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APRESENTAÇÃO 

Esta nota técnica documenta o estudo de projeção da demanda de energia elétrica 
desenvolvido para o Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017 – PDE 2008-2017. O 
PDE é elaborado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Além do 

planejamento da expansão, essas projeções encontram aplicação também nos estudos do 
planejamento da operação, sob a responsabilidade do Operador Nacional do Sistema – ONS. 
O estudo aqui documentado foi realizado basicamente ao longo do ano de 2007. 

Como suporte para as projeções, a EPE desenvolveu várias e importantes análises, 
envolvendo, entre outros, projeção demográfica, avaliação da conjuntura e revisão de 
cenários econômicos, avaliação do comportamento da demanda, estudos setoriais dos 

grandes consumidores de energia elétrica e avaliação das perspectivas de conservação de 
energia. Dentro de uma perspectiva de longo prazo, estas projeções encontram suporte 
nos estudos desenvolvidos para o Plano Nacional de Energia 2030, também realizados pela 

EPE e disponibilizados na página da Empresa na rede mundial de computadores (internet). 

Em 2007, o consumo total de energia elétrica no Brasil (consumo na rede mais 
autoprodução) cresceu 5,8%, taxa ligeiramente superior ao crescimento da economia (de 

5,4%, conforme dados do IBGE). Esse resultado trouxe implícitos importantes elementos de 
mudanças estruturais na economia nacional, com aumento da eficiência no uso da energia 
elétrica e no uso da energia em geral, em que se destaca a autoprodução de eletricidade, 

através do maior aproveitamento da energia consumida nos processos industriais e dos 
resíduos desses processos. 

A projeção do consumo total de energia elétrica no horizonte decenal capturou essas 

alterações. Nesse contexto, para um crescimento médio do PIB de 5% ao ano, projeta-se 
um crescimento no consumo de eletricidade de 5,5% ao ano, atingindo 706,4 TWh em 2017, 
dos quais 604,2 TWh (85,5%) significarão demanda à rede – a diferença será atendida por 

autoprodução. Em 2007 essa proporção foi de 91,5%. 

A nota técnica está estruturada em 8 capítulos, ao longo dos quais se descrevem as 
metodologias, premissas, critérios e parâmetros básicos considerados. No capítulo 8 são 

consolidados os resultados das projeções. Complementa a nota um apêndice onde se 
encontram as principais premissas assumidas para evolução dos setores industriais 
eletrointensivos. Para maior facilidade dos usuários, incluiu-se ao início da nota a 

reprodução de seu sumário executivo, publicado na página da EPE na internet1 sob a 
referência NOTA TÉCNICA DEN-01/08. 

                                                           
1 <http://www.epe.gov.br> 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ENERGIA E ECONOMIA. O comportamento do consumo de 
energia elétrica guarda, de fato, estreita relação com a evolução do PIB. Essa relação é 
tanto mais forte quanto maior o peso do segmento industrial, tanto na economia quanto no 

consumo de eletricidade. À relação entre o consumo de energia e o PIB dá-se o nome de 
intensidade elétrica do PIB. A relação entre o crescimento do consumo de energia elétrica 
e o crescimento da economia costuma-se denominar elasticidade-renda da demanda de 

eletricidade. 

Contudo, na medida do desenvolvimento de um país, renda e produtividade tendem a 
crescer. Assim, apesar de um consumo per capita de energia mais elevado, pode-se 

perceber uma tendência de ser mais baixa a intensidade e de a elasticidade-renda se 
aproximar da unidade. 
 

Elaboração EPE, com base em dados do FMI e da IEA.
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Historicamente, a elasticidade-renda do consumo de energia elétrica no Brasil foi elevada. 
Entre 1970 e 2005, observou-se o valor médio de 1,67, com o máximo de 3,75 nos anos 80 
do século passado, quando entraram em operação grandes projetos industriais 

eletrointensivos, incentivou-se a eletrotermia e houve recessão. 

Mas, a tendência é este parâmetro apresentar evolução decrescente. Isto é, para um 
mesmo crescimento do PIB, o crescimento do consumo de eletricidade tende a ser 

proporcionalmente menor. 

Com efeito, nos anos 90, a elasticidade foi de 1,62 e nos primeiros cinco anos desta década 
(2000-2005) foi de 1,03. A evolução recente do consumo de energia reforça esta tendência 

ainda que a elasticidade nos últimos quatro anos (2003-2007) tenha sido ligeiramente 
maior (de 1,07). Sugere, ainda, que mudanças estruturais importantes possam estar em 
curso na economia brasileira. 

