
EM MAIO, MENOR CRESCIMENTO DO ANO NO CONSUMO DE ELETRICIDADE 

URL: http://www.epe.gov.br | Escritório Central: Av. Rio Branco, n.º 01 – 11º Andar — CEP 20090-003 - Rio de Janeiro – RJ 

Ano VII   : :   Número 81 : :   Junho de 2014  

C O N S U M O  D E  E N E RG I A  NA  R E D E  C A I U  4 , 3 %  
O consumo de eletricidade nas 

indústrias totalizou 14.900 GWh em 

maio, representando retração de 

4,3% ante igual mês de 2013. Na 

série dessazonalizada, observou-se 

recuo de 1,3% em relação a abril. 

 O valor apurado nesse mês é o 

menor registrado desde 2009 para o 

consumo de energia das indústrias 

nos meses de maio. Naquela 

oportunidade eram fortes os efeitos 

da crise econômica mundial que 

eclodira em final de 2008. Agora, o 

consumo de energia reflete dois 

efeitos: redução da produção em 

alguns setores, notadamente 

eletrointensivos e voltados ao 

mercado externo (ver, a propósito, 

matéria na página 3), e aumento da 

autoprodução, com redução da 

demanda à rede. 

 Em termos regionais, houve 

crescimento apenas no Norte e no 

Centro-Oeste. No primeiro caso, 

destaque-se o efeito da retomada de 

carga na metalurgia de ferroligas, no 

Pará. No Centro-Oeste, o aumento 

d o  c o n s u m o  n a  re d e  f o i 

relativamente menor, devido à 

entrada em operação da unidade de 

geração própria no setor de papel e 

celulose, o que reduziu o requisito 

dessa indústria à rede. 

 A redução da atividade em 

setores eletrointensivos, como 

metalurgia, permanece influindo 

negativamente no consumo de 

energia. De acordo com a ABAL, a 

produção brasileira de alumínio em 

maio foi 26,4% menor do que em 

maio de 2013, recuo ainda maior do 

que a retração média registrada nos 

quatro primeiros meses do ano. No 

Pará, o patamar da produção de 

alumínio parece ter estabilizado, 

ainda que em nível baixo. Contudo, 

no Maranhão observou-se retração 

de 54% no consumo industrial do 

estado, com reflexo na estatística de 

toda a região Nordeste. Excluído o 

consumo do Maranhão, a demanda 

industrial de energia nessa região 

cresceu 3,2% em maio. 

 Não só nesses estados o 

segmento de metalurgia evidencia 

retração de atividade. De fato, houve 

queda do consumo de energia no 

segmento como um todo, afetando 

as estatísticas do consumo 

industrial em São Paulo (-5,6%) e em 

Minas Gerais (-7,8%). 

 Em São Paulo, e também no Rio 

Grande do Sul, o consumo industrial 

de energia  também refletiu retração 

da atividade nos setores automotivo 

e químico. De acordo com a 

ANFAVEA, em maio, a produção de 

veículos leves caiu de 23% e a de 

máquinas agrícolas e rodoviárias, 

10,5%. O consumo de energia nesse 

subsetor caiu cerca de 12% tanto 

em São Paulo quanto no Rio Grande 

do Sul. No setor químico, a retração 

da atividade se refletiu em redução 

no consumo de energia de 8% em 

São Paulo e de 5% no Rio Grande do 

Sul. A menor atividade no setor 

químico trouxe reflexos também no 

consumo industrial de Sergipe, que 

caiu 4,4%, em maio, e do Rio de 

Janeiro, onde a retração foi de 2,2%. 

 De acordo com o Instituto Aço 

Brasil, a produção de aço bruto 

recuou 0,8% em maio. Contudo, isto 

não repercutiu significativamente na 

demanda de energia na rede. Mais 

relevante no caso é o efeito da 

autoprodução setorial. No Espírito 

Santo, por exemplo, houve queda de 

5,8% no consumo industrial de 

energia em maio, porém em razão 

da retomada da autoprodução de 

uma siderúrgica local de grande 

porte.■ 

O CONSUMO de eletricidade do país 

cresceu 1,5% em maio de 2014, 

sobre igual mês de 2013, 

totalizando 38.945 gigawatts-hora 

(GWh). É a menor taxa registrada 

neste ano. 

