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O objetivo desta tese é determinar e analisar a estrutura de consumo de energia 

direta pelo setor residencial brasileiro, onde se pretende mostrar o impacto do nível de 

renda e das diferenças regionais no consumo familiar de energia. Inicialmente é feita 

uma breve discussão sobre o consumo de energia direta no Brasil ao longo das três 

últimas décadas, a fim de se conhecer o consumo residencial dentro de um contexto 

mais amplo, abrangendo todos os setores consumidores, as fontes utilizadas e as 

políticas adotadas pelo país que implicam em aumento no consumo e mudanças na 

sua estrutura. O consumo de energia pelo setor residencial é abordado segundo as 

principais fontes associadas a cada uso final, para, em seguida, com base em dados e 

informações existentes sobre os principais equipamentos utilizados pelas famílias das 

diferentes classes de renda e regiões do país, estimar o consumo residencial de 

energia.   
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 The purpose of this thesis is to determine and analyze the structure of direct 

energy consumption by the Brazilian residential sector, through which it is intended to 

show the impact of the income level and the regional differences in the family 

consumption of energy. To begin with a short discussion is carried out on the energy 

consumption in Brazil throughout the last three decades so as to get to know the 

residential consumption within a wider context, comprising all consumer sectors, the 

sources used and the polices followed by the country which entail in a rise in 

consumption and changes in its structure. The energy consumption by the residential 

sector is examined according the main sources associated to every final use so that, 

soon after, based on data and available information on the usual resources used by 

families belonging different income classes and regions of the country, calculate the 

residential consumption of energy. 
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Capítulo I 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese tem por objetivo determinar e analisar a estrutura de consumo de 

energia pelo setor residencial brasileiro, onde se pretende mostrar o impacto do nível 

de renda e das diferenças regionais no consumo familiar de energia. A idéia deste 

trabalho surgiu da necessidade de se preencher a lacuna deixada desde o estudo 

realizado por AROUCA (1982), que retratou a estrutura de consumo residencial 

brasileiro para o ano de 1975.  A partir daí, foi possível evidenciar a existência de 

poucos estudos sobre este tema, além de reduzidas informações e estatísticas que 

considerem consumo de energia e classes de renda. Desta forma, a ótica deste 

estudo é importante na medida em que procura identificar a relação existente entre 

consumo residencial e bem-estar: tem-se claro que a utilização de fontes de energia 

nos domicílios está intrinsecamente ligada ao nível de renda a que pertençam e pode 

significar comodidade e conforto às famílias, pois, conforme elucidado por COHEN 

(2002), uma pequena parcela da população brasileira, detentora de importante parte 

da renda global, consome uma quantidade de energia comparável, em termos 

absolutos, a países da América do Norte e Europa, enquanto que grande parte da 

população não consome o suficiente para o atendimento das suas necessidades mais 

essenciais. Vale ressaltar, ainda de acordo com COHEN (2002), que o padrão de 

consumo das classes de renda mais altas não pode ser generalizável devido a duas 

razões. Primeiro, porque a maioria da população, pertencente a classes de renda 

inferiores, não tem o acesso econômico a esse padrão. Em segundo lugar, a 

capacidade de regeneração do meio ambiente não acompanha a velocidade com que 

os recursos naturais têm sido explorados, revelando um consumo predatório. 
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O consumo apresentado nesta tese refere-se somente à energia direta, isto é, 

aquela consumida diretamente pelos equipamentos nos domicílios. O consumo 

familiar de energia, no entanto, vai além dessa parcela, e inclui, conforme apresentado 

por COHEN (2002) em seu estudo, o gasto com energia indireta, que é aquela 

embutida nos bens e serviços, utilizada pelos setores produtivos da economia na 

obtenção e transformação da matéria-prima e distribuição do produto final aos 

consumidores. 

A energia é consumida pelo setor residencial basicamente sob a forma de 

eletricidade e combustível. Para se estimar o consumo de energia elétrica por classe 

de renda utilizou-se, neste trabalho, como principal fonte de dados a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares – POF (IBGE, 1996), que apresenta a distribuição do número 

de equipamentos elétricos por classe de renda para 11 metrópoles brasileiras: Belém, 

Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio 

de Janeiro, Salvador e São Paulo. Por outro lado, para a estimativa do consumo de 

combustíveis por classe de renda utilizou-se como principal fonte de dados o Censo 

Demográfico (IBGE, 1991), por disponibilizar a distribuição do número de fogões 

segundo o combustível utilizado para cocção por classe de renda. A utilização destas 

duas fontes de dados, entretanto, representa uma limitação deste trabalho, na medida 

em que, do ponto de vista do consumo de energia elétrica, o racionamento1 enfrentado 

em 2001 alterou os hábitos de consumo do país, principalmente das regiões Sudeste e 

Nordeste – fortemente afetadas pelo contingenciamento. A Figura I.1 revela as 

mudanças ocorridas na curva de carga do Subsistema Sudeste2 desde 1996 até 2002, 

período pós-racionamento. Tratam-se de curvas de carga referentes aos meses de 

                                           
1 O programa de racionamento consistiu num conjunto de medidas definidas pelo Governo Federal, por intermédio da 
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), com a finalidade de administrar um período que se antevia 
extremamente crítico no que diz respeito ao suprimento de energia elétrica nas Regiões Sudeste/Centro-Oeste e 
Nordeste. Vigorou no período de 1o de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002 nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e 
Nordeste. Na Região Norte, o racionamento terminou no dia 1º de janeiro de 2002, tendo começado no dia 15 de 
agosto de 2001 para os grandes consumidores e no dia 20 de agosto para os demais consumidores (GCE, 2002).  
2 Nos estudos do ONS, o Subsistema Sudeste inclui as regiões Sudeste e Centro-Oeste. 
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agosto, dos diferentes anos retratados, e que englobam todos os setores 

consumidores. 
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Figura I.1 – Curvas de carga do Subsistema SUDESTE para os meses de 
agosto 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no Operador Nacional do Sistema (ONS, 2002) 

 

 Nota-se que o crescimento da carga verificado desde 1996 é interrompido pelo 

racionamento em 2001. A carga do Sudeste em 2001 foi reduzida para níveis 

inferiores àqueles verificados no ano de 1996. O patamar de carga de 2002, que 

corresponde à atual realidade, se situa próximo ao patamar de carga de 1999.   
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 A fim de se observar mais claramente os efeitos do racionamento no perfil da 

curva de carga, dividiu-se cada curva de carga pela sua demanda máxima e obteve-se 

as curvas de carga em p.u.3 apresentadas na Figura I.2. 
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Figura I.2 – Curvas de carga do Subsistema Sudeste (p.u.) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no ONS (ONS, 2002) 

 

De uma maneira geral, é possível constatar que o comportamento da curva de 

carga após o racionamento (2002) é similar à curva de carga do período de 

racionamento (2001).  Verifica-se também que o perfil da curva de carga pós-

racionamento está mais aderente ao perfil de 2001 do que ao perfil de 2000. Esse 

fenômeno é justificado pela permanência dos hábitos adquiridos durante o 

                                           
3 O sistema “por unidade” ou, mais brevemente, sistema p.u., consiste na definição de valores de base para as 
grandezas (tensão, corrente, potência, etc) seguida da substituição dos valores das variáveis e constantes (expressas 
no Sistema Internacional de Unidades) pelas suas relações com os valores de base pré-definidos. Para uma grandeza 
G, o valor em p.u. numa base Gb obtém-se, então, através da expressão G (p.u.) = G/Gb. No caso da curva de carga, o 
valor de base adotado é a demanda máxima. A curva de carga em p.u. é definida pela relação entre as demandas 
horárias que a compõem pelo valor de base, que é a demanda máxima. O sistema p.u. é muito utilizado em  
Engenharia Elétrica para cálculos de redes elétricas em análise de sistemas de potência. 
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racionamento. Os perfis das curvas de carga que abrangem o período de 1996 a 1999 

são bem semelhantes, indicando uma manutenção nos hábitos de consumo durante 

aquele período. Observa-se ainda que as alterações ocorridas no comportamento das 

curvas de carga antes e depois do racionamento  encontram-se no período diurno, ou 

seja, aquele compreendido entre 1 e 17 horas. Este fato pode ser explicado pela 

contribuição dada, principalmente, pelos setores industrial e comercial, na medida em 

que, além de reduzirem o consumo4, adotaram tecnologias mais eficientes5 a fim de 

que a meta estipulada pelo Governo fosse cumprida.  

Curiosamente, durante o horário de ponta6 o perfil da curva se mantém, mesmo 

durante o racionamento. Cabe aqui esclarecer que a ocorrência da demanda máxima 

no horário de ponta é determinada pela entrada simultânea da iluminação pública e 

dos usos residenciais, principalmente pelo chuveiro elétrico e iluminação. Com o 

racionamento, embora a demanda máxima estivesse reduzida, a simultaneidade dos 

usos permaneceu e, com isso, o perfil da curva durante a ponta não se alterou.  

 Portanto, o perfil do consumo residencial de energia elétrica apresentado aqui, 

e que se refere ao ano de 1996, talvez já não corresponda mais à realidade atual. 

Resta saber, no entanto, em que medida as alterações de consumo de energia hoje 

verificadas serão permanentes ou apenas temporárias. A importância deste estudo 

reside justamente aí; na tentativa de retratar um padrão de comportamento passado 

que, eventualmente, possa vir a ser um padrão de comportamento futuro. 

Para se analisar o consumo residencial é necessário conhecê-lo dentro de um 

contexto mais amplo, abrangendo todos os setores consumidores, as fontes utilizadas 

e as políticas adotadas pelo país que proporcionam o crescimento do consumo. 

                                           
4 Durante o período de racionamento, os segmentos industrial, comercial e público tiveram seus horários 
de funcionamento reduzidos. 
5 Pode-se citar o exemplos dos shoppings centers, que passaram a adotar o gás natural em seus sistemas 
de refrigeração. 
6 É o período de tempo de 3 (três) horas consecutivas, definido pela concessionária de energia elétrica e situado no 
intervalo compreendido entre 17 e 22 horas, diariamente, exceção feita aos sábados e domingos por não haver nesses 
dias horário de ponta. Normalmente, durante esse período é verificada a demanda máxima do sistema. 
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Portanto, faz-se inicialmente uma breve discussão sobre o consumo de energia no 

Brasil ao longo das três últimas décadas. São apresentadas as mudanças ocorridas sob o 

ponto de vista dos setores consumidores e das fontes de energia (Capítulo II) 

Dando prosseguimento, o Capítulo III enfoca mais detalhadamente o consumo 

de energia do setor residencial, caracterizando-o pela simplicidade e especificidade de 

seus usos finais, sendo eles: cocção de alimentos, aquecimento de água, iluminação, 

condicionamento ambiental, conservação de alimentos (geladeira e freezer), serviços 

gerais (uso de máquina de lavar roupas, microondas, ferro elétrico, aspirador de pó, 

microcomputador etc) e lazer (televisão, vídeo cassete, conjunto de som etc). São 

abordadas as fontes de energia associadas a cada uso final e a sua distribuição no 

consumo domiciliar.  

No capítulo seguinte, Capítulo IV, são descritos os critérios e metodologias 

adotados para se estimar o consumo residencial de energia com base nos principais 

equipamentos utilizados pelas famílias das diferentes classes de renda e regiões do 

país. 

No Capítulo V é apresentada a estrutura de consumo residencial de energia 

por fonte e analisados os resultados obtidos.  

Finalmente, no Capítulo VI tecem-se algumas considerações, apresentam-se 

as conclusões do trabalho e, com base nestas últimas, fazem-se algumas 

recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo II 

 

ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA NO BRASIL  
(1970 – 2000) 

 

 

II.1 – Aspectos Gerais  

 

 Os dados apresentados neste capítulo foram extraídos do último Balanço 

Energético Nacional (BEN) disponível, cuja série temporal é atualizada até o ano de 

2000 (MME, 2001). Embora caibam algumas críticas ao modo como ele é construído7, 

o BEN é a principal fonte oficial de dados a respeito do consumo de energia no Brasil 

e sua implantação representou um ponto positivo, pois veio sistematizar, em uma 

visão de conjunto, dados de consumo de diferentes formas de energia que antes eram 

publicados de modo disperso, em estatísticas isoladas. 

 Cabem aqui algumas considerações relativas ao tratamento das informações 

apresentadas no BEN e utilizadas neste trabalho. Para os dados de produção, 

importação, exportação, estoques e transformação relativos ao petróleo, gás natural e 

derivados são utilizadas informações da PETROBRAS, ANP e Receita Federal. Os 

dados de consumo setorial são provenientes da PETROBRAS, ANP, Entidades de 

Classe e Grandes Indústrias. Na PETROBRAS são geradas as informações relativas 

às entregas e vendas feitas diretamente pelas refinarias. Na ANP são geradas as 

informações relativas às vendas das Distribuidoras aos consumidores, que são 

desagregadas pelas atividades da Receita Federal. Nas Entidades de Classe e 

Grandes Indústrias são obtidas informações de consumo real. A partir do cruzamento 

                                           

 
7 Para mais informações, ver BICALHO (1986). 
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dos dados destas fontes e da análise de consistência das informações são elaborados 

os fluxos energéticos do petróleo, gás natural e seus derivados. 

Para a energia hidráulica, o consumo considerado no BEN corresponde à 

produção bruta de energia medido nas centrais hidráulicas. Não é considerada a 

parcela correspondente à energia vertida8. 

O carvão mineral, considerado como energia primária9 no BEN, sob as formas 

de carvão vapor e carvão metalúrgico10, já passou pelo processo de beneficiamento, 

em virtude das condições das jazidas, com pequenas espessuras de camadas, e dos 

métodos de lavras conduzirem à extração de um carvão mineral “bruto”, com grandes 

quantidades de material argiloso. 

 Os dados de produção e consumo de coque de carvão mineral são obtidos 

diretamente nas indústrias (CSN, USIMINAS, AÇOMINAS, CST, COSIPA e outras). 

Os dados de comércio externo são obtidos na Secretaria da Receita Federal. 

Os produtos da cana-de-açúcar referidos no BEN são obtidos a partir da cana 

esmagada para produção de açúcar e álcool. O caldo de cana, melaço, bagaço, 

pontas, folhas e olhaduras são considerados como produtos primários, enquanto que o 

álcool anidro e hidratado como produtos secundários. Segundo o próprio BEN (MME, 

2001), de cada tonelada de cana esmagada para produção de álcool obtêm-se 730 kg 

de caldo de cana. O bagaço considerado diz respeito apenas àquele destinado ao uso 

energético, sendo quantificado a partir do consumo específico de vapor por kg de 

açúcar e por litro de álcool produzido.  

No BEN a produção de carvão vegetal e lenha é determinada a partir dos 

dados de consumo, não se levando em conta variação de estoques. Os dados de 

consumo setorial de lenha, com exceção das indústrias de papel e celulose, cimento e 

                                           
8 Quando o reservatório da usina está muito cheio, a água que passa pelo vertedouro e segue rio abaixo, ao invés de 
passar pela turbina e produzir energia elétrica, é chamada energia vertida. 
9 Produtos energéticos providos pela natureza na sua forma direta, como o petróleo, gás natural etc. 

 

10 O carvão vapor é utilizado para a geração de energia elétrica, enquanto que o carvão metalúrgico é processado em 
coquerias, e consumido nas indústrias desde 1993. 
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pelotização e de não-ferrosos, das quais são obtidas informações de consumo real, 

são obtidos através de interpolações e extrapolações dos dados do projeto Matriz 

Energética de 1970, dos censos do IBGE e através de correlações com o consumo 

setorial dos outros energéticos, como é o caso do GLP no setor residencial. O 

consumo setorial industrial de carvão vegetal é obtido diretamente dos consumidores e 

o consumo dos outros setores é obtido da mesma forma que a lenha. A produção de 

carvão vegetal é calculada a partir do seu consumo, levando-se em conta um 

percentual de perdas na distribuição e armazenagem. 

O consumo reproduzido neste trabalho diz respeito à energia final, isto é, à 

quantidade de energia consumida pelos diversos setores da economia para atender às 

necessidades dos diferentes usos, como calor, força motriz e iluminação. É, portanto, 

o somatório do que é efetivamente consumido pelos usuários finais. Vale ressaltar que 

há certos casos em que o consumo de energia final se identifica com o consumo de 

energia primária – provida pela natureza na sua forma direta, como é o caso da lenha 

queimada num fogão. Mas o mais freqüente é que a energia primária só chegue ao 

consumidor final depois de passar por um centro de transformação (refinarias, usinas 

hidrelétricas, destilarias etc), onde ocorrem, inevitavelmente, uma série de perdas. 

Para se comparar consumos provenientes de diferentes fontes de energia é 

necessário adotar uma única unidade de medida. Optou-se por utilizar a tonelada 

equivalente de petróleo (tEp) como unidade comum, por estar diretamente relacionada 

a um energético importante e por ser coerente com o Sistema Internacional de 

Unidades (SI). A conversão de cada fonte de energia para tEp leva em conta o seu 

poder calorífico11 em relação ao poder calorífico do petróleo, a exceção da energia 

hidráulica (energia primária) e eletricidade (energia secundária12), que levam em 

                                           
11 Quantidade de calor, em kcal, que desprende 1 kg ou 1 m3 N de combustível, quando da sua combustão 
completa. 

 

12 Produtos energéticos resultantes dos diferentes centros de transformação (usinas hidrelétricas, refinarias 
de petróleo, coquerias etc) que têm como destino os diversos setores da consumo ou, eventualmente, 
outro centro de transformação. 
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consideração rendimentos de processos de transformação. O coeficiente de 

equivalência utilizado no BEN nestes casos (0,29 tEp/MWh) é determinado com base 

na quantidade de óleo combustível necessária para produzir a mesma quantidade de 

energia elétrica de origem hídrica em uma termelétrica convencional a óleo. Assim, 

são necessários 300 g de óleo combustível para gerar 1 kWh, que equivale, 

aproximadamente, a 290 g de petróleo. Ou, de outra forma, o coeficiente de conversão 

para energia hidráulica e eletricidade é a razão entre o consumo médio de óleo 

combustível  em kcal/kWh nas termelétricas brasileiras e o poder calorífico superior do 

petróleo (3132/10800)13. Este fator representa a equivalência térmica da geração 

hidráulica. Se fosse utilizado o critério teórico para conversão da energia hidráulica e 

eletricidade, o coeficiente de conversão seria 0,08 tEp/MWh, pois pelo 1o Princípio da 

Termodinâmica, 1 kWh = 860 kcal, que é, portanto, menor que o utilizado no BEN.  

A Tabela II.1 a seguir apresenta a oferta interna de energia14 no país para o 

ano 2000, considerando os dois critérios de contabilização para energia hidráulica e 

eletricidade (fatores de conversão de 0,29 e 0,08). De acordo com esta tabela, a oferta 

interna de energia pelo critério teórico (184,6 milhões de tEp) é 28,5% menor que pelo 

critério de equivalência térmica (258,1 milhões de tEp). Pelo critério teórico, a energia 

hidráulica somada a eletricidade participa com 39,4% da oferta interna de energia, 

contra 15,1% segundo o critério de equivalência térmica – uma redução de 24,3%. 

Conseqüentemente, a energia renovável também tem a sua participação relativa 

diminuída, perdendo 17,4%. 

  

 

 

 

                                           
13 3132 kcal/kWh corresponde a uma eficiência média de geração térmica de 27,5%. 

 

14 Quantidade de energia disponibilizada para ser transformada e/ou para consumo final. Portanto, 
expressa a energia antes dos processos de transformação e distribuição. 
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103 tEp % 103 tEp %
Energia Renovável 146.255 56,7 72.756 39,4
     Hidráulica 89.208 34,6 24.609 13,3
     Eletricidade 12.290 4,8 3.390 1,8
     Lenha e Carvão vegetal 21.482 8,3 21.482 11,6
     Derivados da cana 19.252 7,5 19.252 10,4
     Outras fontes prim. Renováveis 4.023 1,6 4.023 2,2
Energia Não Renovável 111.803 43,3 111.803 60,6
     Petróleo e Derivados 86.736 33,6 86.736 47,0
     Gás Natural 9.456 3,7 9.456 5,1
     Carvão Mineral e Derivados 13.839 5,4 13.839 7,5
     Urânio (U308) e Derivados 1.772 0,7 1.772 1,0
TOTAL 258.058 100,0 184.559 100,0

0,29 tEp/MWh 0,08 tEp/MWh
FONTES

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Tabela II.1 – Oferta Interna de Energia – Ano 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os efeitos dos critérios teórico e de equivalência térmica no consumo final de 

energia são apresentados na Tabela II.2. Nota-se que eletricidade passa de 96,2 

milhões de tEp (43,6%) para 26,5 milhões de tEp (17,6%), perdendo participação pelo 

critério teórico.  O consumo final energético, em conseqüência, fica reduzido em 

31,6% pelo critério teórico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

103 tEp % 103 tEp %
Eletricidade 96.163 43,6 26.528 17,6
Derivados de Petróleo 70.531 32,0 70.531 46,7
Gás Natural 6.351 2,9 6.351 4,2
Carvão Mineral e Derivados 8.857 4,0 8.857 5,9
Biomassa 38.661 17,5 38.661 25,6
TOTAL 220.563 100,0 150.928 100,0

FONTES
0,29 tEp/MWh 0,08 tEp/MWh

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Tabela II.2 – Consumo Final Energético por Fonte – Ano: 2000 
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Segundo o próprio Balanço Energético Nacional (2001), do ponto de vista 

técnico, não há nenhum impedimento quanto a se utilizar um critério ou outro para a 

representação dos dados referentes à energia hidráulica e eletricidade. O único 

cuidado a se tomar é quando se comparam dados energéticos de países, pois os 

balanços energéticos internacionais utilizam o critério teórico, e é necessário que os 

coeficientes de conversão estejam uniformes.  

A seguir são apresentados e analisados os dados relativos ao consumo de 

energia por setor e por fonte, respectivamente. 

