
Uso do Coeficiente de Gini e da Curva de Lorenz para analisar a desigualdade 

de energia elétrica residencial nas regiões do Brasil  

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar a desigualdade do consumo de energia 

elétrica residencial no Brasil e nas suas cinco regiões. O método utilizado para 

demonstrar a proporção dessa desigualdade foi o Coeficiente de Gini e as Curvas de 

Lorenz. Normalmente utilizados para a análise de renda, esses métodos também 

podem ser adaptados para outras variáveis, nesse caso, o consumo de energia 

elétrica. A base de dados consultada para adquirir essas informações foi o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística através da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

de 2008-2009. Foram utilizados os dados referentes ao consumo mensal de energia 

domiciliar. Esses foram tratados pelo software IBM SPSS para que pudessem ser 

estudados e separados por região. Também foi demonstrado neste trabalho uma 

relação percentual entre a quantidade de residências responsáveis pela maioria do 

consumo energético do país. Os resultados mostram que 50% da energia elétrica 

produzida no Brasil é consumida por 20% dos domicílios mais ricos e que há pouca 

variação desse dado entre as regiões brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

Um dos principais problemas que afetam a população atualmente é a falta ou 

precariedade de energia elétrica em localidades pobres. Dá-se o nome de pobreza 

energética a escassez de fontes energéticas para suprir as necessidades humanas 

(GONZÁLEZ-EGUINO, 2015). As comunidades que não têm acesso à energia 

elétrica não podem oferecer serviços básicos para o desenvolvimento e capacitação 

de sua população, o que atrapalha o desenvolvimento econômico e o crescimento 

igualitário entre os países. A pobreza energética aumenta ainda mais a 

desigualdade entre ricos e pobres, uma vez que uma parcela da população 

demanda uma grande quantidade de energia e outra vive sem acesso à eletricidade 

(BAZILIAN et al., 2011). 

Uma forma de se visualizar a desigualdade seja pela renda ou pelo consumo 

energético é através de medidores de desigualdade como o coeficiente de Gini e as 

curvas de Lorenz. Esta última é uma representação gráfica construída marcando-se 

os pontos das coordenadas em porcentagem acumulada da população e em 

porcentagem acumulada da renda (MALAKAR; MISHRA; PATWARDHAN, 2017). O 

coeficiente de Gini é o valor dado para a área entre a curva de Lorenz e uma reta 

que simboliza a divisão perfeita de renda pela população. O coeficiente de Gini varia 

de 0 à 1 de forma que 0 representa um país totalmente igualitário e 1 representa um 

país totalmente desigual. 

Diante do que foi exposto o presente trabalho tem por objetivo estudar a 

pobreza energética no Brasil através da análise da desigualdade no consumo de 

energia elétrica residencial de suas regiões. Os métodos utilizados para demonstrar 

as parcelas da desigualdade são o coeficiente de Gini para energia elétrica e o 

gráfico com as curvas de Lorenz. 

 

Métodos 

A base de dados utilizada nesta pesquisa foi o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) através da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) de 2008-2009. Os dados da POF foram inseridos pelo software IBM SPSS, 

onde puderam ser interpretados para a construção do coeficiente de Gini e demais 

gráficos que estão apresentados neste trabalho. Para essa pesquisa foi utilizado o 

quadro de informações referentes à quantidade de energia elétrica consumida no 



mês pela residência. Dividiu-se o conjunto de dados referentes a todo o país em 

conjuntos menores referentes apenas às regiões, para serem estudadas 

separadamente.  

