
 1 

ESTIMATIVA DE PADRÃO DE CONSUMO ENERGÉRTICO DE COMUNIDADES 
CARENTES, ESTUDO DE CASO – COMPLEXO DA MARÉ 

 
 

 
Tatiana Lauria Vieira da Silva 

 
 
 

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COMO PARTE DOS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. 
 
 
 
Aprovada por: 
 

 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Maurício Tiomno Tolmasquim, D. Sc 

 
 
 

_______________________________________________ 
Prof. Emílio Lèbre La Rovere, D.Spè. 

  
  
  

_______________________________________________ 
Prof. Reinaldo Castro Souza, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 
MARÇO DE 2003 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVA, TATIANA LAURIA VIEIRA DA 
 

       Estimativa de Padrão de Consumo Energético 
de Comunidades Carentes, Estudo de Caso – 
Complexo da Maré  
       [Rio de Janeiro] 2003. 
       XI, 130 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, 
M.Sc., Planejamento Energético, 2001) 
       Tese - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, COPPE 
1. Energia e Desenvolvimento 
2. Consumo de Energia do Setor Residencial 
3. Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso 
4. Comunidades Carentes 
       I. COPPE/UFRJ II. Título ( série ) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para João Pedro, cidadão do futuro 
 
 
 



 4 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
Durante minhas idas e vindas da cidade universitária nasceu a inspiração para o 

desenvolvimento deste trabalho. Apesar do meu constante interesse pelas questões sociais, 

principalmente as que envolvem o tema pobreza, foi a diária observação do Complexo da 

Maré que me mostrou através de suas humildes casas a real dimensão dos problemas 

sociais. 

 

Para transformar minha inspiração em tese de mestrado, as contribuições foram muitas.... É 

impossível mencionar aqui todas as pessoas que ajudaram e participaram da constituição 

deste trabalho. A família, os colegas de estudo, os amigos... Todos contribuíram de alguma 

forma, acreditando no trabalho, questionando, dando sugestões.  

 

No entanto, é preciso lembrar algumas pessoas, que de forma especial, estiveram sempre 

presentes na elaboração deste trabalho, são elas: meu professor orientador Maurício 

Tolmasquim, pelas sugestões, críticas e contribuições imprescindíveis para o 

desenvolvimento deste trabalho, meu caro colega do doutorado, Ricardo Gorini, pelas 

importantes contribuições, inesgotável paciência, e o constante incentivo, o amigo Eduardo 

o qual possibilitou a realização do estudo de caso, meus irmãos, Bianca e Ricardo, que 

sempre me ouviram e me apoiaram nos momentos de cansaço, minhas amigas Denise, 

Márcia, pelo constante interesse pelo tema, principalmente no que se referia à problemática 

da exclusão social, e a estimada amiga Etel, que ouviu o meu incessante e inesgotável 

assunto sobre o tema da tese.  

 

Por fim, é preciso destacar a enorme contribuição de duas pessoas que vem trabalhando há 

muito tempo, para que eu pudesse realizar o curso de mestrado e mais tarde, durante o 

período de elaboração da tese, quando não estavam ouvindo meus comentários a respeito da 

tese, continuavam trabalhando para que eu pudesse desenvolver este trabalho: minha mãe, 

D. Marilene, que todos os dias, cuidou de meu filho, e mesmo cansada ainda se animava 

com os avanços de minha pesquisa. E meu marido, Flávio o qual sofreu com a convivência 

de uma pessoa que elaborava uma tese e ainda assim ajudou-me com suas inteligentes 



 5 

ponderações, discussões e incentivo, mostrando-me todos os dias o valor da amizade, do 

companheirismo e do amor. 

 

 



 6 

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. Sc.) 

 

 

ESTIMATIVA DE PADRÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES 

CARENTES, ESTUDO DE CASO – COMPLEXO DA MARÉ 

 

Tatiana Lauria Vieira da Silva 

Março/2003 

 

Orientador: Maurício Tiomno Tolmasquim 

Programa: Planejamento Energético 

 

Este trabalho pretende contribuir com medidas e diretrizes alternativas que ajudem 

o país a ultrapassar o subdesenvolvimento. 

 

No Brasil, uma das facetas do subdesenvolvimento se desdobra através da problemática 

da inserção energética, sendo esta especificamente a questão em foco neste estudo. 

 

Como garantir a inserção energética de comunidades carentes do meio urbano, com 

justiça e igualdade, dentro dos princípios da cidadania, contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade? 

 

O estudo de caso realizado, no Complexo da Maré, bairro que ainda sofre com a 

precariedade dos serviços públicos, como educação, saneamento básico, lazer, e 

permeado por disputas do narcotráfico, mostrou que as soluções para a questão da 

inserção energética podem ser simples, algumas já conhecidas, no entanto, que precisam 

estar dentro do contexto social, econômico e ecológico, unindo o governo, no papel de 

regulador, a empresa de energia, imbuída da responsabilidade social, e a sociedade, 

organizando-se e demonstrando suas aspirações quanto ao futuro do país. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 
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ESTIMATION OF ENERGY CONSUMPTION PATTERNS OF LOW INCOME 

FAMILIES, CASE STUDY – COMPLEXO MARÉ 
 

 

Tatiana Lauria Vieira da Silva 

March/2003 

 

 

Advisor: Maurício Tolmasquim 

Department: Energy Planning Program 

 

The aim of this present work is to generate alternatives that may help to increase 

the development of our country. In Brazil, one of the problems that interferes on the 

country’s development is the insertion of the energy, this being the main question 

focused in this study. 

 

How to guarantee the energetic insertion of the poor communities, with justice and 

equality, within the principles of the citizenship contributing also with the society 

development? 

 

This case study - prepared after visits to the Complexo da Maré, a locality that suffers 

with the precarity of the public services (education, basic health, leisure) and with 

narcotrafic problems - showed that the solutions to the energetic insertion question may 

be simple, some of them already known, but have to be inserted in the social, 

economical and ecological context, uning the govern (as a regulator factor), the energy 

enterprise (owing social responsability) and the society that should organize itself and 

demonstrate its aspirations in relation to the future of the country. 
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Abstract 
 
 

The aim of this present work is to generate alternatives that may help to increase the 

development of our country. In Brazil, one of the problems that interferes on the 

country’s development is the insertion of the energy, this being the main question 

focused in this study. 

 

How to guarantee the energetic insertion of the poor communities, with justice and 

equality, within the principles of the “cidadania”, contributing also with the society 

development? 

 

This case study - prepared after visits to the Complexo da Maré, a locality that suffers 

with the precarity of the public services and with narcotrafic problems - showed that the 

solutions to the energetic insertion question may be simple, some of them already 

known, but have to be inserted in the social, economical and ecological context, uning 

the govern (as a regulator factor), the energy enterprise (owing social responsability) and 

the society that should organize itself and demonstrate its aspirations in relation to the 

future of the country. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma questão que perpassa por todo o trabalho aqui desenvolvido é a da relação entre 

energia e desenvolvimento. É preciso ter em mente que os problemas energéticos dos países 

em desenvolvimento não podem ser isolados do contexto econômico e social no qual se 

inserem. A causa deste problema não está de início no próprio sistema energético, mas na 

natureza do subdesenvolvimento que afeta esses países. 

 

O subdesenvolvimento não pode ser explicado apenas com um nível mais baixo de PIB por 

número de habitantes. Sendo que os desequilíbrios resultantes do subdesenvolvimento não 

desaparecem quando à relação PIB por habitantes se eleva. Tornar-se país desenvolvido 

não significa realizar o crescimento econômico puramente quantitativo, não se limita à 

maximização do lucro econômico, mas também executar as modificações adequadas nas 

estruturas econômicas, sociais e políticas que estão associadas ao subdesenvolvimento. 

 

Da mesma forma, um nível mais alto de oferta de energia por habitante não deveria 

significar um elevado grau de desenvolvimento. 

 

Estilo de vida, padrão de consumo, identidade cultural e opção tecnológica podem, em 

muito, influenciar no consumo de energia das sociedades. 

 

É necessário analisar a tendência a difusão dos efeitos de consumo dos países 

industrializados, pois nesses estilos de consumo se localiza um importante problema do 
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mundo moderno. Se aos níveis de hoje, o consumo energético médio dos Estados Unidos 

fosse estendido ao resto do mundo, as conseqüências provavelmente seriam desastrosas. Se 

não houvesse colapso do sistema de suprimento devido à super exploração dos recursos 

ambientais, a população mundial sofreria enormes seqüelas devido aos poluentes derivados 

da produção. 

 

Ora, se a generalização deste padrão de consumo leva a tais resultados, ele não é viável 

como modelo de consumo para o mundo. 

 

Sustenta-se que, em média, há muito espaço para o crescimento do consumo de energia no 

Brasil, por ele ainda ser baixo, quando comparado aos países desenvolvidos. Embora 

existam camadas sociais que apresentem consumo de eletricidade perdulário, de acordo 

com os dados do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico (Ilumina), o 

consumo residencial de eletricidade no Brasil é, em média, 200 kWh. Em alguns estados do 

Nordeste, o consumo é apenas 90 kWh, o suficiente apenas para uma pequena geladeira e 

duas lâmpadas incandescentes. O consumo brasileiro por habitante é 2.000 kWh/ano, valor 

abaixo da média mundial. O Brasil está em 80º lugar na oferta de energia. Enquanto países 

como os Estados Unidos, detentores de 6% da população mundial, consomem 35% da 

energia mundial disponível. 
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Sem dúvida, os padrões de consumo energético vinculado ao modelo de industrialização e 

urbanização adotado pelos paises desenvolvidos, a contra-produtividade1, a obsolência 

planejada, enfim os mecanismos de reprodução do sistema capitalista, primam pela maior 

produção e consumo de energia, adentrando em uma espiral sem fim. E a energia elétrica, 

forma mais versátil da energia, está sendo cada vez mais utilizada, doravante a crise 

energética e ambiental, que impulsiona o mundo na busca de novas alternativas e na 

utilização responsável e inteligente da energia que é produzida. 

 

Dentro deste contexto é necessário diagnosticar como a energia elétrica está sendo 

consumida e qual a finalidade deste consumo. As populações carentes, por não possuírem 

infra-estrutura básica, que possibilite o consumo eficiente de energia, vivem à margem da 

qualidade de vida, além de apresentarem inúmeros problemas derivados da condição sócio-

econômica que se encontram. 

 

Grande parte desses problemas sócio-econômicos, como o baixo nível de renda, o 

desemprego, o acesso à educação, são derivados de uma sociedade marcada pelas 

desigualdades sociais. No Brasil, fica evidente que alguns grupos se beneficiaram mais e 

outros ficaram a parte do processo de repartição dos resultados econômicos.  

 

As desigualdades sociais que se refletem na marginalização de alguns grupos impulsiona o 

crescimento das favelas. Os números do Censo 2000, realizado pelo IBGE, demonstram 

que 1.092.476 de pessoas vivem em favelas na cidade do Rio de Janeiro. Quase 1/5 da 

                                                 
1 Ivan Illich afirma que a contra-produtividade é um componente da sociedade moderna no qual a hiper-
sotisficação de algumas atividades acabam trazendo perda de bem estar para a sociedade. 
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população carioca vive em favelas, geralmente de forma desordenada, sem infra-estrutura e 

carente dos serviços públicos essenciais. A favela, historicamente estigmatizada como 

componente indesejável na estrutura urbana, ficou fora do planejamento urbano, 

fortalecendo ainda mais o conceito de exclusão social.  

 

Caminhando ao lado do conceito de exclusão social encontra-se a necessidade de algumas 

camadas da população de ter acesso a energia de forma mais digna. Segundo o professor 

José Goldemberg, da USP, “consumo de energia é um índice representativo do acesso da 

população às condições básicas de vida; e seriam quatro os indicadores sociais - taxa de 

alfabetização, mortalidade infantil, expectativa de vida e taxa de fertilidade - que expressam 

uma relação direta com o consumo de energia per capita” (GOLDEMBERG, 1998). 

 

No Brasil, segundo as estimativas feitas no ano de 1997 pelo IBGE e Eletrobrás, existia um 

percentual de 13,1% de domicílios (aproximadamente 21.334 mil pessoas) sem acesso à 

eletricidade ou em condições de abastecimento muito precária ou insegura. A maior parte 

estaria localizada no meio rural (70%), entre famílias com renda abaixo de três salários-

mínimos (48,7%). Atualmente, no Rio de Janeiro, somente no Complexo da Maré, são 

13.966 domicílios que não estão cadastrados na concessionária de energia elétrica 

responsável pelo abastecimento da região, significando que, provavelmente tenham acesso 

a energia elétrica de forma irregular. O abastecimento de energia feito através de ligações 

clandestinas, além de significar riscos de vida para a família, contribui para o aumento do 

índice de perdas energéticas elevando o custo social, ambiental e econômico da produção e 

utilização da energia. 
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Portanto, a problemática que envolve a questão da inserção energética no Brasil torna-se 

bastante complexa, pois além de envolver fatores essenciais para o desenvolvimento do 

país, atravessa questões sociais delicadas, que influenciam no modo de vida dos cidadãos. 

Dessa forma torna-se de grande importância apresentar políticas, programas e projetos que 

ajudem a responder a questão: como garantir a inserção energética, de comunidades 

carentes, de forma justa e igualitária, dentro dos princípios da cidadania, contribuindo para 

o desenvolvimento e o bem-estar sociedade? 

 

O estudo de caso realizado no Complexo da Maré busca auxiliar na resposta a esta questão. 

Através da análise estatística e econométrica e da construção de indicadores, o estudo de 

caso apresenta uma estimativa do consumo de eletricidade, além das relações entre esse 

consumo, o número de residentes e a renda familiar dessa população, visando apontar 

soluções práticas para a questão da inserção energética das comunidades carentes.  

 

Assim sendo, a elaboração de políticas, estratégias, e programas de planejamento 

energético, que levem em consideração as características sócio-econômicas da comunidade, 

podem vir a concretizar soluções que minimizem as perdas informais de energia elétrica, 

determinando o potencial de conservação de energia da comunidade, e conseqüentemente, 

criando oportunidades de melhorias na eficiência energética do uso final da eletricidade 

garantindo o acesso das populações carentes à energia, e ao desenvolvimento sustentável. 

 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta os principais conceitos da Teoria Econômica 

necessários para o melhor compreendimento do modelo econômico da tarifa subsidiada, 

desenvolvido no fim do capítulo. 
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O modelo econômico desenvolvido, fundamentado na teoria do bem-estar, procurou 

mostrar como a aplicação de um subsídio em comunidades carentes, após a normalização 

dos domicílios, poderia contribuir para o permanente exercício do consumidor pobre em 

quitar a despesa com eletricidade. 

 

Após o desenvolvimento do Capítulo I, - Teoria Econômica e Energia, o Capítulo II – 

Desenvolvimento Histórico e Econômico do Processo de Favelização na Cidade do Rio de 

Janeiro, evidencia os principais fatores que ajudaram a compor o quadro de favelização 

existente hoje no Rio de Janeiro e, como o processo de favelização influencia diretamente 

no aumento das perdas informais de eletricidade. 

 

Ainda no Capítulo II, procura-se delinear, dentro de uma abordagem mais ampla, o cenário 

econômico vivido pelo Brasil na última década, que pode ter levado a população pobre a 

aumentar seu estoque de eletrodomésticos, refletindo em um aumento do consumo de 

energia dessa população. 

 

No último capítulo, encontra-se o estudo de caso realizado no Complexo da Maré - 

comunidade sem acesso a muitas das necessidades prioritárias. No estudo foi verificado que 

a questão das ligações clandestinas e conseqüentemente das perdas informais de energia, 

não se limitam à esfera da teoria econômica, caminham juntos as questões sociais, culturais 

e antropológicas.  

 



 17 

Para concluir o trabalho, tendo por base os resultados alcançados no estudo de caso, busca-

se mostrar que além da aplicação da tarifa subsidiada é necessário o desenvolvimento de 

projetos que estudem detalhadamente os aspectos particulares de cada comunidade, para 

então, investir nas mudanças necessárias a fim de solucionar a questão da inclusão social e 

energética das comunidades carentes.  
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CAPÍTULO I 

Teoria Econômica e Consumo de Energia 

 

Este capítulo introduz alguns conceitos de microeconomia necessários para a elaboração do 

arcabouço teórico deste trabalho. Os pressupostos por trás desses conceitos explicam como 

interagem os agentes econômicos e como variações na renda e no preço podem influenciar 

na quantidade de bens e serviços demandados, neste caso na quantidade de serviços 

energéticos. Será feito uma breve explicitação dos conceitos da Utilidade e as Preferências 

do Consumidor. Neste tópico pretende-se mostrar como modificações na renda e no preço 

influenciam na escolha por parte do consumidor, das cestas de consumo que maximizam o 

seu bem-estar. Para simplificar a análise foi suposto a existência de apenas duas 

mercadorias, serviços energéticos e outros bens e serviços. O objetivo fundamental desta 

seção é demonstrar que os consumidores sempre procuram maximizar o seu bem-estar, e 

que variações no preço e na renda modificam a utilidade do consumidor em relação às 

cestas de mercado.  

 

Portanto, alterações na tarifa da eletricidade podem vir a modificar a escolha do 

consumidor em relação à sua cesta de bens, o que poderia ser utilizado como instrumento 

de política econômica para induzir a sociedade a encontrar o nível ótimo de consumo de 

energia que maximize o bem estar geral. 

 

Dessa forma, é apresentado, separadamente o impacto decorrente das intervenções na tarifa 

de energia e das mudanças no nível de renda, expressos pelo efeito renda e pelo efeito 

substituição. Esta exposição tem por objetivo demonstrar de maneira mais clara, como o 
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consumidor se comportaria e quais as implicações teóricas esperadas com tais intervenções, 

sobretudo após a implementação de um subsídio à tarifa de energia. 

 

Por fim o conceito da utilidade completa o embasamento teórico do modelo de subsídio 

cruzado. Distinguindo utilidade total da utilidade marginal pode-se perceber como a 

taxação da tarifa energética, de uma camada da população em particular, influenciaria na 

escolha das cestas de consumo desses consumidores. 