 

 

II.2 – Consumo de Energia por Setor 
 

A evolução do consumo final energético, as taxas de crescimento do consumo 

de energia no Brasil e a participação dos setores neste consumo, de 1970 a 2000, 

encontram-se nas Tabelas II.3, II.4 e II.5, respectivamente. Na Tabela II.3, observa-se 

que o consumo final energético brasileiro passou de 67.725 x 103 tEp, em 1970, para 

221.914 x 103 tEp, em 2000, significando um crescimento aproximado de 3,3 vezes no 

período de 30 anos (MME, 2001). 
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SETORES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
nergético 1.948 3.619 6.611 12.547 13.181 14258 14202
esidencial 23.487 24.445 25.451 24.939 27.730 30821 37728

Comercial 1.895 3.096 4.599 5.898 7.774 10023 14605
úblico 1.142 2.151 3.274 4.357 5.426 7346 9512

Agropecuário 5.344 5.422 6.082 6.860 7.259 8785 9713
ansportes 12.994 21.758 25.311 26.829 32.311 40.569 46.430

Industrial 20.915 32.954 50.839 59.931 65.718 76.563 89.724
L 67.725 93.468 122.167 141.361 159.702 188.365 221.914

Fonte: MME (2001)

Tabela II.3 – Evolução do Consumo Final Energético por Setor (10^3 tEp) 

 
 



 13 

 

 10

 

 

 

 

 

 19
70

 

 

 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

0.000

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

10^3 tep

Energético Residencial Comercial Público
Agropecuário Transportes Industrial

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Figura II.2 – Evolução do Consumo Final Energético por Setor (10^3 tEp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETORES 1970-1979 1980-1989 1990-1999 1970-2000
Energético 14,5 8,4 1,7 6,8
Residencial 0,7 0,7 3,2 1,6
Comercial 9,3 5,2 6,3 7,0
Público 11,1 5,2 5,6 7,3
Agropecuário 0,9 2,6 3,6 2,0
Transportes 8,1 2,7 4,4 4,3
Industrial 9,5 3,5 3,1 5,0
TOTAL 6,4 3,2 3,5 4,0

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Tabela II.4 – Taxa Média Anual de Crescimento do Consumo Final Energético (% ) 

 
 
De acordo com a Tabela II.4, este crescimento se deu a uma taxa média de 4% 

a.a., com destaque para a década de 70, cuja taxa média de crescimento foi de 6,4% 

a.a., enquanto que as décadas de 80 e 90 apresentaram taxas médias de 3,2% a.a. e 

3,5% a.a., respectivamente. 
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 Os setores que cresceram acima da média no período 1970 a 2000 foram o 

industrial (5% a.a.), o energético (6,8% a.a.), o comercial (7% a.a.) e o público (7,3% 

a.a.), que apresentou o maior crescimento embora apresentando um comportamento 

inconstante ao longo do período considerado. A taxa de crescimento do setor 

transporte foi a que se manteve mais próxima da média, enquanto os setores 

agropecuário e, principalmente, o residencial, apresentaram taxas bem abaixo desta, 

2% a.a. e 1,6% a.a., respectivamente. 
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SETORES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
nergético 2,9 3,9 5,4 8,9 8,3 7,6 6,4

Residencial 34,7 26,2 20,8 17,6 17,4 16,4 17,0
omercial 2,8 3,3 3,8 4,2 4,9 5,3 6,6

lico 1,7 2,3 2,7 3,1 3,4 3,9 4,3
gropecuário 7,9 5,8 5,0 4,9 4,6 4,7 4,4
ansportes 19,2 23,3 20,7 19,0 20,3 21,5 20,9

Industrial 30,9 35,3 41,6 42,4 41,2 40,6 40,4
OTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Tabela II.5 –Participação por Setor no Consumo Final Energético (%) 

 

Na Tabela II.5 encontra-se a composição percentual por setor no consumo final 

energético. A Figura II.3 a seguir ilustra melhor a evolução da participação dos setores 

ao longo do período analisado, onde se destacam dois movimentos distintos. O 

primeiro é a queda abrupta da participação do setor residencial e o segundo é o 

crescente consumo pelo setor industrial. A crescente participação deste setor é 

decorrente do processo de desenvolvimento do país que optou por implantar forte 

estrutura industrial. De fato, segundo THEIS (1990), no  período  de 1968 a 1973,  que  
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constituiu o segundo ciclo expansivo da industrialização no Brasil15, a demanda por 

bens industriais foi estimulada, o que levou ao crescimento da oferta mediante 

utilização crescente da capacidade produtiva. Na realidade, ainda de acordo com 

THEIS (1990), a demanda interna se dirigiu predominantemente às indústrias que 

produzem bens duráveis de consumo, pois era o resultado de um processo de 

concentração de renda que privilegiava as necessidades de uma elite relativamente 

reduzida. Por outro lado, as indústrias de bens não-duráveis tiveram seu crescimento 

voltado para o atendimento da demanda externa (THEIS, 1990). O declínio da 

participação do setor residencial, que, em 1970, era de 34,7% e, em 2000, cai para 

17%, deve-se à mudança na composição do consumo deste setor, onde se verifica a 

redução do consumo de lenha associado à penetração da eletricidade e do GLP, além 

do aumento da participação de usos mais eficientes da energia elétrica, como é o caso 

dos eletrodomésticos em geral, aparelhos eletrônicos, lâmpadas etc, como será visto 

mais adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
15 Tendo o primeiro ocorrido no final dos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-
1961), que, através do Programa de Metas, incentivou a criação e a rápida expansão de um parque 
industrial destinado à produção de bens de consumo duráveis, onde a indústria automobilística teve papel 
de destaque. Os setores básicos da economia também foram impulsionados, mas de modo seletivo, na 
medida das conveniências do setor de bens de consumo duráveis especialmente os automóveis (BÔA 
NOVA, 1985). Este período de forte crescimento, de acordo com THEIS (1990), caracterizou-se pela 
forte presença do Estado e pelo ingresso de capital estrangeiro. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Figura II.3 – Participação por Setor no Consumo Final Energético (%) 
Brasil: 1970-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com a Tabela II.5, para o ano de 2000, os setores industrial (40,4%), 

transporte (20,9%) e residencial (17%) foram os maiores responsáveis pelo consumo 

de energia no país.  

 Com base nas Tabelas II.4 e II.5, nota-se que os setores que mais cresceram 

ao longo dos últimos 30 anos – o público (7,3% a.a.), comercial (7% a.a.) e o 

energético (6,8% a.a.) – representaram juntos, em 2000, somente 17,3% do consumo 

final, enquanto que o industrial representou sozinho cerca de 40%. Este fato, como 

mencionado anteriormente, é conseqüência do modelo de desenvolvimento pelo país, 

que optou por adotar políticas de substituição de importações. Entre os setores 

intensivos em energia destacam-se: ferro-gusa e aço, ferro-ligas e não-ferrosos. 

 O setor de transportes manteve sua participação praticamente constante no 

período, já que sua taxa média de crescimento anual (4,3% a.a.) se aproxima muito da 

taxa de crescimento do consumo total. 
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 A Tabela II.6 apresenta a participação de cada fonte no consumo final 

energético dos setores para o ano de 2000. De acordo com esta Tabela, a eletricidade 

é a fonte mais consumida em quatro dos seis setores considerados. Nos setores 

comercial e público o consumo de energia se deve quase totalmente à eletricidade – 

94,2% e 90,6%, respectivamente.  
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Industrial 40,4 15,2 4,7 9,9 47,1 8,9 14,1
ansportes 20,9 88,2 0,7 0,0 0,8 10,3 0,0

Residencial 17,0 16,5 0,8 18,4 64,2 0,0 0,2
ercial 6,6 4,3 0,4 1,0 94,2 0,0 0,1

Energético 6,4 28,1 10,2 0,0 21,6 38,0 2,1
blico 4,3 9,3 0,1 0,0 90,6 0,0 0,0
ropecuário 4,4 43,3 0,0 17,0 39,6 0,0 0,0
TAL 100,0 31,8 2,9 8,0 43,3 8,2 5,9

FONTES

SETORES

[1] Derivados considerados: óleo diesel, óleo combustível, gasolina, GLP, nafta, querosene e outros. 
[2] São considerados como produtos primários o caldo de cana, melaço, bagaço, pontas, folhas e 
olhaduras, e como produtos secundários o álcool anidro e o hidratado. 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Tabela II.6 – Participação por fonte no consumo energético final segundo os 
setores consumidores (%) - Ano 2000 

 

 

No setor residencial, a eletricidade responde pela maior parcela da energia 

consumida16. O restante é dividido entre os derivados de petróleo (principalmente o 

GLP), a lenha e o carvão vegetal, sendo estes os energéticos mais utilizados para o 

cozimento de alimentos.  

                                           
16 Este fato deve-se à utilização do fator de conversão de 0,29 tEp/MWh no BEN (MME, 2001) para 
energia hidráulica e eletricidade. Caso o BEN (MME, 2001) utilizasse o critério teórico (0,08 tEp/MWh), 
o consumo de eletricidade no setor residencial cairia para 6.679 x 103 tEp, o equivalente a 17,7% da  
energia consumida por este setor, ficando atrás, portanto, da lenha+carvão vegetal. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Figura II.4 – Participação das fontes no consumo final energético  
por setor (%) – Ano 2000 

 

No setor de transportes, os derivados de petróleo lideram o consumo, com 

destaque para o diesel, responsável por 57,9% do consumo de derivados neste setor. 

Vale ressaltar ainda, apesar da participação quase inexpressiva de 0,7%, a crescente 

participação do gás natural neste setor, que vem sendo utilizado sob a forma de GNV 

– Gás Natural Veicular. A participação dos derivados de cana está ligada ao uso de 

álcool adicionado à gasolina e uso de álcool puro (de acordo com o MME (2000), 

cerca de 3,2 milhões de veículos utilizavam exclusivamente álcool como combustível, 

ao final de 1999).  

 Apesar da variedade de fontes utilizadas no setor industrial, o maior consumo 

de energia também é devido à eletricidade, 47,1%, sendo utilizada em todos os seus 

segmentos. Aos derivados de petróleo e gás natural cabem 19,9% do consumo, sendo 
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4,7% devido ao gás natural e 8,3% ao óleo combustível. Vale lembrar que devido à 

construção das grandes hidrelétricas, destinadas à expandir a capacidade instalada 

brasileira, o óleo combustível foi, em grande parte, substituído pela eletricidade (BÔA 

NOVA, 1985). O consumo de lenha se destina, principalmente, às indústrias de 

alimentos e bebidas, cerâmica, e papel e celulose. Já o carvão vegetal é consumido 

quase totalmente na produção de ferro-gusa e aço. Este segmento também é 

responsável pelo maior consumo de coque de carvão mineral. Os derivados de cana 

são consumidos basicamente sob a forma de bagaço pelo segmento de alimentos e 

bebidas. 

 Finalmente, no setor energético o maior consumo de energia deve-se ao 

bagaço de cana (38%). 

 
II.3 – Consumo de Energia por Fonte 

 

 As Tabelas II.7 e II.8, e suas respectivas figuras – II.5 e II.6, revelam a 

evolução do consumo final energético por fonte e a participação destas fontes no 

referido consumo, respectivamente.  

 

 

ONTES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Derivados do petróleo (1) 21.658 37.934 46.997 37.187 44.680 58.417 70.531

s natural 66 276 472 1.364 2.143 3.010 6.351
Carvão mineral e Derivados (2) 1.245 1.693 3.636 6.337 6.002 7.928 8.857
enha e carvão vegetal 29.541 28.756 25.757 25.703 21.428 17.677 17.652

Eletricidade 11.503 20.257 35.584 50.334 63.121 76.793 96.163
lcool 95 84 1.385 4.122 5.700 6.686 4.804

Produtos da cana (3) 3.091 3.652 6.688 11.511 11.061 14.083 13.353
ras 526 816 1.648 4.803 5.567 3.771 4.203

TOTAL 67.725 93.468 122.167 141.361 159.702 188.365 221.914

Tabela II.7 - Evolução do Consumo Final Energético por Fonte (10^3 tEp)  

 F

 Gá

 L

 Á

 Out

 

 

 

(1) Derivados considerados: óleo diesel, óleo combustível, gasolina, GLP, nafta, querosene e outros. 
(2) O consumo final energético de carvão mineral aqui referido diz respeito à soma do carvão vapor, 

utilizado para a geração de energia elétrica, do carvão metalúrgico, processado em coquerias, e que 
passou a ser consumido nas indústrias a partir de 1993, e do coque de carvão mineral. 

(3) São considerados como produtos primários o caldo de cana, melaço, bagaço, pontas, folhas e 
olhaduras. 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 
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Figura II.5 - Evolução do consumo final energético por fonte (10^3 tEp) 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

 

 

Na Tabela II.7 e na Figura II.5 nota-se o grande avanço no consumo dos 

derivados de petróleo e eletricidade em detrimento da biomassa (lenha, carvão 

vegetal, álcool e produtos da cana), do carvão mineral e do gás natural, que, embora 

tenham apresentado aumento em seus respectivos consumos (com exceção da lenha 

e carvão vegetal, que tiveram seus consumos reduzidos ao longo do tempo), estes se 

apresentaram bem inferiores aos registrados pelos derivados de petróleo e 

eletricidade. O consumo de derivados passou de 21.658 x 103 tEp, em 1970, para 

70.531 x 103 tEp, em 2000, enquanto que a eletricidade consumida assumiu 

proporções ainda maiores nesse mesmo período, de 11.503 x 103 tEp, em 1970, para 

96.163 x 103 tEp, em 2000, um aumento de aproximadamente 8 vezes, representando 

a maior parcela da energia final consumida atualmente no Brasil. Por outro lado, o 

consumo de lenha e carvão vegetal vem decaindo ao longo do tempo: em 1970 ele era 

cerca de 1,7 vezes maior do que em 2000. Percebe-se, então, que há uma expansão 
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no consumo de todas as fontes consideradas (exceto para a lenha e carvão vegetal), 

mas com diferenças marcantes no ritmo de crescimento, que é veloz no caso da 

eletricidade e dos derivados de petróleo, principalmente na década de 70, mas lento 

no do carvão, derivados da cana e gás natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Derivados do petróleo (1) 32,0 40,6 38,5 26,3 28,0 31,0 31,8
Gás natural 0,1 0,3 0,4 1,0 1,3 1,6 2,9
Carvão mineral e Derivados (2) 1,8 1,8 3,0 4,5 3,8 4,2 4,0
Lenha e carvão vegetal 43,6 30,8 21,1 18,2 13,4 9,4 8,0
Eletricidade 17,0 21,7 29,1 35,6 39,5 40,8 43,3
Álcool 0,1 0,1 1,1 2,9 3,6 3,5 2,2
Produtos da cana (3) 4,6 3,9 5,5 8,1 6,9 7,5 6,0
Outras 0,8 0,9 1,3 3,4 3,5 2,0 1,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Derivados considerados: óleo diesel, óleo combustível, gasolina, GLP, nafta, querosene e outros. 
(2) O consumo final energético de carvão mineral aqui referido diz respeito à soma do carvão vapor,

utilizado para a geração de energia elétrica, do carvão metalúrgico, processado em coquerias, e que
passou a ser consumido nas indústrias a partir de 1993, e do coque de carvão mineral. 

(3) São considerados como produtos primários o caldo de cana, melaço, bagaço, pontas, folhas e
olhaduras.  

Tabela II.8 - Participação por fonte no consumo final energético (%) 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 
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Figura II.6 – Participação por fonte no consumo final energético (%) 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 
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A Tabela II.8 e a Figura II.6 revelam como a estrutura de consumo evoluiu 

desde 1970 até 2000 segundo as fontes e a conseqüente importância destas ao longo 

do período de tempo analisado. A participação dos derivados de petróleo no consumo 

final de energia foi de 32% em 1970, passou a 40,6% em 1975, retrocedeu a 26,3% 

em 1985 e, atualmente, encontra-se no patamar de 31,8%. A importância assumida 

pelo petróleo está principalmente associada à evolução ocorrida no setor de 

transportes – devido à grande expansão da indústria automobilística e o incentivo ao 

carro de passeio, as importações de petróleo eram destinadas a atender ao crescente 

consumo de gasolina, até meados dos anos 70, quando foi criado o Proálcool, para 

atenuar esta situação e quando os reajustes no preço da gasolina acarretaram 

mudanças no panorama do consumo de derivados, passando a ser o óleo diesel o 

combustível a ditar as atuais importações de petróleo (ROSA e SCHAEFFER, 1999).  

A lenha e o carvão vegetal, que em 1970 lideravam o consumo final energético 

com 43,6%, passaram a ocupar o terceiro maior consumo em 2000, com apenas 8%; 

enquanto que a eletricidade, que apresentava o terceiro maior consumo em 1970, se 

tornou a maior participação em 2000, 43,3%. 

O carvão mineral e o gás natural permaneceram com participações pequenas, 

apesar deste último vir ganhando maior importância: a descoberta de novos campos 

de gás e a concretização do Gasoduto Bolívia-Brasil criou condições para o 

desenvolvimento da indústria do gás natural (PETROBRAS, 2002). O uso de gás 

natural no Brasil foi iniciado na década de 40, em decorrência das primeiras 

descobertas de petróleo, quando, para evitar a queima do produto, ocorreram os 

primeiros fornecimentos a terceiros, utilizando-o como combustível nas indústrias 

têxteis e de cerâmica, aumentando o aproveitamento em relação às quantidades 

prioritariamente utilizadas na reinjeção para obter maior recuperação de petróleo 

(CONSELHO MUNDIAL DE ENERGIA, 1997). A utilização do gás natural, de acordo 

com a política energética brasileira, além de contribuir para a qualidade do meio 
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ambiente, ajudará a promover o desenvolvimento tecnológico do setor energético, 

favorecendo os processos de racionalização de energia e incentivando a 

modernização produtiva da economia brasileira, tornando-a mais competitiva. É 

esperado um aumento da participação do gás natural na matriz de oferta de energia 

para cerca de 12% em 2010 (PETROBRAS, 2002).  

Assim, tendo em vista o estabelecimento desta meta estratégica, o gás natural 

está se tornando um importante vetor na matriz energética nacional, pois vem sendo 

também cada vez mais utilizado como combustível alternativo em substituição aos 

derivados líquidos do petróleo (óleo combustível na indústria e gás reformado de nafta 

e GLP em rede de distribuição doméstica) e em substituição a outros combustíveis 

que são considerados ecologicamente "incorretos" como é o caso da lenha. Com 

exceção do querosene de aviação, o gás natural pode substituir, com eficiência 

técnica, qualquer combustível sólido, líquido ou gasoso e talvez seja o único capaz de 

competir economicamente com o óleo e o carvão. 

Embora ainda pequena, a participação do carvão mineral no consumo final 

energético dobrou no período 1970 a 2000, conforme pode ser observado na Tabela 

II.8 e na Figura II.6 anteriores. Este fato é explicado por MME (2000): “A partir de 

1975, o carvão mineral de uso térmico foi incentivado e, também, contribuiu para a 

substituição de óleo combustível na indústria, principalmente, na indústria cimenteira. 

Atualmente, o setor de carvão está privatizado e compete em condições de mercado 

com os demais energéticos, no uso industrial. A geração elétrica a carvão mineral 

ainda goza de salvaguardas que permitem a progressiva adaptação da indústria ao 

novo contexto competitivo do mercado elétrico. O uso do carvão mineral metalúrgico 

(praticamente 100% importado) acompanha a expansão da produção de aço.”  

Os derivados da cana passaram a ter maior ênfase no consumo final depois da 

criação do Proálcool. Em 2000, eles representaram juntos 8,2%, cerca de 1,7 vezes a 

sua participação em 1970. De acordo estatísticas do Comitê Brasileiro do Conselho 
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Mundial da Energia (1997), o álcool derivado da cana é produzido no Brasil desde o 

século XVI e era consumido, até o início deste século, na sua maior parte, pelas 

indústrias farmacêuticas e de bebidas. A partir de 1939, uma parte desse álcool, do 

tipo anidro, passou a ser adicionada à gasolina automotiva, inicialmente em pequenas 

proporções. Na primeira crise do petróleo, em 1973, essa proporção foi crescendo e 

hoje atinge cerca de 24%. Em decorrência do Proálcool (1975), o país desenvolveu 

tecnologia para utilizar o álcool hidratado diretamente nos motores dos veículos. Em 

1978, iniciou-se o uso de álcool hidratado no País em frotas de automóveis de 

entidades estatais, que foram convertidas para esse combustível. E a partir daí a 

produção e o consumo foram crescendo a taxas elevadas. De acordo com o Balanço 

Energético 2000, de 1991 a 1999, em razão do volume de vendas de veículos novos a 

álcool ter ficado abaixo do montante de carros sucateados, provocando redução e 

envelhecimento da frota, o consumo de álcool hidratado vem diminuindo, enquanto 

que o consumo de álcool anidro cresce por conta do aumento da sua participação na 

mistura com a gasolina. Em 2000, o crescimento maciço da participação de veículos 

de pequena cilindrada e com novas tecnologias gerou um menor consumo de 

combustível e, conseqüentemente, de álcool anidro. O álcool hidratado continua 

perdendo participação e sua tendência é desaparecer, a menos que sejam criados 

incentivos para a sua utilização. O consumo de álcool hidratado pelo setor de 

transportes no ano de 2000 foi de 4.546 x 103 m3, enquanto que o de álcool anidro foi 

de 4.903 x 103 m3.  

É interessante notar que exatamente durante a primeira crise do petróleo, 

iniciada em 1973, são registradas as maiores participações deste combustível no 

consumo final brasileiro. BÔA NOVA (1985) explica este fato: “O governo brasileiro 

aparentemente interpretava a crise petrolífera como uma oscilação transitória do 

mercado internacional do petróleo, que poderia ser tratada com medidas de curto 

alcance. Para assegurar o fluxo regular das importações de petróleo e assim evitar o 
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racionamento, a PETROBRAS fechou contratos de fornecimento com os países 

produtores e aumentou a frota de navios petroleiros à sua disposição; no plano 

interno, o governo promoveu reajustes substanciais nos preços dos derivados de 

petróleo”. Dessa forma, as importações de petróleo continuavam a crescer, embora 

em ritmo mais lento do que antes da crise. Mas foi somente depois do segundo 

choque do petróleo, em 1979, que a questão energética passou a ter prioridade 

nacional e alguns fatos importantes ocorreram, como o grande incremento da 

produção nacional de petróleo e também a consolidação e expansão do Proálcool.  

 Observamos ainda na Figura II.6 anterior o espantoso crescimento no consumo 

de energia elétrica, que se deu de modo mais significativo do início do chamado 

“milagre econômico brasileiro” (1968-1973) ao final da década de 70, com a 

construção das grandes hidrelétricas destinadas a promover a gigantesca ampliação 

da capacidade instalada, culminando com a inauguração das usinas de Itaipu, 

construída em conjunto com o Paraguai, sendo a maior hidrelétrica do mundo, com 

12.600 MW e Tucuruí, maior hidrelétrica localizada em solo totalmente brasileiro, com 

4.240 MW iniciais e que estão sendo ampliados para 8.370 MW até maio de 2006. De 

acordo com o Operador Nacional do Sistema, a capacidade instalada de geração mais 

que quintuplicou no período 1970/2000. Em dezembro de 2000, a capacidade 

instalada do Sistema Interligado Nacional era de 65.757 MW, sendo 59.628 MW 

(90,7%) a capacidade instalada de geração hidráulica, 4.164 MW (6,3%) de geração 

térmica convencional e 1.966 MW (3%) de geração termonuclear (ONS, 2001). 

 Ainda com relação à energia elétrica, cabe destacar que o Brasil foi pioneiro no 

desenvolvimento deste setor. Em 1879, ano em que Thomas Édson constrói a primeira 

usina para distribuição de energia para a cidade de Nova Iorque, D. Pedro II inaugura 

a iluminação elétrica da antiga Estação da Corte, iniciando a utilização da eletricidade 

gerada por meios mecânicos no país. Quatro anos depois, em 1883, Campos, 
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localizada no litoral do Rio de Janeiro, é a primeira cidade no Brasil e na América do 

Sul a receber iluminação pública elétrica (THEIS, 1990). 

A participação dos setores no consumo de cada fonte para o ano de 2000 

encontra-se na Tabela II.9 e na Figura II.7. 
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Petróleo e Gás Natural 34,7 23,2 53,7 8,5 7,1 0,9 1,2 5,5
Lenha e Carvão Vegetal 8,0 50,6 0,0 39,2 0,0 0,8 0,0 9,4
Eletricidade 43,3 44,0 0,4 25,2 3,2 14,3 9,0 4,0
Derivados da Cana [1] 8,2 43,8 26,5 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0
Outras 5,8 97,2 0,0 0,4 2,3 0,1 0,0 0,0
TOTAL 100,0 40,4 20,9 17,0 6,4 6,6 4,3 4,4

FONTES

SETORES

[1] Produtos primários da cana (caldo, melaço, bagaço, pontas, folhas e olhaduras) + produtos secundários  
     (álcool anidro e hidratado). 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Tabela II.9 – Consumo final energético por setor consumidor segundo as 
fontes (%) – Ano 2000 
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Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001)  

 
 Figura II.7 – Participação dos setores no consumo final energético por fonte 

(%) – Ano 2000  
 
 
 
 

De acordo com a tabela e a figura anteriores, o setor de transportes apresenta 

a maior participação no consumo de derivados de petróleo e gás natural (53,7%). Este 

consumo é, na sua maior parte, devido ao óleo diesel utilizado no transporte rodoviário 

e, em segundo lugar, à gasolina. O setor industrial é responsável pelo segundo maior 

consumo de derivados de petróleo e gás natural (23,2%) – utilizados, principalmente, 

sob a forma de óleo combustível. O gás natural neste setor é mais usado atualmente 

na indústria química. No setor residencial, o consumo de derivados deve-se quase 

totalmente à utilização de GLP para cocção. 