O consumo das famílias e do setor 

de serviços, repetindo o panorama 

dos últimos meses, segue em forte 

expansão (6% e 7,3%, 

respectivamente). O consumo das 

indústrias recuou 4,3%. Além da 

retração na atividade industrial, 

refletido na redução de 5,4% do 

consumo no mercado livre 

(concentradamente industrial), 

também contribuiu para tal 

resultado a recuperação da 

autoprodução no segmento (ver 

matéria abaixo).■ 

I N D Ú S T R I A  

Maio 12 meses

Consumo cativo 28,9 TWh 346,2 TWh

4,2%  4,8% 

Consumo livre 10,1 TWh 125,5 TWh

-5,4%  2,1% 

http://www.epe.gov.br/
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Com lares mais equipados (desde 

o final de 2013, as vendas de 

eletrodomésticos vem crescendo, 

segundo a PMC/IBGE, em torno 

de 9%, no índice acumulado de 

1 2 mes es ) ,  a s  fam í l ias 

consumiram em maio 10.854 

GWh, um aumento de 6% em 

relação a igual mês do ano 

anterior. 

O avanço do consumo residencial 

ocor re  mu i to  na  porção 

setentrional do país. De fato, 

embora detenham apenas 25% 

do consumo residencial nacional, 

as regiões Norte e Nordeste 

responderam por 43% do 

aumento do consumo de energia 

pelas famílias em maio (ver 

gráfico). 

O expressivo crescimento do 

consumo no Norte (+18,4%) 

reflete principalmente as ações de 

recuperação de perdas comerciais 

que vêm sendo realizadas no 

Amazonas, onde o consumo 

cresceu 20%, e no Pará (+29%). 

Nesses mercados foram inseridas 

mais unidades na base de 

consumidores do que em 

qualquer outro mercado do país, 

com taxa de expansão cerca do 

dobro da média nacional, que é 

de 3,5%. 

Na Bahia (+9,3%), maior mercado 

do Nordeste, o consumo médio 

residencial aumentou 5,6%, 

chegando a 109 kWh/mês. Mas o 

maior avanço na região registra-se 

no Maranhão, onde, nos últimos 

12 meses, o consumo médio 

mensal por consumidor passou de 

106 para 115 kWh, um 

crescimento de 8,6%. 

No Sudeste, as estatísticas da 

expansão do consumo seguem 

influenciadas (negativamente) 

pela retirada de condomínios 

residencia is  da base de  

consumidores da classe. Essas 

u n i d a d e s  e s t ã o  a g o r a 

reclassificadas no segmento 

comercial. Esse efeito está muito 

concentrado em São Paulo, onde 

a expansão do consumo 

residencial em maio foi o menor 

do país (apenas 1,8%).■ 

Os estabelecimentos de comércio 

e de serviços consumiram 7.328 

GWh em maio, anotando 

crescimento de 7,3% em relação a 

igual mês de 2013. 

No Sudeste, onde se registrou a 

maior taxa de crescimento entre 

as cinco regiões (+8,7%), o 

resultado se explica, em grande 

medida, pela expansão da base 

de consumidores, espelho da 

reclassificação de condomínios 

residenciais (em São Paulo, o 

consumo comercial cresceu 

10,8% no mês). 

No país como um todo, um dos 

principais fatores a impulsionar o 

consumo da classe tem sido o 

maior uso de equipamentos de 

condicionamento ambiental, que 

foram incorporados de forma 

intensa aos estabelecimentos nos 

últimos 12 meses. 