 

A exposição dos pressupostos básicos da teoria econômica teve por finalidade demonstrar 

que a utilização do subsídio cruzado possui uma dinâmica microeconômica por detrás que 

pode impulsionar o consumidor a modificar o seu consumo de acordo com os objetivos 

políticos e econômicos desejados. Neste caso, permitir as classes menos favorecidas o 

acesso justo e digno à eletricidade, fora da clandestinidade. 

 

 

1 – Modelos Econômicos 

 

Como qualquer ciência, a economia preocupa-se com a explicação e previsão de fenômenos 

observados. Na economia, como em outras ciências, explicação e previsão baseiam-se em 

teorias. As teorias são desenvolvidas para explicar fenômenos observados em termos de um 

conjunto de regras básicas e premissas. A teoria do consumidor, por exemplo, começa com 

uma premissa simples – os indivíduos procuram escolher o melhor padrão de consumo, 

respeitando a sua restrição orçamentária. A teoria utiliza tal suposição para explicar como 

as pessoas determinam a quantidade e a composição das suas cestas consumidas. Ela 
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explica também como tais determinações dependem dos preços relativos das cestas e ao 

grau de satisfação que cada uma delas dará ao consumidor. 

 

A segunda premissa utilizada pela teoria do consumidor é o princípio do equilíbrio, a qual 

afirma que os preços se ajustam até o ponto onde o total demandado é igual ao total 

ofertado (oferta igual a demanda). Este princípio é um pouco mais problemático, uma vez 

que, em algum momento, as demandas e as ofertas das pessoas podem não ser compatíveis, 

sendo, portanto, necessário que alguns “ajustes” sejam feitos1. 

 

As teorias econômicas constituem também a base para previsões. Assim, a teoria do 

consumidor nos diz se o nível de consumo de um indivíduo aumentará ou diminuirá em 

resposta a um aumento dos níveis salariais ou uma alteração dos preços relativos. Com a 

aplicação de técnicas estatísticas e econométricas, as teorias podem ser utilizadas para 

construir modelos a partir dos quais possam ser feitas previsões. Um modelo é uma 

representação matemática de uma realidade simplificada, de uma empresa, um mercado ou 

alguma outra entidade, com base na teoria econômica.  

 

Nenhuma teoria seja econômica, física ou de qualquer outra ciência, é perfeitamente 

correta. A utilidade e a validade de uma teoria dependem de sua eficácia em explicar e 

prever o conjunto de fenômenos o qual tem por objetivo. Desse modo, as teorias são 

continuamente testadas por meio de observação. Como resultado dos testes, elas são 

freqüentemente modificadas ou aprimoradas, sendo ocasionalmente até mesmo descartadas. 

                                                 
1 É exatamente neste momento que se faz necessário a presença de um agente que seja exógeno ao mercado 
que possa eliminar e corrigir as falhas de mercado (ex.: a presença do Estado como agente regulador). 



 21 

O processo de teste e aprimoramento de teorias é fundamental para o desenvolvimento da 

economia como ciência.  

 

Dessa forma, assim como as outras teorias, a teoria econômica é imperfeita. Por exemplo, 

os indivíduos não maximizam o seu consumo o tempo todo. Talvez por esta razão a teoria 

do consumidor tenha sido apenas parcialmente eficaz para explicar determinados aspectos 

do comportamento dos indivíduos. Entretanto, a teoria de fato explica uma ampla gama de 

fenômenos relacionados ao comportamento dos indivíduos como consumidores tendo assim 

se tornado uma importante ferramenta para administradores e responsáveis pela elaboração 

de políticas governamentais.  

 

1. 1 – O Mercado e a Necessidade de um Agente Regulador 

 

Pode-se dividir as unidades econômicas individuais em dois grandes grupos de acordo com 

sua função – compradores e vendedores. Os compradores abrangem os consumidores, onde 

estes adquirem bens e serviços, enquanto os vendedores são as empresas, que ofertam bens 

e serviços1. Normalmente, a maioria das pessoas e das empresas atua tanto como 

comprador quanto como vendedor. Dessa forma, é prático pensar nelas simplesmente como 

compradores quando estão adquirindo, e vendedores quando estão vendendo alguma coisa. 

 

                                                 
1 Ressalta-se que as empresas também podem ser consideradas como compradoras, quando estas adquirem 
mão-de-obra, capital e matérias-primas que utilizam para produzir bens e serviços. Assim como as empresas, 
os consumidores também podem ser considerados como vendedores, quando estes ofertam os seus serviços no 
mercado de trabalho.  
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Os mercados surgem através da interação entre os compradores e vendedores. Um mercado 

é, pois, um grupo de compradores e vendedores que, por meio das suas interações, 

determina o preço dos produtos. Em um dos aspectos do mercado de energia elétrica 

residencial, por exemplo, os compradores são os consumidores residenciais e os vendedores 

são as concessionárias (ex.: Light, CERJ).  

 

1.2 – A Curva da Oferta – A importância da minimização das perdas informais de 

energia elétrica para a expansão da oferta de eletricidade 

 

A curva da oferta informa a quantidade de mercadoria que os produtores estão dispostos a 

vender a determinado preço, mantendo-se constante quaisquer fatores que possam afetar a 

quantidade ofertada. A curva “O” da figura 1 ilustra isso. O eixo vertical do gráfico mostra 

o preço da mercadoria, “P”, medido em dólares por unidade. O eixo horizontal mostra a 

quantidade total ofertada, “Q”, medida em unidade por período. 

 

A curva da oferta é, assim, uma relação em quantidade ofertada e o preço. Pode-se escrever 

essa relação por meio de uma equação: 

 

)(PQQ oo =  

ou pode-se desenhá-la graficamente conforme a figura 1. 
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A Curva da Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MANSFIELD, E., Microeconomia, , 1982. 
Figura 1 
 

Neste gráfico, a curva da oferta inclina-se para cima porque, quanto mais alto for o preço, 

maior será a capacidade e desejo das empresas de produzir e vender. Por exemplo, um 

preço mais alto poderia estimular as empresas geradoras de energia a aumentarem sua 

oferta de energia em curto prazo, por meio de contratação de trabalhadores adicionais, ou 

então por meio de horas extras trabalhadas pelos seus atuais funcionários (a um custo mais 

alto para a empresa).  

 

A quantidade ofertada pode depender de outras variáveis além do preço. Por exemplo, a 

quantidade que os produtores desejam ofertar depende não apenas do preço que recebem, 

mas também de seus custos de produção, incluindo salários, taxa de juros e custo de 

aquisição de insumos como a energia. A curva da oferta, indicada por “O” na figura 1, foi 

concebida para valores particulares dessas outras variáveis. Caso haja uma mudança nos 

O’ O

A       B 

P 

P1 

Q1    Q

P2 
 C 
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valores de qualquer uma destas variáveis o curva da oferta irá se deslocar para a esquerda 

ou direita.  

 

Conforme apresentado na figura 1, uma redução nos custos das concessionárias poderia 

tornar o fornecimento de energia residencial, por exemplo, mais lucrativo, dado o mesmo 

nível de preço. Isto poderia encorajar a empresa a expandir a comercialização abrangendo 

novas residências. Portanto, se o preço de mercado se mantém constante em “P1” a 

quantidade ofertada certamente será maior. A figura 1 mostra isso através do deslocamento 

da curva O para O’, passando da quantidade Q1  para Q2  representado agora pelo ponto B 

na curva O’. Dessa forma, quando os custos de produção caem, o produto aumenta. É 

importante ressaltar que no caso da energia elétrica a redução das perdas geradas pela 

minimização das ligações clandestinas poderia ter como efeito direto a redução dos custos 

das concessionárias, permitindo assim, em primeira instância, uma oferta maior de energia 

para a população. 

 

Um outro exemplo para se observar o efeito da uma queda nos custos da concessionária é a 

manutenção da quantidade ofertada em Q1. Com custos menores, as empresas poderiam 

reduzir seu nível de preço para P2, deslocando da curva da oferta para a direita, 

representado pelo ponto C. 

 

Dessa forma, pode-se observar que a resposta da quantidade ofertada às variações no preço 

pode ser representada por movimentos ao longo da curva. Enquanto que a resposta da 

oferta às mudanças nas outras variáveis determinante da oferta reflete-se graficamente 

como uma mudança na própria curva da oferta. 
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1.3 – A Curva da Demanda – Principais fatores que podem influenciar na quantidade 

demandada de eletricidade 

 

A curva de demanda informa a quantidade que os consumidores desejam comprar à medida 

que muda o preço unitário. Pode-se escrever essa relação entre a quantidade demandada e 

os preços como uma equação: 

)(PQQ DD =  

 

Pode-se observar que a curva de demanda tem inclinação para baixo, pois geralmente os 

consumidores estão dispostos a comprar quantidades maiores se o preço está baixo. Por 

exemplo, a um preço mais baixo alguns consumidores podem ser estimulados a adquirir 

maiores quantidades de certa mercadoria, ou pode permitir que outros consumidores que 

anteriormente não dispunham de poder aquisitivo para comprar tal mercadoria comecem a 

adquiri-la. 
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A Curva de Demanda 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MANSFIELD, E., Microeconomia, 1982. 
Figura 2 

A curva de demanda indicada por D, mostra como a quantidade demandada pelos 

consumidores depende do preço. Porém o preço não é a única variável, que influencia nas 

quantidades demandadas. A quantidade de energia que os consumidores estão dispostos a 

comprar depende de outras variáveis como preços de outros bens, hábitos de consumo e 

renda. De um modo geral, um aumento de renda permitiria aos consumidores elevarem os 

seus gastos com consumo dos serviços energéticos, ou com qualquer outro bem que esteja 

disponível.  

 

De acordo com a figura 2, se o preço de mercado permanecer constante em P1, um aumento 

na renda será capaz de gerar um incentivo ao acréscimo no consumo de energia elétrica1, 

passando de Q1 para Q2.  Este aumento é representado pelo deslocamento da curva de 

demanda para cima e para a direita, que pode ser visto no ponto B. Dessa forma, a alteração 

do nível de renda, mantido a estabilidade de preço, terá influencia direta na quantidade 

consumida do bem. 
                                                 
1 Que pode ser através do aumento do estoque de aparelhos eletroeletrônicos ou simplesmente pelo aumento 
do tempo médio de utilização dos aparelhos. 
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Alternativamente, pode-se pergunta aos consumidores o quanto estariam dispostos a pagar 

para adquirir a quantidade Q1. Com um nível de renda mais elevado, eles poderiam estar 

dispostos a pagar um preço mais alto, elevando o preço reserva de P1 para P2, conforme 

exposto na figura 3. Tal movimento também é refletido pelo deslocamento da curva de 

demanda para cima e para direita. De acordo com o estudo realizado por J. Thompson, 

“Elasticidade Renda e Preço da Demanda Residencial por Energia Elétrica” a renda e o 

estoque de eletrodomésticos influenciam diretamente o consumo de energia elétrica. 

 

Deslocamento da Curva de Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:PINDYCK, ROBERT S., RUBINFELD, DANIEL L., Microeconomia, 2002. 
Figura 3 
 

Outros fatores podem afetar diretamente a demanda de energia elétrica. No caso de bens 

substitutos1, por exemplo, uma redução no preço dos combustíveis e dos geradores de 

eletricidade que utilizam estes combustíveis, poderia levar a uma redução na demanda por 

                                                 
1 Os bens são substitutos quando um aumento no preço de um deles produz um aumento na quantidade 
demandada do outro. 
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energia elétrica fornecida pelas empresas de energia. Já no caso dos bens complementares1, 

por exemplo, uma redução no preço dos eletrodomésticos levará a um aumento na demanda 

destes aparelhos e, conseqüentemente, um aumento no consumo de energia das residências. 

 

Dessa forma, o deslocamento para cima e direita pode ser resultado de um dos três fatores: 

aumento de renda, aumento no preço de um produto substituto ou decréscimo de um bem 

complementar. Ou, ainda, poderia se resultado de mudanças nos hábitos de consumo dos 

próprios indivíduos. 

 

Conforme demonstrado na figura 4, o equilíbrio de mercado ocorre quando há a interseção 

das curvas de oferta e demanda no preço e quantidade de equilíbrio. Neste ponto (Pe), a 

quantidade ofertada é igual a quantidade demandada. Toda área localizada acima do ponto 

Pe representa o excesso de oferta, enquanto que toda a área localizada abaixo do ponto Pe 

estaria representando por sua vez a escassez de oferta de energia. Denomina-se mecanismo 

de mercado a tendência, em mercados livres, de que o preço se modifique até que o 

mercado se torne balanceado. Exatamente neste ponto, não haverá escassez nem excesso de 

oferta, o que resulta na ausência de pressão para que o preço continue se modificando.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Os bens são complementares quando um aumento no preço de um deles leva a um decréscimo na quantidade 
demandada do outro.  
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O Equilíbrio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PINDYCK, ROBERT S., RUBINFELD, DANIEL L., Microeconomia, 2002. 
Figura 4 
 

Conforme exposto anteriormente, tanto às curvas da oferta e da demanda se deslocam 

devido às mudanças em variáveis como salários, custos de capital, renda, perdas de energia, 

comportamento do consumidor, entre outras. Da mesma forma, sabe-se que o mecanismo 

de mercado produz um equilíbrio em que a quantidade ofertada é igual à quantidade 

demandada. Conseqüentemente, mudanças nessas variáveis poderão resultar em alterações 

no ponto de equilíbrio do mercado. 

 

Conforme demonstrado na figura 5, a curva de oferta sofre um deslocamento da curva O 

para O’, de acordo com o apresentado na figura 1. Este movimento pode ser resultado de 

uma redução das perdas de energia, ou pela adoção de uma tecnologia mais eficiente na 
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distribuição da energia para as residências. Em conseqüência, o preço de mercado cai, de PE 

para PE’, e a quantidade total produzida aumenta, de QE para QE’, conforme pode ser visto 

no ponto B. Este resultado já era esperado, uma vez que menores custos possibilitam uma 

redução de preço, que por sua vez possibilita um acesso maior da população a este bem.  

 

Novo Equilíbrio de Mercado após Deslocamento da Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VARIAN, HAL R., Microeconomia e Princípios Básicos, 1994. 
Figura 5   
 

Na figura 6, pode-se observar como o equilíbrio de mercado ocorrerá após um 

deslocamento da curva de demanda para cima e direta, resultado de um aumento no nível 

de renda da população. O deslocamento da demanda resultará em um preço mais alto (PE’) 

e num nível mais elevado de quantidade de energia elétrica fornecida, representado pelo 

ponto B. Este resultado já era esperado, uma vez que um aumento de renda incentivará um 

aumento no preço da tarifa e, poderia resultar em uma margem de comercialização maior, o 

que possibilitaria aumentar a oferta de energia na cidade. 
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Equilíbrio de Mercado e Deslocamento da Curva de Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PINDYCK, ROBERT S., RUBINFELD, DANIEL L., Microeconomia, 2002. 
Figura 6 
 

1.4 - Utilidade e Preferência do Consumidor 

 

Pode-se representar graficamente as preferências do consumidor por meio do uso das 

curvas de indiferença. Uma curva de indiferença representa todas as combinações de cestas 

de mercado que fornecem o mesmo nível de satisfação a uma pessoa, para a qual, portanto, 

são indiferentes as cestas de mercado representadas pelos pontos ao longo da curva. 

 

Admite-se três premissas relativas as preferências, o consumidor poderá sempre manifestar 

sua preferência por determinada cesta em relação a outra ou então sua indiferença pelas 
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duas cestas. Para visualizar este fato graficamente, foi suposto que existam apenas dois 

tipos de mercadorias disponíveis para consumo: serviços energéticos e outros bens e 

serviços. 

 

A figura 7 apresenta a curva de indiferença U1 de um consumidor na qual possui cestas de 

mercado que fornecem o mesmo nível de satisfação da cesta A, incluindo as cestas B e D. 

 

Uma Curva de Indiferença 

 

O 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERGUSON,C. E., Microeconomia, 1994 
Figura 7 

 

A teoria do consumidor depende da suposição de que os consumidores podem fornecer as 

classificações relativas das cestas de mercado. Entretanto, é freqüentemente útil atribuir 

valores numéricos a cada cesta. Empregando essa abordagem numérica, pode-se apresentar 

as preferências do consumidor atribuindo valores para os níveis de satisfação associados a 

cada curva de indiferença. (PINDYCK, 2002). 
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Os economistas conceituam a utilidade como uma qualidade que torna uma mercadoria 

desejada. Isso é, naturalmente um fenômeno altamente subjetivo, porque cada pessoa tem 

constituições fisiológicas e psicológicas diferentes. 

 

Qualquer bem ou serviço deliberadamente consumido por uma família proporciona 

utilidade; quanto maior a taxa de consumo, maior é a utilidade total associada ao consumo 

daquele bem. Portanto, a utilidade é um recurso usado para simplificar a classificação das 

cestas de mercado. 

 

As curvas de indiferença são usadas para descrever como os consumidores avaliam as 

diversas combinações de cesta de mercadoria. No entanto, os consumidores por possuírem 

uma renda limitada enfrentam a restrição orçamentária ao escolher a cesta que maximizaria 

sua utilidade. 

 

Dada as preferências e as restrições orçamentárias, pode-se então determinar como os 

consumidores escolhem quanto comprar de cada mercadoria. Supõe-se que eles façam essa 

escolha de maneira racional, visando maximizar o grau de satisfação que poderão obter, 

considerando o orçamento limitado que dispõem. 

 

A cesta de mercado maximizadora deve satisfazer duas condições: deverá estar sobre a 

linha do orçamento e dar ao consumidor sua combinação preferida de bens e serviços. O 
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problema da maximização da satisfação do consumidor passa a depender, então, da escolha 

de um ponto apropriado sobre a linha do orçamento1 (VARIAN, 1994). 

 

Como o consumidor maximizaria sua utilidade, havendo uma variação no preço ou na 

renda, dada as suas preferências e a restrição orçamentária? Da mesma forma, como o 

consumidor pobre maximizaria sua utilidade após a implementação de uma tarifa de 

eletricidade subsidiada? A figura 7 representa como diferentes alterações no preço podem 

trazer diferentes combinações maximizadoras de utilidade, no caso compostas por serviços 

energéticos e quantidade de outros bens e serviços, e que estão associados a cada um dos 

possíveis preços da eletricidade. 