 A lenha e o carvão vegetal juntos têm no setor industrial o seu maior 

consumidor, seguido pelo setor residencial. Mas, se considerarmos separadamente o 

consumo de lenha, o setor residencial consome mais: 6.553 x 103  tEp (48%) contra 

 



 28 

5.366 x 103  tEp (39,3%) do setor industrial. Com o carvão vegetal ocorre o contrário, o 

setor industrial responde pelo maior consumo, 3.560 x 103  tEp (89%) – utilizado 

basicamente na produção de ferro-gusa e aço; enquanto que o residencial consome 

375 x 103  tEp, somente 9,4%. 

Assim como os derivados do petróleo, a eletricidade está presente em todos os 

setores, em maior ou menor grau; mas é no setor industrial onde ocorre o seu maior 

consumo (44,0%). Dentre os segmentos que mais consomem eletricidade podemos 

citar: não-ferrosos e outros metais, química, alimentos e bebidas, ferro-gusa e aço, 

papel e celulose, entre outros. Atrás do setor industrial vem o residencial, que 

consome 25,2% da eletricidade. O uso da eletricidade neste setor será abordado mais 

detalhadamente nos próximos capítulos. 

 O consumo de produtos da cana deve-se, na sua maior parte, ao setor 

industrial, onde este energético é utilizado sob a forma de bagaço na indústria de 

alimentos e bebidas. No setor de transportes, a participação dos derivados da cana 

está ligada ao uso de álcool adicionado à gasolina e uso de álcool puro – cerca de 3,2 

milhões de veículos utilizavam exclusivamente álcool como combustível, ao final de 

1999 (MME, 2000).  

Conforme descrito neste capítulo, é inquestionável o significado que o petróleo 

e a hidreletricidade assumiram ao longo dos últimos 30 anos na economia brasileira 

em detrimento da biomassa (principalmente a lenha) e do carvão mineral. Mais do que 

uma substituição direta da lenha pelo petróleo e eletricidade, nota-se que a mudança 

no perfil da demanda de energia foi condicionada pelo estilo de desenvolvimento 

adotado pelo país, que ditou ritmos de crescimento diferentes nos setores 

consumidores que utilizam prioritariamente estas fontes. Desta forma, a rápida 

industrialização possibilitada pelo processo de substituições de importações e o 

desenvolvimento prioritário do transporte rodoviário em relação ao ferroviário e à 
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navegação tiveram papel fundamental na transformação da estrutura e, 

conseqüentemente, na explosão do consumo energético brasileiro (THEIS, 1990). 

 No Capítulo III será analisada a estrutura do consumo de energia do setor 

residencial, objeto deste trabalho.   
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Capítulo III 

 

CONSUMO DE ENERGIA PELO SETOR RESIDENCIAL 
(1970 – 2000) 

 

 

III.1 – Aspectos Gerais  

 

 No Capítulo II vimos que a estrutura do consumo de energia no Brasil tem 

sofrido transformações radicais ao longo das últimas três décadas. A energia 

proveniente da biomassa, principalmente a lenha, experimentou um declínio 

considerável, na proporção inversa do crescimento da participação dos derivados de 

petróleo e da energia elétrica, que passaram a desempenhar um papel fundamental ao 

longo do período analisado. O Brasil passou de um consumo final energético de 

67.725 x 103 tEp em 1970, para 221.914 x 103 tEp, em 2000, numa média de 

crescimento de 4% a.a.. No presente capítulo iremos analisar mais detalhadamente o 

consumo de energia pelo setor residencial, objeto deste trabalho. 

 Embora do ponto de vista energético seja um setor de importância média por 

não ter produto próprio, do ponto de vista social o consumo de energia pelo setor 

residencial é da maior relevância já que energia é condição indispensável para se 

desfrutar das comodidades mais essenciais da vida moderna. 

A participação do setor residencial no consumo final energético é significativa, 

apesar de se observar uma redução gradual, em termos percentuais, em comparação 

aos demais setores, conforme ilustrado na Figura III.1. Em 1970, seu consumo foi de 

23.487 x 103 tEp, correspondendo a 34,7% do consumo final energético e, em 2000, 

apresentou um consumo de 37.728 x 103 tEp, com 17% na participação global e 
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60,3% de aumento no período. Em termos absolutos, isto correspondeu a um 

incremento de 14.241 x 103 tEp e uma taxa média de crescimento de 1,6% a.a.. 
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Figura III.1 – Participação por setor no consumo final energético (%) 
Brasil: 1970-2000 

 

 Conforme visto no Capítulo II, a queda percentual de participação verificada no 

setor residencial, no período 1970/2000, pode ser atribuída ao reflexo conjugado de 

dois fatores: 

 aumento de urbanização da população com utilização de fontes energéticas 

mais eficientes; 

 dinamização e crescimento de outros setores, principalmente, o setor 

industrial. 

 

Com relação ao primeiro fator, é notória a queda de importância da lenha, 

associada à penetração de fontes consideradas nobres – GLP e eletricidade, ambas 

de maior eficiência na obtenção de energia útil (o GLP é de 7 a 10 vezes mais 
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eficiente que a lenha17), além do aumento da participação de usos mais eficientes da 

energia elétrica, como é o caso dos eletrodomésticos em geral, aparelhos eletrônicos, 

lâmpadas, etc.  

No âmbito do setor residencial, o crescimento do consumo tem sido 

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

(GOVERNO FEDERAL, 2002), atingindo um ápice de 6,1% em 94/95, conforme Figura 

III.2 a seguir. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

Figura III.2 – Evolução da taxa de crescimento anual do consumo final 
residencial (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

principalmente no que se refere ao uso da energia elétrica: 

 atendimento à demanda reprimida, especialmente através das novas 

ligações de energia elétrica. Durante o ano 2000 assistiu-se a um aumento 

expressivo do número de novas ligações residenciais, numa base de 157 mil 

 

                                           
17 MME (1995) 
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novas ligações/mês. O número de consumidores residenciais passou de 6,8 

milhões em 1970 para 40,5 milhões em 2000, correspondendo a um 

crescimento médio anual de 6,1%. Com isso, a proporção de domicílios 

atendidos pelo serviço de eletricidade passou dos 45% registrados em 1970 

para cerca de 96% 18 em 2000 (CCPE/ELETROBRÁS, 2001);  

 facilidade de acesso a financiamentos e transferência de renda, propiciada 

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

moeda, houve um expressivo incremento na aquisição de equipamentos 

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

148 kWh/consumidor/mês em 1994 para 179 kWh/consumidor/mês em 1998, 

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

consumo caiu para 172 kWh/consumidor/mês (CCPE/ELETROBRAS, 2001); 

 tendência crescente observada nos grandes centros urbanos de 

“encasulamento”, ou seja: concentração de atividades profissionais e de lazer 

nas residências, com maior segurança e economia. 

 

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

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

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

todas as faixas, esse movimento nas faixas mais baixas se justifica pelo aumento de 

renda e pela aquisição de equipamentos eletroeletrônicos (ELETROBRAS, GOVERNO 

FEDERAL; 1996, 2002). 

                                           
18 Pelas estatísticas do IBGE (IBGE, 2001), nos centros urbanos a taxa de atendimento chegou a 99% no 
ano 2000, enquanto que na área rural atingiu 75% neste mesmo período. A diferença nos percentuais de 
atendimento pode ser atribuída à quantidade de domicílios sem medidor elétrico: cerca de 10% das 
residências (IBGE, 2001). Em geral, estes domicílios apresentam o maior número de moradores e estão 
localizados em áreas rurais. 
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As Tabelas III.1 e III.2 e as figuras que as representam – III.3 e III.4, revelam a 

evolução do consumo final do setor residencial por fonte e a participação das fontes no 

consumo final residencial, respectivamente. 
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ONTES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
ás natural 0 0 0 0 4 45 28

Lenha 18.832 17.716 14.787 10.629 7.862 6.031 6.553
P 1.266 1.777 2.694 3.680 4.863 5.739 6.206

Querosene 437 372 292 185 125 69 37
ás canalizado 99 118 122 144 139 76 57

Eletricidade 2.426 3.831 6.746 9.464 14.113 18.438 24.213
arvão vegetal 427 631 810 837 624 423 375

TOTAL 23.487 24.445 25.451 24.939 27.730 30.821 37.728

Fonte: MME (2001) 

7

Tabela III.1 – Evolução do consumo final do setor residencial por fonte  
(10^3 tEp) 
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TES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
ás natural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
enha 80,2 72,5 58,1 42,6 28,4 19,6 17,4
LP 5,4 7,3 10,6 14,8 17,5 18,6 16,4

Querosene 1,9 1,5 1,1 0,7 0,5 0,2 0,1
ás canalizado 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2

Eletricidade 10,3 15,7 26,5 37,9 50,9 59,8 64,2
arvão vegetal 1,8 2,6 3,2 3,4 2,3 1,4 1,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: MME (2001) 

Tabela III.2 – Participação das fontes no consumo final do setor residencial 
(%) 
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Figura III.4 – Participação por fonte no consumo final do setor residencial (%) 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

 

Podemos caracterizar a energia direta no setor residencial pela simplicidade 

nos seus usos finais e pela especificidade de utilização dos equipamentos domésticos, 

ou seja, pela função específica que apresentam e, conseqüentemente, pela 

determinada quantidade de energia que demandam. O ar condicionado, por exemplo, 

muito utilizado na região Centro-Sul do Brasil, é um alto consumidor de energia 

 



 36 

elétrica. Quanto aos usos finais, a energia no setor residencial é destinada, 

basicamente, para as seguintes finalidades: cocção de alimentos, aquecimento de 

água, iluminação, condicionamento ambiental, conservação de alimentos (geladeira e 

freezer), serviços gerais (uso de máquina de lavar roupas, microondas, ferro elétrico, 

aspirador de pó, microcomputador etc) e lazer (televisão, vídeo cassete, conjunto de 

som etc). 

Alguns trabalhos realizados na década de 80, cuja principal fonte de dados foi 

o Estudo Nacional de Despesa Familiar – ENDEF, publicado pelo IBGE em 1978, com 

informações referentes a 1975, demonstram que mais da metade do consumo 

energético doméstico no Brasil era destinado à cocção de alimentos. Na medida em 

que se descia a escala social, a energia final solicitada aumentava, causada pela 

baixa eficiência de seu uso em fogões, principalmente, relacionado ao uso da lenha. 

Além disso, do ponto de vista do consumo de energia útil, as famílias de classes de 

renda mais altas demandavam mais do que as de classes sociais de baixa renda, 

tendo em vista a maior difusão de equipamentos mais eficientes (e mais caros) nas 

primeiras (como é o caso dos aparelhos eletroeletrônicos). Vale lembrar que energia 

útil é aquela de que dispõe o consumidor depois da última conversão feita nos seus 

próprios equipamentos. Trata-se da energia final (a energia fornecida aos 

equipamentos) diminuída das perdas na conversão. 

Desta forma, um dos objetivos desta dissertação é justamente comparar dados 

e resultados atuais com aqueles determinados no trabalho de AROUCA (1982), que 

teve por base o ENDEF de 1975 e verificar as mudanças ocorridas. 

 

III.2 – Consumo de Energia Elétrica 

 

 O setor residencial consumiu cerca de 83,5 TWh de eletricidade em 2000, 

sendo responsável por 25,1% de toda a energia elétrica consumida no Brasil naquele 

ano. Aproximadamente 40,5 milhões de domicílios são atendidos pelo serviço de 
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eletricidade, o que corresponde a 96% do total de domicílios do país 

(MME/ELETROBRÁS, 2001). Vale lembrar que nos últimos 30 anos o consumo de 

energia elétrica no Brasil cresceu a taxas médias anuais superiores às do consumo 

global de energia e às da economia, sendo impulsionado pelos seguintes fatores 

(MME/ELETROBRÁS, 2001): 

 crescente procura pelo serviço a partir dos diversos setores consumidores; 

 adequação da oferta através da disponibilização de energia elétrica aos 

consumidores finais pela expansão dos sistemas de geração, transmissão 

e distribuição; 

 preços da eletricidade acessíveis a todas as classes de consumidores, 

principalmente ao setor industrial; 

 opção prioritária pela geração hidráulica, que tornou o setor elétrico menos 

vulnerável às crises internacionais do petróleo e à correspondente 

volatilidade dos preços dos combustíveis. 

 

Desta forma, a eletricidade penetrou mais que outros serviços e bens na 

economia e na sociedade brasileiras, resultando em um crescimento do mercado de 

energia elétrica superior ao da economia. Como conseqüência, a participação da 

energia elétrica no consumo final energético passou de 17% em 1970, para 43,3% em 

2000, conforme apresentado no Capítulo II. 

De acordo com a Tabela III.2, a eletricidade é responsável por 64,2% de toda a 

energia consumida pelo setor residencial e, segundo o PROCEL (1999), a estrutura do 

consumo de energia elétrica deste setor é distribuída segundo seus usos finais da 

seguinte forma: 

 Refrigeração (geladeiras e freezers): 32%  

 Aquecimento de água (chuveiro elétrico): 26%  

 Iluminação: 24%  

 Outros: 18% 
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Figura III.5 – Estrutura do consumo residencial de energia elétrica 

Fonte: Elaboração própria a partir de PROCEL (1999) 

 

As geladeiras e freezeres constituem o uso de energia de maior consumo 

elétrico no setor residencial, com participação de 32%, e respondem por 9% do 

consumo global de energia elétrica do País. Embora a maioria das geladeiras 

utilizadas no País seja do modelo de uma porta (que consome menos energia), a 

penetração dos modelos de duas portas vem experimentando um expressivo 

crescimento (PROCEL, 1999).  

Ainda de acordo com PROCEL (1999), cerca de 17% do consumo de energia 

elétrica no Brasil destina-se à iluminação. Desses, cerca de 70% são usados, em 

partes iguais, pelos setores residencial e comercial, 25% para iluminação pública e os 

restantes 5%, pela indústria.  

De modo semelhante, estudos realizados pela CPFL – Companhia Paulista de 

Força e Luz (CPFL, 2001), mostram que o consumo de energia elétrica no setor 

residencial compreende basicamente três usos finais: 

 conservação de alimentos – as geladeiras são responsáveis por 25% a 30% 

do consumo residencial; 

 aquecimento de água – o chuveiro elétrico representa de 25% a 35% da 

energia elétrica consumida por uma residência; 
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 iluminação – contribui com 15% a 25% do consumo residencial. 

 

Os demais eletrodomésticos: televisão (10 a 15%), ar condicionado (2 a 5%), 

ferro elétrico (5 a 7%), máquina de lavar roupas (2 a 5%), etc., respondem pelo 

restante da energia consumida. 

 Vale ressaltar que a adoção de faixas na participação percentual de cada uso 

final revela uma significativa variação sócio-regional quanto à posse e ao uso dos 

eletrodomésticos. Consideramos estes percentuais apenas como uma primeira 

aproximação para o conhecimento do mercado. 

Através da Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de Consumo 

realizada pelo PROCEL e pela PUC (PUC/PROCEL, 1999), utilizada neste trabalho, é 

possível conhecer as atitudes e comportamentos dos consumidores residenciais, 

expressos através dos hábitos de uso da eletricidade, compra de eletrodomésticos e 

do processo de decisão associado a estas categorias (uso e compra), bem como 

identificar as reais necessidades associadas a cada região e classe de renda. 

Quanto à posse e aos hábitos de consumo, algumas conclusões podem ser 

extraídas da pesquisa: 

 Os eletrodomésticos mais adquiridos após a estabilização econômica 

proporcionada pelo Plano Real foram os televisores e aparelhos de som. Se 

por um lado, a posse de televisores já parece estar atingindo a saturação (hoje 

há em média mais de uma TV por domicílio pesquisado), por outro, o mesmo 

não pode ser dito com relação às geladeiras e freezeres. Em 1995, 75% dos 

domicílios brasileiros possuíam ao menos uma geladeira. Em 1988, esta 

saturação era de 63%.  

 É elevado o número de lâmpadas incandescentes, comparativamente às 

fluorescentes, muito embora já se observe um ligeiro processo de substituição 

em algumas concessionárias. As lâmpadas de 60W são as incandescentes 
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mais comuns. O número médio de lâmpadas por domicílio é aproximadamente 

o dobro no Sudeste e Centro-Oeste que no Nordeste. 

 Os aparelhos de ar condicionado só têm presença significativa nas áreas 

da LIGHT e CERJ. A posse é pequena nos domicílios atendidos pela CELPE, 

CEAL e ESCELSA e inexiste nas residências atendidas pelas demais 

concessionárias. Em contrapartida, é elevada, e continua crescente, a posse 

de ventiladores de teto, que contribuem para a instalação de lâmpadas 

incandescentes adicionais. 

 É praticamente desprezível a presença de chuveiros elétricos nos lares 

nordestinos. As posses médias nos domicílios atendidos pela COELBA, CELB, 

CELPE, SAELPA e CEAL são de 0,34; 0,23; 0,20; 0,16 e 0,14 respectivamente. 

Nas demais regiões pesquisadas ocorre o oposto – mais de um 

chuveiro/domicílio na área da COPEL e nas concessionárias do Centro-Oeste e 

São Paulo. 

 O ferro elétrico está presente em quase todos os domicílios com medição.  

 A presença de freezers é baixa nos domicílios. As maiores posses médias 

estão na CEB e LIGHT (0,29 e 0,25, respectivamente). 

 A tendência observada nas intenções declaradas para os próximos atos de 

compra está ligada à “linha branca”. Particularmente, geladeiras e freezers são 

as prioridades das próximas aquisições dos consumidores.  

 Constatou-se que a posse de eletrodomésticos, em alguns casos, é 

incompatível com a faixa de consumo medida, numa forte indicação de 

possíveis fraudes.  

 

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo 

IBGE (IBGE, 2001) apresentou a seguinte evolução dos bens duráveis nos domicílios: 
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Fonte: IBGE (2001) 

Figura III.6 – Domicílios com bens duráveis 1997-2001 

 

III.3 – Consumo de Combustíveis 

 

 Os combustíveis respondem por 35,8% do consumo do setor residencial e são 

utilizados basicamente para a cocção de alimentos e aquecimento de água. Os 

principais combustíveis utilizados são o Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), o gás 

manufaturado, o gás natural e a lenha, embora o carvão vegetal e o querosene 

também sejam encontrados, porém em quantidades extremamente baixas (MME, 

2001). 

 À exceção do gás natural e do GLP, os demais combustíveis vem 

apresentando queda em suas participações, conforme Tabela III.2 e Figura III.4 

anteriores. A lenha, o carvão vegetal e o querosene vêm sendo substituídos pelo GLP 

– mais eficiente na obtenção de energia útil, e o gás manufaturado, que tem seu 

consumo residencial concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo, está sendo 

substituído pelo gás natural. Este último apresentou um crescimento de 300% entre 

1999 e 2000, devido, principalmente, à substituição da forma de aquecimento de água 

e de cocção, passando de 68 x 103 tEp para 287 x 103 tEp (MME, 2001).   
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 A lenha continua sendo o combustível de maior importância nas áreas rurais 

como fonte de energia no preparo de alimentos. Nas últimas décadas, o crescimento 

vertiginoso do processo de urbanização e o rápido crescimento da população 

brasileira são alguns dos fatores que, em parte, explicam a difusão e a expansão do 

consumo de GLP e a diminuição da importância da lenha nos grandes centros. Cabe 

ressaltar a função social singular da lenha, caracterizada pelo abastecimento 

energético de domicílios habitados na sua maioria por famílias de baixo poder 

aquisitivo. É interessante salientar ainda a presença conjunta, na maioria dos 

domicílios rurais, de fogões a GLP e a lenha, onde o uso deste último é predominante 

nas tarefas diárias familiares (BOTELHO, 1986). A disponibilidade de gás representa 

uma relativa preocupação, por parte da família, com o problema da escassez de lenha, 

com a dificuldade de obtê-la ou, ainda, com o conforto e a comodidade do uso do 

fogão a gás no preparo de refeições rápidas. 

 O uso final da lenha é direcionado, principalmente, para a cocção de alimentos, 

embora também seja usado para aquecimento de água para banho e lavagem de 

roupas. Nesses casos, a água pode ser aquecida por um sistema de serpentina ou 

pelo modo mais comum, o uso direto em panelas. Nas regiões mais frias, a lenha 

também é utilizada freqüentemente na lareira, para aquecimento interno dos 

domicílios. 

 O mercado de GLP ocupa espaço significativo no abastecimento energético 

nacional, especialmente no setor residencial, devido, em parte, às suas características 

físico-químicas. Este combustível é armazenado e transportado na fase líquida e 

utilizado na forma de gás, e possui alto poder calorífico, o que o torna vantajoso frente 

a outros combustíveis líquidos e sólidos (RODRIGUES, 1987). Outros fatores 

contribuíram para a expansão e consolidação do consumo de GLP: o planejamento e 

a organização das empresas distribuidoras, a gradativa melhoria da segurança ao 

consumidor, a garantia de suprimento do combustível, incluindo a entrega regular aos 
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domicílios, e os esquemas comerciais das distribuidoras, que incluíam assistência 

técnica ao usuário. 

 O gás canalizado19, conforme descrito acima, vem sendo substituído pelo gás 

natural. Em 2000, o setor residencial consumiu apenas 157 x 106 m3 deste 

combustível, o equivalente a 0,2% de toda a energia consumida por este setor naquele 

ano (MME, 2001). 

Em 2000, o setor residencial consumiu 296 x 106 m3 de gás natural, 

representando cerca de 5% do consumo total de gás natural. O setor energético 

consumiu 1.499 x 106 m3 (23%) e o setor industrial liderou o consumo deste energético 

com 4.377 x 106 m3 (67%). 

Com base no exposto ao longo deste capítulo foi possível constatar a grande 

penetração no setor residencial de fontes mais eficientes, como a eletricidade e o GLP 

que substituíram a lenha, atualmente restrita a áreas rurais e de baixa renda, e o 

crescimento expressivo do consumo residencial, principalmente a partir de 1995, com 

o Plano Real, que possibilitou a aquisição e uso de equipamentos eletroeletrônicos até 

para o consumidor de mais baixa renda. Estudos realizados na década de 80 e, mais 

recentemente, a Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de Consumo 

(PUC/PROCEL, 1999) indicam que a posse e uso de equipamentos é condicionada à 

                                           
19 A história do gás canalizado no Brasil teve início em 1851, quando o Barão de Mauá assinou um 
contrato para iluminação a gás no Rio de Janeiro, que determinava a construção de uma fábrica de gás 
utilizando o carvão com matéria-prima no centro da cidade e a instalação de canalizações em perímetros 
determinados, o que mudou radicalmente os hábitos e costumes da população carioca. A capacidade de 
fornecimento foi ampliada com a construção da fábrica em São Cristóvão no Rio de Janeiro, e o uso de 
gás foi estendido a fogões e aquecedores de água. A expansão do uso de gás canalizado em outras cidades 
brasileiras ocorreu a partir de 1870. Em 1967 o uso do carvão como matéria-prima foi abandonado e 
iniciou-se o craqueamento catalítico de nafta. Atualmente, o gás produzido a partir da nafta está sendo 
substituído pelo gás natural. Até 1988 a concessão da distribuição de gás canalizado era municipal e 
existiam somente duas distribuidoras: COMGÁS, atendendo o Estado de São Paulo, e CEG, atendendo o 
Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1995, a Emenda Constitucional nº5 (15/08/95) possibilitou 
a exploração desses serviços tanto por empresas estatais como privadas, tendo o Estado como Poder 
Concedente. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado 
(ABEGAS, 2002), 20 Estados e o Distrito Federal contam atualmente com empresas distribuidoras de gás 
canalizado, totalizando 24 empresas constituídas que dispõem da concessão de exploração dos serviços de 
gás canalizado. Destas, 19 são estatais e 5 são privadas. Em todas elas o gás distribuído é o gás natural 
(CEG, 2002). 
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classe social que, conseqüentemente, determinará o nível de consumo do domicílio. 