A expansão de shopping centers é 

outro fator que tem impulsionado 

o consumo. De acordo com dados 

do setor, os shoppings brasileiros 

já têm 65m2 de Área Bruta 

Locável (ABL) para cada 1.000 

habitantes e deve passar para 

71m2/1.000 hab. com as 

inaugurações previstas até 2015, 

o que pode sinalizar continuidade 

no aumento do consumo 

comercial de energia, a despeito 

da desaceleração nos principais 

indicadores relacionados à 

atividade econômica do setor.■ 

Ba ixa  te nsão s egue  com  fo rte c re s ci men to  
E x p a n s ã o  a c u m u l a d a  e m  1 2  m e s e s  s u p e r a  7 %  
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Fonte: COPAM/EPE 

Brasil. Consumo residencial - maio de 2014 (GWh)  

C O M E R C I A L  R E S I D E N C I A L  



Resenha Mensal  do Mercado de Energia  Elétr ica | nº  81  | Junho de 2014  Página 3  

CONSUMO DE ENERGIA E PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL 

Em razão da importância 

da energia elétrica como 

insumo dos processos 

produtivos industriais, o 

consumo industrial de 

eletricidade é comumente 

utilizado como indicador da 

atividade econômica. De 

fato, há uma correlação 

estreita entre a produção 

física da indústria (sem 

ajustes sazonais) e o 

consumo industrial de 

energia elétrica, conforme 

se observa no Gráfico 1. 

Para compreender a 

dinâmica de crescimento 

da produção física e seus 

impactos sobre o consumo 

de energia, recorreu-se aos 

indicadores de produção 

física industrial por 

intensidade do gasto com 

energia elétrica (dados do 

IBGE). Essas séries são 

uma decomposição da 

produção física sob a ótica 

do gasto com energia 

elétrica. 

No Gráfico 2, observa-se 

que a produção física do 

segmento de baixa 

intensidade elétrica tem 

crescido ao longo de 2013 

e 2014. Já nos segmentos 

d e  m é d i a  e  a l t a 

intensidade elétrica, o 

in d ica do r  m os t ra -s e  

estável no período. Esta 

evidência corrobora o que 

tem sido assinalado em 

outras edições desta 

Resenha:  segmentos 

intensivos no uso de 

energia, como metalurgia, 

siderurgia e alumínio, entre 

outros, têm sofrido com a 

e s t a g n a ç ã o  o u 

crescimento modesto da 

demanda mundial de seus 

produtos, influindo no 

consumo industrial total de 

energia. 

Análise mais detalhada da 

produção física por 

s e gm en to  in du s t r ia l 

(Gráfico 3) mostra que, 

mesmo no caso das 

indústrias intensivas no 

uso de eletricidade, 

verificam-se diferentes 

tendências de níveis de 

atividade. Se as indústrias 

com perfil exportador 

a p r e s e n t a m  c e r t a 

estagnação na produção 

física, casos por exemplo 

do segmento de metalurgia 

e  ce lu los e ,  o u t ro s 

s e g m e n t o s  e n e r g o -

intensivos, voltados para o 

m e r c a d o  i n t e r n o , 

apresentam expansão da 

produção física. É o caso 

dos  subsetores  de 

produtos químicos, que 

inclui a indústria de soda-

cloro, e produtos de 

minerais não metálicos, 

que inclui cerâmica e 

cimento. 

Pode-se concluir que  o 

crescimento modesto do 

consumo industrial de 

energia elétrica reflete um 

cenário no qual, de uma 

lado, as indústrias menos 

intensivas no uso de 

energia têm “puxado” a 

produção física e, de outro, 

o  ambiente internacional é 

desfavorável para certos 

s e g m e n t o s  e n e r g o -

intensivos. 

A melhoria do cenário 

externo depende em parte 

do desempenho da 

economia chinesa, que em 

2013 cresceu “apenas” 

7,7%, o mais baixo 

desempenho desde 1999. 