 

À medida que esse preço cai, aumenta o nível alcançável de utilidade e o consumidor 

passaria a adquirir mais serviços energéticos. Um aumento no consumo de uma mercadoria 

em reação a uma queda em seu preço é válido para quase todas as situações. No entanto, o 

que ocorreria com o consumo de outros bens e serviços (Se) quando cai o preço da energia? 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Todas as combinações de bens que resultam em um gasto que é igual a renda. 
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Efeito de Variações no Preço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERGUSON,C. E., Microeconomia, 1994. 
Figura 8  
 

O consumo dos outros bens e serviços pode sofrer um aumento ou uma diminuição, Tanto 

o consumo de energia como das outras mercadorias podem aumentar pelo fato de que uma 

redução no preço da energia resultou em aumento da capacidade do consumidor de adquirir 

ambas as mercadorias (FERGUSON, 1994). 

 

Uma queda na tarifa de energia elétrica não significaria, necessariamente, aumento de 

consumo de energia por parte dos consumidores beneficiados, ao menos no curto prazo. A 

tarifa subsidiada poderia traduzir-se em aumento na renda o que poderia ser utilizado em 

outras despesas. 
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Os efeitos na renda podem ser vistos de maneira semelhante aos efeitos de variação no 

preço. A figura 9 apresenta as escolhas que seriam feitas por um consumidor ao alocar uma 

quantia fixa de renda à despesas com energia e outras mercadorias. 

 

Efeito de Variações na Renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERGUSON,C. E., Microeconomia, 1994. 
Figura 9 
 

Se a renda do consumidor aumentar, sua linha do orçamento se desloca para a direita, 

paralelamente a linha do orçamento original U1, permitindo ao consumidor obter o nível de 

utilidade associado à curva de indiferença U2. Sua escolha ótima agora está no ponto B. Se 

sua renda aumentar novamente o consumidor escolherá o ponto D, com uma nova cesta de 

mercado. 
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1.5 - Efeito Renda e Efeito Substituição – O comportamento do consumidor frente a 

um subsídio na tarifa de eletricidade 

 

A fim de melhor compreender os efeitos sobre a escolha do consumidor quando ocorre uma 

queda de preço ou um aumento na renda, será apresentado brevemente, as características do 

efeito renda e do efeito substituição separadamente. 

 

Uma redução no preço de uma mercadoria tem dois efeitos: 

 

Os consumidores tenderão a comprar mais do bem que se tornou mais barato e menos das 

mercadorias que se tornaram relativamente mais caras. Essa resposta às mudanças nos 

preços relativos dos bens é chamada de efeito substituição.  

 

Pelo fato de um dos bens ter se tornado mais barato, há um aumento no poder de compra 

dos consumidores. Eles se encontram agora em uma situação melhor porque podem 

comprar a mesma quantidade de bens com menos dinheiro, tendo em mãos recursos para 

realizar compras adicionais. A mudança na demanda resultante da alteração do poder de 

compra é chamada efeito renda. 

 

Esses dois efeitos foram importantes para a elaboração teórica do modelo econômico da 

tarifa subsidiada apresentado mais a frente. A queda no preço da tarifa de energia para o 

consumidor mais pobre poderia possibilitar a esse consumidor a utilizar mais serviços 

energéticos ou comprar mais de outros bens e serviços, maximizando sua satisfação de 

acordo com as suas preferências. É necessário ressaltar que para famílias pobres que 



 38 

gastariam aproximadamente 21% do seu orçamento com a despesa de eletricidade, uma 

queda no preço da eletricidade significaria uma posição melhor para esse consumidor, ou 

seja, obteria um novo nível de utilidade associado a sua nova curva de indiferença. 

 

Esses dois efeitos normalmente ocorrem ao mesmo tempo, porém, os economistas os 

distinguem para fins de análise (PINDYCK, 2002). 

 

Os aspectos de cada um encontram-se ilustrados na figura 10, em que a linha do orçamento 

original é RS e há apenas duas mercadorias: outros bens e serviços representados por O, e 

serviços energéticos (Se). Neste caso, o consumidor maximiza a utilidade por meio da 

escolha da cesta de mercado A, obtendo assim o nível de utilidade associado à curva de 

indiferença U1. 

 

Se o preço da eletricidade cair, a linha do orçamento sofrerá uma rotação para a direita, 

tornando-se RT. O consumidor agora escolhe a cesta de mercado B, situada sobre a curva 

de indiferença U2. Assim uma redução no preço da eletricidade permite que o consumidor 

aumente seu nível de satisfação – pois seu poder aquisitivo apresentou elevação. A variação 

total do consumo dos serviços energéticos ocasionada pelo preço menor é representada por 

A1A2.  

 

O efeito substituição corresponde à modificação no consumo dos serviços energéticos 

associada a uma variação na tarifa da eletricidade, mantendo-se constante o nível de 

utilidade. O efeito substituição capta a modificação no consumo dos serviços energéticos 

(Se) que ocorre em conseqüência da variação do preço que o torna relativamente mais 
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barato do que o dos outros bens e serviços (O). Na figura 10 o efeito substituição pode ser 

obtido desenhando-se uma linha do orçamento paralela à nova linha do orçamento RT (que 

reflete o preço relativo da eletricidade mais baixo), no entanto tangente à curva de 

indiferença original U1. 

 

A figura 10 torna claro o fato de que, quando o preço da eletricidade diminui, o efeito 

substituição sempre conduz a um aumento na quantidade demandada desse bem. 

 

O efeito renda é a variação no consumo dos serviços energéticos ocasionado pelo aumento 

do poder aquisitivo mantendo-se constante seu preço. Na figura 10, o efeito renda pode ser 

visto partindo-se da linha imaginária do orçamento que passa pelo ponto D. O consumidor 

escolhe a cesta B, situada sobre a curva de indiferença U2, (pelo fato de o preço mais baixo 

da eletricidade ter aumentado o nível de utilidade do consumidor). Por refletir o movimento 

feito pelo consumidor de uma curva de indiferença para outra, o efeito renda mede a 

variação de seu poder aquisitivo.  
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Efeito Renda e Efeito Substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PINDYCK, ROBERT S., RUBINFELD, DANIEL L., Microeconomia, 2002. 
Figura 10 
 

2 - Utilidade marginal decrescente e o consumo dos serviços energéticos 

 

O conceito de utilidade pode ser utilizado para reformular a análise deste trabalho de um 

modo mais esclarecedor. Distinguindo entre utilidade total obtida do consumo de uma certa 

quantidade de um bem e a satisfação proporcionada pelo último bem consumido temos a 

utilidade marginal decrescente. A utilidade marginal decrescente (Umg) mede justamente 

essa satisfação adicional obtida do consumo de uma unidade adicional de um bem. Por 

exemplo, a utilidade marginal associada a um aumento do consumo de 0 para 1 unidade de 

alimento poderia ser 9; de 1 para 2 poderia ser 3 ou poderia ser 5. 
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Esses números são coerentes com o princípio da utilidade marginal decrescente: à medida 

que se consome mais de uma determinada mercadoria as quantidades a mais que forem 

consumidas irão gerar cada vez menos utilidade. Por exemplo, o indivíduo que assiste 

programas de televisão – sua utilidade marginal poderia cair após a segunda ou terceira 

hora até se tornar muito pequena, após a quarta ou quinta hora. 

 

Será aplicado o conceito da utilidade marginal ao consumo de serviços energéticos e 

suposto que existam apenas duas classes sociais no mercado – a classe 1, mais abastada, e a 

classe 2, considerada de baixa renda - e que consomem uma parte de sua renda com 

serviços energéticos e a outra parte com outros bens e serviços. 

 

O consumidor da classe 1 poderia ser incentivado, através da taxação, a diminuir a sua 

quantidade de energia consumida o que diminuiria a sua utilidade total do consumo de 

energia e aumentaria a sua utilidade marginal, com o consumo dos outros bens. 

 

Levando-se em consideração o princípio do conceito da utilidade marginal decrescente, à 

medida que o consumidor da classe 1 aumenta o seu consumo com os serviços energéticos, 

sua utilidade marginal tende a cair. Daí um instrumento econômico que induzisse o 

consumidor da classe 1 reduzir seu consumo com os serviços energéticos, de certa forma, 

aumentaria o nível da utilidade marginal referente ao consumo desses serviços. 
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2.1 - Consumo de Eletricidade e o Setor Residencial 

 

Torna-se imprescindível compreender e analisar como funciona os mecanismos 

econômicos de distribuição de renda a fim de sugerir alternativas que realmente busquem o 

bem –estar da sociedade. As comunidades carentes do Brasil e do Rio de Janeiro, alvo deste 

trabalho, necessitam urgentemente de diretrizes que modifiquem o atual consumo de 

eletricidade visando a inserção energéticas da população mais pobre e que ainda assim 

combatam o desperdício. 

 

A apresentação da figura 11 foi inspirada no modelo da tarifa de eletricidade atualmente 

aplicada aos consumidores residenciais. Na próxima seção serão esboçadas as hipótese que 

dão suporte a teoria econômica que estaria por trás da aplicação de uma tarifa diferenciada 

para diferentes classes sociais e conseqüentemente diferentes níveis de renda.  

 

 

2.2 - Hipóteses  

• Alto consumo dos serviços energéticos da classe 1 

• Alto consumo dos serviços energéticos da classe 2, possuindo alto índice de ligações 

clandestinas. 

 

Dessa forma o consumo se apresenta ineficiente por vários motivos: 

 

(a) o não pagamento da conta estimula hábitos de desperdícios;  
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(b) o fornecimento irregular altera a tensão, causando perigo de vida e prejuízos aos 

equipamentos;  

 

Curva de Benefício Marginal e Custo Marginal dos 
 Consumidores de Alta e Baixa Renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Com o subsídio os consumidores pobres passariam a consumir um pouco mais, se aproximando do 
nível desejado. 
 

Fonte: MARGULIS, SÉRGIO, Meio Ambiente: Aspectos Técnicos e Econômicos, 1990. 
Figura 11 
 

1ª Situação 

P11 e Q11 preço e quantidade inicial de serviços energéticos consumidos pela classe 1, 

representado pelo ponto A1.  
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P12 e Q12 preço e quantidade inicial energéticos consumidos pela classe 2, representado 

pelo ponto B1 

 

2ª Situação 

P21 e Q21 preço e quantidade de energia consumida pela classe 1 após a taxação, 

representada pelo ponto A2. 

P22 e Q22 quantidade de energia consumida pela classe 2 após cobrança da tarifa. 

P32 e Q32 preço e quantidade de energia após implementação da tarifa subsidiada 

representado pelo ponto B3. 

 

Em A1 e B1 os indivíduos estão consumindo respectivamente, Q11 e Q12. A classe 1 possui 

um alto consumo de energia, por isso se localiza mais abaixo e mais a ponta da curva de 

benefício marginal indicando também que possui um baixo grau de utilidade marginal (por 

que a utilidade marginal é decrescente no consumo). A classe 2 consome uma quantidade 

menor de energia, sendo assim, localiza-se mais acima na curva de benefício marginal 

sinalizando um alto grau de utilidade marginal. 

 

De acordo com o gráfico, um grande consumo de energia, traduz-se em um baixo nível de 

utilidade marginal. Dessa forma, uma queda de consumo de energia, induzida por uma 

tarifa diferenciada, não deslocaria o consumidor de alta renda para um patamar de consumo 

considerado desconfortável; de certa forma o aproximaria do ponto de equilíbrio Qe 

desejável para a sociedade. 
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A entrada de uma tarifa subsidiada deslocaria a quantidade consumida de energia elétrica 

da classe 1 para esquerda. A queda de consumo da classe 1 não estaria refletindo uma 

significativa perda de bem-estar para a classe, pois a redução do consumo se daria através 

da melhora do nível de eficiência dos equipamentos e contenção de desperdícios. Por outro 

lado, os consumidores considerados pobres, que utilizam ligações clandestinas, para obter 

fornecimento de energia participariam de um projeto de normalização, passando a pagar 

pela energia consumida. Ora, grande parte da população pobre não consegue arcar com 

despesas consideradas prioritárias, como alimentação e saúde, qual seria a alternativa para 

essa população conseguir pagar a energia consumida? 

 

Na primeira situação, ilustrada na figura 11 reflete uma situação em que a classe 2 consome 

energia, mas não paga por ela. O subsídio cruzado possibilitaria, em um primeiro momento 

que a classe 2 arcasse com a despesa de eletricidade. 

 

É preciso levar em consideração que o Brasil é um país repleto de desigualdade sociais, 

com um alto nível de concentração de renda. A tarifa subsidiada já é aplicada pelo governo, 

devendo sua aplicação ser temporária, enquanto o país faz sua transição para o 

desenvolvimento, possuindo a finalidade de amenizar dentro do contexto energético, essas 

diferenças.  

 

No entanto, somente a aplicação do instrumento econômico, não seria suficiente para 

minimizar as perdas de eletricidade advindas das ligações clandestinas. A implementação 

de um programa de conservação e troca de equipamentos seria de grande importância. A 

troca dos aparelhos antigos por aparelhos mais eficientes diminuiria, o gasto com a energia, 
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e o programa de conservação seria necessário para informação e conscientização da 

população a fim de introduzir novos hábitos de utilização da energia. Cabe ressaltar que 

projetos realizados no âmbito de comunidades carentes, principalmente favelas, 

necessitariam de um processo contínuo para o amadurecimento dos novos hábitos e valores 

introduzidos. 

 

O objetivo da política de subsídios não é aumentar o consumo da classe 2. É permitir que a 

classe de baixa renda possa ter acesso a energia dignamente, consumindo dentro do seu 

conceito de conforto, pagando suas despesas com energia e ainda modificando seus hábitos 

de consumo, inseridas em um novo contexto energético.  
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CAPÍTULO II 

Desenvolvimento Histórico e Econômico do Processo de Favelização na Cidade do Rio 

de Janeiro 

 

1- Breve histórico do surgimento das favelas 

 

Neste capítulo, através do contexto histórico e econômico vivido pelo Brasil e pela cidade 

do Rio de Janeiro, procura-se mostrar os fatos que contribuíram com o processo de 

favelização da cidade e colaboraram com a configuração do atual cenário de consumo 

energético da população carente. 

 

Embora o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro tenha se agravado nos 

últimos 30 anos, a organização do espaço urbano da sociedade carioca, como se conhece 

hoje, teve seu início no século passado, por volta de 1890. 

 

Soldados, vindos da Guerra de Canudos, assentaram-se nos Morros da Providência e de 

Santo Antônio, na área central da cidade. Em 1904, o Morro da Providência, conhecido na 

época por “Morro da Favela”, possuía 100 barracos; e em 1933 já contava 1500 barracos. O 

Morro de Santo Antônio, em 1904, abrigava 1314 barracos. (ZYLBERBERG, 

SÔNIA,1992) 
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Na década de 20, as favelas se expandiram pelos morros da cidade: Morro dos Telégrafos, 

Mangueira, Morro de São Carlos, Vila Rica (Copacabana), Pasmado (Botafogo) e 

Babilônia (Leme), chegando até os subúrbios da cidade. 

 

O crescimento das favelas foi impulsionado pela inexistência de uma política do Estado 

para resolver o problema da moradia dos membros mais pobres da sociedade. As reformas 

urbanas do início do século destinavam-se a eliminar os cortiços do centro da cidade, onde, 

em 1890, moravam cerca de 100.000 habitantes. 

 

As favelas, os cortiços, e quaisquer outros assentamentos irregulares, ao longo da história 

do Rio de Janeiro, foram predominantemente considerados um componente indesejável na 

estrutura urbana. Sua importância e participação no contexto da cidade só era percebida e 

assumida para controlar a higiene pública e as epidemias. Dessa forma, por sua desordem 

urbana e a marginalização de sua população, a política do governo para as favelas era 

voltada apenas para a sua erradicação nas áreas próximas à cidade "formal". (VARELLA, 

2002). 

 

A população pobre, que crescia também com a emigração da zona rural para a cidade, 

intensificou a ocupação dos morros, por serem áreas livres próximas aos locais de trabalho. 

O mesmo aconteceu nas áreas cortadas pelas principais vias de circulação da cidade, que 

comunicavam o centro com a zona norte, onde se assentaram os estabelecimentos 

industriais: as ferrovias e, mais tarde, as grandes avenidas.  
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Por volta dos anos 40, surgiram alguns projetos para o melhoramento das moradias, 

entretanto, a articulação das favelas com o “asfalto” não existia. Não se havia dado atenção 

ao melhoramento, desenvolvimento e transformação dos espaços públicos da favela, que 

permanecia como um gueto, alijado da cidade. 

 

A política dos governos, nos anos 60 e setenta, de criar conjuntos habitacionais novos e 

erradicar as favelas, não teve sucesso: o programa da Aliança para o Progresso, 

desenvolvido com a ajuda econômica dos Estados Unidos teve um desenvolvimento restrito 

e só foram construídos alguns poucos novos conjuntos. A tentativa de eliminação das 

favelas da zona sul da cidade, ocupada pelos grupos sociais emergentes, logo que a 

população de baixa renda foi utilizada na construção de edifícios e como pessoal de serviço 

nas casas, foi restrita e não mudou a presença dos favelados perto de bairros nobres de 

Humaitá, São Conrado, Lagoa, Copacabana, Ipanema e Leblon. A Rocinha, uma das 

maiores e mais consolidadas favelas da cidade, tem cerca de cinqüenta mil habitantes e o 

Vidigal, quase 10 mil moradores. São semelhantes aos grandes assentamentos habitacionais 

de baixa renda na zona norte, como o Complexo de Maré e do Alemão. (CARVALHO, 

REGINA, 1996). 

 

 

2 - Desenvolvimento sócio-econômico e o processo de favelização 

 

Examinando-se o processo da formação histórica e econômica da sociedade brasileira, fica 

fácil reconhecer que alguns grupos se beneficiaram mais, enquanto outros continuaram a 

margem da repartição dos resultados econômicos. O processo de desenvolvimento do Brasil 
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iniciou-se com desigualdades consideráveis na distribuição de renda e riquezas, e tais 

desigualdades não foram atenuadas pelo processo de desenvolvimento econômico. 

 

Além do processo de industrialização e modernização brasileira terem ser caracterizado 

como “tardia”, ambas foram concentradas na região centro-sul, especialmente nos estado de 

São Paulo e Rio de Janeiro, além disso, o processo de urbanização demandou grandes 

contigentes de mão de obra, atraindo assim migrantes do nordeste. 

