 

usuários estipulando requisitos mínimos para os projetos elétricos, os dados reais de consumo 

estão ligados ao tipo de habitação, hábitos da população e suas necessidades, ou seja, depende 

das atividades realizada pelos ocupantes. 

A tabela 10 mostra o acesso dos principais aparelhos utilizados pela população brasileira 

no período de 2004 a 2014. A escolha desses aparelhos segue as recomendações de indicadores 

da Agência Internacional de Energia (IEA) para a análise da energia e seus usos finais e os 

dados obtidos, foram retirados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Tabela 10 - Percentagem de posse de equipamentos de usos finais por região geográfica  

2004-2014 

Fonte: IBGE (2015) 

 

Equipamentos 

Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Iluminação elétrica 89,5 98,4 92,8 99,6 97,5 99,9 99,4 100 98,9 99,9 

Geladeira 74,8 93,3 70,7 96,1 90,4 98,9 95,6 99,2 95,0 99,3 

Freezer 14,4 21,2 6,7 7,8 18,8 20,6 17,3 17,1 33,9 32,2 

Máquina de lavar 17,8 43,2 10,2 31,3 25,9 66,9 42,6 70,6 51,1 82,4 

Rádio 73,0 45,4 80,7 66,4 85,0 59,9 92,5 71,5 93,6 78,1 

Televisão 79,3 93,6 81,7 96,1 89,9 96,3 95,7 98,2 93,8 98,0 

Computador 6,9 30,4 6,8 29,8 14,9 50,1 22,0 52,5 20,3 55,0 

 

A tabela 11 mostra a taxa de crescimento no período de 10 anos em comparação com a 

taxa de crescimento de novos consumidores residenciais. Observa-se, que equipamentos como 

máquina de lavar ou  computador crescem a uma percentagem maior que o número de novas 

unidades consumidoras residenciais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, 

apresentando uma melhora  no que consideramos como conforto elétrico, isto é, a maior 

facilidade de acesso a esses equipamentos se deve a melhoria de fatores sociais e econômicos 

impostos por programas de melhoria de renda feitos pelo governo. 
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Tabela 11 - Taxa de crescimento por equipamento das unidades consumidoras residenciais 

2004 – 2014 

Fonte: IBGE (2015) 

Equipamentos Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

2004-2014 2004-2014 2004-2014 2004-2014 2004-2014 

Iluminação elétrica 9,9% 7,3% 2,5% 0,6% 1% 

Geladeira 24,7% 35,9% 9,4% 3,8% 4,5% 

Freezer 47,2% 16,4% 9,6% -1,2% -5% 

Máquina de lavar 142,7% 206,9% 158,3% 52,8% 61,3% 

Rádio -37,8% -17,7% -29,5 -22,7% -16,6% 

Televisão 18% 17,6% 7,1% 2,6% 4,5% 

Computador 340,6% 338,2% 236,2% 138,6% 170,9% 

Unidades consumidoras 64% 55% 48% 32% 35% 

4.4 Tarifas por região 

Simplificadamente, a tarifa de energia é o preço cobrado por unidade de energia 

(R$/kWh). Em essência, é de se esperar que o preço da energia elétrica seja formado pelos 

custos incorridos desde a geração até a sua disponibilização aos consumidores, na tomada 

elétrica. É necessário compreender também, já que a energia elétrica é um bem essencial, não 

se paga somente pelo consumo propriamente dito, mas também pela sua disponibilidade, 24 

horas por dia, 7 dias por semana (ABRADEE, 2017).  

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é o órgão responsável em elaborar as 

metodologias de cálculo tarifário utilizadas para os segmentos do setor elétrico: geração, 

transmissão, distribuição e comercialização. A tarifa visa assegurar aos prestadores dos serviços 

receita suficiente para cobrir custos operacionais eficientes e remunerar investimentos 

necessários para expandir a capacidade e garantir o atendimento com qualidade. Os custos e 

investimentos repassados às tarifas são calculados, e podem ser maiores ou menores do que os 

custos praticados pelas empresas. 