Analistas econômicos 

consideram que esse país 

está  promovendo a 

transição de um modelo 

apoiado em investimentos 

(sobretudo de bancos 

estatais) para outro 

baseado no aquecimento 

do consumo interno, com o 

aumento da renda. O 

desdobramento de tal 

transição deve impactar a 

economia mundial e a 

i n d ú s t r i a  b r a s i l e i r a 

exportadora nos próximos 

anos.■ 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE e IBGE 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE 
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2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %

BRASIL 38.945 38.364 1,5 200.332 191.910 4,4 471.757 453.389 4,1

RESIDENCIAL 10.854 10.241 6,0 56.506 52.295 8,1 129.106 120.705 7,0

INDUSTRIAL 14.900 15.564 -4,3 74.668 75.442 -1,0 183.835 182.899 0,5

COMERCIAL 7.328 6.832 7,3 38.560 35.264 9,3 86.991 81.107 7,3

OUTROS 5.863 5.727 2,4 30.598 28.909 5,8 71.825 68.678 4,6

SISTEMAS ISOLADOS 303 673 -54,9 1.485 3.267 -54,6 4.001 7.971 -49,8

NORTE 2.773 2.442 13,6 13.926 12.038 15,7 33.973 29.343 15,8

NORDESTE 5.978 5.742 4,1 29.838 28.782 3,7 69.950 66.158 5,7

SUDESTE/C.OESTE 23.173 22.894 1,2 118.550 114.235 3,8 280.496 271.707 3,2

SUL 6.719 6.614 1,6 36.533 33.589 8,8 83.336 78.211 6,6

NORTE 2.698 2.454 9,9 12.984 11.953 8,6 31.228 29.079 7,4

RESIDENCIAL 704 595 18,4 3.311 2.864 15,6 7.860 7.012 12,1

INDUSTRIAL 1.259 1.151 9,4 6.140 5.716 7,4 14.601 13.880 5,2

COMERCIAL 385 361 6,7 1.838 1.735 6,0 4.535 4.234 7,1

OUTROS 350 347 0,7 1.695 1.638 3,5 4.233 3.952 7,1

NORDESTE 6.643 6.681 -0,6 33.683 33.437 0,7 80.153 77.623 3,3

RESIDENCIAL 2.149 1.995 7,7 10.730 10.061 6,6 24.633 22.494 9,5

INDUSTRIAL 2.194 2.437 -10,0 11.331 12.004 -5,6 27.975 28.876 -3,1

COMERCIAL 1.108 1.056 5,0 5.595 5.298 5,6 12.947 12.057 7,4

OUTROS 1.192 1.193 -0,1 6.027 6.073 -0,8 14.598 14.196 2,8

SUDESTE 20.005 19.910 0,5 103.169 99.772 3,4 243.480 236.993 2,7

RESIDENCIAL 5.449 5.269 3,4 28.735 27.157 5,8 65.524 62.768 4,4

INDUSTRIAL 7.950 8.454 -6,0 40.040 41.056 -2,5 99.220 100.093 -0,9

COMERCIAL 4.023 3.701 8,7 21.331 19.285 10,6 47.675 44.341 7,5

OUTROS 2.582 2.485 3,9 13.063 12.275 6,4 31.061 29.790 4,3

SUL 6.719 6.614 1,6 36.533 33.589 8,8 83.336 78.211 6,6

RESIDENCIAL 1.663 1.565 6,2 9.314 8.180 13,9 20.804 18.927 9,9

INDUSTRIAL 2.697 2.744 -1,7 13.364 13.011 2,7 32.687 31.352 4,3

COMERCIAL 1.211 1.161 4,3 6.791 6.137 10,7 14.835 13.888 6,8

OUTROS 1.148 1.144 0,4 7.065 6.261 12,8 15.010 14.044 6,9

CENTRO-OESTE 2.880 2.705 6,5 13.963 13.159 6,1 33.560 31.483 6,6

RESIDENCIAL 888 816 8,8 4.416 4.032 9,5 10.286 9.504 8,2

INDUSTRIAL 800 777 2,9 3.794 3.654 3,8 9.352 8.697 7,5

COMERCIAL 601 554 8,5 3.004 2.810 6,9 6.999 6.586 6,3

OUTROS 591 558 6,0 2.748 2.662 3,2 6.923 6.697 3,4

REGIÕES GEOGRÁFICAS

REGIÃO/CLASSE
EM MAIO 12 MESES

CONSUMO TOTAL POR SUBSISTEMA

ATÉ MAIO