 

A industrialização do país, por volta de 1970, estava acelerando o passo. A cada ano, a 

indústria respondia por uma parcela proporcionalmente maior do PIB, em 1973, ela já 

beirava os 40%, deixando apenas pouco mais de 10% para a agropecuária. E dentro do 

setor industrial, cerca de dois terço do valor de produção corriam por conta de empresas 

metalúrgicas, mecânicas, de material de transporte e eletroeletrônicas. A quantidade de 

pessoal empregado no setor secundário aumentava a um ritmo duas vezes mais rápido que o 

incremento demográfico: 6,1% ao ano, sendo que na construção civil e nas indústrias 

metalúrgicas e mecânicas, o número de trabalhadores crescia a taxas 8% anuais. No 

entanto, a quantidade de pessoas que chegaram aos novos centros excedia em muito a 

quantidade de emprego gerada. (ROCHA, SÔNIA, 1996) 

 

Examinando-se os dados da tabela 1, verifica-se que, na década de 70, no seu total, a 

população das cidades aumentou a impressionante taxa de 5,2% ao ano, passando de 47,1 

milhões a 79,4 milhões de habitantes. Observa-se, também, que todas as classes de 

tamanho, com exceção das cidades de menos de 50 mil habitantes, apresentam taxas de 

crescimento consideravelmente superiores à taxa de expansão demográfica do país na 
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década (2,45% a.a.). O crescimento maior (10,1% a.a.) ocorreu no grupo das cidades de 

mais de 500 mil habitantes e das regiões metropolitanas de Segunda ordem (Belém, 

Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre). Observa-se, nesse grupo, 

uma combinação do dinamismo demográfico das cidades que em 1970 já faziam parte 

desse grupo, com a ascensão de cidades que pertenciam à classe de tamanho anterior (a 

tabela 3 mostra que o número de cidades do grupo passou de 6, em 1970, a 11, em 1980). 

Constata-se, também, um crescimento substancial dos centros de 250 mil a 500 mil 

habitantes (4,9% a.a), de 100 mil a 250 mil habitantes (6,4% a.a.), e de 50 mil a 100 mil 

habitantes (5% a.a.). 

 
Tabela 1 Brasil — População das Cidades, por Classe de Tamanho — 1970, 1980 e 
1991 
Classes de Tamanho 
Urbano 

Em Termos Absolutos 
(1000 hab.) 

Participação 
Relativa(%) 

Taxa 
Anual(%) 

 1970 1980 1991 1970 1980 1991 80/70 91/80 
Regiões 
Metropolitanas de 
primeira ordem (SP 
e RJ) 

12389 21009 24801 26,3 26,4 23,6 5,3 1,5 

RM de 2ª ordem 
(cidades com mais de 
500 mil hab) 

5544 15157 22903 11,8 19,1 21,8 10,1 3,8 

Centros grandes (de 
250 mil a 500 mil 
habitantes) 

2367 3883 7068 5,0 4,9 6,7 4,9 5,4 

Centros médios (de 
100 mil a 250 mil 
hab) 

4613 8775 8470 9,7 11,1 8,1 6,4 0,3 

Centros médios-
pequenso (de 50 mil 
a 100 mil hab) 

3330 5496 9582 7,1 6,9 9,1 5,0 5,1 

Centros pequenos 
(cidades até 50 mil 
hab) 

18905 25113 32223 40,1 31,6 30,7 2,8 2,5 

Total 47148 79433 105047 100 100 100 5,2 2,5 
Fonte: CNDU (1985, tabela II.1, p. 18, com modificações. Sinopse preliminar dos censos 
demográficos de 1970, 1980 e 1991 — Brasil, IBGE. 
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É inegável o crescimento econômico da época, entretanto, não houve repartição social de 

seus benefícios. É verdade que o aquecimento da economia provocou um aumento da 

demanda por mão-de-obra, e assim, as oportunidades de emprego cresceram em número e 

variedade. Mais isso não se reverteu em poder aquisitivo da população trabalhadora. 

 

Dessa forma, a partir da década de 70, começou a se caracterizar a dinâmica do crescimento 

intraurbano no Brasil e a distribuição espacial da população pobre. Houve uma significativa 

periferização dessa população em cidades de grande e de médio porte durante os anos 70 e 

80, devido entre outros fatores, às dificuldades das famílias de baixa renda em ter acesso à 

terra urbana. Isso resultou em acentuada proliferação de assentamentos humanos informais 

(favelas, mocambos, alagados e loteamentos clandestinos). Nas áreas periféricas das 

regiões metropolitanas, os problemas estão freqüentemente associados ao uso do solo e à 

pobreza, e geralmente são agravados pelo aumento da favelização e pelo ímpeto da 

incorporação de novas áreas parceladas clandestinamente. Em sua maioria situadas em 

zonas de legislação restritiva à ocupação e à construção, esses loteamentos tornaram-se 

uma alternativa de habitação para a população mais pobre.  

 

De forma geral, isso revela que abordagens de planejamento urbano desvinculadas de 

marco sócio-econômico e demasiadamente estáticas e restritivas para acompanhar a 

dinâmica urbana são inadequadas para atender às necessidades urbanas essenciais; entre 

elas o fornecimento de energia elétrica. Na realidade o fornecimento de eletricidade, existe 

de maneira informal, através das ligações clandestinas, o que vem retratar outra 

problemática do planejamento urbano. 
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A maior parte do crescimento das grandes aglomerações urbanas está ocorrendo fora das 

regras do jogo do planejamento. De acordo com os dados do IPEA, o fenômeno da 

favelização é um processo nitidamente urbano e que se faz sentir de forma mais expressiva 

nas regiões metropolitanas, as quais concentravam, em 1991, cerca de 43 milhões pessoas 

ou 38% da população urbana brasileira. Naquele ano, cerca de 70% dos domicílios 

favelados no Brasil situavam-se nessa categoria urbana. Em termos populacionais, isso 

significa, aproximadamente, 5 milhões de pessoas vivendo em favelas, ou, 

aproximadamente, 12% da população metropolitana.  

 

O que tem permitido maior acesso da população pobre à habitação é o auto-

empreendimento da moradia popular. Grande parte das habitações para esse segmento da 

população, caracterizada por baixo padrão de qualidade e de custo, possuindo fornecimento 

de energia elétrica de forma irregular. 

 
O auto-empreendimento pode ter contribuído para um alto consumo de energia elétrica por 

parte de algumas comunidades. A falta de infra-estrutura e planejamento na construção de 

suas casas impossibilitou a população carente de ter acesso a serviços básicos, como rede 

de esgotos, ou gás de rua.  

 

A Tabela 2 mostra a quantidade de domicílios do bairro da Maré que possuem algum tipo 

de esgotamento, lembrando que a quantidade de domicílios existente no bairro está em 

torno de 38.273 casas.  
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Tabela 2 Tipo de esgotamento sanitário dos Domicílios Particulares Permanentes do 
Bairro da Maré - Rio de Janeiro - RJ 
Rede geral de esgoto ou pluvial 29.941 
Fossa séptica 1.999 
Fossa rudimentar 5 
Vala 706 
Rio, lago ou mar 279 
Outro escoadouro 10 
Não tinham banheiro nem sanitário 133 

Fonte: IBGE, Censo 2000 
 
 

O Censo de 2000, feito pelo IBGE, contabilizou 1.650.548 domicílios em 3.905 

grupamentos subnormais em todo país, onde vivem 6.550.634 pessoas. A Região Sudeste 

concentra mais de 60% das casas em favelas do país, são 1.038.068 casas. Ainda de acordo 

com o Censo, a quantidade de favelas no país, aumentou cinco vezes de 1991 para 2002, 

passando de 717 para 3.905. Em Belém, com 93 favelas, o crescimento chegou a 356%. Em 

Guarulhos, São Paulo, o aumento foi de 112,5% (135 favelas). Em Curitiba foi de 40% 

(122 favelas). 

 

A tabela 3 revela os números totais de domicílios existentes em favelas para o ano de 1991. 

Comparando-os com os números do censo de 2000 percebe-se um grande aumento desse 

tipo de moradia, o que pode contribuir diretamente para o número de casas com ligações 

elétricas clandestinas. 
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Tabela 3 Domicílios Particulares Permanentes e Pessoas Residentes nestes Domicílios 
em Aglomerados Subnormais, Total Absoluto e Porcentagem em Relação ao Total do 
Brasil — Brasil e Regiões Metropolitanas - 1991 

Aglomerados Subnormais Brasil e RM’s 
Total de domicílios (%) Pessoas Residentes (%) 

Belém 74.601 4,74 360.646 5,16 
Fortaleza 87.281 5,54 407.534 5,83 
Recife 165.358 10,50 734.144 10,51 
Salvador  53.381 2 3,39 230.842 3,30 
Rio de Janeiro 283.475 17,99 1.122.426 16,07 
Belo Horizonte 93.349 5,93 420.989 6,03 
São Paulo 262.227 16,52 1.172.343 16.78 
Curitiba 31.552 2.00 134.351 1.92 
Porto Alegre 54.541 3.46 221.878 31.8 
Total RM’s 1.103.765 70,06 4.805.153 68,77 
Total não RM’s 471.571 29,94 2.181.651 31,23 
Total Brasil 1.575.336 100 6.986.804 100 
Fonte: IBGE1/IPEA. 

 

A Região Centro-Oeste é a que tem menos domicílios em favelas, (16.608) seguida da 

região sul, (110.411) e da região norte (178.326). O Censo 2000 contabilizou 306.935 

grupamentos subnormais nos estados do Nordeste 

 

Os dados do IBGE indicaram que o município do Rio de Janeiro é o segundo colocado em 

quantidades de favelas – 513 favelas, com um índice de crescimento de 11% de 1991 para 

2000. 

 

                                                 
1 Nota: * O IBGE define aglomerados subnormais (favelas e assemelhados) como um conjunto de unidades habitacionais 
(barracos, etc.), que ocupou, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas em geral 
de forma desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. 
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Comparando os resultados do Censo de 2000 para a cidade do Rio de Janeiro, com os dados 

da tabela 4, percebe-se o aumento das populações faveladas de 1996 até 2000. Em 1996 

existiam 952.429 moradores nas favelas, contra 1.092.476 em 2000, ou seja, 1/5 da 

população carioca concentra-se nas favelas, em geral de forma desordenada, e carente dos 

serviços públicos essenciais. 

 

Tabela 4 População Urbana e Favelada 
População urbana Ocupação urbana Crescimento da 

população na cidade 
Densidade 

demográfica média 
da cidade 

1991 - 5.551.538 hab 
(42% do Estado do 
Rio de Janeiro - 
13.316.455 hab.) 

570 km2, 45% da área 
total 

1980/1991 - 7,70 % 
1991/1996 - 1,29 % 

4.366 hab/km2 

População nas 
favelas 

Ocupação das 
favelas 

Crescimento da 
população das 

favelas 

Densidade 
demográfica média 

na favela 
1996- 952.429 hab 1996 - 30 km2, (2% 

do total) 
1980/1991 -34% 

1991/1996 -7,97% 
37.076 hab/km2 

Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro - 95/97. IplanRio,1998 
 

 
Outro fator que propiciou o aumento da favelização do Rio de Janeiro durante a década os 

anos 90 foram os elevados picos de concentração de renda e desigualdades sociais, 

conforme podemos verificar na tabela 5. As duas primeiras linhas da tabela 5, apresentada 

na próxima seção, resumem a evolução na década de 90 da desigualdade da renda medida 

pela proporção apropriada pelos 20% mais ricos e pelos 50% mais pobres: após aumentar 

consistentemente desde 1960, a desigualdade registra forte declínio em 1990 e 1991 e 

eleva-se em 1992, 1993 e 1994 como fruto da aceleração inflacionária observada. Com o 

advento da estabilização, a desigualdade volta a declinar em 1995. Em 1996, observa-se a 

manutenção do status quo da desigualdade de renda. A despeito desta melhora recente, a 
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renda brasileira do trabalho apresenta-se ainda mais concentrada em 1996 do que em 1993. 

De acordo com estudos feitos pelo IBGE, entre 1999 e 2000 a renda média real do 

trabalhador do Estado do Rio de Janeiro caiu em 2% e a pobreza também aumentou. 

Segundo a pesquisa Análise Sócio Econômica do Rio de Janeiro, realizada pelo IETS – 

Instituto de Estudos e Trabalho e Sociedade, o  número de habitantes do estado com renda 

mensal inferior a R$125, 00, - insuficiente para suprir necessidades de alimentação e 

demais despesas, passou de 2,781 milhões em setembro de 1999 para 3,345 milhões no 

mesmo mês de 2001. No mesmo período a população pobre em todo país manteve-se 

estabilizada, a taxa variou de 33,96% para 33,64%, segundo estatísticas oficiais do Instituto 

de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA. 

 

Os dados do IPEA também mostram que com a pobreza, cresceu também o número de 

pessoas que não ganham o suficiente sequer para se alimentar: de 5,7% para 7,7%, ou seja, 

1,124 milhão de pessoas sobrevivendo com menos de R$ 62,00 por mês. 

 

 

3 - Renda e Pobreza, Energia e Desenvolvimento. 

 

Os dados apresentados no Balanço Energético de 2002 indicam que ao longo dos últimos 

19 anos houve um continuado aumento no consumo de energia, sendo que este aumento 

acentua-se a partir de 1994. Ano que coincide com a implantação do plano real, que 

inegavelmente possibilitou as classes baixas à aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.  
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No entanto, os dados da tabela 5 indicam que não houve uma queda considerável nos níveis 

de concentração de renda do país, apesar da queda da proporção de pobres nas principais 

metrópoles do Brasil. A parcela de renda apropriada pelos pobres cai de 12,7% em 1990 

para 12,3% em 1996. 

 

Tabela 5 - Evolução da Desigualdade, do Crescimento e da Pobreza nas Seis 
Principais Regiões Metropolitanas — 1990/96 (%) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Parcela da Renda dos 50% mais Pobres 12,7 13,6 13,1 12,5 11,3 12,2 12,3 

Parcela da Renda dos 20% mais Ricos 69,9 60,9 61,1 62,1 64,7 62,6 62,5 

Crescimento do PIB per capita -5,9 -1,3 -2,4 2,6 4,4 2,8 1,7 

Proporção de Pobres  22,6 25,5 32,2 32,1 33,4 27,8 25,1 

Fonte: IBGE-PME, médias anuais e Balaço Energético Nacional 2000 
Elaboração: IPEA-DIPES. Série ajustada pelo novo sistema de Contas Nacionais 
(dezembro de 1997) do IBGE. 
 

Contudo, analisando-se de perto a evolução do índice de Gini1, percebe-se que não houve 

alterações significativas na distribuição de renda do país, colaborando com a informação da 

tabela 5. O gráfico ainda identifica que entre 1994 e 1996, devido a estabilização da moeda, 

houve uma melhora na distribuição da renda. No entanto, o índice baixou de 0,571 em 1992 

para 0,567 em 1999, revelando que, o nível de desigualdade de renda, continua no mesmo 

patamar do início da década de 90. 

 

 

 

 

                                                 
1 O Índice de Gini mede a desigualdade da renda; quanto mais próximo de zero, melhor a distribuição. 



 59 

        Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio - Pnad,  
        Figura 12 
 

Apesar da pouca melhora nos padrões de desigualdades sociais envolvendo renda, o 

consumo de eletricidade do setor residencial continuou a crescer a uma taxa de 6% ao ano1. 

A quantidade consumida passou de cerca de 5.415 Gwh em 1984 para 11.048 Gwh em 

1999, o que representa um aumento percentual de 104% no consumo residencial de 

eletricidade do Estado do Rio de Janeiro em 15 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Balanço Energético Nacional 2002 

Índice de Gini

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,6

0,61

92 93 95 96 97 98 99



 60 

Tabela 6 Evolução do Consumo Eletricidade do Setor Residencial 
Ano Proporção do consumo de Energia 

Elétrica do setor residencial em 
relação ao consumo total de energia 
(%) 

Consumo residencial de eletricidade do 
Rio de Janeiro (Gwh) 

1984 35,6 5415 
1985 37,9 5393 
1986 41,5 5919 
1987 42,1 6142 
1988 44,00 6259 
1989 46,7 6602 
1990 50,9 7261 
1991 51,9 7390 
1992 52,1 7386 
1993 54,4 7436 
1994 55,9 7453 
1995 59,8 8426 
1996 61,6 8902 
1997 63,1 9770 
1998 64,3 10934 
1999 64,3 11048 
Fonte: Balanço Energético Nacional - 2000 

 

Verificando-se o índice nacional de preços ao consumidor, tanto para o Brasil, como para o 

Estado do Rio de Janeiro, nas tabelas 14 e 15, observa-se que o preço dos eletrodomésticos 

manteve-se abaixo do índice geral de preços e do índice de preços da energia elétrica 

residencial, o que pode ter colaborado para o crescimento do consumo de energia no estado 

e no país. 
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Fonte: IBGE, INPC, Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 
Figura 13 
 

Uma pesquisa encomendada pelo comércio varejista ao Instituto de Pesquisa Data Popular 

em 2002, afirma que: 

“A abertura das importações e o avanço tecnológico derrubaram os preços dos 

produtos eletroeletrônicos. Nem a inflação, nem os juros altos das prestações, nem a 

ameaça do desemprego desestimularam as compras pelo público de baixa renda no Brasil. 

Um televisor custa atualmente menos de um terço do que valia sete anos atrás, e todos os 

eletroeletrônicos baratearam na mesma proporção. As vendas de eletrodomésticos nas 

grandes redes são feitas principalmente para famílias com renda inferior a dez salários 

mínimos. Elas respondem por 58% do consumo de eletrodomésticos do Brasil”. 

Instituto de Pesquisas Data Popular 

 

Evolução do Índice Nacional de Preço ao Consumidor - Brasil 
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Evolução do Índice Nacional de Preço ao Consumidor - Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro 
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Fonte: IBGE, INPC, Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 
Figura 14 
 

Portanto, é possível, que parte do aumento do consumo de energia elétrica do setor 

residencial, não esteja refletindo uma melhora do nível de renda das classes sociais mais 

pobres, porém ressaltando que uma política creditícia aplicada pelo mercado de 

eletroeletrônicos, e voltada diretamente para as famílias de baixa renda tenha facilitado a 

compra dos eletrodomésticos no período do plano real. 