Para fins de cálculo tarifário, o valor final de energia elétrica brasileira é composta por 

três custos distintos, como pode ser visto de forma detalhada na figura 29. 

 

Figura 29 - Composição do valor final da tarifa de energia elétrica 

Fonte: ANEEL (2017a) 

Tributos; 
29,50%

Parcela A; 
53,50%

Parcela B; 
17%
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A parcela A responsável por mais da metade do valor da tarifa de energia elétrica, 

significa a compra da energia, transmissão de energia e encargos setoriais. Já a parcela B, 

parcela referente aos custos com distribuição, ou seja, o custo para manter os ativos e operar 

todo o sistema de distribuição representam 17% dos custos das tarifas. E os tributos, 

responsáveis por 29,5% das tarifas, não são criados pela ANEEL, mas sim, instituídos por leis, 

através de taxas e impostos. 

A tabela 12 mostra um histórico das tarifas médias por região geográfica. No período que 

compreende os anos de 2006 a 2012, a tarifa média brasileira apresentou um crescimento médio 

de 2% a.a, entretanto, em 2013 houve uma queda abrupta de 13% em consequência as 

renovações de contrato das concessionárias de energia no país.  

Os anos de 2014 e 2015 foram marcados pelo aprofundamento de condições hidrológicas 

desfavoráveis, que secaram não só os reservatórios das usinas, mas também alguns importantes 

reservatórios de abastecimento de água, o que resultou em um crescimento de 17% e 42%, 

respetivamente, na tarifa de energia devido ao acionamento integral e contínuo das usinas 

termoelétricas, fontes mais caras de geração para compensar a falta da geração hídrica. As 

regiões Sudeste e Sul foram as mais afetadas pela crise hídrica, e como podemos perceber, são 

as que apresentaram os valores de tarifas mais altos nesse período. 

Tabela 12 - Tarifas médias por região (R$/MWh) 

Fonte: EPE (2016a) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Média Brasil 256,86 257,27 248,94 261,01 265,23 276,83 292,85 254,45 276,97 395,00 

Norte 264,50 262,48 266,98 290,91 280,91 289,79 321,17 276,68 303,53 372,93 

Nordeste 254,76 261,31 253,01 257,45 263,57 291,73 297,09 250,52 269,05 340,00 

Centro–Oeste 268,29 263,21 243,99 250,63 256,07 286,36 290,41 257,74 273,63 398,07 

Sudeste 269,46 273,00 254,78 271,29 275,47 279,37 294,78 260,24 282,22 413,04 

Sul 227,31 226,37 225,92 234,76 250,16 236,93 277,23 235,15 264,27 409,28 

 

De acordo com o (DIEESE, 2015) Diante de um cenário de retração da economia 

brasileira e de aumentos substanciais das tarifas, o consumo de energia começou a cair em 2015. 

Até maio de 2015, o consumo de energia elétrica no Brasil registrava queda de 0,9% diante de 

igual período do ano anterior: o consumo industrial apresentou redução de 4,5%, enquanto o 

consumo residencial cresceu somente 0,5%. Em maio de 2015, o consumo residencial de 

energia elétrica caiu 2,5%. 

Durante todo o ano de 2015, foram observados valores bastante elevados das tarifas de 

energia elétrica, basicamente em consequência ao repasse integral para os consumidores dos 

custos adicionais com a geração energia das termoelétricas. Outro ponto que culminou nos 

elevados preços, foi a adoção das bandeiras tarifárias pela ANEEL. Mesmo com a crise de 
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geração, o consumo elétrico continuou subindo, e as bandeiras tarifárias, têm o objetivo de 

sinalizar aos consumidores os custos com a geração de energia. 