Assim, equipamentos que utilizam fontes menos eficientes, e que estão presentes na 

maioria dos domicílios de classes de renda mais baixas, como é o caso do fogão a 

lenha, apresentam rendimentos menores e, portanto, consomem mais energia final. 

Por outro lado, quanto maior o poder aquisitivo e mais equipado o domicílio, maior 

será a energia útil consumida, tendo em vista o maior rendimento destes 

equipamentos. 

A fim de estabelecer uma relação entre consumo de energia e classe de renda no 

Brasil, no Capítulo IV procura-se determinar o consumo residencial de energia por 

classe de renda e região através de um exaustivo trabalho de coleta e análise de 

dados. 
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Capítulo IV 

 

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGIA 
POR CLASSE DE RENDA E REGIÃO 

 

 

IV.1 – Aspectos Gerais  

 

 A elaboração da estrutura do consumo de energia do setor residencial é um 

exercício laborioso e complexo, devido à presença de uma enorme variedade de 

equipamentos, cuja difusão e tipologia varia no tempo e no espaço, e à dinâmica e 

aleatoriedade de fatores que condicionam a posse e o uso dos aparelhos. Uma análise 

detalhada de tais aspectos requer um enorme conjunto de dados e técnicas 

relativamente sofisticadas de análise. Assim, quanto maior a disponibilidade de 

informações confiáveis e mais eficazes as técnicas empregadas no tratamento dos 

dados, maior a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos. 

 Dado, no entanto, o estágio embrionário de tais estudos, onde faltam dados, 

metodologias e ferramentas auxiliares, procurou-se fazer uma estimativa do perfil de 

consumo residencial de energia utilizando dados e informações já existentes, 

encontradas nas seguintes fontes: 

 Balanço Energético Nacional (MME, 2001) 

 Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de Consumo 

(PUC/PROCEL, 1999) 

 Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF (IBGE, 1996) 

 Censo Demográfico (IBGE, 1991) 

 Comunicação pessoal com as Concessionárias de Energia Elétrica e 

Distribuidoras de Gás 
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Uma vez coletados os dados a partir das fontes citadas acima deu-se início à 

etapa de análise e consistência das informações. Ressalta-se que o estabelecimento 

de uma estimativa para o perfil de consumo residencial de energia proposto neste 

trabalho apresentou uma série de limitações e dificuldades, dada a grande quantidade 

de variáveis envolvidas e do fato das informações disponíveis se apresentarem, na 

maioria das vezes, de modo genérico e agregado. Uma limitação deste estudo 

consiste na não existência de dados atualizados desagregados por classe de renda e 

região. Os conjuntos de dados provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) e do Censo Demográfico, ambos do IBGE (IBGE, 1996; 1991), datam de 1996 e 

1991, respectivamente, e são as referências mais atuais.  

Outra limitação encontrada foi o fato de diferentes fontes de dados não se 

referirem a um mesmo ano nem às mesmas regiões. Assim, enquanto a POF 

apresenta a distribuição dos equipamentos por classe de renda, utilizados na 

determinação do consumo de energia elétrica, referente ao ano de 1996 para as 

principais regiões metropolitanas do país, o Censo Demográfico, do qual foi extraída a 

distribuição do número de fogões por classe de renda que serviu de base para o 

cálculo do consumo de combustíveis para cocção, é referente ao ano de 1991 e às 

cinco regiões geográficas. 

Podemos citar ainda como limitação o fato de se traçar aqui um perfil de 

consumo que já não corresponde à nossa atual realidade pós-racionamento.  

 As dificuldades e limitações anteriormente citadas não invalidam, de modo 

algum, o esforço de se estimar o consumo residencial de energia por classe de renda 

e região, pois acreditamos que um dos benefícios que este trabalho traz é o 

conhecimento do perfil de consumo antes do racionamento de 2001 e, 

conseqüentemente, das mudanças ocorridas na sua estrutura desde o estudo 

realizado por AROUCA (1982). Além disso, o presente estudo poderá servir como 

fonte de informações para trabalhos futuros sobre o tema quando da retomada do 

crescimento no período pós-racionamento. 
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 Assim, procurou-se fazer uma estimativa do perfil de consumo de energia 

elétrica para as Regiões Metropolitanas disponibilizadas na POF: Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 

além de Brasília-DF e do município de Goiânia, considerando-se os principais 

equipamentos eletroeletrônicos encontrados, seus usos finais e as formas de energia 

correspondentes. O perfil de consumo de combustíveis foi estimado para as cinco 

regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, pois foram 

utilizados como dados de entrada aqueles extraídos do Censo Demográfico.   

Com relação ao uso da energia direta no setor residencial, podemos distinguir 

dois aspectos principais: a simplicidade de seus usos finais e a demanda específica 

que é requisitada por cada equipamento doméstico, com sua determinada função. 

Neste setor, a energia é utilizada basicamente com as seguintes finalidades: cocção 

de alimentos, aquecimento de água, iluminação, condicionamento ambiental, 

conservação de alimentos, lazer e serviços gerais, como ilustra a Tabela IV.1.  Nesta 

mesma tabela, associamos a cada finalidade seus principais equipamentos e fontes de 

energia. 

Antes de mais nada é preciso lembrar que o Brasil é um país marcado por 

grandes desigualdades. Desigualdades não apenas econômicas (como nível de 

renda), mas também tecnológicas (difusão de equipamentos), demográficas 

(população e distribuição demográfica), climáticas, culturais, etc. 

Dados divulgados pelo IBGE, que constam da Síntese de Indicadores Sociais 

2000 (IBGE, 2000), mostram que os avanços da economia na década de 90 não foram 

suficientes para atenuar a pior característica do Brasil: a distribuição desigual das 

riquezas aqui produzidas. O índice de Gini20 ficou estacionado entre 1992 e 1999, de 

acordo com o IBGE, passando de 0,571 para 0,567. Quanto mais próximo de um, mais 

                                           
20 O Índice de Gini é uma medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de 
0(zero) - a perfeita igualdade - até 1 (um) - a desigualdade máxima.  
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acentuada a desigualdade. Este fato pode ser comprovado através do comportamento 

do rendimento médio dos trabalhadores. Embora este rendimento tenha sido de R$ 

313,30 em 1999, na divisão, 1% dos trabalhadores mais ricos atravessou a década 

com 13,1% do total recebido por quem tem emprego. Enquanto que os 40% mais 

pobres ficaram com 14% do total. Apesar do aumento do poder aquisitivo, as 

desigualdades permanecem. Os mais ricos passaram da renda média de 13,3 

salários-mínimos (R$ 1.808), em 1992, para 18,4 salários (R$ 2.502), em 1999. A 

parcela mais pobre, por outro lado, caminha a passos lentos para sair da zona de 

pobreza: de 0,70 salário-mínimo (R$ 95,20) para 0,98 (R$ 133,28) (IBGE, 2000).  

 Entendemos, então, que a análise sobre o consumo residencial de energia 

deva ser realizada considerando as características sócio-econômicas, aspectos 

regionais e hábitos culturais da população, de modo a permitir que se relacione o 

consumo de energia com as diferenças econômicas, sociais e regionais de nosso país. 

Dessa forma, a caracterização da energia associada ao consumo por classes de 

renda, usos finais e regiões tenta explicar e mostrar a distribuição energética por 

grupos sociais heterogêneos. De acordo com BÔA NOVA (1985) e COHEN (2002), 

esta estratégia é válida não somente para estudos de projeções de demanda e 

planejamento energético, mas também para ajudar a definir políticas energéticas, pois, 

com a transformação social e econômica da atual situação do Brasil, certamente 

haverá repercussão na estrutura do consumo de energia. 

 Portanto, pode-se dizer que a análise comparativa entre o consumo de fontes 

de energia relacionado a seus usos finais e classes sociais retrata uma estrutura de 

organização da sociedade, tendo como suporte o perfil de distribuição de renda, que, 

de outro modo, representa o estilo de desenvolvimento adotado pelo país. 
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IV.2 – Metodologia 
 

 O consumo de energia no setor residencial foi analisado segundo seus 

diferentes usos finais, como mostrado na Tabela IV.1, de acordo com os 

equipamentos mais usuais e as formas de energia final correspondentes. Este 

consumo foi ainda analisado de acordo com as classes de renda e as regiões do país. 

 

 

Tabela IV.1 – Estrutura do consumo de energia no setor residencial em função 
dos usos finais, equipamentos empregados e fontes utilizadas 

 

FINALIDADE PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS FONTES 
 
Cocção 

 
Fogão, forno elétrico,  

microondas 

 
GLP, gás manufaturado, 
energia elétrica, lenha, 

gás natural 
 
Aquecimento de água 

 
Chuveiro elétrico e aquecedor 

d’água 

 
Energia elétrica, gás 

manufaturado, GLP, gás 
natural 

 
Iluminação 

 
Lâmpada, lampião 

 
Energia elétrica, GLP, 

querosene 
 
Lazer 

 
Televisão, conjunto de som, 

videocassete 

 
Energia elétrica 

 
Condicionamento ambiental 

 
Ventilador, ar condicionado 

 
Energia elétrica 

 
Conservação de alimentos 

 
Geladeira, freezer 

 
Energia elétrica 

 
 
 
 
Serviços gerais 

 
Aspirador de pó, batedeira,  
enceradeira, ferro elétrico,  
liqüidificador, máquina de 

costura, máquina de lavar louça, 
máquina de lavar roupa, máquina 

de secar roupa, microcomputador 
e impressora, microondas, 

secador de cabelos e torradeira 

 
 
 
 

Energia elétrica 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Descartada a hipótese de realização de pesquisa de campo sobre consumo 

residencial, partiu-se para a utilização de dados existentes. Serviram como fontes 

básicas de informações: dados do IBGE, através da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (IBGE, 1996) e do Censo Demográfico (IBGE, 1991), além do Balanço 

Energético Nacional (MME, 2001), da Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e 

Hábitos de Consumo (PUC/PROCEL, 1999) e dos dados fornecidos pelas 

concessionárias de energia elétrica e distribuidores de gás, entre outros. 

 As classes de renda familiar adotadas neste trabalho foram as seguintes: 

 Classe I:  menos de 2 salários mínimos 

 Classe II: de 2 a 3 salários mínimos 

 Classe III: de 3 a 5 salários mínimos 

 Classe IV: de 5 a 10 salários mínimos 

 Classe V: mais de 10 salários mínimos 

 

 A adoção destas faixas de salários mínimos deve-se exclusivamente ao fato de 

elas permitirem a agregação dos dados das várias fontes citadas acima para todas as 

regiões. Esta divisão, conforme Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2000), engloba 

desde a parcela mais pobre da população (com rendimento médio de 0,98 salários 

mínimos) até a mais rica (com rendimento médio de 18,4 salários mínimos). A 

desvantagem desta divisão é o corte excessivamente baixo da última classe de renda.  

 A determinação do consumo de energia foi feita a partir do número de 

equipamentos Nijk do tipo i, na região j e na classe de renda k e do coeficiente de 

consumo específico de energia ci de cada aparelho, de modo que a energia final para 

as várias finalidades é dada por: 

 

                                                        β 
(1) Ejk  =   Σ    Nij x ci 

                                                                 i ε C 
 

 



 51 

onde C é o conjunto de equipamentos para uma finalidade β determinada. 

 

 As tabelas ao final de cada item apresentam o consumo residencial de energia 

das diversas fontes consideradas neste trabalho, segundo as classes de renda, 

calculado a partir dos coeficientes de consumo e do parque de equipamentos. 

A seguir, apresentamos uma análise mais detalhada do consumo de energia 

por finalidade, classes de renda e região. 

 

 

IV.3 – Energia para Cocção 
  

O principal equipamento encontrado no setor residencial para a cocção de 

alimentos é o fogão. O GLP, a lenha e o gás manufaturado são as principais fontes de 

energia. Embora o carvão vegetal, a eletricidade e o gás natural também sejam 

utilizados, suas participações são muito pequenas. Conforme análise sobre a evolução 

da estrutura do consumo de energia no setor residencial nos últimos trinta anos feita 

no Capítulo III, a lenha teve sua participação reduzida significativamente, cedendo 

lugar ao GLP. Ressalta-se o crescente consumo de gás natural pelo setor, que 

apresentou em 2000 um crescimento de 300% em relação ao ano anterior, devido, 

principalmente, à substituição da forma de aquecimento de água e de cocção, 

passando de 68 x 103 tEp para 287 x 103 tEp. 

A eletricidade para cocção é utilizada principalmente pelo forno de microondas 

e pelo forninho elétrico no preparo de refeições rápidas ou aquecer água e alimentos, 

apresentando baixa difusão entre os domicílios, principalmente os de mais baixa 

renda. Assim, foram considerados dois tipos de fogões: GLP e lenha. Os demais 

combustíveis não foram aqui considerados devido à inexistência de dados de 

consumo referentes ao ano de  1991. 
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O método utilizado no cálculo do consumo de energia para cocção baseou-se 

no levantamento do número de fogões segundo o tipo de combustível utilizado 

extraído do Censo Demográfico (IBGE, 1991), e nos dados sobre consumo de 

alimentos por domicílio da Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE, 1996). Para isto 

estabeleceu-se uma relação entre o consumo de alimentos que necessitam de cocção 

e o consumo de combustíveis para cozinhá-los. 

O consumo de energia para cocção depende não só do combustível utilizado 

como também do tipo de fogão. Devido à ausência de dados, todos os fogões que 

utilizam o mesmo combustível foram considerados como tendo a mesma eficiência. 

Esta hipótese apresenta-se como bastante razoável dada a padronização existente 

entre fogões a GLP. O mesmo não ocorre com fogões à lenha.  

De acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 1991), há um número 

considerável de famílias que possuem fogões a lenha e a GLP. Admitiu-se, então, a 

hipótese de que metade dos alimentos é processada por um tipo de fogão e a outra 

metade pelo outro (AROUCA, 1982). Com relação à adoção desta hipótese, algumas 

considerações fazem-se necessárias: 

1. Em seu trabalho, BOTELHO (1986) deixa claro que na maioria dos domicílios 

rurais onde coexistem o fogão a lenha e o fogão a gás, este não pode ser 

considerado como o equipamento principal de cocção, tendo seu uso restrito a 

pequenos preparos, como, por exemplo, fazer um café, aquecer o leite, ou mesmo 

uma refeição rápida. E mesmo nos poucos domicílios rurais que utilizam mais o 

fogão a gás do que o fogão a lenha, seu uso é devido à escassez de lenha para 

coleta e o alto custo para compra. O que parece ocorrer normalmente nos 

domicílios estudados por BOTELHO (1986), caso haja os dois tipos de fogão, é a 

alternância entre os dois no sentido de aliviar tanto os gastos de lenha (por 

dificuldade de obtenção ou preço) quanto os gastos de gás (por razões 

econômicas e também por problemas de distribuição). E ainda, outros fatores mais 

subjetivos tais como sabor da comida, tempo de cozimento do alimento ou mesmo 
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facilidade de manuseio, podem influenciar na opção de usar ora o fogão a lenha 

ora o fogão a gás, dadas as diferenças intrínsecas dos próprios equipamentos. 

2. Entretanto, parece razoável considerar que o consumo possa ter se deslocado 

mais para o GLP no decorrer dos 20 anos que sucederam o estudo de AROUCA 

(1982), tendo em vista a correlação existente entre uso da lenha e taxa de 

urbanização que, de acordo com a PNAD (IBGE, 2001), passou de 67,5% em 1980 

para 75,6% em 1999, um aumento de 8%. Conseqüentemente, a fração de 

domicílios consumidores de lenha foi reduzida neste período, passando de 30,7% 

em 1980 para 10,2% em 1999 (IBGE, 2001). Resta saber, no entanto, como se 

deu a alternância entre o uso da lenha e do gás nos domicílios que possuíam os 

dois tipos de fogões em 1991. 

3. Desta forma, parece razoável considerar a existência de dois padrões de uso em 

domicílios que possuem fogão a lenha e fogão a gás: em domicílios rurais, 

BOTELHO (1986) deixa clara a predominância do fogão a lenha sobre o fogão a 

gás, enquanto que em domicílios localizados nas periferias das grandes cidades, a 

evolução da taxa de urbanização no período que sucedeu o estudo de AROUCA 

(1982) indica que, provavelmente, o fogão a GLP seja o mais utilizado, até em 

virtude da escassez de lenha nestas localidades.  

 

Portanto, embora se tenha claro que a adoção da hipótese de que metade dos 

alimentos seja processada por um tipo de fogão e metade pelo outro não traduza de 

modo fiel a realidade no período de estudo pelas razões expostas acima, por falta de 

maiores informações utilizaremos esta hipótese na determinação do consumo de 

combustíveis para cocção. Por fim, cabe aqui sugerir um estudo mais detalhado sobre 

a evolução do uso da lenha nos domicílios brasileiros.   

Para cada tipo de combustível e cada região, determinou-se um coeficiente de 

proporcionalidade αij que permite relacionar consumo de alimentos com consumo de 

combustível. 
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O consumo residencial do combustível i na região j (Cij) é definido por: 

 

 Cij =  Σκ (Nijk + 0,5 N'ijk) xijk (2) 

 

onde são conhecidos: 

 Cij = Consumo residencial do combustível i na região j 

Nijk = Número de domicílios que utilizam somente o combustível i para cocção, 

na região j, classe de renda k 

N'ijk - Número de domicílios que utilizam o combustível i e um outro, na região j, 

classe de renda k 

 E deseja-se calcular: 

 xijk - Consumo de combustível i para cocção por família de classe k, na região j 

 A hipótese de que há proporcionalidade entre o consumo de combustível e o 

consumo de alimentos que necessitam cocção permite escrever: 

 

 

  

onde: 

αij - Coeficiente de proporciona

renda. 

Akj - Consumo de alimentos que

renda k, na região j 

Combinando (2) e (3), obtém-se

αij =
Σk (Ni

 

 

 

 

xijk = αij Akj                           (3) 
lidade. Supõe-se que independe da classe de 

 necessitam de cocção por família de classe de 

: 

(4) Cij

jk + 0,5 N'ijk) Akj
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Com este método é possível resolver o problema para cada região e para cada 

combustível separadamente. Como supõe-se que o coeficiente de proporcionalidade 

independe da classe de renda, é possível a solução simples apresentada em (4) do 

sistema de equações (2) e (3).  

A Tabela IV.2 apresenta a distribuição do número de fogões segundo o 

combustível utilizado para cocção, a classe de renda e a região. 

O consumo domiciliar de alimentos que necessitam de cocção por classe de 

renda e região é apresentado na Tabela IV.3. Considerou-se, independente da região, 

como alimentos que necessitam de cocção: cereais, leguminosas, farinhas, féculas, 

massas, carnes, vísceras, pescados, aves e ovos. Não foram considerados aqui os 

hábitos regionais no preparo e consumo de alimentos. A Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (IBGE, 1996) fornece o consumo domiciliar de alimentos para as Regiões 

Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além de Brasília-DF e do município de Goiânia. 

Como as informações sobre o número de fogões e o consumo de combustíveis 

destinados à cocção obtidos do Censo Demográfico (IBGE, 1991) são desagregadas 

para as cinco grandes regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), foi 

necessário calcular a média do consumo de alimentos entre os municípios que 

compõem cada região do país. 
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Tabela IV.2 – Número de domicílios segundo o combustível utilizado para cocção 
por região e classe de renda - 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÃO Até 2 s.m.
de 2 a 3 

s.m.
de 3 a 5 

s.m.
de 5 a 10 

s.m.
Mais de 10 

s.m.
Sem 

declaração TOTAL

NORTE
Gás canalizado - - - - - - -
Só gás de botijão 424.391 196.927 223.220 220.690 159.069 24.450 1.248.747
Só lenha 235.257 35.102 21.484 8.763 2.431 6.603 309.640
Gás de botijão e lenha 149.057 40.132 31.280 16.394 6.039 7.557 250.459
Carvão 84.724 13.539 7.569 3.002 878 0 109.712
Outro 1.412 311 186 144 102 5 2.160
Não tinham fogão ou fogareiro 7.088 1.845 1.440 1.134 532 108 12.147

NORDESTE
Gás canalizado - - - - - - -
Só gás de botijão 2.438.575 733.523 713.356 599.923 460.519 98.704 5.044.600
Só lenha 1.617.263 99.494 42.175 10.734 2.240 89.335 1.861.241
Gás de botijão e lenha 1.007.062 139.036 84.446 35.310 10.328 53.929 1.330.111
Carvão 625.120 44.850 21.786 6.375 1.318 26.197 725.646
Outro 10.414 1.029 629 376 397 320 13.165
Não tinham fogão ou fogareiro 32.338 2.922 1.828 1.420 775 638 39.921

SUDESTE
Gás canalizado 52.603 32.254 65.979 135.681 378.556 31.317 696.390
Só gás de botijão 3.071.554 1.794.856 2.630.450 3.012.434 2.295.412 302.541 13.107.247
Só lenha 567.469 67.206 39.118 14.553 3.360 22.547 714.253
Gás de botijão e lenha 677.465 193.240 175.058 108.385 44.981 35.975 1.235.104
Carvão 436 67 36 70 17 8 634
Outro 3.560 807 827 790 1.357 290 7.631
Não tinham fogão ou fogareiro 37.737 6.160 6.019 4.816 3.088 1.886 59.706

SUL
Gás canalizado - - - - - - -
Só gás de botijão 896.930 518.201 709.759 737.404 555.557 52.526 3.470.377
Só lenha 368.645 48.582 29.015 12.289 2.789 20.654 481.974
Gás de botijão e lenha 760.075 284.188 295.291 232.015 107.874 49.229 1.728.672
Carvão 326 18 15 0 20 6 385
Outro 1.457 218 251 203 510 60 2.699
Não tinham fogão ou fogareiro 6.045 958 1.100 871 415 189 9.578

CENTRO-OESTE
Gás canalizado - - - - - - -
Só gás de botijão 533.091 278.263 331.285 325.772 286.039 24.450 1.778.900
Só lenha 113.680 18.806 11.406 4.839 1.310 6.603 156.644
Gás de botijão e lenha 166.261 51.841 42.346 25.643 10.206 7.557 303.854
Carvão 167 50 16 26 0 0 259
Outro 725 199 135 65 134 5 1.263
Não tinham fogão ou fogareiro 5.803 1.675 1.271 1.154 643 108 10.654

emográfico (1991)Fonte: IBGE - Censo DFonte: IBGE (1991) 
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de 2 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 mais de 10
REGIÃO até 2 s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.
Norte 464,2 679,3 753,7 812,4 811,5
Nordeste 331,6 455,0 486,9 556,5 553,2
Sudeste 178,8 312,9 367,9 398,1 432,9
Sul 307,3 339,6 381,3 380,9 453,0
Centro-Oeste 243,3 325,5 376,8 460,2 487,4
Média 305,0 422,5 473,3 521,6 547,6

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1996)

Tabela IV.3 – Consumo médio de alimentos por domicílio segundo a 
classe de renda e a região (kg) - 1996 

 

 Para o cálculo do consumo de cada combustível torna-se necessário fazer 

algumas considerações devido à falta de informações em âmbito regional: 

 O consumo residencial de GLP por região foi obtido diretamente no BEN 

(MME, 2001). Atribuiu-se todo o consumo residencial de GLP à cocção de 

alimentos. De fato, de acordo com AROUCA (1982), o GLP é praticamente 

todo consumido na cocção de alimentos, especialmente nas famílias 

pertencentes às classes mais baixas. 