 

Examinando-se o rendimento mensal dos chefes de famílias por domicílio das principais 

favelas da cidade do Rio de Janeiro, percebe-se que somente o parcelamento das compras 

de eletrodomésticos possibilitaria a aquisição de bens como televisão, geladeira, e ar 

condicionados. 
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Tabela 7 Rendimento Médio Mensal dos Chefes de Família por Domicílio (R$) 

Favela do Angu Duro 382,46 

Rocinha 451,00 

Morro do Vidigal 662.09 

Morro do Cantagalo 298,13 

Favela da Anchieta 641,61 

Favela Fé em Deus 328,43 

Vila Cruzeiro 358,94 

Complexo do Alemão 409,54 

Renda Média dos Chefes de Família por Domicílio 

Favelas: 352,41 Asfalto: 1.533,74 

Fonte: IBGE, Censo 2000 e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
(IPPUR) da UFRJ. 

 

Esses dados ajudam a construir o cenário, que em parte colabora para entender as taxas de 

inadimplência sofridas pela concessionária de energia Light. 
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Valor Médio da Despesa de Energia Elétrica - Outubro de 2002 
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          Fonte: Elaboração própria 
          Figura15 
 

A figura 15 expressa a relação entre despesa com eletricidade e nível de renda de acordo 

com os dados informados pelos entrevistados. Para cada faixa salarial foi calculado o valor 

médio da despesa dos domicílios (que se encontravam dentro do patamar da faixa salarial 

em análise). Foi levada em consideração a tarifa vigente da Ligth para o mês de outubro de 

2002.   

 

R$ 



 65 

Percentual Médio do Orçamento Familiar gasto com 
Energia Elétrica - Outubro de 2002
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Fonte: Elaboração própria 
Figura 16 
 
 
A tabela 16 ilustra mais claramente o percentual da despesa de eletricidade para as famílias 

que possuem um nível de renda menor. É importante observar que quanto maior a renda 

familiar menor é o percentual da renda dessas famílias gasto com a despesa de energia 

elétrica. Conclui-se, portanto que o peso da despesa de energia elétrica no orçamento das 

famílias mais pobres é muito maior do que naquelas que possuem um nível de renda mais 

alto. 

 

De acordo com os dados do sistema Pégasus de faturamento da área de marketing da Ligth, 

o Complexo da Maré, região analisada neste trabalho, apresenta um percentual de 44% de 

clientes que possuem acima de 3 contas não pagas, a média deste grupo encontra-se em 

%
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torno de 4 a 6 contas não pagas; 26% dos clientes possuem de 1 a 3 contas não pagas, e os 

30% restantes não estão em situação irregular com a empresa. 

A Ligth possui 24.307 clientes cadastrados na Maré, sendo que o Censo 2000 realizado 

pelo CEASM, contabilizou cerca de 38.273 domicílios na região, ou seja, cerca de 13.966 

domicílios não possuem fornecimento de eletricidade de forma regular.  

 

Outro dado importante fornecido pela Ligth refere-se ao consumo total dos domicílios do 

Complexo da Maré cadastrados na empresa, o consumo para o mês de outubro de 2002 foi 

de 2.330.630 kWh, o que indica uma média de 95,88 kWh por domicílio cadastrado. 

 

No Capítulo III, será feito um cálculo do percentual de perdas informais levando-se em 

consideração, os dados fornecidos pela Ligth e a média de consumo total de eletricidade 

estimada para o Complexo da Maré, calculada através da realização da pesquisa de posse 

de eletrodomésticos dos domicílios da região. 
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CAPÍTULO III 
Estudo de Caso – Consumo de Energia Elétrica na Região do Complexo da Maré 

 

 

 

Censo Maré 200 
Complexo da Maré - Vista Aérea Geral 

Figura 18 

 

1- Formação do bairro e o povoamento da Maré 

 

O bairro da Maré é a maior concentração de população de baixa renda do município do Rio 

de Janeiro e do Brasil. O conjunto de 17 comunidades totaliza, segundo o Censo Maré – 

2.000, uma população de 132.176 pessoas, abrigada em 38.273 domicílios. Tomadas no 

interior de uma mesma unidade territorial, as comunidades que compõe o bairro da Maré 

possuem, na sua dimensão populacional absoluta, uma expressão significativa em relação 
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ao conjunto da população da Região Metropolitana e do próprio estado do Rio de 

Janeiro.(Censo Maré, 2000) 

 

A população do bairro da Maré (132.176) representa 2,26% da população do município do 

Rio de Janeiro e apenas 0,97 % dos habitantes do estado do Rio de Janeiro. 

 

Com desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro a região que hoje é o Complexo da 

Maré, começa a ser desenhada. Durante a década de 40, a cidade recebeu um grande fluxo 

de migrantes nordestinos, em busca de trabalho. O assentamento deles foram às regiões 

desprezadas pela especulação imobiliária, como encostas e áreas alagadas. E conforme foi 

apresentado no Capítulo II, o auto empreendimento foi o que permitiu a maior parte desses 

migrantes o acesso à moradia. 

 

A região considerada subúrbio já havia se tornado objeto da especulação imobiliária, 

restando para a camada mais pobre a ocupação das áreas alagadiças no entorno da Baía da 

Guanabara. 

 

A construção da Avenida Brasil - concluída em 1946 - foi determinante para a ocupação da 

área, que prosseguiu pela década de 50, resultando na criação de outras comunidades como 

Rubens Vaz e Parque União. 
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Complexo da Maré, Jornal O Globo 
Figura 19 

 

 

No final da década de 40, já havia palafitas - barracos de madeira sobre a lama e a água – 

na região. Surgem focos de povoação onde hoje se localizam as comunidades da Baixa do 

Sapateiro, Parque Maré e o Morro do Timbau - única naturalmente de terra firme. As 

palafitas se estenderam por toda a Maré e só no início dos anos 80 foram erradicadas. 

(COARACY, V., 1988). 

 

Nos anos 60, um novo fluxo de ocupação da Maré teve início. Durante o Governo Estadual 

de Carlos Lacerda (1961-1965), foram realizadas obras de modernização na Zona Sul da 

cidade com a conseqüente erradicação de favelas e remoção de sua população para regiões 

distantes do município. A figura 19 mostra o Complexo da Maré nos dias de hoje. 
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Complexo da Maré, Cidade Universitária ao fundo, CEASM 

Figura 20 

 

 

As tabelas 8 e 9 mostram as comunidades que fazem parte do Complexo da Maré e a 

distribuição da população dessas comunidades por gênero a fim caracterizar e de ilustrar a 

magnitude do bairro. 
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Tabela 8 Domicílios por Comunidade em relação à Maré 
 Comunidade % de 

domicílios 

% da pop. da Maré 

01 Parque União 15,4 13,4 

02 Parque Maré 12,0 11,65 

03 Vila Pinheiros 11,3 11,7 

04 Baixa do Sapateiro 8,6 8,7 

05 Vila do João 7,8 8,0 

06 Nova Holanda 7,75 8,6 

07 Rubens Vaz 6,5 6,0 

08 Marcílio Dias 4,9 5,4 

09 Morro do Timbau 4,85 4,6 

10 Conjunto Esperança 4,6 4,3 

11 Praia de Ramos 3,6 3,62 

12 Salsa e Merengue 3,51 4,0 

13 Conjunto Pinheiros 3,47 3,6 

14 Roquete Pinto 2,3 1,9 

15 Nova Maré 1,8 2,4 

16 Bento Ribeiro 

Dantas 

1,5 1,7 

17 Mandacaru 0,3 0,32 

 Total 100,0 100,0 

Fonte: Censo Maré 2000, CEASM 
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Tabela 9 Distribuição da população residente no Bairro da Maré por gênero 2000 

Comunidades Homens Mulheres Sub-total 

Parque União 8.911 8.885 17.796 

Vila Pinheiros 7.641 7.844 15.485 

Parque Maré 7.557 7.842 15.399 

Baixa do Sapateiro 5.512 5.955 11.467 

Nova Holanda 5.547 5.748 11.295 

Vila do João 5.280 5.371 10.651 

Rubens Vaz 4.060 3.936 7.996 

Marcílio Dias 3.610 3.569 7.179 

Timbau 2.962 3.069 6.031 

Conjunto Esperança 2.827 2.901 5.728 

Salsa e Merengue 2.644 2.665 5.309 

Praia de Ramos 2.287 2.507 4.794 

Conjunto Pinheiros 2.319 2.448 4.767 

Nova Maré 1.517 1.625 3.142 

Roquete Pinto 1.238 1.276 2.514 

Bento Ribeiro Dantas 1.082 1.117 2.199 

Mandacarú 206 218 424 

Maré 65.200 66.976 Total       132 176 

Fonte: Censo Maré – 2000, CEASM 

 

A partir de 1960, moradores de favelas como Praia do Pinto, Morro da Formiga, Favela do 

Esqueleto e desabrigados das margens do rio Faria-Timbó foram transferidos para 
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habitações "provisórias" construídas na Maré. Daí surgiu a comunidade de Nova Holanda. 

(BENCHIMOL, J., 1992) 

Até o início dos anos 80, podia-se ver a Maré das palafitas, o que tornou-se símbolo da 

miséria nacional. Mas esse período marca também a primeira grande intervenção do 

Governo Federal na área: O Projeto Rio, que previa o aterro das regiões alagadas e a 

transferência dos moradores das palafitas para construções pré-fabricadas.  

 

Hoje a região da Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Pinheiro e Conjunto Esperança 

estão ocupadas pelas comunidades transferidas das palafitas - pelo Projeto Rio, para as 

construções pré-fabricadas. 

 

Em 1988, foi criada a 30ª Região Administrativa, abarcando a área da Maré. A primeira 

R.A. da cidade a se instalar numa favela marcou o reconhecimento da região como um 

bairro popular.  

 

Nos anos 80 e 90, foram construídas as habitações de Nova Maré e Bento Ribeiro Dantas, 

para transferir moradores de áreas de risco da cidade. Já a pequena comunidade inaugurada 

em 2000 pela prefeitura e batizada pelos moradores de Salsa e Merengue é tida como uma 

extensão da Vila do Pinheiro (BENCHIMOL, J., 1992). 
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 Interior de um barraco na favela Baixa do Sapateiro, CEASM 
Figura 21 

 

Hoje em dia, além da falta de lazer e cultura na região, os moradores da Maré ainda 

enfrentam outro grave problema, a violência. Alvo de disputa de quadrilha de traficantes de 

drogas por se encontrar em meio a duas principais vias de acesso como a Av. Brasil e a 

Linha Amarela, o Complexo da Maré ocupa o terceiro lugar como bairro de menor índice 

de desenvolvimento humano da cidade1. A figura 21 ilustra o interior de um barraco em 

uma das favelas da Maré, no intuito de mostrar que alguns habitantes ainda residem na 

comunidade em péssimas condições de moradia.  

 

                                                 
1 IPEA/PNUD 
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2 - Estudo de Caso – Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso da população do 

Complexo da Maré. 

 
 
2.1 - Aplicação dos Questionários 

 

Foram aplicados questionários aos estudantes das várias localidades, visando caracterizar a 

estrutura interna do uso residencial de eletricidade, incluindo indicadores sócio-

econômicos, e posse de equipamentos. 

 

A escolha de se trabalhar em âmbito escolar foi devido à técnica de amostragem utilizada 

(amostra aleatória) e a facilidade de entrar em contato com a comunidade oferecida pela 

instituição. O Colégio Estadual Tenente Antônio João, onde foi feita a amostra piloto e a 

pesquisa final se localiza na Cidade Universitária, próxima a região da Maré, agrupando 

estudantes da várias favelas do Complexo da Maré. 

 

Para determinação da amostra definitiva a ser trabalhada neste estudo de caso, 

primeiramente foi feita uma pesquisa piloto com 15 questionários. Para evitar repetições 

nas respostas (para não utilizar a mesma turma na amostra definitiva) foi utilizada apenas 

uma turma, nessa primeira etapa da pesquisa, a qual não foi abordada novamente na última 

etapa de coleta de dados. 

 

A pesquisa piloto apontou uma média de consumo de energia elétrica, do setor residencial, 

do Complexo da Maré em torno de 355,46 kWh por mês. Além disso, a pesquisa piloto 
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indicou os possíveis erros e dificuldades que precisariam ser ajustados para elaboração da 

amostra final.  

 

A formatação e simplicidade das perguntas existentes nos questionários1 buscavam 

minimizar os possíveis erros por parte dos entrevistados. A pesquisa piloto indicou um 

número final de 70 questionários para realização da pesquisa, dentro de um intervalo de 

confiança igual a 90%. As principais variáveis utilizadas para a determinação da amostra 

foram a média de consumo e o desvio padrão. 

 

Entre as dificuldades percebidas na pesquisa piloto, a principal delas foi a variedade de 

potência de alguns equipamentos. Alguns estudantes não sabiam informar a potência das 

lâmpadas utilizadas, ou o tamanho da bomba d’água existente no domicílio. Para minimizar 

as dificuldades foi utilizado um programa da Light de simulação de consumo de energia, 

que oferece algumas estimativas de potência e tempo de utilização dos aparelhos. 

 

Ao se questionar o tempo gasto com a utilização do equipamento procurou-se ficar atento 

aos números informados pelos estudantes, já que a metodologia da pesquisa baseava-se em 

respostas de um questionário de auto-declaração. No entanto é possível que haja um viés 

entre a informação dada pelos entrevistados e o real tempo de utilização dos aparelhos 

pelos residentes dos domicílios. É necessário ressaltar que a dificuldade de aproximação a 

locais com o Complexo da Maré, o qual possui regras e condutas estipuladas por alguns 

grupos dominantes, inviabilizou uma metodologia alternativa para a realização do estudo. 

 
                                                 
1 Ver anexo 1 
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Outras dificuldades não puderam ser contornadas, pois se referiam ao comportamento da 

comunidade frente à problemática abordada: o desinteresse pela questão energética, a 

desconfiança, e até mesmo a presença de um sentimento de desânimo, fizeram com que 

alguns alunos se recusassem a responder o questionário. 

 

 

3 - Desenvolvimento do Estudo de Caso 

 

Nesta seção, procura-se caracterizar os padrões de uso residencial de eletricidade, a partir 

de pesquisas de campo realizadas com a comunidade do Complexo da Maré. A tabela 10 

explicita alguns resultados, relacionados ao consumo de eletricidade, encontrados para a 

comunidade analisada. 

 

Tabela 10 Consumo Total e Médio, Consumo per Capita e Quantidade de Residentes 
Consumo 
Total da 
amostra 

Média de 
consumo 

domiciliar 

Quantidade de 
residentes 

Média de habitantes por 
domicílio 

Média do 
consumo per 

capita por 
domicílio 

23.671,3 kWh 338,16 kWh 394 hab 5,62 hab 66,13 kWh 

Fonte: elaboração própria 

 

3.1 – Caracterização Sócio-Econômica dos Consumidores 
 
Dentre os principais indicadores levantados, destacam-se os seguintes: número de 

ocupantes /moradores, faixa etária do chefe da família, renda familiar, e grau de instrução 

do chefe da família.  
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Tabela 11  Indicadores Sócio Econômicos 

Indicador média mediana moda 
Faixa Etária do Chefe da Família 42,18 40 45 
Número de Moradores 5,64 6 6 
Renda Familiar 563,85 600 600 
Renda per capita 112,07 100 100 

Fonte: elaboração própria 
 
 
Os dados de escolaridade levantados se referem ao grau de instrução do chefe de família. O 

resultado foi 28,21% de analfabetos, 18,0% com primeiro grau incompleto, 21,1% com 

primeiro grau completo, 11,0% com segundo grau completo, e 4,2% com superior 

completo.  

 

 

Tabela 12 Grau de Escolaridade do Chefe da Família (%) 

Sem instrução 28,21 

1º grau completo 18,0 

1º grau incompleto 21,1 

2º grau completo 11,0 

2º grau incompleto 2,8 

3º grau completo 4,2 

3º grau incompleto 0 

não sabem 14,69 

Fonte: elaboração própria 
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O Censo realizado pela CEASM1 no ano de 2000 aponta para um percentual de 7,9% de 

analfabetos obtido para o conjunto de adultos da Maré. Esta informação é apenas uma 

média geral do bairro, pois há diferenciações muito fortes entre as comunidades. Existem 

variações de 10,8 a 3,2% de analfabetos entre as comunidades. Destacam-se com os 

percentuais mais elevados de maiores de 14 anos analfabetos as comunidades de Parque 

Maré (10,8%), Mandacaru (10,0%), Novo Maré (9,92%) e Salsa e Merengue (9,91%). 

Entre as menores taxas, estão Conjunto Esperança (3,2%) e Conjunto Pinheiros (5,5%), 

(CEASM). Neste estudo de caso, de acordo com os entrevistados, a maior parte dos 

responsáveis pelo domicílio, não possui instrução2. É importante observar que uma grande 

parte dos estudantes não sabiam informar qual o nível de instrução do responsável pela 

casa, o que pode ter aumentado o número de respostas “sem instrução”. 

 

Tabela 13 Maiores de 14 anos analfabetos nas 17 Comunidades da 
Maré 

R a n k i n g  C o m u n i d a d e  %  d a  c o m u n i d a d e  
01 Parque Maré 10,8 
02 Mandacaru 10,0 
03 Nova Maré 9,92 
04 Salsa e Merengue 9,91 
05 Nova Holanda 9,9 
06 Vila Pinheiros 9,0 
07 Praia de Ramos 8,21 
08 Vila do João 8,2 
09 Rubens Vaz 7,94 
10 Baixa do Sapateiro 7,9 
11 Parque União 7,8 

 
                                                 
1 CEASM – Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré 
2 Considerando as respostas ao grau de escolaridade, a maioria dos entrevistados já possuía nível de instrução 
maior do que o chefe de família. Todos eram estudantes de 6ª a 8ª série na faixa etária de 13 a 18 anos. 