As cores das bandeiras: verde, amarela ou vermelha, indicam se a energia custará mais 

ou menos em função das condições de geração de eletricidade. A bandeira verde indica 

condições favoráveis de geração de energia e, nesse caso, a tarifa não sofre acréscimo. Na 

bandeira amarela, as condições de geração são menos favoráveis e, por isso, a tarifa tem 

acréscimo de R$ 0,02 para cada kWh consumido. Se houver condições mais custosas de 

geração, a bandeira vermelha é acionada e há um acréscimo de R$ 0,035 para cada kWh 

(ANEEL, 2017b). 

A figura 30 mostra o histórico da tarifa média residencial brasileira, nota-se que o setor 

residencial acompanhou as variações tarifárias, e apresenta uma média superior a média 

nacional. O ano de 2015, com o início da utilização das bandeiras tarifárias, apresentou um 

crescimento de 61% em relação ao ano anterior, refletindo-se diretamente na quebra do 

consumo elétrico residencial.  

 

Figura 30 - Tárifa média residencial (R$/MWh) 

Fonte: EPE (2016a) 

A figura 31 apresenta os valores médios adotados pelas concessionárias de energia para 

a cobrança do consumo de energia elétrica no setor residencial brasileiro. A regiões que 

possuem os valores mais altos são as regiões Sudeste e Nordeste, ficando acima da média 

nacional. Mesmo possuindo preços mais altos, são estas as regiões que apresentam os maiores 

valores de consumo elétrico residencial total. 
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Figura 31 - Tarifa média regional brasileira (R$/kWh) 

Fonte: EPE (2016a) 

4.5 Análise dos resultados 

A evolução do consumo elétrico residencial e o número de consumidores por região 

geográfica são mostrado na figura 32 e 33. Observa-se que todas as regiões brasileiras 

apresentam um aumento de unidades consumidoras inseridas na rede, o que em uma primeira 

análise, justifica o aumento do consumo elétrico em todas as regiões.  

O número de novas unidades consumidoras residenciais cresceu mais em regiões onde se 

consumia proporcionalmente menos energia, pelo simples fato de possuírem menos 

consumidores inicialmente, refletindo desta forma, os resultados dos programas de acesso a 

energia elétrica do governo, como pode ser constatado na tabela 13 onde mostra a evolução de 

novas ligações feitas pelo Programa Luz para Todos. 

Tabela 13 - Número de novas ligações feitas pelo programa Luz para Todos no período de 

2005 a 2015 em milhões 

Fonte: EPE (2016a) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ligações 

acumuladas 

Brasil 378 590 398 441 358 419 248 120 87 91 58 3258 

Norte 41 90 77 100 86 103 71 34 26 37 26 700 

Nordeste 201 272 201 235 181 200 102 79 56 44 26 1624 

Centro – 

Oeste 

32 34 26 34 24 29 15 4 3 5 5 216 

Sudeste 67 151 60 39 39 65 51 1 1 2 1 502 

Sul 37 43 34 34 28 23 9 1 1 2 0 216 
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Avaliar o número de novas unidades é importante, pois se torna um importante indicativo 

de tendência de consumo.  Segundo (Achão & Schaeffer, 2009). A compreensão das causas das 

mudanças na estrutura dos consumidores por região pode ajudar países como o Brasil a 

formular estratégias futuras para reduzir as desigualdades regionais e favorecer a redistribuição 

da renda entre os agregados familiares. 

Entre 2013 e 2015, o setor de geração de energia no Brasil, fortemente baseado em 

energia hidrelétrica, esteve sob o estresse devido a baixas chuvas e a demanda de geração de 

energia tornou-se uma questão importante, como mostrado no capítulo dois deste trabalho. A 

demanda geral de eletricidade no país continuou a crescer e, para agravar a situação, o consumo 

de eletricidade nas residências vem crescendo desde 2005 a taxas entre 3,5% e 6% ao ano, vide 

figura 34. Este crescimento tem sido frequentemente reconhecido ao aumento da renda familiar 

nos últimos anos, vide figura 37. 