 Um dos pontos principais da dificuldade de se quantificar o consumo de 

lenha reside no fato da existência da quantidade imprecisa de domicílios 

que a utilizam. Na maioria dos casos a aquisição de lenha é proveniente 

da atividade de coleta pelos próprios usuários, ou então comercializada 

sem a emissão de recibos ou notas fiscais. Além disso, muitos desses 

domicílios estão geograficamente dispersos, o que dificulta a coleta e o 

levantamento sistemático de dados primários sobre o uso da lenha 

(RODRIGUES, 1987). Desta forma, devem ser ressaltadas as diferenças 

existentes nas eficiências dos fogões a lenha entre os domicílios, que 

serão aqui desprezadas. No cálculo da demanda de lenha utilizaram-se os 

coeficientes de consumo por fogões em nível regional fornecidos por 

AROUCA (1982), conforme ilustra a Tabela IV.4. 
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Região m3 / fogão 
 
Norte 

 
21,8 

Nordeste 14,6 

Sudeste 15,9 

Sul 16,2 

Centro-Oeste 17,9 

Tabela IV.4 – Coeficientes de consumo anual de lenha por fogão segundo as 
regiões (m3/fogão) 

  Fonte: AROUCA  (1982) 

 

 

Para se estimar o consumo regional de lenha multiplicaram-se os índices da 

Tabela IV.4 pelo número total de fogões a lenha para cada região, conforme Tabela 

IV.2. A Tabela IV.5 apresenta os resultados obtidos da demanda regional de lenha 

para o período em estudo. Nos domicílios que possuem fogão a gás e fogão a lenha, 

considerou-se que o fogão a lenha é utilizado 50% das vezes, baseado em AROUCA 

(1982), conforme discutido anteriormente. 

 

Tabela IV.5 – Consumo residencial de lenha por região (m3) – 1991 
 

Região m3 
 
Norte 

 
9.480.155 

Nordeste 36.883.929 

Sudeste 21.175.700 

Sul 21.810.222 

Centro-Oeste 5.523.421 
 

Fonte: IBGE (1991) e AROUCA (1982) 
 

 

 



 59 

De acordo com a metodologia estabelecida acima para o cálculo do consumo 

de energia para cocção, utilizou-se o número de fogões Nijk, onde por convenção: 

i = 1 e 2 correspondem respectivamente a fogões a GLP e a lenha; 

j = 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem respectivamente às regiões Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste; 

k = 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem às classes de renda definidas no item IV.2. 

 

Para os valores de Akj referentes ao consumo de alimentos seguiu-se a mesma 

convenção anterior para os índices i, j e k.  

Os resultados apresentados nas Tabelas IV.6 e IV.7 para o consumo anual de 

combustível por domicílio xijk foram obtidos utilizando-se os consumos de combustível 

para cocção por fonte e por região Cij e aplicando-se as fórmulas (3) e (4) dadas 

acima.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

de 2 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 mais de 10
REGIÃO até 2 s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. Média

105,5 154,4 171,3 184,7 184,5 160,1
8,8 12,9 14,3 15,4 15,4 13,3

149,2 204,7 219,1 250,4 248,9 214,5
12,4 17,1 18,3 20,9 20,7 17,9
85,3 149,4 175,6 190,0 206,6 161,4
7,1 12,4 14,6 15,8 17,2 13,4

152,5 168,6 189,3 189,0 224,9 184,8
12,7 14,0 15,8 15,8 18,7 15,4
130,4 174,5 202,1 246,7 261,4 203,0
10,9 14,5 16,8 20,6 21,8 16,9
124,6 170,3 191,5 212,2 225,2 184,8
10,4 14,2 16,0 17,7 18,8 15,4

Centro-Oeste

BRASIL

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Tabela IV.6 – Consumo domiciliar de GLP para cocção por classe de renda 
segundo a região (kg) - 1991 

NOTA: Os valores em itálico são relativos ao consumo mensal por domicílio 
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 Nor

 S

 Su

 Cent

 BR

 

 

de 2 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 mais de 10
REGIÃO até 2 s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. Média

19,3 28,3 31,4 33,9 33,8 29,3
1,6 2,4 2,6 2,8 2,8 2,4
14,5 20,0 21,4 24,4 24,3 20,9
1,2 1,7 1,8 2,0 2,0 1,7
12,7 22,2 26,1 28,3 30,7 24,0
1,1 1,9 2,2 2,4 2,6 2,0
15,3 17,0 19,0 19,0 22,6 18,6
1,3 1,4 1,6 1,6 1,9 1,5
15,6 20,9 24,2 29,6 31,3 24,3
1,6 2,1 2,4 3,0 3,1 2,4
15,5 21,7 24,4 27,0 28,5 23,4
1,3 1,9 2,1 2,4 2,5 2,0ASIL

ro-Oeste

te

deste

udeste

l

Tabela IV.7 – Consumo domiciliar de lenha para cocção por classe de renda 
segundo a região (m3) - 1991 

NOTA: Os valores em itálico são relativos ao consumo mensal por domicílio 

 

 

IV.4 – Energia para Aquecimento de Água 

 

 No Brasil, os aparelhos mais comuns utilizados para o aquecimento de água 

são os chuveiros elétricos. Com potência nominal variando entre 1,5 kW e 6 kW, de 

acordo com dados do PROCEL (1999), a tendência verificada é de aumento 

crescente. Os modelos mais baratos custam entre R$ 10-15, com potência entre 1,5-4 

kW. 

 O aquecimento de água residencial é muito expressivo nas regiões Sul e 

Sudeste do país, onde mais de 85% dos domicílios possuem chuveiro elétrico. Nas 

regiões Norte e Nordeste, o uso da água quente é reduzido, devido ao menor nível de 

renda e às temperaturas médias maiores. Os chuveiros elétricos contribuem 

pesadamente para o pico de carga, principalmente nas regiões Sudeste e Sul – onde 

este equipamento apresenta maior difusão entre os domicílios, no início da noite 

(PROCEL, 2002). 
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 A escolha do chuveiro elétrico pela maior parte dos consumidores residenciais 

se deve, entre outras razões, ao seu baixo custo inicial e a extrema facilidade de 

instalação/operação, além da distribuição de gás canalizado estar restrita a poucas 

cidades do país. Pode-se acrescentar ainda o fato de outras alternativas, como o 

aquecimento solar, ainda não constituírem opções economicamente viáveis para a 

maioria dos consumidores. 

A determinação do consumo das diversas fontes no aquecimento d’água será 

feita através do número de aparelhos consumidores e do seu consumo específico. 

Devido à inexistência de dados referentes ao número de chuveiros por classe de 

renda e região foi necessário fazer estimativas a partir de outras variáveis, que serão 

descritas mais adiante. 

 

Chuveiro Elétrico 

 

Para estimar o número de chuveiros elétricos por classe de renda e região 

utilizaram-se os dados da Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de 

Consumo (PUC/PROCEL, 1999), que fornece o número médio de chuveiros por 

domicílio de acordo com a concessionária de energia elétrica que o atende, conforme 

Tabela IV.8 a seguir.     
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Concessionária Região Número de chuveiros
Light Rio de Janeiro 0,61
Eletropaulo São Paulo 1,09
Cemig Belo Horizonte 0,98
CEB Brasília 1,46
CELG Goiânia 1,11
Celpa Belém 0,01
Celpe Recife 0,20
Coelce Fortaleza 0,03
Coelba Salvador 0,34
Copel Curitiba 1,01
CEEE Porto Alegre 0,92

Fonte: PUC/PROCEL (1999) 

Tabela IV.8 – Número médio de chuveiros elétricos por domicílio 

 

 

A potência adotada para este equipamento variou de acordo com a classe de 

renda do domicílio considerado. Para as três primeiras classes de renda (≤ 2 s.m., 2-3 

s.m. e 3-5 s.m.) adotou-se o equipamento de menor potência disponível no mercado – 

1,5 kW – devido ao seu baixo custo. Para as demais classes, adotou-se um 

equipamento de potência igual a 3,5 kW. 

O tempo médio de uso por domicílio foi estimado com base no tamanho da 

família – que varia de acordo com a classe de renda e a região, conforme Tabela IV.9 

a seguir. De acordo com dados divulgados na internet21, o tempo médio de um banho 

varia de 8 a 15 minutos por pessoa. Neste trabalho, considerou-se a duração média do 

banho de 10 minutos. 

 

 

 

                                           
21 CEEE (2001), CPFL (2001), CEB (2001), Coelba (2001) e Procel (2002). 
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Classe de
recebimento Porto
mensal Belém RJ SP BH Fortaleza Recife Salvador Curitiba Alegre Brasília Goiânia MÉDIA
Até 2 sm 3,2 2,5 2,7 2,6 3,5 3,6 3,4 2,6 2,7 3,0 2,9 3,0
2 a 3 sm 4,1 3,0 3,1 3,5 4,4 3,9 3,9 3,0 2,9 3,4 3,1 3,5
3 a 5 sm 4,6 3,5 3,7 3,7 4,5 4,4 4,1 3,5 3,3 4,0 3,5 3,9
5 a 10 sm 4,9 3,6 3,7 3,9 4,9 4,4 4,5 3,8 3,5 4,2 3,9 4,1
Mais de 10 4,8 3,5 3,9 4,1 4,6 4,1 4,2 3,9 3,5 4,0 4,0 4,0
MÉDIA 4,5 3,4 3,7 3,8 4,4 4,1 4,0 3,7 3,4 3,9 3,7 3,9

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1996) 

Tabela IV.9 – Tamanho médio das famílias por classe de renda e região - 1996 

 

 

IV.5 – Energia para Serviços Gerais 

 

 Para a realização de serviços gerais foram considerados os seguintes 

aparelhos: aspirador de pó, batedeira, enceradeira, ferro elétrico, forno de microondas, 

liqüidificador, máquina de costura, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, 

máquina de secar roupa, microcomputador, secador de cabelo e torradeira elétrica. Os 

demais equipamentos não foram aqui considerados pois apresentaram baixa difusão 

entre os domicílios. 

 A energia elétrica destinada aos serviços gerais foi calculada a partir do 

número de equipamentos de cada tipo por classe de renda e por região e do 

coeficiente de consumo específico de energia de cada aparelho. O levantamento dos 

números de equipamentos foi obtido diretamente da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – POF (IBGE, 1996). No caso dos eletrodomésticos em questão, o 

coeficiente de consumo específico ci de cada equipamento i, foi determinado a partir 

da potência pi e do número médio de horas de uso ti. Logo, o coeficiente de consumo 

específico pode ser escrito: 

 

(5) ci (kWh) = pi (kW) x ti (h) 
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 Cabe aqui ressaltar a dificuldade na obtenção destes dados, dada a grande 

diversidade de marcas e modelos de equipamentos comercializados no Brasil, 

resultando numa falta de padronização nas potências de um mesmo tipo de aparelho. 

Por outro lado, o número de horas de uso anual varia com as características 

geofísicas da região e sócio-econômicas da família. Assim sendo, e como não há 

estudos que forneçam a maioria dos dados necessários, optou-se por realizar neste 

trabalho um levantamento das referências existentes e considerar potências e horas 

de uso padronizadas para todas as regiões, considerando cada tipo de equipamento. 

Na Tabela IV.10 encontra-se o levantamento realizado junto à algumas 

concessionárias de energia elétrica e a Tabela IV.11 fornece as potências e as horas 

de uso adotados neste estudo, com o consumo médio anual correspondente a cada 

tipo de equipamento analisado.  
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Equipamentos
CEEE CPFL CEB Coelba PROCEL CEB Coelba

Ar Condicionado (7.500 BTU's) 950 - 1.150
Ar Condicionado (10.000 BTU's) - 1.500 1.400
Ar Condicionado (12.000 BTU's) 1.400 - -
Ar Condicionado (18.000 BTU's) - - 2.000
Aspirador de Pó 1.000 entre 250 e 1000 - 600 120 - 192
Batedeira - - - 100 48 - 288
Boiler Elétrico (Aquecedor Central de Água) 5.000 entre 1500 e 4000 - 1.500 2.160 - -
Conjunto de Som (3 em 1) 150 - - 150 1.440 - 720
Chuveiro Elétrico - 127 V (verão) 3.200
Chuveiro Elétrico - 127 V (inverno) 5.400
Enceradeira 350 - - 300 48 - 144
Ferro Elétrico 1.200 entre 500 e 1500 1.000 1.000 144 144 720
Forno de Microondas 1.400 entre 1500 e 2500 1.500 1.200 120 - 720
Freezer 62,5 entre 350 e 500 125 250 2.880 8.640 8.640
Geladeira 50 entre 150 e 400 125 (duplex) entre 250 e 500 2.880 8.640 8.640
Lâmpada Incandescente 60 entre 15 e 200 60 40/60 1800 1800 2160
Liquidificador 350 entre 100 e 400 - 350 45 - 360
Máquina de Costura 10 360 288
Máquina de Lavar Louça 1.500 entre 1200 e 2700 - 240 -
Máquina de Lavar Roupa (água fria) 600 400
Máquina de Lavar Roupa (água quente) 1.800 1.500
Máquina de Secar Roupa 2.000 - - 4.000 144 - 720
Microcomputador 150 entre 50 e 500 - 150 1.080 - 1.080
Secador de Cabelos - entre 300 e 2000 - 90 - -
Torradeira Elétrica 80 60 - 360
TV (20 pol) 90 entre 60 e 100 90 90 1.800 1.800 2.160
Ventilador 115 -
Ventilador de Teto 200 100
Vídeo Cassete 45 - - 10 192 - 288

144

2.880 2.160

72 720

4.200

entre 1000 e 5000 2.880

450

entre 100 e 500

entre 2500 e 6500 3.500

100 2.880 2.880

POTÊNCIA (W) HORAS DE USO POR ANO

240 240 720

720

entre 500 e 1000

Tabela IV.10 – Potências e horas de uso médias por ano dos principais equipamentos eletrodomésticos 

-
-

Fonte: Elaboração própria a partir de CEEE (2001), CPFL (2001), CEB (2001), Coelba (2001) e Procel (2002) 
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quipamentos

r Condicionado (7.500 BTU's) 1.500 480 351
pirador de Pó 750 120 90
tedeira 150 48 7

Boiler Elétrico (Aquecedor Central de Água) 2.500 0
junto de Som (3 em 1) 150 720 108

1.500
3.500

Enceradeira 300 48 14
erro Elétrico 1.000 144 144

Forno de Microondas (grande) 1.200 240 288
Freezer  (pequeno) 350 3600 1.260
Geladeira (1 porta) 250 3600 900

mpada Incandescente 60 1800 108
Liquidificador 300 45 14

quina de Costura 100 120 12
quina de Lavar Louça (pequena) 1.500 240 360

Máquina de Lavar Roupa (água fria) 700 144 101
quina de Secar Roupa 3.000 120 360

Microcomputador 150 1080 162
cador de Cabelos 1.000 60 60

Torradeira Elétrica 800 60 48
(20 pol) 90 1800 162

Ventilador Grande 150 2880 432
ídeo Cassete 120 192 23

Horas de uso 
por ano

Variável

Consumo Médio 
Anual (kWh)

Potência 
Nominal (W)

eiro Elétrico - 127 V Variável

Fonte: Elaboração própria a partir de CEEE (2001), CPFL (2001), CEB (2001), COELBA (2001) e 
PROCEL (2002) 

Tabela IV.11 – Potências e horas de uso médias adotados neste trabalho 

 

IV.6 – Energia para Conservação de Alimentos 

 

 Os equipamentos utilizados na conservação de alimentos são a geladeira e o 

freezer, e a fonte utilizada é a energia elétrica. O consumo de energia para a 

conservação de alimentos foi calculado a partir do número de equipamentos de cada 

tipo por classe de renda e por região e do coeficiente de consumo específico de 

energia de cada aparelho. O levantamento dos números de equipamentos foi obtido 

diretamente da Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE, 1996). No caso dos 

eletrodomésticos em questão, o coeficiente de consumo específico ci de cada 

 



 67 

equipamento i, foi determinado a partir da potência pi e do número médio de horas de 

uso ti. Logo, o coeficiente de consumo específico pode ser escrito: 

 

                                                   ci (kWh) = pi (kW) x ti (h)                 (6) 

 

 Mais uma vez, ressalta-se a dificuldade na obtenção destes dados, dada a 

grande diversidade de marcas e modelos de geladeiras e freezeres comercializados 

no Brasil, resultando numa falta de padronização nas potências de um mesmo tipo de 

aparelho. A Tabela IV.11 apresenta as potências e as horas de uso adotados neste 

estudo, com o consumo médio anual correspondente a cada tipo de equipamento 

analisado.  

 

 

IV.7 – Energia para Condicionamento Ambiental 

 

 Para refrigeração foram considerados o ar condicionado e o ventilador. A fonte 

associada é a energia elétrica. As potências nominais e as horas de uso adotadas 

para estes equipamentos com seus respectivos consumos médios anuais encontram-

se na Tabela IV.11.  

 A energia destinada ao condicionamento ambiental foi calculada a partir do 

número de equipamentos de cada tipo por classe de renda e por região e do 

coeficiente de consumo específico de energia de cada aparelho. O levantamento dos 

números de equipamentos foi obtido da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 

(IBGE, 1996). O coeficiente de consumo específico ci de cada equipamento i, foi 

determinado a partir da potência pi e do número médio de horas de uso ti. Logo, o 

coeficiente de consumo específico pode ser escrito: 

 

                                                    ci (kWh) = pi (kW) x ti (h)                 (7) 
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IV.8 – Energia para Lazer 

 

Os equipamentos associados ao lazer considerados neste trabalho foram:  

televisão, videocassete e aparelho de som.  

 O consumo de energia elétrica destinada ao lazer foi calculado a partir do 

número de equipamentos de cada tipo por classe de renda e por região e do 

coeficiente de consumo específico de energia de cada aparelho. O levantamento dos 

números de equipamentos foi obtido diretamente da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – POF (IBGE, 1996). O coeficiente de consumo específico ci de cada 

equipamento i, foi determinado a partir da potência pi e do número médio de horas de 

uso ti. Logo, o coeficiente de consumo específico pode ser escrito: 

 

                                                     ci (kWh) = pi (kW) x ti (h)                 (8) 

 

A Tabela IV.11 apresenta fornece as potências e as horas de uso adotados 

neste estudo, com o consumo médio anual correspondente a cada tipo de 

equipamento analisado.  

 

 

IV.9 – Energia para Iluminação 

 

 Para o cálculo da energia elétrica destinada à iluminação, devido à falta de 

dados desagregados por região e classe de renda, foi necessário adotar as seguintes 

hipóteses: 

 considerou-se a iluminação elétrica composta por lâmpadas 

incandescentes de 60W. De acordo com a Pesquisa de Posse de 

Eletrodomésticos e Hábitos de Consumo (PUC/PROCEL, 1999), as 
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lâmpadas de 60W são as incandescentes mais comuns nos domicílios 

atendidos pelas concessionárias pesquisadas; 

 

 a distribuição do número de lâmpadas por classe de renda e região foi 

obtida a partir da distribuição dos domicílios segundo o número de 

cômodos fornecido pela POF (IBGE, 1996). Considerou-se uma lâmpada 

por cômodo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Classes de
recebimento Rio de Belo São Porto
mensal Belém Janeiro Horizonte Paulo Fortaleza Recife Salvador Curitiba Alegre Brasília Goiânia
Até 2 SM 90.623 1.148.603 291.047 1.025.025 495.121 755.473 563.718 129.913 248.826 93.260 135.977
2 a 3 SM 96.852 1.118.650 352.436 977.448 354.081 443.874 352.753 185.575 297.876 118.631 111.588
3 a 5 SM 170.159 2.401.770 795.861 1.882.470 543.391 686.147 547.600 394.347 669.916 244.759 238.924
5 a 10 SM 255.374 4.158.007 1.396.376 4.927.566 722.799 821.968 821.645 959.276 1.329.771 455.949 400.716
Mais de 10 395.337 6.246.698 2.551.744 12.476.845 901.243 1.123.719 1.057.541 1.791.460 2.494.927 1.553.873 649.688
Total 1.008.345 15.073.728 5.387.464 21.289.354 3.016.635 3.831.181 3.343.257 3.460.571 5.041.316 2.466.472 1.536.893

Tabela IV.12 – Número de cômodos por classe de renda e região – 1996 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1996) 

 

O coeficiente de consumo específico ci de cada lâmpada i, foi determinado a 

partir da potência pi (60W) e do número médio de horas de uso ti, acrescido de um 

fator de não-simultaneidade de 0,65, ou seja, pelo fato de nem todas as lâmpadas 

ficarem acesas ao mesmo tempo, admitiu-se que apenas 65% delas são utilizadas 

durante o período considerado ti (MACINTYRE & NISKIER, 1996) . Dessa forma: 

 

                                              ci (kWh) = pi (kW) x ti (h) x 0,65               (9) 

  

A metodologia descrita neste capítulo permitiu o estabelecimento de uma 

estimativa para a desagregação do consumo residencial de energia por classe de 

renda e região considerando os diferentes usos finais. No Capítulo V procede-se a 
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análise dos resultados obtidos, onde se procura explicar e mostrar a distribuição 

energética por grupos sociais heterogêneos.  
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Capítulo V 

 

ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CONSUMO RESIDENCIAL 
DE ENERGIA POR CLASSE DE RENDA E REGIÃO 

 

 

V.1 – Aspectos Gerais 

 

 No Capítulo IV determinou-se o consumo de energia pelo setor residencial a 

partir do parque de equipamentos mais utilizados pelas famílias das diferentes classes 

de renda e região e dos coeficientes de consumo específico destes equipamentos 

para as fontes de energia consideradas neste trabalho. 

No presente capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos, onde se 

procura determinar o perfil de consumo de energia do setor residencial e compará-lo 

com aquele determinado por AROUCA (1982) para o ano de 1975. 

 

V.2 – Energia Elétrica 

 

 A Tabela V.1 apresenta o consumo total de energia elétrica para cada região,  

a participação percentual de cada uso final neste total e a média ponderada pelo 

número de equipamentos em cada cidade. Observa-se que os resultados obtidos para 

o consumo total estão próximos das respectivas demandas medidas pelas 

concessionárias de energia elétrica no período considerado, com exceção do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília. Nestas cidades obteve-se um consumo mais elevado. 

Uma das hipóteses que justificam esta discrepância é a de superestimação do número 

de eletrodomésticos nestas regiões, especialmente chuveiros e lâmpadas, 

equipamentos que não constavam na POF (IBGE, 1996). No caso específico de São 
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Paulo, outra possível explicação para a diferença encontrada reside no fato de se 

comparar o valor calculado neste trabalho com uma estimativa do consumo desta 

região em 1996, uma vez que a concessionária que a atende atualmente não possui 

os dados solicitados para o ano de estudo. Desta forma, foi preciso estimá-lo com 

base em informações da ELETROBRÁS (1996), assim como para as outras regiões 

assinaladas na Tabela V.1. Sugere-se, portanto, como trabalho futuro, uma 

investigação mais detalhada das discrepâncias encontradas entre os valores medidos 

pelas concessionárias e os determinados nesta tese para o consumo de energia 

elétrica das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 
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Aquec. Serviços Conserv. Condic.
Medido Calculado de água gerais alimentos ambiental Lazer Iluminação

elém* 686 485 0,3 10,4 44,2 19,2 9,1 16,8
ortaleza 1.008 1.077 1,0 9,4 40,0 16,0 10,8 22,7

Recife* 1.485 1.632 5,1 9,3 38,3 18,7 9,6 19,0
vador 1.146 1.482 9,1 9,2 41,5 12,6 9,5 18,3
tiba 1.431 1.889 21,7 14,7 35,2 6,4 7,2 14,8

Porto Alegre* 2.699 3.101 16,1 14,8 35,1 13,9 6,9 13,2
o Horizonte* 3.166 2.675 22,5 10,8 34,9 7,2 8,2 16,3

Rio de Janeiro 6.035 9.985 10,0 9,0 33,3 16,4 6,9 24,5
aulo* 9.225 13.250 23,2 14,7 34,1 7,4 7,5 13,0

asília 362 1.488 30,1 10,3 33,6 5,3 7,1 13,4
Goiânia 665 812 22,8 9,9 37,1 7,3 7,5 15,3

ÉDIA 17,0 12,0 34,9 11,2 7,6 17,2

Região

Consumo Total Finalidades (%)
(GWh)

Tabela V.1 – Consumo residencial de energia elétrica por usos finais e  
regiões - 1996 

NOTA: Em virtude das concessionárias responsáveis pelo atendimento das regiões assinaladas com * 
não terem disponibilizado seus dados, o valor “medido” para essas regiões foi estimado com base no 
Sistema Integrado de Mercado (SIM) da ELETROBRÁS referente ao ano de 1996. 