As curvas de Lorenz foram traçadas através da relação entre a quantidade de 

domicílios e a quantidade total de quilowatt (kW) consumidos por eles (JACOBSON; 

MILMAN; KAMMEN, 2005). O valor do coeficiente de Gini é encontrado a partir da 

Equação 1: 

𝐺𝑒 = 1 −∑(𝑌1+𝑖 + 𝑌𝑖) (𝑋1+𝑖 − 𝑋𝑖) 
(1) 

 
Em que: 

Ge: Coeficiente de Gini de Energia Elétrica 

Y:   Consumo de Eletricidade Acumulada 

X:   Número de Domicílios Acumulado 

 i:    Posição dos Domicílios ou do Consumo Elétrico  

 
Resultados 

A Figura 1 apresenta o coeficiente de Gini e as curvas de Lorenz do Brasil e 

de suas cinco regiões. Em uma sociedade ideal, 50% da energia elétrica deveria ser 

consumido por 50% das residências, como acontece com a reta que parte do ponto 

(0,0). Porém quando se observa a curva de Lorenz do Brasil, vê-se que 50% do 

consumo de eletricidade equivale a uma parcela de 80% de residências, 

aproximadamente. 

 

Figura 1: Curva de Lorenz do Brasil e regiões. 



Considerando-se que metade da energia elétrica é utilizada por uma parcela 

de 80% da população, significa dizer, então, que os outros 50% da energia que o 

Brasil consume vão para uma parcela de 20% das residências. Logo, existe uma 

pequena parcela de domicílios brasileiros que demandam a mesma quantidade de 

energia que uma parcela muito maior. 

A Figura 1 mostra que as curvas de Lorenz são diferentes de região para 

região. Nenhuma das curvas mostra uma parcela de consumo próxima ao ideal, mas 

é notável que algumas regiões conseguem alcançar distribuições menos desiguais 

que outras. Observa-se que o Centro-Oeste é a região com menor desigualdade de 

consumo, enquanto o Norte é a região com maior desigualdade. Não por acaso 

essas duas regiões se diferenciam pelo Produto Interno Bruto (PIB), sendo o Centro-

Oeste, possuidor  de um dos maiores PIBs do Brasil, enquanto o Norte possui um 

dos menores. A distribuição de energia e a distribuição de renda estão associadas 

ao fato de estarem concentradas nas mãos de poucas pessoas. 

Para analisar com mais detalhes o consumo das parcelas das residências, a 

Figura 2 apresenta o consumo de energia elétrica de cada 20% dos domicílios. No 

eixo das ordenadas da Figura 2 é apresentada a porcentagem das residências, e 

cada faixa de 20% corresponde a uma quantidade em kW de energia consumida. Os 

20% das residências mais pobres são demonstrados na base da figura, e o topo 

demonstra os 20% mais ricos. A quantidade de kW demandada por essa parcela 

será demonstrada na Figura 2 em porcentagem. 

 

 

Figura 2: Parcela de energia consumida por parcela da domicílios.  



 Como exposto anteriormente, os 20% de residências mais ricas consomem 

próximo de 50% de energia (48,2%). Os outros 80% são divididos em parcelas de 

20%. Nota-se que as duas parcelas anteriores, que seriam uma classe média tem 

um consumo de 22% e 15%, respectivamente. Enquanto as parcelas da base da 

Figura 2 consomem 10% e a mais pobre consome 4,8% de energia. Significa dizer 

que um quinto das residências brasileiras consome menos de 5% da energia 

nacional.  

 
Discussão 

 Com base no estudo realizado, foi possível observar que os domicílios 

brasileiros apresentam um consumo desigual de energia elétrica. Essa desigualdade 

é mantida para todas as regiões do Brasil uma vez que todas elas apresentam um 

consumo de 50% de energia para uma parcela de 70% a 85% dos domicílios 

brasileiros. 

Estudos de pobreza energética como esse devem ser estimulados visando 

detectar as localidades mais carentes nas regiões brasileiras. Dessa forma será 

possível modificar a proporção de consumo mostrada na curva de Lorenz deste 

trabalho. O estudo do consumo de cada 20% da população mostra uma outra forma 

de se visualizar o nível que se encontra a pobreza energética no Brasil. Se em uma 

ponta temos uma parcela da população com um consumo de 48,2% de energia, e na 

outra a mesma parcela de domicílios consomem apenas 4,8%, significa dizer que o 

país tem problemas sérios de desigualdade em diversas áreas, e o consumo 

energético é apenas uma delas.  
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