 80 

Tabela 13  Continuação 
12 B. Ribeiro Dantas 7,3 
13 Marcílio Dias 7,2 
14 Roquete Pinto 6,5 
15 Morro do Timbau 5,7 
16 Conjunto Pinheiros 5,5 
17 Conjunto 

Esperança 
3,2 

 Bairro da Maré 7,9 
Fonte: Censo Maré 2000, CEASM,  

 

4 – Posse de Eletrodomésticos e Características Técnico-Operacionais 
 
O grau de difusão dos equipamentos eletrodomésticos, assim como as suas principais 

características técnico-operacionais, e a estrutura de consumo da população são 

apresentados nesta seção. As potências utilizadas para os cálculos de consumo de energia, 

foram extraídas do programa de simulação de consumo da concessionária de energia Ligth, 

devido a dificuldade que os estudantes pesquisados tiveram em especificar tal informação. 

A tabela abaixo, mostra em sua totalidade, a freqüência dos eletrodomésticos na Maré. 
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Tabela 14 Percentual de equipamentos existentes nos 
domicílios pesquisados do Complexo da Maré 

Aparelho de som (com cd player) 83,0% 

Aparelho de som portátil 23,9% 

Rádio relógio 24,0% 

TV em cores – 14” 47,9% 

TV em cores – 18” 14,1% 

TV em cores – 20” 49,3% 

TV em cores – 29” 29,9% 

TV portátil 2,8% 

Vídeo cassete 53,5% 

Vídeo game 36,6% 

Aparelho DVD 4,2% 

Enceradeira 5,0% 

Ferro elétrico 93,0% 

Secadora de roupa 4,2% 

Lavadora de roupas 66,0% 

Aspirador de pó 7,0% 

Ar condicionado 7.500 BTU 19,7% 

Ventilador de teto 39,4% 

Ventilador pequeno 83,1% 

Circulador de ar 16,9% 

Secador de cabelos pequeno 21,1% 

Microcomputador 4,2% 

Secretária eletrônica 1,4% 

Lâmpada fluoresc. compacta - 11 W 15,5% 
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Tabela 14  Continuação 
Lâmpada fluoresc. compacta - 15 W 25,4% 

Lâmpada fluoresc. compacta - 23 W 8,5% 

Lâmpada incandescente - 40 W 15,5% 

Lâmpada incandescente - 60 W 63,4% 

Lâmpada incandescente - 100 W 35,2% 

Bomba d'água  22,5% 

Máquina de costura 18,3% 

Chuveiro elétrico 67,6% 

Cafeteira elétrica 28,2% 

Forno à resistência pequeno 26,8% 

Forno microondas 19,6% 

Freezer vertical/horizontal 18,3% 

Geladeira 1 porta 74,6% 

Geladeira 2 portas 25,4% 

Lavadora de louças 2,8% 

Torradeira 23,9% 

Fonte: elaboração própria 

Foi realizada uma análise sobre a quantidade de energia necessária para realização das 

atividades domésticas. Para verificar o gasto de energia com as atividades os aparelhos 

foram classificados em subgrupos considerando o tipo de serviço que o equipamento 

oferece1.  

 

 

 

 

 
                                                 
1Classificação  retirada do programa de simulação de consumo de energia que se encontra no site da Ligth  
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Tabela 15 Classificação dos equipamentos por uso final 

Aparelho de som (com cd player) 

Aparelho de som portátil 

Rádio relógio 

TV em cores – 14” 

TV em cores - 18" 

Entretenimento 

TV em cores - 20" 

TV em cores - 29" 

TV portátil 

Vídeo cassete 

Vídeo game 

Aparelho DVD 

 

Enceradeira 

Ferro elétrico  

Secadora de roupa  

Lavadora de roupas 

Secador de cabelo pequeno 

Aspirador de pó 

 

 

 

Limpeza/Higiene 

Ar condicionado 7.500 BTU 

Ventilador de teto 

Ventilador pequeno. 

Circulador de ar 

 

 

 

Ventilação 

Lâmpada fluoresc. compacta - 11 W Iluminação 

Lâmpada fluoresc. compacta - 15 W 

Lâmpada fluoresc. compacta - 23 W 

Lâmpada incandescente - 40 W 

Lâmpada incandescente - 60 W 

Lâmpada incandescente - 100 W 
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Tabela 15 Continuação 
Bomba d'água  Outros 

Secretária Eletrônica 

Máquina de costura 

Microcomputador 

 

Chuveiro elétrico Banho 

Cafeteira elétrica 

Forno à resistência pequeno 

Forno microondas 

Cozinha 

Freezer vertical/horizontal 

Geladeira 1 porta 

Geladeira 2 portas 

Lavadora de louças 

Torradeira 

 

Fonte: Simulador de Consumo da Light. 

 

Essa classificação possibilitou a estimativa do consumo médio das atividades que mais 

consomem energia na nos domicílio do bairro da Maré, oferecendo um quadro de como a 

energia entra nas diferentes fases da vida de um domicílio.1.  

 

Refrigeração e congelamento, alimentos, aquecimento da água, e iluminação representam 

usos finais que tem um significado energético específico, “no sentido de que cada um 

representa um processo bem definido do ponto de vista do balanço energético e 

representam também atendimento de necessidades básicas para a organização de um 

domicílio. Eles são os usos mais significativos e, em geral em uma residência cobrem mais 

                                                 
1 As estimativas são referentes ao mês de outubro. 
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de 80% do consumo de eletricidade”. (JANUZZI, 2002). Na próxima seção será exposto os 

resultados da pesquisa divididos por uso final. 

 
4.1 - Entretenimento 
 
Quanto aos equipamentos destinados ao lazer, destacam-se o televisor e o som, com índices 

de posse de 1,59 e 1,19, respectivamente. A potência utilizada foi de 90 W, para o televisor 

com maior freqüência, e de 80 W, para o som com cd player. O número total de televisores 

foi de 113 aparelhos, sendo que, 35% são televisores 14”, 9% são 18”, 36% são de 20”e 

20% são televisores de 29”. 

 

Fonte: elaboração própria 
Figura 22 

 

Os aparelhos de som foram divididos em som com cd player (83% da amostra possui som 

com cd player), que apresentou índice de posse de 0,89 e aparelhos portáteis (24% da 
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amostra possui som portátil), com índice de posse igual a 0,30. Dentre esses aparelhos, 74% 

são som com cd player e 26% são aparelhos portáteis. Quanto ao tempo de uso, predomina 

o televisor, com um índice médio de 9,76 horas por dia, contra 2,60 hora para o som. 

 

 

4.2 - Limpeza e Serviços Auxiliares 

 

O uso de equipamentos destinados à limpeza e serviços auxiliares ainda é pouco difundido 

nas comunidades da Maré, devido a fatores como, acesso, poder aquisitivo, características 

físicas das residências, etc. 

 
Tabela 16 Posse, potência e tempo de uso dos aparelhos de limpeza 

 Enceradeira Ferro 
elétrico 

Secadora de 
roupas 

Lavadora de 
roupas 

Aspirador de 
pó 

Índice de 
Posse 

(quantidade 
de aparelhos 

por 
domicílio) 

0,056 1,07 0,056 0,66 0,07 

 
Potência (W) 

500 1000 1000 500 10 

Tempo de 
uso 

(horas/dia)1 

0,62 1,32 0,96 1,40 0,28 

Fonte: elaboração própria 
 

                                                 
1 Refere-se ao dia em que o aparelho é utilizado 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 23 
 

 

4.3 - Chuveiro Elétrico e Aquecimento de Água para o Banho  
 

Geralmente utiliza-se a água quente para dois usos finais, o banho e a limpeza doméstica. 

No Brasil o aquecimento de água para lavar roupa ou lavar louça é pouco difundido. A 

grande demanda de água quente concentra-se na higiene pessoal. 

 

O conforto ao tomar banho com água fria ou quente pode originar-se de costumes e hábitos 

culturais, não significando apenas, uma estrita necessidade fisiológica. A experiência de 

investigações de campo (MORGAN, E. F., 1994) indicam que, em princípio, em 

localidades com temperaturas médias elevadas, e com temperaturas médias da água entre 

20°C e 25°C, a maior parte da população local não utiliza água quente para o banho, (ex. 
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cidade de Fortaleza). Por outro lado, quando as temperaturas médias são inferiores a 20°C, 

a população, que possui formas de aquecer a água, inevitavelmente usará a água quente. 

(ex. São Paulo e Rio de Janeiro). 

 

Não obstante, investigações realizadas em Fernando de Noronha, em hotéis turísticos, nos 

quais se encontravam disponíveis sistemas de aquecimento de água e a população se 

originava de diferentes regiões com diferentes condições climáticas, mostraram que a 

população acostumada a tomar banho quente, também o tomavam se a temperatura da água 

apresentava uma temperatura superior a 25°C e a temperatura ambiente era de 

30°C.(BARGHINI A, 1981)  

 

Estas considerações indicam a imperiosa necessidade de verificar com atenção os costumes 

específicos de cada localidade e das diferentes classes sociais, pois o consumo de água 

quente, também se refere a questões econômicas. Durante as entrevistas para a pesquisa, 

alguns estudantes da Maré, provavelmente com o consumo normalizado, relataram que, não 

utilizavam o chuveiro elétrico devido ao “aumento na conta de luz”. As variáveis culturais 

podem afetar sensivelmente o consumo de água quente, o importante é dar a oportunidade 

de escolha ao consumidor de utilizar a água quente, ou não, de acordo com o seu critério de 

conforto.  
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4.4 - Ventilação e Condicionamento Ambiental 
 

Quanto ao ar condicionado, 19,7% dos domicílios afirmaram que possuem o aparelho. 

Observou-se apenas freqüência dos menores aparelhos, a potência utilizada foi de 1000W, 

ou seja, ar condicionado de 7500 BTU, apresentando índice de posse de 0,18 aparelhos por 

domicílios. 

 

No caso do ventilador, observa-se um elevado índice de posse (2,94 aparelho/domicílio) ou 

seja, cada domicílio possui pelo menos dois ventiladores, pequeno ou de teto. Dentre esses 

aparelhos 25% são ventiladores de teto, 6% são circuladores e 63% são ventiladores 

pequenos, este último apresenta um índice de posse de 1,86 aparelhos por residência. O 

tempo médio de uso diário gasto com ventilação é de 8,34h/dia e com a refrigeração do 

ambiente é em média de 5,61h/dia. 

Fonte: elaboração própria 
Figura 24 
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4.5 - Iluminação 

A principal função da iluminação artificial é proporcionar condições adequadas para uma 

boa visibilidade quando a iluminação natural na estiver disponível em quantidade 

suficiente. A iluminação representa uma necessidade prioritária dentro de um domicílio. 

 
A demanda de iluminação artificial depende da disponibilidade de luz natural, e o 

comportamento da demanda de iluminação pode representar um comportamento puramente 

estacional, com uma demanda elevada durante o inverno e uma reduzida durante o verão. 

 

O número de lâmpadas presentes em um domicílio é tipicamente dependente do número de 

cômodos, portanto dependente da renda, e em parte do número de habitantes, por esta 

razão, o consumo de energia tende a crescer com o aumento da renda, mas do que como 

aumento do tamanho da família.  

 

Na Maré, observa-se que o consumo de eletricidade derivado da utilização das lâmpadas 

tende a diminuir com o aumento do número de residentes, o que pode estar indicando que o 

aumento do número de moradores não estaria trazendo modificações no padrão físico das 

moradias, o que em parte, significa que o consumo não está dependendo do nível de renda. 

 
O número total de lâmpadas levantado nas residências foi de 349 unidades. A lâmpada 

incandescente representa 75,3% do tipo de iluminação encontrada nas residências, com 

índice de posse de 3,70. Destas lâmpadas, as preferidas pela população da Maré – 63,0% 

são de potência igual a 60 W, 7,0% são de 40 W e 30,0% são de 100W. Apenas 25% das 

lâmpadas é do tipo fluorescente. 



 91 

 

Fonte: elaboração própria 
Figura 25 
 

No gráfico abaixo pode ser observado que, ainda predomina a iluminação incandescente, 

talvez a diferença de preço entre lâmpadas fluorescentes e incandescentes seja o motivo da 

preferência por estas últimas nos domicílios pesquisados. 
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Fonte: Elaboração própria 
Figura 26 
 

Cerca de 22,0% das lâmpadas fluorescentes possuem potência igual a 11 W, 64,0%, 15 W; 

e 14,0% de 23 W. O índice de posse é 1,21 unidades para as fluorescentes; totalizando 4,91 

lâmpadas por domicílio. 

 

Comparando os resultados com a pesquisa realizada pelo Prof. Reinaldo Castro de Souza 

pela PUC-RIO/POCEL o percentual de posse das lâmpadas do bairro da Maré, tanto 

incandescentes, como fluorescentes, se assemelham ao total regional. 
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Fonte: PUC-RIO/PROCEL, 1996 
Figura 27 

 

 

Fonte: elaboração própria 
Figura 28 
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4.6 - Cozinha 
 
A tabela 17 apresenta o índice de posse dos eletrodomésticos da cozinha. O índice de posse 

da cafeteira foi de 0,35 aparelhos por domicílio. Os demais aparelhos obtiveram um índice 

de posse aproximado do percentual dos domicílios que possuem o aparelho, conforme pode 

ser observado na tabela 17. 

 

Tabela 17 – Índice de Posse de Equipamentos de Cozinha 
Cafeteira Torradeira Forno 

microondas 

Forno elétrico Lava louças 

0,35 0,24 0,17 0,27 0,02 

Fonte: elaboração própria 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 29 
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A análise dos refrigeradores foi feita separadamente devido a grande presença destes 

eletrodomésticos na comunidade.  

 

Refrigeração é o processo pelo qual reduzindo-se a temperatura dos alimentos e bebidas, 

aumenta-se a possibilidade de conservação. A justificação bioquímica do processo é 

bastante complexa, basicamente o esfriamento reduz a atividade metabólica dos produtos 

orgânicos, diminuindo sua deterioração. 

 

Fonte: elaboração própria 
Figura 30 
 

No estudo realizado pela International Energy Initiative1, existem dois grandes grupos de 

métodos de conservação de alimentos, a refrigeração e o congelamento. A pesquisa 

realizada na Maré questionou qual o tipo de geladeira existente no domicílio, as opções 
                                                 
1Manual da Ecomídia: Curso para la realización de Estudios de Usos Finales de Electricidad en los sectores 
Residencial y Comercial, São Paulo, 2001. 
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para o método de refrigeração de alimentos foram, geladeira de uma ou duas portas 

(duplex), e para  

 

O índice de posse médio de aparelho por domicílio foi de 74,6% de geladeiras de uma 

porta, e de 25,4% para geladeiras de duas portas o que significa que a posse de 

refrigeradores, encontra-se em fase de saturação no bairro da Maré, onde, cerca de 100% 

das residências possui pelo menos um refrigerador. Um refrigerador típico de uma porta 

apresenta uma potência nominal de 200 W, contra um índice de 300 W de um refrigerador 

de duas portas. A potência considerada para o freezer foi de 200W 

 

Em relação ao freezer, o percentual de domicílios que possuem o aparelho foi de 18,3%, 

bem próximo a média nacional, de 19,6%. Entre os bens duráveis pesquisados pelo IBGE e 

apresentados na PNAD em 1999, o freezer foi o menos encontrado nas moradias 

brasileiras. O número de habitações com freezer, que apresentou altas taxas de crescimento 

no período de 1992 a 1998, subiram somente 2,2% de 1998 para 1999. Em 1995, havia este 

bem em 15,4% dos domicílios. Em 1999, a proporção de residências com freezer foi de 

20,8% na área urbana e de 14,5% na rural. 

 

Quanto aos hábitos de uso e manutenção dos aparelhos (degelo, regulagem do termostato, 

etc.), não foram questionados, tais informações foram consideradas irrelevantes, devido a 

dificuldade que os estudantes teriam para especificar a freqüência de tais operações. 

 

A refrigeração juntamente com o aquecimento de água é um dos usos finais de maior peso 

no balanço energético residencial. Eles estão baseados em processos térmicos e com tal, é 
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de se esperar que o consumo seja elevado. O peso do consumo da refrigeração está 

fortemente condicionado, por um lado, as condições sócio econômicas da população e do 

clima, por outro lado, a tecnologia utilizada na fabricação dos aparelhos também influencia 

no consumo total de energia da residência. (JANUZZI,1996). Provavelmente, é nesta área 

(junto à área de iluminação) que a crise energética recente gerou os maiores esforços de 

melhoramento tecnológico. Hoje a indústria mundial comercializa equipamentos com um 

consumo médio inferior a ¼ dos registrados por equipamentos com as mesmas 

características fabricadas há 20 anos atrás. Como conseqüência da continuidade do 

processo de melhoramento de produção de aparelhos mais eficientes, já estão 

comercialmente disponíveis na Europa refrigeradores de 180 litros que apresentam um 

consumo da ordem de 10kWh/mês.1 

 

Hoje, os refrigeradores para uso doméstico comercializado no Brasil apresentam em uma 

posição visível uma etiqueta na qual é indicado o consumo do equipamento vendido, 

indicando o consumo mensal de energia elétrica. O consumo indicado na etiqueta é 

comparado a um padrão dos maiores e menores consumos registrados pelos aparelhos. 

 

As condições sócio-econômicas influenciam diretamente os estilos de vida, e estes, afetam 

o volume de alimentos refrigerados. O comportamento que os habitantes assumem em 

relação a água, frutas, e verduras,e se esses alimentos são conservados na geladeira, a 

refrigeração assumem um peso importante sobre o consumo residencial e 

conseqüentemente o aquecimento de água um peso menor. Se o clima está mais frio, e os 

                                                 
1 American Association of Heating, Refrigeration and Air Conditioning, ASHRAE 
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alimentos não estão sendo conservados na geladeira, o aquecimento da água pode assumir 

um peso maior sobre o consumo domiciliar. 

 

As condições climáticas afetam o consumo diretamente, pela variação da temperatura de 

condensação do gás refrigerador, e indiretamente, pelas maiores ou menores necessidades 

de refrigeração decorrentes das mudanças climáticas. 

 

No bairro da Maré, o banho quente assumiu o primeiro lugar no ranking dos usos finais que 

mais consomem energia elétrica, logo depois a ventilação e em terceiro lugar, os 

equipamentos da cozinha. A pesquisa de campo foi realizada no mês de outubro, quando as 

temperaturas no Rio de Janeiro são amenas. Certamente, se a pesquisa fosse realizada na 

estação do verão, ou inverno, essas colocações estariam em posições diferentes. Da mesma 

forma, se a pesquisa fosse realizada em uma comunidade carente, no entanto, com 

características geofísicas e sócio-econômicas diferentes, é provável que as categorias de uso 

final também assumissem colocações diferentes. 