 

A análise da Tabela V.1 mostra que o consumo de energia elétrica destina-se 

principalmente à conservação de alimentos (34,9%), iluminação (17,2%) e 

aquecimento de água (17%). Os cerca de 30% restantes ficam divididos entre serviços 

gerais (12%), condicionamento ambiental (11,2%) e lazer (7,6%).  

A Figura V.1 a seguir apresenta mais claramente a distribuição do consumo por 

usos finais e regiões. A geladeira continua sendo a maior responsável pelo consumo 

de energia elétrica no setor residencial, uma vez que está presente em praticamente 
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todos os domicílios. Ressalta-se que as maiores participações do consumo de energia 

destinado à conservação de alimentos estão nas regiões que apresentam 

temperaturas médias mais elevadas, como é o caso de Belém, Fortaleza, Recife e 

Salvador, conforme Tabela V.1. Nota-se ainda, ao contrário do esperado, que regiões 

de clima mais frio, como Curitiba e Porto Alegre, apresentaram participações 

significativas. Uma das explicações para este fato pode estar na utilização de um 

mesmo número de horas anuais de uso da geladeira e do freezer para todas as 

regiões, independentemente das temperaturas locais. Conseqüentemente, houve uma 

superestimação do uso destes equipamentos nas regiões mais frias e do consumo de 

energia para fins de conservação de alimentos.  
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Figura V.1 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por 
usos finais e regiões (%) - 1996 

 O aquecimento de água, por outro lado, apresenta as maiores participações em 

regiões de clima mais frio, como em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Brasília e 

Goiânia. Na região de Porto Alegre o aquecimento de água aparece em proporção 

mais baixa que o esperado. Esta subestimação no consumo de energia destinado ao 
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aquecimento de água pode ter sido conseqüência de uma subestimação do número de 

chuveiros elétricos existentes nesta região. 

As maiores participações da iluminação estão nas regiões Norte e Nordeste 

devido, principalmente, ao pouco uso do aquecimento de água e aos menores níveis 

de renda destas regiões se comparadas às demais. Portanto, os gastos com energia 

são destinados aos seus usos mais essenciais.  

 A Tabela V.2 e a Figura V.2 apresentam a distribuição do consumo residencial 

de energia elétrica no Brasil por classe de renda, segundo seus usos finais, e a média 

ponderada pelo número de equipamentos em cada classe de renda. 

 

 

 

 Fina

 S

 C

 I
TO

I II III IV V
9,0 10,0 10,6 21,3 18,0 17,0
9,0 8,6 9,3 9,3 14,6 12,0
38,1 38,0 38,4 33,9 33,9 34,9
12,1 11,9 11,9 10,5 11,3 11,2
9,8 9,9 9,4 7,8 6,7 7,6
22,1 21,7 20,4 17,2 15,5 17,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
luminação

TAL

lidades
Classes de renda

MÉDIA
Aquec. água

erviços gerais
Conserv. alimentos

ondic. ambiental
Lazer

Tabela V.2 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por usos 
finais segundo a classe de renda (%) - 1996 
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Figura V.2 – Distribuição do consumo de energia elétrica por usos finais 
segundo a classe de renda (%) - 1996 
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É interessante notar que o consumo de energia elétrica em atividades de lazer 

é proporcionalmente maior nas classes de renda mais baixas. Este fato deve-se, em 

grande parte, à presença da televisão em praticamente todos os lares brasileiros. A 

energia elétrica destinada aos serviços gerais apresenta sua maior participação na 

classe de mais alta renda provavelmente em virtude da maior difusão de 

equipamentos eletroeletrônicos destinados a este fim entre as famílias de maior poder 

aquisitivo. Entre as demais classes de renda, a participação dos serviços gerais varia 

pouco. Este fato pode ser atribuído ao uso do ferro elétrico pela maioria dos 

domicílios. Da mesma forma, a parcela do consumo de energia destinado ao 

condicionamento ambiental é praticamente a mesma em todas as classes de renda, 

ao contrário do esperado. Uma das hipóteses para explicar tal fato pode estar no uso 

de um mesmo número de horas para todos os equipamentos destinados a este fim, 

independente da classe de renda. Observa-se ainda que os gastos com energia nas 

classes de renda mais baixas são devidos principalmente à conservação de alimentos 

e iluminação. Assim, enquanto que na menor classe de renda a conservação de 

alimentos responde por 38,1% do consumo residencial de energia, na classe de mais 

alta renda este mesmo uso participa com 33,9% do total. Esta discrepância pode ser 

explicada pela diferença de eficiência de equipamentos presentes em domicílios de 

classes de renda distintas, haja vista que geladeiras mais eficientes custam mais caro 

e, portanto, tem sua posse restrita aos domicílios de maior poder aquisitivo. Desta 

forma, os aparelhos das classes de menor renda, menos eficientes, acabam por 

consumir maior quantidade de energia final.  

A distribuição do consumo de energia elétrica por usos finais segundo a classe 

de renda é apresentada na Tabela V.3 a seguir. 
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Cl

 A
Fina

 
S
Cons

 Lazer

 MÉD

I II III IV V
3,1 3,2 7,1 31,8 54,8 100,0
4,5 3,9 8,9 19,7 63,0 100,0
6,5 5,9 12,6 24,7 50,2 100,0
6,4 5,8 12,2 23,7 52,0 100,0
7,6 7,1 14,1 26,0 45,2 100,0
7,6 6,9 13,6 25,3 46,6 100,0
5,9 5,5 11,5 25,4 51,7 100,0

TOTAL
quec. água
erviços gerais

erv. alimentos

lidades
asses de renda

Condic. ambiental

Iluminação
IA

Tabela V.3 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por 
classe de renda segundo seus usos finais (%) - 1996 

  

De acordo com a Tabela acima, mais da metade de toda a energia elétrica 

consumida pelo setor residencial (51,7%) é destinada à classe de maior renda, 

enquanto que a classe de menor renda consome apenas 5,9% do total de energia 

elétrica do setor residencial. Vale lembrar que em decorrência dos primeiros anos de 

vigência do Plano Real, com a estabilidade da moeda e a facilidade de acesso a 

financiamentos, houve um grande incremento na aquisição de equipamentos 

eletrodomésticos, com o conseqüente crescimento do consumo médio de energia 

elétrica pelo setor residencial, inclusive nas classes de mais baixa renda, conforme 

será visto mais adiante, ao comparar-se as estruturas de consumo de 1975 com a de 

1996. O consumo médio mensal de energia elétrica por família segundo a classe de 

renda e uso final, bem como a média aritmética entre as classes de renda, são 

apresentados na Tabela V.4. 

 

 

 

 Fina

 

 CC

 
La
I

I II III IV V
14,6 16,9 19,3 47,6 47,6 29,2
12,0 13,8 17,4 20,5 41,3 21,0
50,5 59,6 71,1 83,6 115,2 76,0
13,8 17,3 19,9 24,8 39,6 23,1
13,5 15,8 17,7 19,4 21,7 17,6
28,2 31,3 34,3 39,0 48,2 36,2

132,7 154,8 179,7 234,8 313,7 203,1

lidades
Classes de renda

MÉDIA
Aquec. água
Serviços gerais

onserv. alimentos
ondic. ambiental
zer

luminação
TOTAL

Tabela V.4 – Consumo médio mensal de energia elétrica por domicílio 
segundo a classe de renda e o uso final (kWh/mês) – 1996 
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 Observa-se que o consumo médio de energia elétrica para todos os usos finais 

aumenta com a classe de renda. O consumo médio mensal de uma família que 

pertença à classe de renda mais alta é mais que o dobro do consumo de uma família 

pertencente à menor classe de renda. O valor obtido para o consumo médio mensal 

de um domicílio brasileiro, 203 kWh, se aproxima daquele apresentado em 

MME/ELETROBRÁS (2001) para o ano de 1998 – 179 kWh/mês.  

 Na Tabela V.5 a seguir, o consumo médio mensal domiciliar de energia elétrica 

é desagregado por classe de renda e região. Nota-se que os domicílios pertencentes 

às cidades das regiões Norte e Nordeste apresentam os menores consumos médios. 

A baixa posse de equipamentos, principalmente, o chuveiro elétrico, pode explicar tal 

fato. Em contrapartida, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste se encontram os 

maiores consumos médios por domicílio. Desta forma, constata-se a relação existente 

entre o nível de eletrificação e o grau de urbanização regional, bem como a relação 

entre o consumo médio mensal por domicílio e o nível econômico da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região I II III IV V MÉDIA
Belém 104 127 158 196 278 173
Fortaleza 89 113 147 173 244 153
Recife 121 144 174 213 288 188
Salvador 119 147 164 208 281 184
Curitiba 146 144 178 241 334 209
Porto Alegre 141 173 213 274 357 232
Belo Horizonte 123 153 169 243 309 199
Rio de Janeiro 195 205 226 273 364 253
São Paulo 152 156 175 240 311 207
Brasília 131 176 186 271 349 223
Goiânia 139 166 185 260 336 217
MÉDIA 133 155 180 236 314 203

Classes de renda

Tabela V.5 – Consumo médio mensal de energia elétrica por domicílio 
segundo a classe de renda e a região (kWh/mês) - 1996 
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V.3 – Gás Liqüefeito de Petróleo  

 

Por falta de informações referentes ao ano de 1996 sobre a distribuição do 

número de fogões por classe de renda e região, utilizou-se neste trabalho dados 

agregados por região geográfica obtidas do Censo Demográfico (IBGE, 1991). Todos 

os resultados relativos ao uso de combustíveis referem-se, portanto, ao ano de 1991. 

A Tabela V.6 apresenta o consumo residencial de GLP referente ao ano de 

1991 extraído do BEN (MME, 2001) e utilizado como uma das variáveis de entrada no 

cálculo que determinou a sua distribuição pelas classes de renda (cf. eq. [2] do item 

IV.3). 

 

 

 

 

 

 

Consumo Total
Região (106 kg) I II III IV V TOTAL
Norte 199 26,4 16,8 20,5 21,2 15,0 100,0
Nordeste 1.039 42,2 15,8 15,9 14,9 11,2 100,0
Sul 767 25,4 14,5 21,2 21,0 17,9 100,0
Sudeste 2.113 13,8 13,4 22,6 27,6 22,7 100,0
Centro-Oeste 364 22,1 14,6 19,5 22,9 20,9 100,0
TOTAL 4.482 26,0 15,0 20,0 21,5 17,5 100,0

Classes de renda (%)

Tabela V.6 – Distribuição do consumo residencial de GLP para cocção por 
região segundo a classe de renda - 1991 
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Figura V.3 – Distribuição do consumo residencial de GLP para cocção por 

região segundo a classe de renda - 1991 

 



 79 

Cabe aqui lembrar que, devido ao fato de não se dispor de dados referentes 

aos demais usos finais, adotou-se a hipótese de que todo o consumo de GLP é 

destinado à cocção de alimentos. Observa-se na Tabela V.6 e na Figura V.3 que, 

exceto para a região Nordeste, não há grandes variações na participação de cada 

classe de renda no consumo residencial de GLP. Em média, a classe de renda mais 

elevada responde por 17,5% de todo o consumo residencial de GLP, enquanto a 

menor classe de renda consome 26% deste combustível. Este fato pode ser explicado 

pela classe de menor renda apresentar o maior número de domicílios que utilizam o 

fogão a GLP para cocção, de acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 1991) (cf. 

Tabela IV.2 do Capítulo IV). O consumo médio mensal de GLP por região e a sua 

distribuição pelas classes de renda é apresentado na Tabela V.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região I II III IV V MÉDIA
Norte 8,8 12,9 14,3 15,4 15,4 13,3
Nordeste 12,4 17,1 18,3 20,9 20,7 17,9
Sul 12,7 14,0 15,8 15,8 18,7 15,4
Sudeste 7,1 12,4 14,6 15,8 17,2 13,4
Centro-Oeste 10,9 14,5 16,8 20,6 21,8 16,9
MÉDIA 10,4 14,2 16,0 17,7 18,8 15,4

Classes de renda

Tabela V.7 – Consumo médio mensal de GLP por domicílio para cocção segundo 
a classe de renda e a região (kg) - 1991 

 

A análise da tabela acima mostra que o consumo médio mensal de GLP de um 

domicílio da classe mais alta não chega a duas vezes o consumo médio de um 

domicílio que pertença à menor classe de renda, indicando que não há grandes 

variações do consumo médio com o nível de renda. Este fato demonstra um 

comportamento pouco elástico do consumo de energia para cocção em relação ao 

nível de renda. Além disso, a média calculada para o consumo de GLP por domicílio, 

15,4 kg por mês, se mostra bastante razoável, pois de acordo com informações 
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fornecidas pela ULTRAGAZ (2000), uma família de quatro pessoas gasta por mês, em 

média, um botijão de GLP, o equivalente a 13 kg. 

 

 

V.4 – Lenha  

 

 Por não se dispor de informações regionais sobre o consumo residencial de 

lenha no Balanço Energético Nacional (MME, 2001), para a sua estimativa 

multiplicaram-se os coeficientes de consumo fornecidos por AROUCA (1982) pelo 

número total de fogões a lenha para cada região22. A Tabela V.8 apresenta o consumo 

residencial de lenha para o ano de 1991, bem como a sua distribuição pelas classes 

de renda. 

 

 

 

 

 Nor

 S

 Cen

Consumo Total
Região (106 kg) I II III IV V TOTAL

te 2.844 63,2 16,5 12,3 6,1 1,9 100,0
Nordeste 11.065 83,6 9,1 4,9 1,9 0,5 100,0

ul 6.543 52,7 14,8 15,4 11,2 5,9 100,0
Sudeste 6.353 54,3 17,2 15,6 9,2 3,8 100,0

tro-Oeste 1.657 55,7 16,9 14,3 9,5 3,6 100,0
TOTAL 28.462 61,9 14,9 12,5 7,5 3,1 100,0

Classes de renda (%)

Tabela V.8 – Distribuição do consumo residencial de lenha para cocção por 
região segundo a classe de renda - 1991 

 

  

O consumo residencial de lenha calculado (28.462 x 103 toneladas) mostra-se 

próximo daquele fornecido pelo BEN: 25.583 x 103 toneladas (MME, 2001).  A 

diferença encontrada pode ser explicada pelas inconsistências nas estimativas de 

lenha, principalmente no coeficiente de consumo por fogão, extraído de AROUCA 

(1982), e na estimativa do número destes, tendo em vista a quantidade imprecisa de 

 

                                           
22 Conforme descrito no item IV.3 do Capítulo IV e ilustrado nas Tabelas IV.4 e IV.5. 
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domicílios que utilizam a lenha como combustível, pois, conforme descrito no Capítulo 

IV, a lenha é, na maioria dos casos, coletada pelos próprios consumidores e, além 

disso, muitos desses domicílios estão geograficamente dispersos, o que dificulta a 

coleta e o levantamento de dados primários sobre o uso da lenha.   
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Figura V.4 – Distribuição do consumo residencial de lenha para cocção por 
região segundo a classe de renda - 1991 

 

É interessante notar, conforme ilustrado na Figura V.4, que o consumo 

residencial de lenha está concentrado nas menores classes de renda e na região 

Nordeste. De fato, conforme descrito no Capítulo III, com o crescimento do consumo 

residencial de fontes mais eficientes, como a eletricidade e o GLP, a lenha passou a 

ter seu uso restrito à domicílios de baixa renda, localizados em áreas rurais. 

 O consumo médio mensal de lenha por domicílio é apresentado na Tabela V.9.  

Observa-se que os maiores consumos médios são encontrados na região Norte do 

país. Este fato pode ser explicado por um uso intenso e quase exclusivo da lenha nos 

domicílios desta região, muitos deles localizados em áreas rurais. A região Sudeste 
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apresentou o terceiro maior consumo médio de lenha. Por se tratar de uma região com 

altas taxas de urbanização, este não era um comportamento esperado. Uma das 

explicações para esse alto consumo pode estar na adoção da hipótese de que, 

quando o domicílio apresentava fogão a gás e fogão a lenha, metade dos alimentos 

era processado por um tipo e a outra metade pelo outro, para todas as regiões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Região I II III IV V MÉDIA
Norte 484 708 785 846 845 734
Nordeste 364 499 534 610 606 523
Sul 384 424 476 475 566 465
Sudeste 317 555 653 706 768 600
Centro-Oeste 391 523 605 739 783 608
MÉDIA 388 542 611 675 714 586

Classes de renda

Tabela V.9 – Consumo médio mensal de lenha por domicílio segundo a classe 
de renda e a região (kg) - 1991 

 

 De fato, o Censo Demográfico (IBGE, 1991) indica que o percentual de 

domicílios que possuem fogão a lenha é maior nas regiões Norte (23%) e Nordeste 

(28%) e menor na região Sudeste (9%). A baixa participação do Sudeste é explicada 

pela grande urbanização desta região.  

 

 

V.5 – Análise Comparativa entre as Estruturas de Consumo 

 

A fim de se analisar as alterações ocorridas no perfil de consumo residencial de 

energia, será apresentada, a seguir, a estrutura de consumo residencial retratada por 

AROUCA (1982) para o ano de 1975. Ressalta-se que as regiões estudadas por 

AROUCA (1982) são aquelas definidas no Estudo Nacional de Despesas Familiares 

(ENDEF) do IBGE para 1978, que serviu como fonte de dados na época.  
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Energia Elétrica 

 

Iniciemos a abordagem pela estrutura de consumo de energia elétrica, 

conforme Tabela V.10.  
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Região
Aquec.     
de água

Serviços 
gerais

Conserv. 
alimentos

Condic. 
ambiental Lazer Iluminação

Rio de Janeiro 20,0 7,7 35,6 5,6 7,5 23,5
ão Paulo 30,0 7,8 30,2 1,1 7,3 23,6

MG/ES 34,8 7,3 25,2 1,0 7,3 24,5
UL 28,7 7,5 32,2 1,2 7,4 23,1

DF 31,1 7,1 27,1 0,9 7,2 26,7
RTE 17,0 8,1 32,4 1,7 7,4 33,4

NORDESTE 12,7 9,2 35,8 2,9 9,3 30,2
ÉDIA (1975) 26,2 7,8 31,7 2,2 7,5 24,6

elém 0,3 10,4 44,2 19,2 9,1 16,8
Fortaleza 1,0 9,4 40,0 16,0 10,8 22,7

ife 5,1 9,3 38,3 18,7 9,6 19,0
Salvador 9,1 9,2 41,5 12,6 9,5 18,3

itiba 21,7 14,7 35,2 6,4 7,2 14,8
Porto Alegre 16,1 14,8 35,1 13,9 6,9 13,2

elo Horizonte 22,5 10,8 34,9 7,2 8,2 16,3
Rio de Janeiro 10,0 9,0 33,3 16,4 6,9 24,5

ão Paulo 23,2 14,7 34,1 7,4 7,5 13,0
rasília 30,1 10,3 33,6 5,3 7,1 13,4
oiânia 22,8 9,9 37,1 7,3 7,5 15,3
ÉDIA (1996) 17,0 12,0 34,9 11,2 7,6 17,2

1996

1975

Tabela V.10 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por 
região e usos finais (%) – 1975 x 1996 

Fonte: Elaboração própria / AROUCA (1982) 

 

Ao comparar a estrutura de 1975 com a estrutura de 1996, nota-se que a 

participação média da conservação de alimentos e do lazer no consumo residencial 

praticamente não se alterou. O pequeno incremento ocorrido na participação da 

conservação de alimentos está associado, provavelmente, ao maior uso do freezer 

que, em 1975, apresentava baixa presença entre os domicílios (AROUCA, 1982). 
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 Em 1996, as parcelas de energia elétrica destinadas ao condicionamento 

ambiental e aos serviços gerais se tornaram mais expressivas: passaram de 2,2% e 

7,8%, respectivamente, em 1975, para 11,2% e 12% em 1996. Este crescimento pode 

ser explicado pelo fato do Plano Real ter proporcionado facilidade de acesso à linhas 

de crédito para a aquisição de eletrodomésticos em geral. No caso do uso da 

eletricidade para condicionamento ambiental, o aumento da sua participação no 

consumo residencial pode ser atribuído a várias razões: 

 a expansão urbana provocou nas grandes cidades o chamado efeito 

“paredão” – massas edificadas dispostas de forma paralela ao longo das 

ruas, que, pela grande altura dos edifícios e pouca distância entre os 

mesmos, vem gerando vários problemas relacionados à ventilação, 

insolação, umidade e temperatura, e que acabaram por intensificar não só o 

uso de ventiladores e aparelhos de ar condicionado, como também o de 

equipamentos desumidificadores, aquecedores, esterilizadores entre 

outros, acarretando um maior consumo de energia elétrica; 

 o êxodo rural verificado nas últimas décadas aumentou o número de 

domicílios de baixa renda nas periferias das cidades, onde as temperaturas 

médias costumam ser mais altas;  

 de fato, conforme visto anteriormente, o Plano Real tornou possível a 

aquisição de ventiladores e aparelhos de ar condicionado até mesmo pelas 

classes de renda mais baixas, suprindo, desta forma, uma demanda que se 

encontrava reprimida.  

 

Por outro lado, e até como conseqüência do aumento dos usos da energia 

elétrica para condicionamento ambiental e serviços, observa-se uma queda na 

participação do aquecimento d’água e da iluminação – que contribuíam, 

respectivamente, com 26,2% e 24,6% em 1975 e passaram a 17% e 17,2% em 1996.  
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Por fim, na Figura V.5 estão resumidas as diferenças entre as estruturas de 

consumo residencial de energia elétrica de 1975 e 1996.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

Conserv.
alimentos

31,7%

Iluminação
24,6%

Aquec.
de água
26,2%

Serviços
gerais
7,8%

Lazer
7,5%

Condic.
ambiental

2,2%

1996

Lazer
7,6%

Serviços
gerais
12,0%

Aquec.
 de água

17,0%

Conserv.
alimentos

34,9%

Iluminação
17,2%

Condic.
ambiental

11,2%

Figura V.5 – Estruturas de consumo residencial de energia elétrica (%) - 
1975 x 1996 

 

 

Pela análise da Figura acima, nota-se que a conservação de alimentos ainda 

responde pela maior parcela de consumo residencial de energia. No entanto, enquanto 

em 1975 o segundo lugar era ocupado pelo aquecimento de água, em 1996 ele passa 

a ser ocupado pela iluminação. 