O comportamento recente do consumo de energia elétrica vis-à-vis o crescimento da 
economia desautoriza, portanto, que se projete o consumo futuro de energia com base 
exclusivamente nas relações historicamente observadas. 

Fonte: EPE (consumo) e IBGE (PIB) 

MUDANÇAS ESTRUTURAIS. Para avaliar as possíveis mudanças estruturais em curso, 
convém analisar o complexo efeito da economia sobre o consumo de energia elétrica. 

Nesse sentido, é útil a consideração de três fatores, a que os economistas costumam 
chamar de: i) efeito atividade; ii) efeito estrutura e iii) efeito intensidade ou conteúdo. 

Efeito atividade. A análise do comportamento do consumo de energia elétrica vis-à-vis a 

evolução do PIB revela que existe uma componente inercial que se, por um lado, sustenta 
o crescimento da demanda por eletricidade em períodos de recessão ou de expansão 
econômica modesta (excetuando-se, naturalmente, períodos de racionamento), por outro 

limita esse crescimento em face de taxas de expansão do PIB mais elevadas. Essa 
constatação é corroborada pela avaliação da dinâmica verificada nos últimos 20 anos e 
sugere que, em cenários de crescimento econômico mais acelerado, a relação entre as 

taxas de expansão do consumo e as do PIB deverá ser relativamente menor e decrescente. 
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Elaboração própria a partir de dados da EPE e do IBGE. 

Efeito estrutura. Um segundo efeito que pode estar contribuindo para a queda da 
elasticidade do consumo de energia é o crescimento mais acelerado da produção física de 
produtos de mais baixa intensidade elétrica, isto é, que demandam relativamente menor 

quantidade de energia para serem produzidos. Conforme dados do IBGE, isto tem se 
verificado especialmente a partir de 2003. 

Elaboração própria a partir de dados  do IBGE. 

Efeito conteúdo. O terceiro efeito diz respeito ao consumo específico de energia elétrica 
demandado pela produção industrial e está diretamente relacionado ao aumento da 
eficiência no uso final da energia. Menor consumo específico significa objetivamente 

menor consumo de energia para uma mesma produção. De acordo com dados do Balanço 
Energético Nacional, editado anualmente pela EPE, diversos setores industriais 
experimentaram redução no seu consumo específico de energia, entre os quais se 

destacam o setor de cimento, de papel e celulose e de não ferrosos. 
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Comércio exterior. Outro aspecto relevante é a dinâmica do comércio exterior brasileiro. 
No passado recente, antes do atual período de crescimento que se iniciou em 2003, o 

crescimento da economia se apoiava fortemente nas exportações e, nelas, havia 
naturalmente uma energia intrinsecamente incorporada. Agora, o crescimento se explica 
pelo aumento do consumo das famílias, o qual, em parte tem sido atendido com 

importações (e nelas há também uma energia intrinsecamente incorporada, só que, agora, 
aliviando pressão sobre a demanda doméstica de energia). 

Apenas como exemplo, tome-se o ano 2000, o último, antes da atual fase, em que houve 

maior crescimento da economia. A evolução do PIB entre o 4º trimestre de 1999 e o 3º 
trimestre de 2000 acumulou crescimento de 4,6% no período, o que indica uma taxa média 
de crescimento trimestral de 1,13% (trimestre contra trimestre anterior). Entre o 4º 

trimestre de 2006 e o 3º trimestre de 2007, a expansão acumulada do PIB foi de 5,6%, taxa 
média trimestral de 1,37%, portanto numericamente comparáveis. 

Esse indicador agregado de crescimento poderia fazer supor que agora, em 2008, a 

economia do País provoque a mesma pressão (ou até maior) sobre a demanda de energia 
elétrica que se sentiu em 2001, quando houve inclusive racionamento. Isso, contudo, não 
ocorre. Vejam-se as estatísticas do IBGE sobre o crescimento da economia apresentadas na 

tabela a seguir. 