 

Figura 32 - Evolução do consumo elétrico residencial por região em GWh 

Fonte: EPE (2016a) 
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Figura 33 - Evolução das unidades consumidoras residenciais por região em milhões 

Fonte: EPE (2016a) 

Como constatado, houve um aumento considerável no consumo elétrico em todas as 

regiões, particularmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que cresceram acima da média 

nacional, 122%, 109% e 83%, respetivamente, durante o período analisado. As concessionárias 

de energia dessas regiões, vem implementando programas de combate à fraude e roubo de 

energia, intensificando a supervisão, instalando novos contadores, regularizando os 

consumidores clandestinos, o que de certa forma, pode ter contribuído também para o aumento 

de consumo dessas regiões, como pode ser visto na figura 34. 

Constata-se que a taxa de crescimento anual de novas unidades consumidoras foram 

inferiores a taxa de crescimento anual do consumo elétrico em todas as regiões, principalmente 

nas regiões Norte e Nordeste, principais afetadas com os programas de governo para melhoria 

de renda. 

Como visto no tópico 4.3, a melhoria de renda, trouxe como consequência o aumento na 

aquisição de bens duráveis pelas famílias brasileiras, e a disponibilidade de condições de crédito 

fáceis para os consumidores, culminou em um aumento na utilização de energia elétrica pelas 

famílias, atendendo a expansão ao acesso a esses equipamentos de usos finais. Como dito em 

tópicos anteriores, o acesso a energia elétrica facilita o desenvolvimento social e econômico 

dessas regiões, reduzindo as desigualdades, trazendo oportunidades de emprego e melhorando 

a renda das famílias 
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O aumento da aquisição desses equipamentos pelas famílias brasileiras, reflete a mudança 

do estilo de vida da população, em consequência a inserção de novas políticas públicas, a 

mudança do clima, condições regionais, que de certa forma, induzem a novos comportamentos, 

hábitos e necessidades básicas. 

 

Figura 34 - Taxa de crescimento anual de consumo elétrico residencial e das unidades 

consumidoras em % das regiões brasileiras no período de 2004 a 2015 

Fonte: EPE (2016a) 

Considerando os dados apresentados na figura 35, nota-se que há uma mudança no 

ranking de maiores consumidores de energia elétrica residencial, principalmente quando 

analisamos o quanto uma unidade consumidora consome de energia elétrica.  

As regiões Nordeste e Sudeste, maiores consumidoras totais de energia elétrica 

residencial, apresentam os menores valores de consumo por unidade consumidora, e a região 

Norte, que possui o menor consumo elétrico residencial total, salta de último para primeiro 

lugar quando avaliamos nesta perspetiva.  

Algumas razões podem ser utilizadas para justificar tal comportamento, a primeira delas, 

é em relação ao valor da tarifa cobrada, como visto no tópico 4.4, as tarifas aplicadas nas regiões 

Norte e Sul, são as de menor valor médio por kWh, estimulando de certa forma, o consumo da 

energia elétrica doméstica. Já as regiões Nordeste e Centro-Oeste são as que possuem os 

maiores valores de tarifação média por kWh, fazendo o efeito contrário e contribuindo para um 

menor consumo residencial por unidade consumidora.  

A tarifa de eletricidade é considerada uma variável importante na maioria dos estudos e 

com impacto negativo no consumo de eletricidade residencial. Isso significa que tarifas 
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elevadas tendem a reduzir o consumo de eletricidade e vice-versa, embora se reconheça que o 

efeito preço sobre a demanda de eletricidade é limitado (Bernstein & Griffin, 2006). 

 

Figura 35 - Evolução do consumo elétrico residencial regional per capita em kWh/ano 

Fonte: EPE (2016a) 

Fatores climáticos, económicos e sociais têm também um papel essencial no consumo das 

famílias. Este consumo depende assim do nível de renda da sociedade (Villareal & Moreira, 

2016). Outro ponto importante, que não pode passar despercebido, é em relação a temperatura 

média nas duas regiões. A região Norte tende a apresentar altas temperaturas durante todo o 

ano, ou seja, é habitual utilização contínua de aparelhos para resfrimento, como os 

condicionadores de ar por exemplo, considerados grandes consumidores de energia.  