A Tabela V.11 apresenta a participação das classes de renda no consumo 

residencial de energia elétrica em 1975. Ressalta-se que os limites mínimo e máximo 

das faixas de renda utilizadas neste trabalho23 não são exatamente os mesmos 

utilizados em AROUCA (1982), que adota as seguintes faixas: 

 Classe I:  menos de 2 salários mínimos 

 Classe II:    de 2 a 3 salários mínimos 

 Classe III:   de 3,5 a 5 salários mínimos 

 Classe IV:  de 5 a 7 salários mínimos 

 Classe V:  mais de 7 salários mínimos 

 

                                           
23 Ver Capítulo IV, item IV.2 
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Para efeito de comparação entre a distribuição do consumo de energia por 

classe de renda de 1975 e 1996 considera-se que as classes de renda definidas neste 

estudo e em AROUCA (1982) são as mesmas, tendo em vista que para as classes I e 

II os limites utilizados nos dois trabalhos coincidem e para as demais faixas a 

diferença apresentada é pequena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV V

18,2 24,6 27,6 27,8 25,9 26,2
18,3 12,3 8,9 7,2 6,5 7,8
25,4 34,2 36,1 33,3 29,9 31,7
0,6 0,9 1,4 1,5 2,9 2,2
16,4 10,4 8,8 7,7 6,3 7,5
21,0 17,6 17,1 22,5 28,6 24,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9,0 10,0 10,6 21,3 18,0 17,0
9,0 8,6 9,3 9,3 14,6 12,0
38,1 38,0 38,4 33,9 33,9 34,9
12,1 11,9 11,9 10,5 11,3 11,2
9,8 9,9 9,4 7,8 6,7 7,6
22,1 21,7 20,4 17,2 15,5 17,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aquec. água
Serviços gerais
Conserv. alimentos
Condic. ambiental
Lazer
Iluminação
Total

1996

Condic. ambiental
Lazer
Iluminação

MÉDIA

Aquec. água
Serviços gerais
Conserv. alimentos

1975
Finalidades

Classes de renda

Total

Fonte: Elaboração própria / AROUCA, 1982 

Tabela V.11 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por 
classe de renda segundo seus usos finais (%) – 1975 x 1996 

 

 Comparando-se a distribuição do consumo de energia elétrica segundo seus 

usos finais em 1975 e em 1996, nota-se que a estrutura familiar de consumo em cada 

classe de renda praticamente se manteve. Na classe de renda mais baixa a energia 

elétrica ainda é destinada basicamente à conservação de alimentos e iluminação. Nas 

classes mais altas, mais da metade da energia elétrica consumida é destinada à 

conservação de alimentos e aquecimento de água. 

 Na Tabela V.12 encontra-se a distribuição do consumo residencial de energia 

elétrica por usos finais  segundo a classe de renda para o ano de 1975. Pode-se dizer 
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que a distribuição do consumo residencial de energia elétrica segundo a classe de 

renda praticamente se manteve ao longo dos últimos 20 anos, exceto para alguns 

poucos casos específicos. A classe de maior renda ainda consome mais da metade de 

toda a energia elétrica do setor; passou de 56,4% em 1975 para 51,7% em 1996.  Por 

outro lado, a parcela consumida pela classe de menor renda aumentou de 2,4% em 

1975 para 5,9% em 1996. Este incremento pode ser explicado pela melhoria das 

condições de acesso à aquisição de produtos eletrodomésticos básicos proporcionada 

pelo Plano Real, resultando no aumento do poder aquisitivo da população e na 

redução de preços desses produtos em termos reais, inclusive devido à maior 

competição (GOVERNO FEDERAL, 2002). 

 

 

I II III IV V

1,6 9,2 15,1 18,3 55,8 100,0
5,5 15,3 16,3 15,9 46,9 100,0
1,9 10,5 16,3 18,1 53,2 100,0
0,7 4,0 9,5 11,8 74,0 100,0
5,1 13,5 16,7 17,6 47,0 100,0
2,0 6,9 9,9 15,7 65,4 100,0
2,4 9,7 14,3 17,2 56,4 100,0

3,1 3,2 7,1 31,8 54,8 100,0
4,5 3,9 8,9 19,7 63,0 100,0
6,5 5,9 12,6 24,7 50,2 100,0
6,4 5,8 12,2 23,7 52,0 100,0
7,6 7,1 14,1 26,0 45,2 100,0
7,6 6,9 13,6 25,3 46,6 100,0
5,9 5,5 11,5 25,4 51,7 100,0MÉDIA (1996)

Finalidades
Classes de renda

TOTAL

Aquec. água
1975

Serviços gerais
Conserv. alimentos
Condic. ambiental
Lazer
Iluminação
MÉDIA (1975)

Lazer
Iluminação

1996
Aquec. água
Serviços gerais
Conserv. alimentos
Condic. ambiental

Fonte: Elaboração própria / AROUCA, 1982 

Tabela V.12 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por 
usos finais segundo a classe de renda (%) – 1975 x 1996  
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Classe  II
9 ,7%

lasse  III
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1996
Classe IV

25,4%

Classe  III
11 ,5%

Classe  I
5 ,9%Classe  II

5 ,5%

Classe  V
51,7%

Figura V.6 – Distribuição do consumo residencial de energia elétrica por 
classe de renda (%) – 1975 x 1996 

 

Gás Liqüefeito de Petróleo 
 

 O consumo mensal médio de GLP por domicílio para cocção por classe de 

renda e região para o ano de 1975 é apresentado na Tabela V.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região I II III IV V MÉDIA

Rio de Janeiro 6,6 11,2 14,9 18,5 22,4 15,3
São Paulo 6,2 11,1 14,5 16,6 19,9 15,8
MG/ES 5,1 9,2 11,9 13,4 17,0 11,8
SUL 5,3 8,9 11,4 12,9 15,2 12,1
DF 6,0 11,1 15,2 17,5 24,5 18,0
NORTE 4,8 9,0 11,5 14,3 17,2 11,4
NORDESTE 4,1 7,6 9,0 10,7 13,2 7,6

5,0 19,6 12,8 14,9 18,2 12,8
10,5% 17,5% 15,8% 15,0% 41,1% 100,0%

Norte 8,8 12,9 14,3 15,4 15,4 13,3
Nordeste 12,4 17,1 18,3 20,9 20,7 17,9
Sul 12,7 14,0 15,8 15,8 18,7 15,4
Sudeste 7,1 12,4 14,6 15,8 17,2 13,4
Centro-Oeste 10,9 14,5 16,8 20,6 21,8 16,9

10,4 14,2 16,0 17,7 18,8 15,4
26,0% 15,0% 20,0% 21,5% 17,5% 100,0%

Classes de renda

1975

MÉDIA (1975)

1991

MÉDIA (1991)

Fonte: Elaboração própria / AROUCA, 1982 

Tabela V.13 – Consumo mensal médio de GLP por domicílio para cocção 
por classe de renda e região (kg) – 1975 x 1991 
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1991

Classe V
17,5%

Classe II
15 ,0%

Classe I
26,0%

Classe III
20 ,0%

Classe IV 
21,5%

Figura V.7 – Distribuição do consumo residencial de GLP por classe de 
renda (%) – 1975 x 1991 

 

O consumo médio de um domicílio passou de 12,8 kg em 1975 – o equivalente 

a um botijão (13 kg), para 15,4 kg em 1991. Praticamente não houve variação na 

quantidade de GLP consumida. Embora em todas as classes de renda seja possível 

observar um pequeno aumento no consumo entre 1975 e 1991, este se faz mais 

significativo na classe de menor renda.  Mais uma vez é possível constatar que não 

existe grande variação no consumo médio de GLP de acordo com a classe de renda. 

Este fato demonstra que o consumo de energia para cocção apresenta um 

comportamento pouco elástico com o nível de renda do consumidor, ao contrário do 

consumo de energia para outras finalidades, conforme visto acima. 

Em 1991, a distribuição do consumo residencial de GLP se apresenta mais 

homogênea do que em 1975, quando a classe de renda mais alta era responsável por 

41,1% de todo o GLP consumido para cocção pelo setor residencial. 

 

 

Lenha 

 

Os resultados obtidos por AROUCA (1982) para o consumo mensal médio 

domiciliar de lenha por classe de renda e região são apresentados na Tabela V.14. 
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Região I II III IV V MÉDIA
Rio de Janeiro 8,8 14,9 19,8 24,7 29,8 14,7
São Paulo 7,6 13,7 17,7 20,3 24,3 14,2
MG/ES 10,3 18,5 24,0 27,1 34,4 16,7
SUL 8,6 14,5 18,5 21,0 24,7 16,2
DF 5,8 10,8 15,0 17,2 24,1 16,2
NORTE 9,0 16,9 21,6 26,7 32,3 18,7
NORDESTE 12,0 22,0 26,6 31,8 39,0 14,5
MÉDIA 11,1 17,5 20,4 22,8 27,5 15,5

Classes de renda

Fonte: AROUCA (1982) 

Tabela V.14 – Consumo anual médio de lenha por domicílio para cocção por 
classe de renda e região (m3) - 1975 

 

Para se comparar os consumos provenientes dos dois estudos é necessário 

adotar uma única unidade de medida, uma vez que AROUCA (1982) utiliza o metro 

cúbico (m3) e este trabalho o quilograma (kg). Optou-se por utilizar o m3 como unidade 

comum e converter a Tabela V.9 considerando a massa específica da lenha catada24 

(300 kg/m3). No entanto, a Tabela V.9 fornece o consumo mensal médio por domicílio. 

Foi preciso multiplicar seus valores por 12 a fim de obter-se uma estimativa para o 

consumo anual médio de lenha por domicílio (Tabela V.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região I II III IV V MÉDIA
Norte 19,3 28,3 31,4 33,9 33,8 29,3
Nordeste 14,5 20,0 21,4 24,4 24,3 20,9
Sul 15,3 17,0 19,0 19,0 22,6 18,6
Sudeste 12,7 22,2 26,1 28,3 30,7 24,0
Centro-Oeste 15,6 20,9 24,2 29,6 31,3 24,3
MÉDIA 15,5 21,7 24,4 27,0 28,5 23,4

Classes de renda

Tabela V.14 – Consumo anual médio de lenha por domicílio para cocção 
por classe de renda e região (m3) - 1991 

                                           
24 De acordo com o MME (2001), a unidade primária da lenha é o metro cúbico (estereo-st). Para a lenha 
de uso residencial (catada), adota-se uma densidade (ou massa específica) de 300 kg/st, valor médio de 
uma pesquisa realizada pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC em localidades de 
Minas Gerais.  
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Pela análise da Tabela V.14, nota-se um pequeno aumento nos valores 

estimados neste trabalho em relação àqueles obtidos por AROUCA (1982) para o 

consumo anual médio de lenha por domicílio. Cabe ressaltar que AROUCA (1982) 

constatou grandes discrepâncias nos seus resultados, que foram comparados com a 

demanda regional fornecida pelo IBGE através do ENDEF, publicado pelo IBGE em 

1978, principalmente na região Norte. AROUCA (1982) admite como possíveis 

hipóteses para explicar as diferenças ocorridas as inconsistências nas estimativas do 

consumo médio por fogão e no número destes, além do fato da não contabilização da 

população rural da região Norte no ENDEF, fonte básica de dados. 

Vale lembrar que o consumo residencial de lenha por classe de renda e região 

estimado neste trabalho tomou por base o coeficiente de consumo dos fogões a lenha 

utilizado por AROUCA (1982) e o número de fogões a lenha por classe de renda e 

região fornecido pelo IBGE (1991). Chegou-se aqui a um valor para o consumo 

residencial de lenha (28.462 x 103 toneladas) bem próximo daquele apresentado no 

BEN 2001 (25.583 x 103 toneladas), embora a sua distribuição por classe de renda e 

região possa não corresponder à realidade, pelas razões expostas acima.  

O consumo médio anual de lenha por domicílio não apresenta grandes 

variações entre as classes de renda. Mais uma vez, é possível constatar a pouca 

elasticidade-renda do consumo de energia para cocção, conforme visto no item 

referente ao consumo de GLP. A região Norte apresenta o maior consumo médio e, ao 

contrário do esperado, o Sudeste apresenta um consumo médio relativamente alto 

para uma região com altas taxas de urbanização. Uma das explicações para tal fato, 

como descrito anteriormente, pode estar na adoção da hipótese de que, quando o 

domicílio apresentava fogão a gás e fogão a lenha, metade dos alimentos era 

processado por um tipo e a outra metade pelo outro, para todas as regiões. 

Provavelmente, na região Sudeste o uso do fogão a gás predomina sobre o fogão a 

lenha. 
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 Neste Capítulo foi possível analisar a estrutura de consumo residencial de 

energia determinada neste trabalho em comparação àquela obtida por AROUCA 

(1982) para o ano de 1975. No que se refere ao uso da energia elétrica constatou-se 

que, embora a base da estrutura de consumo tenha se mantido, algumas pequenas 

mudanças ocorreram, em grande parte, devido as políticas adotadas pelo país nos 

últimos anos, como é caso do aumento das participações dos usos destinados ao 

condicionamento ambiental e aos serviços gerais em função do Plano Real. Verificou-

se a forte relação existente entre o nível de eletrificação e o grau de urbanização 

regional, assim como a relação entre o consumo médio mensal por domicílio e o nível 

econômico da região. Por outro lado, o consumo médio de combustíveis destinados à 

cocção apresentou uma tendência de comportamento pouco elástico em relação ao 

nível de renda.  

 No Capítulo seguinte são discutidas algumas considerações, apresentadas as 

conclusões deste estudo e as recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo VI 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

VI.1 – Conclusões  

 

O objetivo central desta tese consistiu na estimativa da estrutura de consumo 

residencial de energia, onde se procurou avaliar os impactos do nível de renda e das 

diferenças regionais no consumo familiar de energia. Embora tenha contado com uma 

série de limitações em vista de reduzidas informações e estatísticas que levem em 

conta consumo de energia e classes de renda, este estudo se mostrou importante na 

medida em que atualizou a estrutura de consumo determinada por AROUCA (1982) 

para 1975, e servirá de base para trabalhos futuros. 

Este trabalho propôs-se a determinar apenas o consumo de energia direta pelo 

setor residencial, embora o consumo familiar vá além dessa parcela e inclua a energia 

indireta, conforme abordado por COHEN (2002). Assim, no Capítulo II foi traçado um 

panorama do consumo de energia no Brasil ao longo das últimas três décadas. O 

consumo final energético brasileiro passou de 67.725 x 103 tEp, em 1970, para 

221.914 x 103 tEp, em 2000, significando um crescimento aproximado de 3,3 vezes em 

30 anos, numa taxa média de 4% a.a.. Entretanto, foi possível observar o declínio que 

a participação do setor residencial experimentou como resultado de alterações na 

composição do consumo deste setor, onde se verificou a redução do uso da lenha 

associada à penetração da eletricidade e do GLP, além do aumento da participação de 

usos mais eficientes da energia elétrica, como é o caso dos eletrodomésticos em 

geral, aparelhos eletrônicos e lâmpadas. Quanto às fontes, a eletricidade e os 

derivados de petróleo passaram a desempenhar um papel de destaque no consumo 
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energético brasileiro. Contatou-se, portanto, que a mudança na estrutura de consumo 

de energia foi conseqüência do estilo de desenvolvimento adotado pelo país, que 

impôs diferentes ritmos de crescimento nos setores consumidores que utilizam 

prioritariamente estas fontes. Assim, a rápida industrialização possibilitada pelo 

processo de substituições de importações e o desenvolvimento prioritário do 

transporte rodoviário em relação ao ferroviário e à navegação tiveram papel 

fundamental na transformação da estrutura e, conseqüentemente, na explosão do 

consumo energético brasileiro. 

No Capítulo III foi possível estudar mais detalhadamente o consumo de energia 

pelo setor residencial, caracterizado pela simplicidade e especificidade de seus usos 

finais, quais sejam: cocção de alimentos, aquecimento de água, iluminação, 

condicionamento ambiental, conservação de alimentos, serviços gerais e lazer. 

Neste setor observou-se o grande avanço da eletricidade e do GLP em 

detrimento da lenha, que passou a ter seu uso restrito a domicílios de baixa renda 

localizados em áreas rurais ou nas periferias das cidades. Em relação à energia 

elétrica, responsável por cerca de 64% da energia gasta pelo setor residencial, seu 

consumo tem sido particularmente expressivo a partir de 1995, em decorrência do 

Plano Real, que facilitou o acesso a financiamentos e transferência de renda, 

proporcionando um expressivo incremento na aquisição de aparelhos 

eletroeletrônicos, o que fez com que o consumo médio residencial passasse de 148 

kWh/consumidor/mês em 1994 para 179 kWh/consumidor/mês em 1998, uma 

elevação sem precedentes na história recente do país. Acrescenta-se ainda como 

fatores que contribuíram para a evolução no consumo residencial de energia elétrica, a 

concentração das atividades profissionais e de lazer nos domicílios, possibilitando 

maior economia e segurança, e o atendimento à demanda reprimida, através de novas 

ligações de energia elétrica – a proporção de domicílios atendidos pelo serviço de 

eletricidade passou de 45% em 1970 para cerca de 96% em 2000.  
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 Os combustíveis consomem cerca de 36% da energia no setor residencial e 

destinam-se basicamente à cocção e aquecimento de água. Dentre eles, o GLP se 

destaca por atender a grande maioria dos domicílios. Depois da concretização do 

Gasoduto Bolívia-Brasil, o gás natural vem substituindo o gás manufaturado e 

ganhando importância dentro do setor residencial. Em 2000, este setor respondeu por 

5% de todo o consumo de gás natural, embora represente apenas 0,8% do consumo 

residencial de energia. 

 No Capítulo IV procurou-se determinar a estrutura de consumo residencial de 

energia no Brasil por classe de renda e região a partir de dados e informações 

existentes. A utilização destes dados trouxe consigo uma série de limitações a este 

trabalho, haja vista o fato de as informações se apresentarem de modo agregado e 

genérico. Além disso, as principais fontes utilizadas – Censo Demográfico e POF 

(IBGE, 1991; 1996), datam de 1991 e 1996, respectivamente, se mostrando, portanto, 

desatualizadas, além de não se referirem ao mesmo ano nem às mesmas regiões. Por 

fim, o perfil de consumo de energia elétrica aqui estimado não retrata a atual realidade 

pós-racionamento, pois, acredita-se que no setor residencial algumas medidas foram 

tomadas visando à redução do consumo, tais como (GCE, 2002): 

 troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, que 

reduzem o consumo em cerca de 80%; 

 diminuição do tempo de uso do chuveiro elétrico e utilização na posição 

verão; 

 desligamento dos freezeres; 

 redução da freqüência de abertura dos refrigeradores, etc. 

 

O fato de algumas destas medidas terem sido incorporadas pelo consumidor 

residencial faz com que a distribuição do consumo de energia elétrica tenha se 

alterado. O uso de lâmpadas fluorescentes compactas em substituição às 

incandescentes comuns, por exemplo, certamente ainda contribui para a redução da 
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parcela destinada à iluminação nos domicílios. Portanto, o perfil do consumo 

residencial de energia elétrica apresentado aqui, e que se refere ao ano de 1996, 

talvez já não corresponda mais à realidade atual. Ainda assim, esta tese se mostra útil 

pois, tendo em vista que as alterações de consumo hoje verificadas não sejam 

permanentes, o padrão de comportamento aqui retratado pode vir a ser, 

eventualmente, um padrão de comportamento futuro.  

Desta forma, as limitações descritas anteriormente não invalidam, de modo 

algum, o esforço de se estimar o consumo residencial de energia por classe de renda 

e região, na medida em que este trabalho apresenta o perfil de consumo antes do 

racionamento e, conseqüentemente, das mudanças ocorridas desde o estudo 

realizado por AROUCA (1982), e abre caminho para estudos futuros que visem 

estabelecer os padrões de consumo pós-racionamento. Portanto, já faz-se necessário 

determinar esta nova estrutura de consumo com base em Pesquisa de Orçamentos 

Familiares mais atual, a ser lançada em breve pelo IBGE.   

Finalmente, no Capítulo V é realizada uma análise dos resultados obtidos em 

comparação com aqueles obtidos por AROUCA (1982). 

Os Capítulos anteriores deixam claro que o fato de um domicílio pertencer à 

determinada classe de renda se reflete numa diversidade de estilos de consumo 

familiar e que estes, por sua vez, se traduzem numa repartição desigual da energia 

consumida. No caso da  energia elétrica, onde se observam as maiores desigualdades 

no consumo residencial por classe de renda, o acesso aos padrões de conforto 

proporcionados pela sociedade urbano-industrial moderna se restringem às classes 

superiores. Em contrapartida, o maior uso da lenha encontra-se nas classes mais 

baixas, onde o conforto doméstico é menor.  

Mas, se por um lado, a parcela do consumo familiar de energia que implica em 

conforto para os indivíduos está colocada a serviço de uma minoria pertencente as 

classes de renda mais elevadas, por outro, os custos desse benefício são repartidos 

por toda a  sociedade. De fato, o crescimento do consumo de energia elétrica, devido 
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ao grande porte dos investimentos em geração, trouxe consigo um maior 

endividamento externo, da mesma forma que a intensificação do uso de derivados de 

petróleo nas três últimas décadas. Por outro lado, a lenha utilizada pelo setor 

residencial é, na maioria das vezes, catada, além de ser um recurso renovável e existir 

em grande quantidade em nosso território. Assim, a desigualdade no consumo familiar 

se reflete não só em diferenças nos padrões de conforto, mas também no acesso 

desigual aos recursos. 

Esta tese procurou mostrar que, embora o consumo de energia no Brasil tenha 

apresentado um crescimento significativo entre 1975 e 1996, este não significou, 

entretanto, o mesmo acesso ao conforto e bem-estar das famílias. Ao contrário, 

agravou as desigualdades existentes entre classes e regiões.   

 

 

VI.2 – Recomendações  

 

 Em primeiro lugar, recomenda-se como sugestão para estudos futuros a 

atualização da estrutura de consumo de energia elétrica aqui determinada. O IBGE 

está para lançar em breve a versão mais atual da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) que, possivelmente, já contemplará os efeitos do racionamento de 2001 nos 

hábitos de consumo dos domicílios. Desta forma, será possível traçar a estrutura de 

consumo de energia elétrica pós-racionamento. 

 Com relação ao consumo de energia elétrica para iluminação, valeria a pena 

uma investigação sobre as vendas de lâmpadas nos últimos anos, principalmente ao 

se atualizar a estrutura de consumo para o período pós-racionamento. É fundamental  

determinar como se deu a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes 

compactas e se estas vêm sendo mantidas nos domicílios ou substituídas novamente 

pelas incandescentes conforme vão queimando.  
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 Recomenda-se também um estudo mais detalhado sobre o consumo 

residencial de lenha no Brasil. Este tema vem sendo pouco explorado desde o 

trabalho de BOTELHO (1986) e é justamente no uso residencial que se levantam as 

maiores dúvidas sobre os dados relativos à lenha, conforme descrito nos capítulos 

anteriores. 

 Finalmente, recomenda-se que a estrutura de consumo de combustíveis 

também seja atualizada. Deve-se, portanto, procurar utilizar o mesmo período e 

regiões utilizadas na estrutura de consumo de energia elétrica, a fim de tornar possível 

um melhor conhecimento do gasto de energia nos domicílios. Talvez fosse 

interessante incluir na lista dos combustíveis o gás natural, tendo em vista o papel de 

destaque que vem assumindo no setor residencial. 
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A- 1 

APÊNDICE 

 

1) Cálculo do Consumo de Combustíveis para Cocção 

De acordo com AROUCA (1982), para o caso do GLP, podemos escrever:

Σκ (Nijk + 0,5 N'ijk) xijk = Cij (1)

onde: Nijk - Número de domicílios que utilizam somente o combustível i para cocção, na região j, 
classe de renda k. (conhecido)
N'ijk - Número de domicílios que utilizam o combustível i e um outro, na região j, classe de renda k.
Considera-se que o GLP seja usado 50% das vezes, no caso de haver fogão à gás e fogão à lenha.
(conhecido)
Cij - Consumo residencial de combustível do tipo i, na região j. (conhecido)
xijk - Consumo de combustível do tipo i para cocção por família de classe k, na região j

Por hipótese, admite-se que há proporcionalidade entre o consumo de combustível e o consumo de alimentos que
necessitam cocção, permitindo escrever:

xijk = αij Akj (2)

onde: αij - Coeficiente de proporcionalidade. Supõe-se que independe da classe de renda.
Akj - Consumo de alimentos que necessitam de cocção por família de classe de renda k, na região j
(conhecido)

Combinando (1) e (2), obtém-se:

αij = (3)

Com este método é possível resolver o problema para cada região e para cada combustível, fazendo as adaptações
necessárias.