Taxas de Crescimento de Agregados Macroeconômicos Selecionados 
(base: séries dessazonalizadas; trimestre contra trimestre anterior) 

Consumo das Famílias Exportações Importações 
Período 

1999/2000 2006/2007 1999/2000 2006/2007 1999/2000 2006/2007 

IV T 3,4% 4,8% 20,0% 5,5% - 8,3% 23,1% 

I T 3,0% 5,8% 19,1% 5,7% 3,2% 19,1% 

II T 4,3% 5,8% 12,4% 13,3% 7,3% 18,7% 

III T 4,8% 6,1% 19,9% 1,7% 19,5% 21,0% 

IV T 4,0% 8,6% 1,6% 6,3% 13,5% 23,4% 

Fonte: IBGE (extraída do site do Banco Central) 
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Pode-se perceber que são situações qualitativamente diferentes. No ano 2000, a pressão 
sobre a demanda de energia elétrica era maior porque, além do consumo doméstico, as 
exportações exercem também pressão sobre a demanda de energia. Em 2007, ao contrário, 

a pressão é menor, porque uma parte dessa demanda é intrinsecamente atendida pelas 
importações. 

O crescimento econômico atual não tem as mesmas características de crescimentos 

anteriores e exerce menor pressão sobre a demanda de energia elétrica. Isto significa que, 
diferentemente do que ocorria no passado, a sustentação do crescimento do PIB não 
significará necessariamente aumento do consumo de energia acima do previsto. 

PRINCIPAIS PREMISSAS. Entre as diversas premissas em que se apóiam as projeções da 
demanda de energia elétrica para o Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017 
destacam-se: 

Crescimento econômico. As projeções da demanda consideram o cenário de crescimento 
sustentado do PIB à taxa média de 5% ao ano ao longo do horizonte decenal. É uma taxa 
substancialmente mais elevada que a média dos últimos anos. É também mais elevada que 

as expectativas do mercado, de crescimento em torno de 4,4% ao ano até 2011, conforme 
divulgado regularmente pelo Banco Central do Brasil. Além disso, ao contrário do que 
ocorreu nos últimos dez anos, o cenário adotado pressupõe o crescimento nacional superior 

ao crescimento médio mundial. 

Fonte: IBGE (estatísticas do PIB); IEA (PIB mundial, estatísticas e previsões) 
Obs.: (1) As previsões do PIB Brasil são da EPE; (2) No gráfico, as barras 
hachuradas correspondem a previsões. 

Crescimento demográfico. As premissas de crescimento demográfico estão compatíveis 
com as recentes reavaliações do IBGE, que estimou, para 2007, uma população de 184 

milhões de brasileiros. Até 2012, o contingente populacional aumenta de 10 milhões de 
pessoas, comparável à população atual da Portugal. Entre 2007 e 2017, o crescimento 
considerado foi de 20,5 milhões de pessoas, equivalente à população atual da Austrália. 
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Premissas setoriais. Setores industriais eletrointensivos respondem, se tomados em 
conjunto, por mais de 41% da demanda industrial de energia elétrica. Além disso, a carga 
de novos projetos de grande porte pode introduzir alterações não modeláveis na trajetória 

de evolução da demanda. Assim sendo, para esses setores são estabelecidas premissas 
específicas, que dizem respeito principalmente à evolução de sua capacidade instalada. 
Para efeito das previsões da demanda de eletricidade para o período 2008-2017 as 

premissas consideradas são as resumidas na tabela a seguir. 

Evolução da capacidade instalada de setores industriais selecionados (106 t) 

Discriminação  2008 2017 ∆∆∆∆% a.a. 

Alumínio Bauxita 27,2 50,4 7,1 

 Alumina 7,9 15,3 7,6 

 Alumínio primário 1,7 2,1 2,4 

Metalurgia Siderurgia (1) 43,3 85,7 7,9 

 Pelotização 50,5 80,0 5,2 

 Ferroligas 1,4 2,0 4,0 

 Cobre 0,6 2,0 14,3 

Química e Soda 1,6 2,6 5,5 

petroquímica Cloro 1,5 2,3 4,9 

 Pólos petroquímicos 3,7 7,1 7,5 

Papel e celulose Celulose 12,1 25,7 8,7 

 PAR (3) 0,5 1,1 9,2 

 Papel 10,5 19,0 6,8 

Cimento (4)  45,0 81,0 6,7 

(1) aço bruto     
(2) eteno     
(3) pasta mecânica de alto rendimento    
(4) produção      
Fonte: Elaboração própria 