A região Sul, se localiza no extremo oposto do país, apesar de possuir as quatro estações 

bem definidas, é normal a utilização de equipamentos para aquecimento, principalmente de 

chuveiros elétricos para aquecimento da água. Segundo (Ghisi et al., 2007), há apenas uma 

variação de 4% em relação a redução de chuveiros elétricos entre o inverno e o verão nesta 

região.  

Mesmo o governo investindo em programas de eficiência energética, incentivando a 

população a adquirir equipamentos mais eficientes, ou investindo em programas de 

conscientização do uso da energia elétrica, o consumo elétrico per capita continua com uma 

tendência crescente ao longo dos anos, como pode ser visto na figura 35. 
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Figura 36 - Evolução do consumo elétrico residencial regional por unidade consumidora em 

kWh/ano 

Fonte: EPE (2016a) 

A intensidade energética média das famílias cresce à medida que a renda familiar 

aumenta, até mesmo nas mais altas classes de renda, como pode ser visto na figura 37, que 

exibe a taxa de crescimento anual de consumo elétrico em comparação com a taxa de 

crescimento anual da renda média familiar. De acordo com (Villareal & Moreira, 2016), essa 

variável é considerada importante pela maioria dos estudos e com impacto positivo no consumo 

de eletricidade residencial. Isso significa que uma família com maior renda consumirá mais 

eletricidade. No entanto, o consumo de eletricidade também depende do nível de renda da 

família, como pudemos verificar ao longo do trabalho. 

Verifica-se portanto, a constatação do que é apresentado na literatura, de que a melhoria 

da renda familiar, está alterando diretamente os padrões de consumo em todas as regiões 

brasileiras, principalmente nas regiões menos favorecidas. 
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Figura 37 - Taxa de crescimento anual do consumo elétrico residencial por unidade 

consumidora e da renda média das famílias em % das regiões brasileiras no período de 2004 a 

2015 

Fonte: IBGE (2016) 

 Esta análise permite assim concluir na importância do setor elétrico residencial, que tem 

vindo a apresentar uma tendência de crescimento transversal a todas as regiões ainda que com 

taxas diferenciadas. Coloca-se assim em evidência a heterogeneidade do Brasil demonstrando-

se a necessidade de implementar politicas direcionadas à eficiência energética no setor 

residencial, mas que respondam às especificidades económicas, sociais e climáticas de cada 

região.  

Sublinha-se em particular a necessidade de integrar medidas políticas que permitam 

atingir os domicílios mas carenciados, para os quais existem ainda importantes barreiras à 

eficiência energética como os elevados investimentos requeridos, a questão da posse da 

habitação (frequentemente em regime de arrendamento) ou a falta de informação. No entanto, 

é também nestes domicílios que o acesso à energia elétrica de forma eficiente poderá trazer 

benefícios sociais mais significativos, resultando no desenvolvimento económico de regiões 

tradicionalmente mais desfavorecidas. 
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5. CONCLUSÕES 

Neste capítulo serão discutidas as conclusões obtidas nas análises, a partir dos resultados 

descritos no capítulo quatro. Também serão expostas as limitações do trabalho e propostas para 

trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões gerais 

Este estudo tentou descrever o consumo de eletricidade no setor residencial do Brasil 

utilizando indicadores informativos durante o período de 2004 a 2015, com o propósito de 

visualizar a tendência de consumo ao longo dos anos. Os dados foram separados e analisados 

nas cinco regiões geográficas brasileiras, em virtude de cada região apresentar características 

socioeconômicas extremamente diferenciadas.  

Os indicadores utilizados foram, o número de domicílios, o consumo efetivo das unidades 

consumidoras, quantidade da população, utilizou-se também informações sobre a renda familiar 

e tarifa elétrica para agregados familiares. A escolha desses indicadores, seguem a 

recomendação da Agência Internacional de Energia e principalmente de estudos feitos na área 

disponíveis na literatura mundial. 