 
Diante dos resultados obtidos com o estudo de caso da Maré, nota-se que a freqüência dos 

eletrodomésticos do bairro, denominados bens duráveis pelo IBGE, se aproxima da média 

nacional. O único eletrodoméstico que se distancia um pouco desta média, é a máquina de 

lavar. 

 

De acordo com a PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, realizada pelo 

IBGE em 1999, existem geladeiras em 74,9% dos domicílios brasileiros. O número de 

moradias com geladeira foi o que apresentou o segundo maior crescimento (3,5%) de 1998 
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a 1999. Em 89,7% dos domicílios urbanos e em 52,5% dos rurais, existem geladeiras. Na 

área urbana, esta proporção situou-se em 95,2% no Sudeste e 94,1% no Sul. O resultado 

mais baixo foi encontrado no Nordeste (75,1%), vindo em seguida os das Regiões Norte 

(80,7%) e Centro-Oeste (89,9%).  

 

Considerando os bens duráveis pesquisados, o número de habitações com máquina de lavar 

roupa foi o que apresentou maior crescimento (3,9%) de 1998 para 1999. Entretanto, este 

aumento foi menor que os observados no período de 1995 a 1998. Em quatro anos, o 

percentual de residências com este bem subiu de 26,7% para 32,8%. Nos domicílios da área 

urbana este indicador chegou a 38,0% e nos da área rural, a 10,0%. Entre as moradias 

urbanas, o resultado encontrado para o Nordeste (12,7%) ficou bastante distanciado do 

alcançado no Sul (51,7%). Nas demais regiões, este percentual situou em torno de 47,1% 

no Sudeste, 28,6% no Centro-Oeste e 22,0% no Norte.  

 

A proporção de moradias em que havia rádio ficou em 91,3% nas áreas urbanas e em 

83,7% nas rurais. No total, esta proporção atingiu 94,5% no Sul, 93,8% no Sudeste, 85,6% 

no Centro-Oeste e 83,3% no Nordeste. 

 

Quanto à televisão, em 1995, estava presente em 81,1% dos domicílios e alcançou 87,7% 

em 1999. O número de habitações com televisão vem crescendo mais rapidamente do que o 

de moradias com rádio. Em quatro anos, o número de domicílios em que havia televisão 

cresceu 16,3%, enquanto o dos que tinham rádio aumentou 11,5%. O percentual de 

residências com televisão atingiu 93,2% em área urbana e 63,8% em área rural. Entre as 

habitações urbanas, este bem foi encontrado com maior freqüência no Sudeste (95,9%). 
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Esta proporção alcançou 93,7% no Sul, 91,9% no Centro-Oeste, 88,1% no Norte e 88,0% 

no Nordeste. 

 

Tabela 17 Freqüência dos eletrodomésticos nos domicílios brasileiros 

Região Geladeira Freezer Televisão Rádio Lavadora de roupas 

Norte 80,7% 18,4% 88,1% - 22,0% 

Nordeste 75,1% 10,3% 88,0% 83,3% 12,7% 

Centro-oeste 89,9% 21,5% 91,9% 85,6% 28,6% 

Sul 94,1% 31,9% 93,7% 94,5% 51,7% 

Sudeste 95,2 21,8% 95,9% 93,8% 47,1% 

Fonte: IBGE, Pnad 2000,  Brasil,  região urbana – dados de 1999 

 

Tabela 18 Freqüência dos Eletrodomésticos no Bairro da Maré – Outubro de 2002 

Geladeira Freezer Televisão Rádio Lavadora de roupas 

100% 18,3% 100% 95% 66% 

Fonte: elaboração própria 

 

5 - Estrutura de Uso Final e Influência da Utilização dos Aparelhos no Consumo Total 
 
 
Determinar a influência da utilização dos eletrodomésticos no consumo total de energia 

torna-se um tanto complexa devido a quantidade de equipamentos, e as particularidades dos 

hábitos de uso dos aparelhos de cada residência. Para obter uma análise detalhada, que 
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demonstre de que forma o consumidor utiliza a eletricidade é necessário um conjunto 

enorme de dados e técnicas sofisticadas de análise. 

 

No entanto, devido as dificuldades relacionadas à falta de metodologia, dados e outros 

instrumentos que possibilitem construir o cenário de consumo, nesta seção procura-se 

estimar a influência de cada aparelho no consumo total de eletricidade das residências 

pesquisadas considerando-se os principais equipamentos/usos finais encontrados e os 

respectivos índices de tempo médio de uso dos aparelhos.  

 

 

6 - Distribuição do Consumo Médio de Eletricidade 

 

Entretenimento, preparação de alimentos, limpeza em geral e outros usos, são atividades  

 

“que representam mais um significado antropológico do que energético, já que 

agrupam funções nas quais a energia utilizada para ativar os processos é de natureza muito 

variada. Por exemplo, o uso de equipamentos como aspirador de pó, enceradeira e máquina 

de lavar roupa são tipicamente equipamentos motores. Por outro lado, usos para diversão, 

abarcam quase que unicamente equipamentos eletrônicos, como rádio, tv, vídeo game... 

Estes aparelhos apresentam em geral consumos relativamente reduzidos sobre o balanço 

total dos domicílios” (JANUZZI, 2002) 

 

A observação da figura 32 ilustra o resultado encontrado para o balanço energético da 

comunidade da Maré1; o resultado possui semelhanças com a análise feita pela 

“International Energy Initiative sobre o percentual de participação dos usos finais no 
                                                 
1 No anexo 2 encontra-se a metodologia para a construção dos indicadores. 
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balanço energético domiciliar no qual as atividades relacionadas ao entretenimento e 

diversão apresentaram o menor índice de consumo de energia, sua participação no gasto 

total de energia do domicílio está em torno de 10% do consumo total familiar, enquanto, 

ventilação, iluminação, cozinha e banho, representaram 86% do gasto de energia familiar 

no balanço energético do domicilio. Neste estudo de caso, o chuveiro representa 24% do 

balanço energético das residências da Maré, e em segundo lugar aparece a ventilação, 

representando 23% do consumo total das residências. 

 

No anexo 3, para maiores detalhes, encontram-se os cálculos utilizados para a elaboração 

dos indicadores energéticos e sociais. 

 

A distribuição do número de aparelhos por residências está ilustrada no gráfico abaixo – 

figura 31. É interessante observar que a grande parte dos aparelhos concentra-se na 

categoria entretenimento, sendo esta mesma categoria a possuir um dos menores consumos 

médio de energia por residência, de acordo com o apresentado na figura 32. 
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Distribuição do Número de Aparelhos por Uso Final (Outubro de 2002)
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Fonte: elaboração própria 
Figura 31 
 
 
De acordo com a figura 32, ventilação é uma das atividades que mais consomem energia na 

comunidade estudada. A maioria dos domicílios dos estudantes pesquisados talvez se 

caracterizem como ambientes pouco ventilados e iluminados, o que se traduz em ampla 

utilização de ventiladores (83,1% possuem ventiladores pequenos) e lâmpadas 

incandescente (84% possuem apenas lâmpadas incandescente) de 60W, devido ao preço 

mais baixo do que as fluorescentes. Além disso, os dados foram coletados no fim do mês de 

outubro, período no qual a influência das altas temperaturas verão já se fazem notar. 
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          Fonte: elaboração própria 
          Figura 32 
 

Se houvesse um domicílio (residência hipotética) que apresentasse consumo para todas as 

categorias, a distribuição do consumo energético estaria de acordo com a figura 33. 

 

O chuveiro apareceria em primeiro lugar, representando 31,52% do total de energia 

consumido para a realização das atividades domésticas. Semelhante aos reais índices 

percentuais de consumo das residências, (figura 32) a ventilação apareceria como a segunda 

atividade com maior índice de consumo entre as categorias. O que basicamente diferencia a 

figura 32 (distribuição do consumo médio por residência) da figura 33 (distribuição do 

consumo médio – residência hipotética), é o peso do consumo energético do chuveiro e da 

ventilação. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 33 
 
 
A figura 34 representa o consumo médio, em kWh, das residências que possuem aparelhos 

das determinadas categorias, ou seja, a residência que apresenta consumo na categoria 

entretenimento terá uma média mensal de consumo de 32,13 kWh para esta categoria, a que 

apresenta consumo em limpeza, terá média mensal de 9,67 kWh para a categoria limpeza e 

assim por diante. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 34 
 

No intuito de demonstrar a importância do consumo do chuveiro e da ventilação no 

consumo elétrico das residências que possuem esses aparelhos, foi realizado o cálculo do 

consumo médio, em kWh, de cada categoria analisada, conforme demonstrado na figura 34. 

É importante ressaltar que os dados apresentados na figura 34, não possuem 

representatividade estatística, eles apenas representam o peso da utilização do chuveiro e 

das demais categorias no consumo total das residências. A figura 35 representa os 

percentuais médios do consumo dessas categorias, expressos em kWh na figura 34. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 35 
 

Outro fato importante percebido na análise dos dados foi a pequena presença dos aparelhos 

de limpeza nas residências. Conforme apresentado pela figura 36, o consumo desta 

categoria apresenta-se com um diferencial de 83% em relação à média de consumo de 

eletricidade das atividades.  
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Fonte: elaboração própria 
Figura 36 
 

 

7 - Regressão 

 

Com intuito de investigar a influência das categorias de uso final, do número de habitantes 

e da renda no consumo final de eletricidade, foi feita uma regressão linear1 multivariada 

com os dados coletados. As variáveis independentes utilizadas foram: quantidade de 

aparelhos das categorias de uso final (entretenimento, limpeza, ventilação, iluminação, 

cozinha, chuveiro, e outros), e as variáveis dependentes foram: a renda, o consumo de 

energia, e quantidade de residentes. 

 

                                                 
1 No anexo 4 encontra-se a planilha de cálculos referentes a regressão. Os cálculos foram feitos utilizando-se 
o programa Excel 
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Os principais resultados encontrados referem-se ao uso do chuveiro pelos domicílios. A 

regressão mostrou uma forte correlação entre o chuveiro e o consumo total do domicílio. 

Em média, um chuveiro a mais na residência elevaria em 78,83 kWh o consumo total da 

residência.  

 

No caso da categoria entretenimento, um aparelho a mais se traduziria em um aumento 

médio de 21,05 kWh e para a iluminação, 14,34 kWh. 

 

A variável renda apresenta pouca significância em relação ao consumo total de energia. O 

coeficiente de correlação mostra que o incremento de 1 real na renda familiar traria apenas 

0,11 kWh de aumento no consumo total. Esses resultados mostram claramente que a renda 

não é uma restrição orçamentária ao consumo de energia. 

 

Ao contrário da renda, a variável número de habitantes mostrou alguma significância em 

relação ao consumo total. Um residente a mais no domicílio poderia aumentar o consumo 

de energia em média 11 kWh por mês. 

 

Os resultados da regressão completam o que foi exposto no decorrer do Capítulo III. O 

número de residentes contribui para o aumento do consumo de energia muito mais do que a 

renda que, devido a existência das ligações clandestinas não possui uma forte relação com 

consumo total de eletricidade da população analisada. Sendo o chuveiro a variável que 

apresentou o maior índice de correlação com o consumo final dos domicílios, indicando 

que este aparelho possui um grande peso no balanço energético domiciliar. 
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Os demais usos finais, após vários testes, foram retirados da regressão. Devido à 

linearidade e a semelhança entre os consumo dessas categorias, os usos finais, limpeza, 

cozinha, ventilação e outros não mostraram bons índices de correlação com o consumo 

final de eletricidade. 

 

8 - Indicadores Sócio-econômicos  

 

O estudo realizado pelo IPEA, (ANDRADE, 1997), mostra através de modelos estatísticos 

e matemáticos uma forte correlação entre o nível de renda e o consumo de energia elétrica, 

dado que o nível de renda estaria positivamente relacionado ao estoque de eletrodomésticos 

e este ao consumo de eletricidade. 

 

O estudo realizado na Maré mostra alguns aspectos relevantes que precisam ser observados 

cuidadosamente. Um dos principais indicadores estudados, a média de consumo do 

domicílio, mostrou-se alto e de certa forma, incompatível com o nível de renda familiar da 

região. 

 

De acordo com os resultados, uma média de consumo domiciliar mensal de 338,16 kWh 

vis-a-vis uma média de renda familiar mensal de R$563,85 aponta para uma despesa 

mensal de R$136,14 com eletricidade, o que representa 21% da parcela da renda da família 

gasta somente com energia elétrica. Voltando a observar a, a figura 15, no capítulo II  que 

expressa o valor médio da despesa com eletricidade em função da renda, percebe-se que 

quanto maior a renda maior a conta de energia. Por outro lado, a figura 16 mostra o 

percentual do orçamento gasto com energia elétrica. Neste caso, as famílias que possuem os 
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maiores níveis salariais, possuem os menores percentuais do orçamento gasto com a 

despesa de eletricidade. 

 

Tabela 19 - Estimativas de Perdas Informais  - Domicílios Cadastrados 
Consumo 
Total da 

Maré (Ligth) 

Total de 
Domicílios 

Cadastrados 
(Ligth) 

Consumo 
Médio por 
Domicílio 

(Ligth) 

Consumo 
Médio da 
Pesquisa 

Perdas 
Informais 

Percentual 
das Perdas 

no Total 
consumido 
(pesquisa) 

2.630.330 
kwh 

24.307 95,88 kwh 338,16 kwh 242,28 kwh 71,65% 

Fonte: Sistema Pégasus de Faturamento da Ligth e elaboração própria 

 

A estimativa de perda apresentada pela tabela 19 pode levar a crer que parte desta energia 

estaria sendo fornecida de maneira irregular, traduzindo-se em perdas para toda a 

sociedade. Conforme foi apresentado no Capítulo II deste trabalho, a proposta de um 

subsídio cruzado, aliado ao desenvolvimento de programas de conscientização, 

conservação e troca de aparelhos poderia minimizar essas perdas, aumentando a eficiência 

e confiabilidade dos sistemas de suprimento. 

 

A figura 37 que ilustra a relação entre consumo de eletricidade e nível de renda mostra uma 

tendência ao acréscimo no consumo total quando se eleva o nível de renda. Lembrando os 

resultados encontrados na regressão linear feita com os mesmos dados, o consumo total de 

energia por domicílio e renda da família mostraram que o nível de renda possui pouca 

relação com o nível de consumo. Os dados que apresentaram maior influência no consumo 

total, foram os dados relativos ao número de indivíduos no domicílio. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 37 
 

 

A figura 37 pode estar sinalizando que a tendência ao crescimento, está fortemente 

relacionado com a quantidade de pessoas e a renda do domicilio. Entretanto, conforme 

pode ser visto na figura 38, que relaciona renda per capita e número de residentes, quanto 

maior o número de pessoas, menor a renda per capita do domicílio, ou seja, possivelmente, 

existe uma quantidade de moradores, provavelmente, idosos e crianças, 1 que não 

contribuem com a renda familiar, ou contribuem apenas com uma pequena parcela de seus 

rendimentos. 

 

                                                 
1 As crianças representam 30% do conjunto de habitantes do bairro da Maré. Desse total, as crianças de zero a seis anos representam 
16%, enquanto as de sete a quatorze anos atingem 14%. Observa-se, portanto, que quase 1/3 da população da Maré é composta por 
crianças e pré-adolescente. (CEASM) 
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     Fonte: Elaboração própria 
Figura 38 

 

A utilização de um determinado tipo de aparelho, poderia estar induzindo a um aumento no 

consumo total de energia, influenciado pelo número de habitantes da casa. O impacto 

causado no consumo total de energia decorrente do aumento no número de residente pode 

ser visualizado no gráfico abaixo 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 39 
 

Um aumento no número de residentes mostrou uma tendência ao acréscimo no consumo 

total de eletricidade de acordo com os resultados encontrados na regressão feita com os 

mesmos dados. 

 

Contudo, quanto maior o número de residentes, menor o consumo per capita de eletricidade 

em função do número de residentes, novamente indicando que, o consumo energético 

decorrente da utilização de um determinado equipamento está sendo amplamente 

influenciado pelo número de moradores. 

Consumo Médio de Eletricidade em Função do Número de Residentes 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

3 4 5 6 7 8 9 12

Linearlinear consumo médio

kWh

número de residentes por domicílio



 115 

Fonte: elaboração própria 
Figura 40 

 

É possível que este aumento esteja sendo causado pelo acréscimo originado pela utilização 

do chuveiro elétrico. Os próximos gráficos procuram ilustrar o impacto no balanço 

energético domiciliar por uso final.  

 

 

9 - Usos Finais e Quantidade de Residentes 

 

9.1 - Entretenimento 

 

São sete os equipamentos encontrados nesta categoria de uso final: televisor, dvd, vídeo 

cassete, vídeo game, som e rádio.  
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Através do gráfico é possível observa que a quantidade de pessoas que residem na casa 

estão influenciando muito pouco no aumento do consumo total de energia (conforme foi 

mostrado com a regressão linear) em virtude da utilização dos aparelhos destinados ao 

entretenimento, o que já era de se esperar, pois o consumo de eletricidade decorrente do uso 

de aparelhos como a televisão, som ou videocassete, são de uso coletivo, e de certa forma, o 

consumo de eletricidade, independe do número de usuários. 

 

 

Fonte: elaboração própria 
Figura 41 
 

 

 

Consumo Médio de Eletricidade com Aparelhos de Entretenimento em Função do 
Número de Residentes 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

3 4 5 6 7 8 9 12

entretenimento Linear (entretenimento)

kWh



 117 

 

9.2 - Cozinha 
 

Nesta categoria de uso final, encontram-se os refrigeradores de uma e duas portas cuja 

presença é significativa e freezers. De certa forma apresenta até um declínio, o que pode 

estar sinalizando que quanto maior o número de residentes, menor o consumo de energia 

per capita relacionado a estes aparelhos. Talvez esse resultado possa ser explicado em 

virtude dos aparelhos de cozinha serem utilizados em conjunto. Por exemplo, uma pessoa a 

mais no domicílio não significaria uma geladeira ou um microondas a mais na residência. O 

mesmo ocorre com outras categorias, como entretenimento ou iluminação. No entanto 

aparelhos destinados ao consumo individual, com consumo altamente influenciado pelo 

tempo de uso, como chuveiro, mostrarão resultado, bem diferente, conforme será 

apresentado posteriormente. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 42 

 
 
 
 
9.3 – Ventilação 
 
O tempo médio diário de funcionamento dos aparelhos de ventilação foi de 8,34h/dia. 