Considerou-se como alimentos que necessitam de cocção: cereais, leguminosas, farinhas, féculas, massas, carnes,
vísceras, pescados, aves e ovos.

O número de pessoas por família varia por região e classe de renda.

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 424.391         196.927         223.220         220.690         159.069         Norte
2.438.575        733.523         713.356         599.923         460.519         Nordeste

NGLP jk = 3.071.554        1.794.856        2.630.450        3.012.434        2.295.412        Sudeste

896.930         518.201         709.759         737.404         555.557         Sul
533.091         278.263         331.285         325.772         286.039         ] Centro Oeste

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 149.057         40.132           31.280           16.394           6.039             Norte
1.007.062        139.036         84.446           35.310           10.328           Nordeste

N' GLP jk = 677.465         193.240         175.058         108.385         44.981           Sudeste

760.075         284.188         295.291         232.015         107.874         Sul
166.261         51.841           42.346           25.643           10.206           ] Centro Oeste

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 74.529           20.066           15.640           8.197             3.020             Norte
503.531         69.518           42.223           17.655           5.164             Nordeste

0,5 N'GLP jk = 338.733         96.620           87.529           54.193           22.491           Sudeste

380.038         142.094         147.646         116.008         53.937           Sul
83.131           25.921           21.173           12.822           5.103             ] Centro Oeste

Cij

Σk (Nijk + 0,5 N'ijk) Akj

CÁLCULOS - GLP

 
 

 



A- 2 

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 498.920         216.993         238.860         228.887         162.089         Norte
2.942.106        803.041         755.579         617.578         465.683         Nordeste

NGLP jk + 0,5 N'GLP jk = 3.410.287        1.891.476        2.717.979        3.066.627        2.317.903        Sudeste

1.276.968        660.295         857.405         853.412         609.494         Sul
616.222         304.184         352.458         338.594         291.142         ] Centro Oeste

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

[ 464,237 331,598 178,781 307,321 243,260 até 2 s.m.

679,302 454,994 312,935 339,604 325,531 2 a 3 s.m.

Akj = 753,652 486,895 367,928 381,317 376,835 3 a 5 s.m.

812,401 556,511 398,141 380,880 460,156 5 a 10 s.m.

811,481 553,178 432,930 453,038 487,440 ] mais de 10 s.m.

[ 199.272.000    Norte massa específica do GLP = 552 kg/m3
1.039.416.000 Nordeste

Cij = 2.112.504.000 Sudeste

766.728.000    Sul
364.320.000    ] Centro Oeste

Para cada região, teremos:

α ij =

[ 0,2273450 Norte
0,4499329 Nordeste

αij = 0,4772871 Sudeste

0,4963307 Sul
0,5361892 ] Centro Oeste

xijk =  αij Ak

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m. x médio

Norte 105,5 154,4 171,3 184,7 184,5 (kg) 160,1
Nordeste 149,2 204,7 219,1 250,4 248,9 (kg) 214,5
Sudeste 85,3 149,4 175,6 190,0 206,6 (kg) 161,4
Sul 152,5 168,6 189,3 189,0 224,9 (kg) 184,8
Centro-Oeste 130,4 174,5 202,1 246,7 261,4 (kg) 203,0

Cij

  (Nijk + 0,5 N'ijk) * Akj
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até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 235.257              35.102         21.484         8.763           2.431           Norte
1.617.263           99.494         42.175         10.734         2.240           Nordeste

NGLP jk = 567.469              67.206         39.118         14.553         3.360           Sudeste

368.645              48.582         29.015         12.289         2.789           Sul
113.680              18.806         11.406         4.839           1.310           ] Centro Oeste

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 149.057              40.132         31.280         16.394         6.039           Norte
1.007.062           139.036       84.446         35.310         10.328         Nordeste

N' GLP jk = 677.465              193.240       175.058       108.385       44.981         Sudeste

760.075              284.188       295.291       232.015       107.874       Sul
166.261              51.841         42.346         25.643         10.206         ] Centro Oeste

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 74.529                20.066         15.640         8.197           3.020           Norte
503.531              69.518         42.223         17.655         5.164           Nordeste

0,5 N'GLP jk = 338.733              96.620         87.529         54.193         22.491         Sudeste

380.038              142.094       147.646       116.008       53.937         Sul
83.131                25.921         21.173         12.822         5.103           ] Centro Oeste

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m.

[ 309.786              55.168         37.124         16.960         5.451           Norte
2.120.794           169.012       84.398         28.389         7.404           Nordeste

NGLP jk + 0,5 N'GLP jk = 906.202              163.826       126.647       68.746         25.851         Sudeste

748.683              190.676       176.661       128.297       56.726         Sul
196.811              44.727         32.579         17.661         6.413           ] Centro Oeste

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

[ 464,237 331,598 178,781 307,321 243,260 até 2 s.m.

679,302 454,994 312,935 339,604 325,531 2 a 3 s.m.

Akj = 753,652 486,895 367,928 381,317 376,835 3 a 5 s.m.

812,401 556,511 398,141 380,880 460,156 5 a 10 s.m.

811,481 553,178 432,930 453,038 487,440 ] mais de 10 s.m.

[ 2.844.046.530    Norte massa específica lenha catada = 300 kg/m3
11.065.178.670  Nordeste

Cij = 6.352.709.850    Sudeste

6.543.066.600    Sul
1.657.026.270    ] Centro Oeste

[ 12,5029765 Norte
13,1550107 Nordeste

αij = 21,2865700 Sudeste

14,9806227 Sul
19,2755096 ] Centro Oeste

xijk =  αij Ak

até 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 5 s.m. 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m. x médio

Norte 5.804,35 8.493,30 9.422,90 10.157,43 10.145,93 8.804,8 (kg)
19,35 28,31 31,41 33,86 33,82 29,3 (m3)

Nordeste 4.362,17 5.985,45 6.405,11 7.320,91 7.277,07 6.270,1 (kg)
14,54 19,95 21,35 24,40 24,26 20,9 (m3)

Sudeste 3.805,64 6.661,32 7.831,93 8.475,06 9.215,60 7.197,9 (kg)
12,69 22,20 26,11 28,25 30,72 24,0 (m3)

Sul 4.603,86 5.087,48 5.712,37 5.705,82 6.786,79 5.579,3 (kg)
15,35 16,96 19,04 19,02 22,62 18,6 (m3)

Centro- 4.688,95 6.274,78 7.263,68 8.869,75 9.395,65 7.298,6 (kg)
Oeste 15,6 20,9 24,2 29,6 31,3 24,3 (m3)

CÁLCULOS - Lenha
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2) Cálculo do Consumo de Alimentos para Cocção 
 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE, 1996) fornece o consumo alimentar 

domiciliar per capita anual por município/região metropolitana para o ano de 1996, 

segundo as classes de recebimento mensal familiar e os grupos de produtos, 

conforme tabela a seguir. 

Cereais e
leguminosas

Farinhas,
féculas e

massas
Carnes Vísceras Pescados

Aves e
ovos

Total

Total 43,566 8,907 22,046 0,534 1,074 15,664 91,791

Até 2 37,297 5,747 13,752 0,374 0,542 11,627 69,339

Mais de 2 a 3 38,386 7,606 17,457 0,869 0,357 15,205 79,88

Mais de 3 a 5 44,623 8,765 20,002 0,413 0,493 15,055 89,351

Mais de 5 a 6 46,852 11,823 21,251 0,873 0,4 20,202 101,401

Mais de 6 a 8 41,386 7,734 21,763 0,429 0,698 16,061 88,071

Mais de 8 a 10 48,833 8,565 21,501 0,644 0,44 11,245 91,228
Mais de 10 a 
15 48,728 8,868 28,683 0,924 1,352 13,629 102,184
Mais de 15 a 
20 31,63 5,943 21,837 0,716 1,376 20,272 81,774
Mais de 20 a 
30 43,344 12,511 29,551 0,128 2,302 17,821 105,657

Mais de 30 49,26 11,179 24,682 0,256 2,752 17,314 105,443
Sem 
declaração - - - - - -

Total 58,785 15,083 32,067 1,105 2 25,096 134,136

Até 2 54,808 9,193 16,697 0,921 0,603 14,301 96,523

Mais de 2 a 3 57,993 12,246 25,834 0,836 1,168 21,046 119,123

Mais de 3 a 5 50,657 12,625 23,618 0,863 0,674 21,472 109,909

Mais de 5 a 6 76,169 14,471 28,494 0,781 0,807 17,328 138,05

Mais de 6 a 8 68,391 15,316 30,035 0,172 1,04 23,638 138,592

Mais de 8 a 10 52,226 18,664 29,814 0,553 1,524 19,474 122,255
Mais de 10 a 
15 63,663 17,155 37,144 2,106 2,3 25,719 148,087
Mais de 15 a 
20 78,253 19,739 34,504 0,138 1,815 23,144 157,593
Mais de 20 a 
30 56,881 17,697 39,248 2,56 2,415 37,336 156,137

Mais de 30 43,857 11,596 36,246 1,089 4,079 29,627 126,494
Sem 
declaração - - - - - -

Grupos de produtos

Variável = Consumo alimentar domiciliar per capita anual (Quilograma)

Ano = 1996

Goiânia - GO

Brasília - DF

Município, 
Região 

Metropolitana e 
Total das áreas -

POF

Classes de 
recebimento 

mensal 
familiar (s.m.)

0

0
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Cereais e
leguminosas

Farinhas,
féculas e

massas
Carnes Vísceras Pescados

Aves e
ovos

Total

Total 31,001 41,83 42,702 2,72 13,96 32,316 164,529

Até 2 30,651 39,627 33,302 2,419 9,542 28,632 144,173

Mais de 2 a 3 34,101 45,785 38,628 2,301 14,222 32,692 167,729

Mais de 3 a 5 31,819 47,425 38,132 2,739 14,047 30,751 164,913

Mais de 5 a 6 33,57 43,153 39,955 2,466 11,025 25,846 156,015

Mais de 6 a 8 29,462 43,934 39,461 2,607 15,334 35,741 166,539

Mais de 8 a 10 32,187 45,104 45,624 2,607 14,845 35,145 175,512
Mais de 10 a 
15 20,483 35,726 45,207 2,845 13,376 29,548 147,185
Mais de 15 a 
20 29,862 39,117 43,392 4,057 13,178 31,514 161,12
Mais de 20 a 
30 31,516 36,066 56,444 4,515 13,174 32,609 174,324

Mais de 30 35,594 33,233 56,772 1,438 20,556 42,16 189,753
Sem 
declaração - - - - - -

Total 46,705 18,95 21,504 1,129 4,124 25,371 117,783

Até 2 45,749 18,204 10,785 1,218 3,251 22,484 101,691

Mais de 2 a 3 46,938 19,401 17,437 0,998 4,98 24,083 113,837

Mais de 3 a 5 46,143 21,419 19,563 0,976 4,948 27,276 120,325

Mais de 5 a 6 51,843 19,032 18,636 1,208 3,535 25,422 119,676

Mais de 6 a 8 50,54 16,638 24,869 1,185 3,81 28,703 125,745

Mais de 8 a 10 51,978 20,779 31,035 1,617 3,939 30,703 140,051
Mais de 10 a 
15 42,883 18,51 28,757 1,078 4,398 22,666 118,292
Mais de 15 a 
20 34,817 16,786 30,393 1,16 2,171 27,033 112,36
Mais de 20 a 
30 45,873 12,68 33,763 1,648 5,138 21,806 120,908

Mais de 30 47,073 21,108 31,511 0,682 3,943 23,947 128,264
Sem 
declaração - - - - - -

Total 27,958 26,859 23,922 1,687 4,254 24,09 108,77

Até 2 20,494 25,088 18,134 1,25 2,783 19,588 87,337

Mais de 2 a 3 31,347 33,293 19,238 1,559 5,147 23,922 114,506

Mais de 3 a 5 29,465 28,069 19,987 1,807 3,984 22,079 105,391

Mais de 5 a 6 32,529 29,063 22,91 1,398 3,714 26,4 116,014

Mais de 6 a 8 33,299 27,575 26,816 2,707 4,211 28,014 122,622

Mais de 8 a 10 28,825 23,415 24,837 2,367 6,767 26,722 112,933
Mais de 10 a 
15 31,998 25,295 35,333 2,229 4,419 27,76 127,034
Mais de 15 a 
20 32,713 25,893 27,829 1,309 3,15 16,594 107,488
Mais de 20 a 
30 21,688 19,901 31,976 1,604 5,371 26,025 106,565

Mais de 30 25,168 23,277 39,266 0,74 6,881 35,413 130,745
Sem 
declaração - - - - - -

Ano = 1996

Município, 
Região 

Metropolitana e 
Total das áreas -

POF

Classes de 
recebimento 

mensal 
familiar (s.m.)

Grupos de produtos

Belém

Fortaleza

Variável = Consumo alimentar domiciliar per capita anual (Quilograma)

Recife

0

0

0
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Cereais e
leguminosas

Farinhas,
féculas e

massas
Carnes Vísceras Pescados

Aves e
ovos

Total

Total 30,942 23,871 28,19 2,811 4,608 27,231 117,653

Até 2 26,586 22,939 15,816 3,047 4,284 21,756 94,428

Mais de 2 a 3 27,758 29,699 22,275 3,075 3,003 21,746 107,556

Mais de 3 a 5 31,334 23,518 25,76 2,845 3,944 24,242 111,643

Mais de 5 a 6 34,838 20,724 27,548 2,2 4,76 25,284 115,354

Mais de 6 a 8 27,835 19,358 23,695 2,998 3,429 24,246 101,561

Mais de 8 a 10 34,728 20,522 37,08 3,7 6,416 31,923 134,369
Mais de 10 a 
15 23,345 21,708 28,773 1,943 6,222 27,824 109,815
Mais de 15 a 
20 36,71 28,881 43,242 3,623 4,511 37,075 154,042
Mais de 20 a 
30 31,601 21,841 40,165 1,989 5,542 37,295 138,433

Mais de 30 50,171 31,617 57,944 2,245 7,178 47,454 196,609
Sem 
declaração - - - - - -

Total 43,745 12,855 26,227 1,052 1,539 22,431 107,849

Até 2 36,118 6,265 11,863 0,658 0,383 17,346 72,633

Mais de 2 a 3 54,125 17,723 21,106 0,72 1,616 21,351 116,641

Mais de 3 a 5 50,79 13,617 20,136 1,848 1,174 19,835 107,4

Mais de 5 a 6 52,894 14,354 27,17 0,725 0,844 26,713 122,7

Mais de 6 a 8 41,952 12,133 25,442 1,011 0,689 25,318 106,545

Mais de 8 a 10 49,203 12,158 29,057 1,16 1,706 23,867 117,151
Mais de 10 a 
15 50,189 11,801 28,7 0,94 1,635 21,56 114,825
Mais de 15 a 
20 24,961 10,278 31,001 1,103 2,034 23,99 93,367
Mais de 20 a 
30 36,742 15,794 34,476 0,67 2,563 22,179 112,424

Mais de 30 30,357 12,798 31,597 0,784 2,614 23,189 101,339
Sem 
declaração - - - - - -

Total 49,069 12,949 22,573 1,313 3,432 18,074 107,41

Até 2 36,119 6,719 10,27 0,623 1,914 12,044 67,689

Mais de 2 a 3 50,926 12,142 16,924 1,129 2,451 14,129 97,701

Mais de 3 a 5 47,147 12,897 18,03 1,226 3,355 18,849 101,504

Mais de 5 a 6 62,691 11,75 17,018 0,756 1,982 15,28 109,477

Mais de 6 a 8 37,434 12,182 21,697 1,039 2,175 17,991 92,518

Mais de 8 a 10 46,846 10,903 24,484 1,527 3,441 13,823 101,024
Mais de 10 a 
15 43,479 13,858 26,623 2,014 3,687 18,594 108,255
Mais de 15 a 
20 37,688 9,655 28,6 1,263 6,191 20,343 103,74
Mais de 20 a 
30 60,688 16,406 26,738 1,521 6,436 23,992 135,781

Mais de 30 77,24 22,314 38,579 1,846 4,256 25,511 169,746
Sem 
declaração - - - - - -

Classes de 
recebimento 

mensal 
familiar (s.m.)

Grupos de produtos

Variável = Consumo alimentar domiciliar per capita anual (Quilograma)

Ano = 1996

Município, 
Região 

Metropolitana e 
Total das áreas -

POF

Salvador

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

0

0

0
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Cereais e
leguminosas

Farinhas,
féculas e

massas
Carnes Vísceras Pescados

Aves e
ovos

Total

Total 33,607 8,966 30,713 0,817 2,486 20,805 97,394

Até 2 28,031 7,232 13,022 0,209 0,895 15,932 65,321

Mais de 2 a 3 23,477 8,804 23,645 1,431 0,989 16,224 74,57

Mais de 3 a 5 47,239 10,051 20,675 0,798 1,704 14,952 95,419

Mais de 5 a 6 60,392 7,578 30,134 0,936 1,079 22,226 122,345

Mais de 6 a 8 33,149 8,87 30,717 2,089 2,166 21,126 98,117

Mais de 8 a 10 32,583 8,002 24,54 0,336 1,241 18,32 85,022
Mais de 10 a 
15 25,865 7,606 28,943 0,575 2,413 20,38 85,782
Mais de 15 a 
20 33,678 6,369 31,599 0,341 2,016 18,232 92,235
Mais de 20 a 
30 36,4 10,543 59,459 1,23 6,812 36,181 150,625

Mais de 30 24,98 12,218 32,976 0,474 3,21 21,213 95,071
Sem 
declaração - - - - - -

Total 39,169 25,177 32,228 0,722 1,793 22,205 121,294

Até 2 58,094 34,942 22,516 0,383 0,642 27,579 144,156

Mais de 2 a 3 42,203 26,653 24,92 0,651 1,065 18,222 113,714

Mais de 3 a 5 38,775 21,299 24,354 0,358 0,555 20,752 106,093

Mais de 5 a 6 43,95 28,328 27,816 0,769 0,831 21,612 123,306

Mais de 6 a 8 42,702 23,591 26,204 0,52 0,933 21,353 115,303

Mais de 8 a 10 29,107 22,079 31,57 0,944 0,845 20,386 104,931
Mais de 10 a 
15 36,079 26,939 33,716 1,042 1,424 22,656 121,856
Mais de 15 a 
20 44,479 29,481 33,009 0,786 1,34 19,799 128,894
Mais de 20 a 
30 27,587 22,973 44,993 0,849 3,662 19,791 119,855

Mais de 30 41,796 24,352 44,133 0,718 5,246 29,196 145,441
Sem 
declaração - - - - - -

Total 29,035 15,094 36,326 0,646 1,455 25,621 108,177

Até 2 32,323 9,924 21,332 0,499 2,166 26,282 92,526

Mais de 2 a 3 37,701 20,917 26,971 - 0,511 31,234 117,334

Mais de 3 a 5 41,506 19,1 29,501 0,833 1,721 26,436 119,097

Mais de 5 a 6 22,477 10,899 28,169 1,186 0,336 21,273 84,34

Mais de 6 a 8 24,696 13,931 34,209 0,319 0,583 24,132 97,87

Mais de 8 a 10 24,51 16,064 29,542 0,642 0,866 25,851 97,475
Mais de 10 a 
15 29,678 15,289 42,582 0,672 0,449 25,008 113,678
Mais de 15 a 
20 34,987 17,396 50,7 0,802 3,246 30,349 137,48
Mais de 20 a 
30 17,142 10,974 49,265 1,272 2,473 23,572 104,698

Mais de 30 21,998 13,378 43,272 0,283 2,854 24,308 106,093
Sem 
declaração - - - - - -

São Paulo

Curitiba

Porto Alegre

Variável = Consumo alimentar domiciliar per capita anual (Quilograma)

Ano = 1996

Município, 
Região 

Metropolitana e 
Total das áreas -

POF

Classes de 
recebimento 

mensal 
familiar (s.m.)

Grupos de produtos

0

0

0

 

 

 



A- 8 

Cereais e
leguminosas

Farinhas,
féculas e

massas
Carnes Vísceras Pescados

Aves e
ovos

Total

Total 38,972 14,69 28,093 1,153 3,021 21,816 107,745

Até 2 32,188 14,822 14,564 1,046 2,334 18,242 83,196

Mais de 2 a 3 39,01 18,382 21,238 1,312 2,783 19,779 102,504

Mais de 3 a 5 43,919 16,272 21,385 1,254 2,861 19,996 105,687

Mais de 5 a 6 53,077 14,106 24,987 1,028 1,947 21,151 116,296

Mais de 6 a 8 36,609 13,882 27,131 1,506 2,326 22,061 103,515

Mais de 8 a 10 37,975 13,291 27,092 1,083 2,578 20,119 102,138
Mais de 10 a 
15 34,554 13,088 30,553 1,149 2,807 21,452 103,603
Mais de 15 a 
20 36,716 12,109 32,602 0,847 3,113 21,254 106,641
Mais de 20 a 
30 39,703 14,379 46,067 1,379 5,601 29,994 137,123

Mais de 30 37,988 16,2 36,504 0,841 4,008 24,849 120,39
Sem 
declaração - - - - - - 0

Variável = Consumo alimentar domiciliar per capita anual (Quilograma)

Ano = 1996

Município, 
Região 

Metropolitana e 
Total das áreas -

POF

Classes de 
recebimento 

mensal 
familiar (s.m.)

Grupos de produtos

3) Os produtos cuja aquisição se dá em unidade de medida volumétrica estão expressos em peso na proporção 1 para 1. 

Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)

Total das Áreas -
POF

Nota:

1) Em 1996 o salário mínimo correspondia a R$ 112,00.

2) Na classe de recebimento até 2 estão incluídas as famílias sem recebimento.

 

 

 

Para se calcular o consumo de alimentos que necessitam cocção por família, 

segundo a classe de renda e a região (Aij), primeiramente agrupou-se as classes de 

renda da tabela anterior de acordo com a divisão estabelecida neste trabalho (vide 

Capítulo IV, item IV.2, p.50). A seguir, o consumo alimentar per capita foi multiplicado 

pelo tamanho das famílias, que varia de acordo com a região e a classe de renda. A 

tabela abaixo apresenta o consumo alimentar domiciliar por classe de renda segundo 

o município/região metropolitana. 
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Município/ de 2 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 mais de 10
Região Metropolitana até 2 s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.
Fortaleza 360,0 500,9 541,5 635,2 547,7
Recife 310,9 450,0 463,7 511,7 484,5
Salvador 323,9 414,1 455,5 522,6 627,3
Belém 464,2 679,3 753,7 812,4 811,5
Curitiba 367,6 336,6 375,6 435,2 504,8
Porto Alegre 247,0 342,6 387,1 326,6 401,3
Belo Horizonte 187,4 410,6 398,5 450,3 429,3
Rio de Janeiro 171,9 294,1 353,2 365,0 456,1
São Paulo 177,0 234,1 352,1 379,1 413,4
Brasília 284,7 402,6 441,8 554,5 584,3
Goiânia 201,8 248,4 311,8 365,8 390,6
Média 281,5 392,1 439,5 487,1 513,7
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1996).
 

 

Como as informações sobre o número de fogões e o consumo de combustíveis 

destinados à cocção obtidos do Censo Demográfico (IBGE, 1991) são desagregadas 

para as cinco grandes regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), foi 

necessário calcular a média do consumo de alimentos entre os municípios que compõem 

cada região do país. O consumo alimentar domiciliar por classe de renda e região (Aij) 

utilizado nos cálculos do consumo de combustível para cocção é apresentado a seguir. 

 

 

de 2 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 mais de 10
REGIÃO até 2 s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.
Norte 464,2 679,3 753,7 812,4 811,5
Nordeste 331,6 455,0 486,9 556,5 553,2
Sudeste 178,8 312,9 367,9 398,1 432,9
Sul 307,3 339,6 381,3 380,9 453,0
Centro-Oeste 243,3 325,5 376,8 460,2 487,4
Média 305,0 422,5 473,3 521,6 547,6
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