Analisando o consumo efetivo desse setor separando nas regiões geográficas, esperou-se 

obter informações sobre a dinâmica de consumo de eletricidade pelas famílias, somando a 

dados relacionados ao Programa Luz para Todos, de universalização de energia elétrica, a 

programas de eficiência energética, como o PROCEL, programas de melhorias de renda e 

mudanças na tarifação, como a inserção de bandeiras tarifárias, para procurar explicar as causas 

da evolução do consumo elétrico residencial brasileiro, especialmente nas regiões brasileiras. 

A região Norte foi a que apresentou a maior taxa de crescimento anual de consumo 

elétrico residencial, acima da média do país, atingindo cerca de 7,5% ao ano. Esse crescimento 

teve como causa, primeiramente o aumento do número de  consumidores na região, em 

consequência ao implemento do Programa Luz para Todos, fechando o ano de 2015 com 4,12 

milhões de consumidores. O segundo motivo, foi pelo efeito da melhoria da renda média das 

famílias na região que contribuiu para a aquisição de novos eletrodomésticos, e pelo simples 

fato de que, aumentando-se a renda, aumenta-se o consumo, como mostrado no 

desenvolvimento do trabalho. O fato desta região apresentar o maior consumo elétrico 

residencial por unidade consumidora, mesmo possuindo a menor quantidade de consumidores 

entre todas as outras, e ficando na frente de regiões mais populosas, é em consequência das 

altas temperaturas durante todo o ano e por possuir a maior média de moradores por domicílio. 



 

65 

O Nordeste foi a segunda região mais beneficiada pelo programa de universalização da 

energia elétrica, obtendo um crescimento de 59% de consumidores residenciais até o ano de 

2015, e apresentando um crescimento anual de 6,9% de consumo elétrico neste setor. Por ser a 

segunda região brasileira mais populosa, é natural que o consumo elétrico residencial total seja 

elevado, no entanto, o consumo per capito é o menor entre todas as regiões, refletindo a renda 

per capita da região, que ocupa igualmente o último lugar, como visto nas figuras 35 e 25, 

respetivamente. Programas de distribuição de renda na região contribui paralelamente com o 

crescimento de consumidores para o aumento gradativo no consumo elétrico na região. 

A região Centro – Oeste é a terceira região mais rica do país, possuindo a maior renda 

mensal média dentre todas, contudo, não é região que mais consome energia elétrica residencial 

total, pelo simples motivo de possuir baixa quantidade de unidades consumidoras para o 

tamanho da região, ficando somente em penúltimo lugar. Quando avaliamos o consumo per 

capito e por unidade consumidora, observamos que fica entre as regiões que mais consome 

energia, mesmo possuindo uma média de moradores por residência baixa e apresentando o 

maior valor de tarifa média dentre todas as regiões, como visto na tabela 7 e na figura 31. 

O Sudeste é a região de maior densidade demográfica do país, ou seja, concentra a maior 

parte das unidades consumidoras do país, cerca de 46%, ou seja, é a região que lidera o consumo 

elétrico residencial. A região sudeste foi a que apresentou a menor taxa de crescimento anual 

do consumo residencial, e foi a que menos sofreu influência dos programas de governo de 

universalização de energia elétrica e de programas de melhoria de renda, indicando que esta é 

a região mais desenvolvida do país. Um fato importante notado, é que o consumo elétrico 

residencial dessa região, parece estar diretamente ligado ao valor da tarifa de energia. Nos 

últimos três, com o início da crise energética do país e com a inserção das bandeiras tarifárias 

com valores diferenciados de tarifas, a região vem apresentando o decréscimo no consumo da 

energia elétrica. 