Nesta categoria de uso final aparece o ventilador, muito bem difundido na localidade e em 

menor escala o ar condicionado, ventiladores de teto, e circuladores. A média de utilização 

diária do ar condicionado foi de 5,61h/dia. 

 

A figura abaixo mostra que o consumo de eletricidade dos aparelhos destinado a 

climatização não sofre grande impacto com o aumento do número de residentes. As grandes 
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variações ilustradas pelo gráfico podem estar demonstrando as diferenças geradas pelos 

hábitos de utilização dos equipamentos. 

 

 

Fonte: elaboração própria 
Figura 43 
 
 
Em relação ao ventilador, o tempo médio de uso diário foi de 8,34 horas, porém, observa-se 

a ocorrência de dois ou mais aparelhos em várias residências (o índice de posse dos 

aparelhos de ventilação é de 2,94 aparelhos por residência, sendo que apresentam um 

consumo mensal médio de 83,74 kWh).  
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Através do gráfico 43 é possível observar que a quantidade de pessoas que residem na casa 

não está influenciando no aumento no consumo total de energia em virtude da utilização 

dos aparelhos destinados a climatização. 

 
 
9.4 – Iluminação 
 
O trabalho se ateve a mostrar os parâmetros para iluminação somente em relação ao uso das 

lâmpadas, incandescentes e fluorescentes, não foi perguntada a quantidade de cômodos da 

casa, o que poderia influenciar no consumo total de energia. De certa forma existe uma leve 

tendência ao decréscimo no consumo desta categoria quando se eleva o número de 

residentes. Isto pode estar indicando que as moradias da comunidade possuem um padrão 

físico semelhante, influenciado pelas características sócio econômicas do local. Assim 

sendo, o número de residentes do domicílio também não estaria ocasionando aumento no 

consumo total devido à utilização das lâmpadas. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 44 
 

 

9.5 - Limpeza  

 

Em função da pouca presença dos aparelhos de limpeza e levando-se em consideração que 

o consumo médio destes aparelhos é basicamente influenciados pelo tamanho da residência, 

a relação entre número de residentes e consumo médio dos aparelhos mostrou-se levemente 

declinante. 
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Fonte: Elaboração própria 
Figura 45 
 

 

9.6 - Chuveiro 

 

A utilização do chuveiro elétrico, de acordo com o informado pelos entrevistados, é o uso 

final que mais sofre influência do número de habitantes. A figura 46, revela que quanto 

maior o número de residentes, maior o consumo médio de eletricidade do domicílio. 
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Fonte: elaboração própria 
Figura 46 
 

 

Portanto, fornecer alternativas para a utilização do chuveiro pode diminuir o consumo de 

energia total das moradias. É preciso estudar e analisar quais seriam as medidas alternativas 

que minimizem o consumo energético e principalmente, permita o consumidor carente 

beneficiar-se do conforto decorrente da utilização do chuveiro, o que em parte estaria 

colaborando para inserção energética e social desses indivíduos na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, país marcado pelas desigualdades e pelos contrates sócio-econômicos, torna-se 

evidente a necessidade de mudanças que propiciem as transformações sociais econômicas 

que garantam superar o subdesenvolvimento. 

 

É preciso diagnosticar a situação a ser transformada, através de estudos análises que 

garantam o correto conhecimento de quem e como está sendo utilizada a energia. E quanto 

mais correto for o conhecimento, tanto melhores bases estarão sendo criadas para 

fundamentar as políticas energéticas a serem pensadas no cenário de discussão de projetos 

alternativos para a sociedade. 

 

Este trabalho concentrou-se em analisar o consumo de energia elétrica por ser uma das 

formas de energia cada vez mais utilizadas no Brasil e no mundo, e focado nas 

comunidades carentes devido a questões derivadas das características do 

subdesenvolvimento brasileiro: a exclusão energética. 

 

No Brasil, de acordo com o exposto no Capítulo II, a favelização cresceu a uma taxa de 

11% na última década. E esse processo crescente de favelização aumenta o número de 

pessoas marginalizadas, criando dois mundos diferentes, composto por regras, costumes e 

valores diferentes – a favela e o asfalto. 
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No Rio de Janeiro, até mesmo pela forma que historicamente se desenvolveu, a favela não 

foi alvo das políticas de planejamento urbano. As moradias nasceram do auto-

empreendimento, em locais de baixo valo imobiliário, geralmente na periferia da cidade. 

 

Dessa forma, foi-se esculpindo o cenário que se desenrolou, atualmente, no contexto 

urbano da cidade do Rio de Janeiro. A falta de infra-estrutura, de acesso aos serviços 

públicos essenciais, aliada as condições sócio-econômicas dos indivíduos que habitam a 

favela reúne os principais fatores que configuram o conceito da exclusão energética. 

 

A exclusão energética, não significa somente não possuir o fornecimento de eletricidade 

pela concessionária responsável. Envolve questões sociais e econômicas que inviabilizam o 

acesso a energia (não somente a energia elétrica) que por sua vez, negam ao indivíduo o 

direito à educação, à saúde ao lazer etc... Ou seja, negam o direito à cidadania. 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, a exclusão energética toma formas bastante particulares, 

concentra-se nos morros e nas favelas, locais em que o acesso a energia elétrica é, em sua 

maior parte, feito através de ligações clandestinas. 

 

A dificuldade em pagar a conta de eletricidade aliada ao consumo excessivo dos serviços 

energéticos colabora para o aumento das perdas informais de eletricidade. A grande 

quantidade de inadimplência e as ligações clandestinas levam a um aumento no custo 

social, ambiental e econômico da eletricidade. A Light estima que as perdas de energia, 

incluindo perdas técnicas, comerciais e ligações clandestinas, em sua área de concessão, 

estão em torno de 21,6% da energia fornecida. 
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Neste contexto é que se faz necessário estudar as alternativas para um desenvolvimento 

local e integrado, que terá impacto na energia, pois esta encontra-se presente em todos os 

aspectos do consumo individual e coletivo. A elaboração de uma estratégia alternativa, que 

precisa do comprometimento da comunidade carente, do governo, das empresas de energia 

e de outras, como a universidade, implicarão na busca pela satisfação das necessidades 

fundamentais das comunidades carentes, na correção das desigualdades sociais, na 

preservação dos ecossistemas, enfim na busca pela qualidade de vida. 

 

Uma das alternativas pensadas e desenvolvidas neste estudo diz respeito a participação do 

governo e a responsabilidade social da empresa de energia. 

 

O modelo econômico estruturado no Capítulo I procura desenhar os conceitos econômicos 

que estariam por detrás da aplicação de uma tarifa subsidiada. 

 

É bem verdade que a tarifa baixa renda, aplicada pelo governo no intuito de permitir a 

classes com nível de renda mais baixo pagar a despesa com eletricidade teve avanços no 

último ano. Na legislação anterior, a faixa de consumo para obter o desconto na conta 

limitava-se a 120 kWh, sendo necessário a família estar localizada em locais considerados 

como favelas, mocambos, ou cortiços, ou seja, existia uma condição espacial-geográfica 

que para ser contemplado pelo desconto. 
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Hoje, após a lei 10.438, a principal exigência para obter o desconto1 é estar cadastrado em 

um dos programas de pobreza do governo – Bolsa Escola, Auxílio Gás – ou estar 

cadastrado no Cadastro Único das Ações Sociais do Governo Federal, o que significa ter 

renda per capita média de até ½ salário mínimo. 

 

Contudo os percentuais de desconto na tarifa e as faixas de consumo precisam, de certa 

forma, serem mais bem dimensionados levando em consideração as reais necessidades de 

consumo energético das famílias. 

 

O estudo de caso da Maré revelou uma média de consumo mensal de 338,16 kWh, 

enquanto que, os dados da Light indicam um consumo médio mensal de 95,88 kWh por 

domicílio para esta mesma região. Uma residência que consome 95,88kw estando dentro 

dos pré-requisitos da tarifa baixa renda pagará um valor de R$ 17,71 referente a despesa 

com eletricidade, o que corresponderia a 3 % da renda média encontrada para a 

comunidade. Entretanto o consumo real, apontado pelo estudo de caso, teria um valor de 

R$136,00 - não sendo atendido pelo desconto da tarifa baixa renda, e implicando em 21% 

do total do orçamento familiar comprometido com a despesa de eletricidade. Talvez, a 

diferença entre a média de consumo da Light e a média do consumo do estudo de caso seja 

um indicativo do quanto que as famílias da Maré podem arcar com a despesa de 

eletricidade. 

 

                                                 
1 As famílias que consomem até 80 kWh já estão automaticamente incluídas no programa da tarifa baixa 
renda. 
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Assumindo a hipótese de que o indivíduo gasta toda a sua renda com uma cesta de bens, de 

acordo com o IBGE, o peso da despesa com eletricidade, para famílias que se encontram na 

faixa salarial de 1 a 8 salários mínimos fica em torno de 7,45%. Esse percentual 

corresponde à bem menos do real percentual do orçamento que seria gasto com a conta de 

eletricidade, estando o consumidor carente com o seu consumo normalizado. Importante 

ressaltar que para as famílias com rendas inferiores qualquer tipo de gasto terá um efeito 

maior sobre a queda da renda, uma vez que a família possui uma renda menor. A 

observação figura 49 mostra o peso da despesa com eletricidade para o Rio de Janeiro e 

Brasil. 

Fonte: IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
Figura 49 
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Para combater as perdas informais sem gerar exclusão energética também seria necessária a 

implantação de uma alternativa tecnológica que minimizasse o peso do chuveiro elétrico, 

visto no estudo de caso como um dos grandes vilões do consumo – no balanço energético 

familiar. Conforme foi visto no Capítulo IV, na figura 32 o chuveiro, para esta comunidade, 

é responsável por 24% do consumo médio da eletricidade dos domicílios. 

 

A introdução de uma nova tecnologia, que minimizasse esse percentual referente ao 

chuveiro, além de representar um reequilíbrio nas contas da empresa de energia, também 

traria um ganho de bem-estar para toda a sociedade. 

 

Uma sugestão para se alcançar tal objetivo seria a implantação de aquecedores solares. 

Utilizando equipamentos simples e técnicas já conhecidas, é possível se obter água quente 

para tomar banho e até para realizar as tarefas domésticas de limpeza. 

 

Outro uso final que precisa ser analisado é a iluminação. Na Maré, 60% das lâmpadas são 

incandescentes. A simples troca de lâmpadas já contribuiria para baixar a média de 

consumo domiciliar da região. 

 

No entanto, para que os benefícios decorrentes dos programas de troca de aparelhos e da 

tarifa subsidiada, sejam um processo continuado, é necessário a mobilização da 

comunidade. 
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A criação de um núcleo responsável pela conscientização do uso racional e eficiente de 

energia, que esteja a par das necessidades energéticas das comunidades, funcionando 

também como ouvidoria, é outra sugestão ao combate a exclusão energética. 

 

O núcleo ativo conscientizaria e incentivaria a comunidade a utilizar eficientemente a 

energia elétrica, e poderia ser auto-sustentável se a cada queda decorrente do trabalho 

desenvolvido pelo núcleo fosse revertido em benefícios para comunidade. 

 

Um percentual advindo da queda do custo da empresa com as perdas informais poderia 

reverter-se em auxílio financeiro para as pessoas envolvidas no núcleo ativo e em melhorias 

para a comunidade. 

 

A importância do papel da empresa de energia, no caso a concessionária, através da 

responsabilidade social é fundamental para a implementação e desenvolvimento dos 

projetos. A parceria empresa e comunidade traria grandes mudanças e benefícios, tanto para 

a empresa, que teria a minimização de seus custos, como para a comunidade que se 

integraria no contexto urbano deixando de consumir energia clandestinamente e sem 

limitações ao conforto da família. 

 

Por fim, a perspectiva adotada neste trabalho, atenta para a necessidade de profundas 

mudanças sócio econômicas que libertem o país da presença das desigualdades, da exclusão 

social e energética, da degradação ambiental, procura mostrar um futuro repleto de 

possibilidades alternativas e potenciais inexplorados; o importante é trabalhar em conjunto, 

para se alcançar esse futuro, discutindo alternativas que estejam dentro das reais e 
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necessárias aspirações de toda a sociedade, sem privilégios para poucos ou jogos de 

interesses, que enfim, representem um estímulo concreto às escolhas de novos estilos de 

desenvolvimento. 
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ANEXO 1 

 

 
Quantida

de Eletrodomésticos Quanto tempo o aparelho 
fica ligado? (em hora/min) 

Ano de 
Aquisição 

 Aparelho de som (com cd 
player) 

  

 Aparelho de som portátil   
 Rádio relógio   
 TV em cores - 14   
 TV em cores - 18"   
 TV em cores - 20"   
 TV em cores - 29"   
 TV portátil   
 Vídeo cassete   
 Vídeo game   
 Aparelho DVD   
 Enceradeira   
 Ferro elétrico    
 Secadora de roupa    
 Lavadora de roupas   
 Aspirador de pó   
 Ar condicionado 7.500 BTU   
 Ar condicionado 10.000 BTU   

 Ar Condicionado 12.OOO 
BTU 

  

 Ar Condicionado 15.OOO 
BTU 

  

 Ar Condicionado 18.OOO 
BTU 

  

 Ventilador de teto   
 Ventilador pequeno.   
 Circulador de ar   
 Secador de cabelos pequeno.   
 Microcomputador   
 Monitor colorido   
 Impressora   
 Aparelho de Fax   
 Secretária eletrônica   
 Scanner   

 Lâmpada fluoresc. compacta - 
11 W 

  

 

Questionário sobre Consumo de Energia Elétrica na 
região da Maré 
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Continuação Questionário 

 Lâmpada fluoresc. compacta - 
15 W 

  

 Lâmpada fluoresc. compacta - 
23 W 

  

 Lâmpada incandesc. - 40 W   
 Lâmpada incandesc. - 60 W   
 Lâmpada incandesc. - 100 W   
 Bomba d'água    
 Máquina de costura   
 Chuveiro elétrico   
 Cafeteira elétrica   
 Forno à resistência pq   
 Forno microondas   
 Freezer vert./horiz   
 Geladeira 1 porta   
 Geladeira 2 portas   
 Lavadora de louças   
 Torradeira   
 
Característica sócio-econômicas do domicílio 
 
Quantas pessoas residem em sua casa? _______ 
Qual a idade do chefe da família? ___________ 
Qual a renda mensal de sua família? _________ 
 
Qual o grau de instrução do chefe da família? 
(   ) 1º grau completo (   ) 1º grau incompleto 
(   ) 2º grau completo (   ) 2º grau incompleto 
(   ) 3º grau completo (   ) 3º grau incompleto 
(   ) sem instrução 
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ANEXO 2 

 
Determinação da Amostra 
 
A pesquisa piloto realizada com 15 questionários indicou através da fórmula para definição 
do espaço amostral um número de 69,51 questionários. Foram levantados, então, 70 
questionários. O erro utilizado foi de 10%. 
 
Z= t2 x S2 
      ε2 x X2 
 
onde: 
 
Z= número de questionários da amostra 
t2= estatística t-student 
S2 = desvio padrão 
ε = erro 
X2= média 
 
 
3,136 x 1064,40136            = 3337,95    = 69,51 
0,01 x 4802,49                        48,02 
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ANEXO 3 
 
A tabela abaixo mostra a metodologia empregada na construção dos principais indicadores 
utilizados no estudo. 
 
 

 Nome  Função Elaboração 
1 Freqüência dos Aparelhos 

(tabela 14) 
Apresenta a 
distribuição dos 
aparelhos para a 
comunidade 
pesquisada 

Total de cada aparelho 
 Número total de 

questionários pesquisados 

2 Média de consumo do 
complexo da Maré (tabela 
10) 

Mostra, em kWh, 
uma estimativa de 
quanto é consumido 
em média pelo 
Complexo da Maré 

Soma do consumo das 
residência 

Número total de 
questionários pesquisado 

3 Distribuição de Consumo 
Médio das Residências por 
Uso Final (figura 32) 
 

Mostrar a média 
percentual de 
consumo da 
comunidade por uso 
final 
 

Soma do cons. de cada 
categoria 

soma do consumo total da 
amostra 

4 Consumo Médio de Energia 
por uso final – residência 
hipotética. (figura 33) 

Mostra, o percentual 
de consumo de uma 
residência hipotética 
que tivesse consumo 
em todas as 
categorias. 

Média da categoria 
Soma das médias 

 Consumo Médio de energia 
- por uso final, (residência 
que apresenta consumo em 
todas as categorias, figura 
34). Lembrando que não 
possui representatividade 
estatística 

Apresenta, em kWh, 
o consumo de cada 
categoria das 
residências que 
possuem consumo 
na categoria 
analisada. 
 

Soma do cons. de cada 
categoria 

Quantidade de residências 
que possuem consumo na 

categoria 
 

 Distribuição do Consumo 
Médio de Energia por uso 
final – Residência 
Hipotética (figura 35, refere-
se a distribuição percentual 
da figura 34).  

Mostra a média 
percentual de 
consumo das 
categorias de uma 
residência hipotética 
que tivesse consumo 
em todas as 
categorias 

Média da categoria 
Soma das médias 
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Continuação Metodologia 
Diferencial do 
consumo por 
finalidade de 
uso em relação a 
média (figura 
36) 

Mostra o diferencial 
percentual das 
categorias em relação 
a média total das 
categorias 

Média da categoria 
Média total das categorias 

Consumo per 
Capita (tabela 
10) 

Quanto cada 
residente consome 
em média de 
eletricidade 

Consumo total da residência  
Número de moradores da 

residência 
 
 

Índice de Posse 
 

Mostrar a difusão dos 
aparelhos na 
comunidade 

Total da qtd do apar. na 
amostra 

Número total de 
questionários pesquisados 

 

 