A região Sul e a terceira região mais populosa do país, apresentando um valor 

considerável de consumo elétrico, e mesmo possuindo a menor média de moradores por 

domicílio e altos valores de tarifação, assim como a região sudeste,  , principalmente 

quando avaliamos o consumo por unidade consumidora, perdendo somente para a região norte. 

Grande parte desse consumo decorre da utilização de equipamentos para aquecimento, 

justamente por se situar na parte mais sul do país e apresentar baixas temperaturas. E assim 

como a região Sudeste, seu consumo está diretamente ligado aos valores das tarifas de energia 

e a crise energética, apresentando também decréscimo de consumo de energia nos últimos anos. 
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A partir dos dados obtidos, é possível verificar que cada região possui variáveis 

responsáveis por determinar e controlar o consumo de energia e, portanto, devem ser 

identificadas e tratadas com ações diferenciadas para se promover a boa utilização da energia 

elétrica.  

Os governantes e os órgãos responsáveis, devem atentar para essas especificidades, e 

formular políticas que continuem estimulando o desenvolvimento das regiões, mas observando 

que essas ações interferem diretamente no consumo elétrico do país, principalmente no setor 

estudado. Neste momento, em especial, onde se enfrenta essa incerteza em relação a geração 

de energia elétrica no país, como visto, o consumo elétrico brasileiro vem crescendo a uma taxa 

de 3% ao ano, e o parque gerador brasileiro, que é 64% hídrico, vem sofrendo baixas em 

consequência a diminuição dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

Conclui-se então, que é de suma importância que os governantes políticos comecem a 

identificar as variáveis que impulsionam o consumo em cada região. Traçar estratégias para 

tornar mais eficiente a utilização da energia elétrica no país é um fator essencial para se obter 

êxito na implementação dessas ações e otimizar o uso da energia elétrica do país. 

5.2 Limitações do trabalho 

A falta de informações em relação a dados primários e pesquisas em diversas áreas no 

Brasil, incluindo a caracterização de domicílios e seus hábitos de consumo, dificulta a 

realização de estudos mais detalhados do uso de energia elétrica residencial discriminados por 

uso final e classe de renda. Devido a este acesso limitado a coleta de dados necessários, este, 

se tornou a principal limitação para estudos mais específicos do setor residencial brasileiro. 

Como observado, o Brasil possui uma grande extensão territorial, e isso leva a diferentes 

padrões de consumos devido a climas diferentes, base da economia, renda da população, entre 

outros. O caso é, que para um estudo mais minucioso, é necessário que existam dados 

desagregados o suficiente para cada região, mais precisamente, para cada estado brasileiro, o 

que não ocorre atualmente. A obtenção desses dados é essencial para um estudo mais exato e 

coerente para o país. 

Outro ponto importante, é a não existência de uma metodologia de análise pronta para se 

avaliar o somente o consumo elétrico. Em algumas literaturas, acharam-se metodologias 

voltadas a avaliar o consumo energético de um modo geral, analisando todas as fontes de 

energia, geração e o consumo energético de um determinado país. Porém, mais uma vez, pela 

falta de dados contínuos e desagregados, foi impossibilitado a aplicação exaustiva de 
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metodologias existentes na literatura disponível e em particular a listagem e contabilização de 

todos os indicadores que seriam relevantes. 

5.3 Trabalhos futuros 

As sugestões de melhorias para futuros trabalhos referentes a análise de consumo de 

energia elétrica no setor residencial brasileiro são: 

• Desagregação dos dados recolhidos, avaliando pelos estados brasileiros e ampliação do 

horizonte de consumo. Este maior numero de dados, permitirá analisar estatisticamente a 

importância de cada parâmetro em cada região procurando estabelecer correlações entre estes 

e o consumo de energia; 

• Inserir informações referentes a geração de energia e os tipos de fontes utilizadas que 

permitirão também avaliar o desempenho ambiental do setor; 

• Desenvolver uma metodologia adequada para a avaliação do consumo elétrico 

residencial brasileiro suportada na identificação e quantificação de indicadores específicos para 

o país e regiões em análise. 
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