Autoprodução. As premissas consideraram significativo aumento da autoprodução de 
energia elétrica, seja pelo maior aproveitamento de resíduos industriais, seja pela 
instalação de sistemas de cogeração. O aumento da autoprodução reduz a solicitação da 

rede. Essas premissas se apóiam em pesquisa junto às principais entidades representativas 
da indústria. Apurou-se, por exemplo, que, apenas nos segmentos eletrointensivos 
discriminados anteriormente, haverá expansão, nos próximos 10 anos, de 36 TWh na 

autoprodução de apenas três segmentos: siderurgia (17 TWh), papel e celulose (15 TWh) e 
petroquímica (4 TWh). Além desses, outros setores industriais deverão também expandir a 
autoprodução, com destaque para a indústria sucroalcooleira (10 TWh), que será capaz, 

inclusive, de gerar excedentes de energia para a rede. 
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A autoprodução de energia elétrica deverá crescer, em média, à taxa de 11,2% ao ano, 
índice superior ao registrado historicamente (8% ao ano), conforme indicado na tabela a 
seguir. 

Autoprodução de energia elétrica na indústria (TWh) 

 2007 2012 2017 

Indústria eletrointensiva 18,3 32,9 54,0 

Outras indústrias 17,1 30,9 48,3 

TOTAL 35,4 63,8 102,3 

Fonte: Elaboração própria 

PROJEÇÕES DA DEMANDA 

Consumo total. As projeções da demanda de energia elétrica para o Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2008-2017 captam as alterações estruturais evidenciadas na evolução 

recente do consumo de eletricidade e da economia brasileira. Além disso, consideram a 
integração de Rondônia e de Rio Branco (2008) e de Manaus e do Amapá (2012) ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN). Para a expansão sustentada do PIB de 5% ao ano em média e 

para o crescimento populacional de 20,5 milhões de pessoas, definidos como premissas, 
projeta-se, para 2017, o consumo total de eletricidade crescendo em média a 5,5% ao ano. 
A elasticidade-renda resultante é, então, de 1,10. Em 2017, o consumo total deverá 

ultrapassar 706 TWh, sendo 604 TWh (85,5%) supridos na rede do sistema elétrico nacional 
e o restante por meio da autoprodução. Com a integração de Rondônia e Manaus, os 
sistemas isolados que hoje constituem 2,1% do consumo na rede, reduzirão sua 

participação para 0,3%. A tabela a seguir resume os valores das projeções, destacando-se 
que, em 2008, o consumo na rede deverá superar 396 TWh, anotando crescimento de 5,1% 
sobre 2007. 

Brasil. Projeção da Demanda de Energia Elétrica. Consumo (TWh)    

 2007 2008 2012 2017 
∆∆∆∆% a.a. 

2007-17 

Sistemas isolados 7,8 8,5 0,5 1,6 -14,9 1 

Sistema interligado 369,4 387,9 479,9 602,6 5,0 1 

Consumo na rede 377,2 396,5 480,4 604,2 4,8 

Autoprodução 35,4 38,6 63,8 102,3 11,2 

CONSUMO TOTAL 412,6 435,1 544,2 706,4 5,5 

% autoprodução 8,6% 8,9% 11,7% 14,5%  

(1) desconsiderando as interligações previstas (Rondônia-Rio Branco, ao final 
de 2008 e Manaus-Amapá, em 2012), o consumo nos sistemas isolados cresce 
à taxa média de 8,4% ao ano e o sistema interligado a 4,7% ao ano. 
Elaboração própria 
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Consumo por classe. Nessas projeções, o consumo residencial cresce à taxa média de 5,3% 
ao ano ao longo do horizonte decenal, impulsionado pelo aumento da renda e pela 
ampliação na universalização do acesso ao serviço, a despeito das considerações quanto à 

maior penetração de equipamentos eletrodomésticos mais eficientes. Como resultado, o 
consumo médio mensal por consumidor residencial chegará a 185 kWh, em 2017, valor 
apenas 3% superior ao recorde de 180 kWh observado antes do racionamento de 2001. 

Prevê-se que o segmento “comércio e serviços” mantenha elevadas taxas de crescimento 
do consumo de eletricidade. A projeção é de expansão de 7% ao ano, em média, elevando 
a participação da classe no consumo na rede dos atuais 16% para 19% em 2017. 

Como conseqüência do crescimento da autoprodução, o consumo industrial de eletricidade 
na rede cresce em ritmo relativamente menor: 3,8% ao ano, em média, ao longo do 
horizonte. Mas, se considerada a autoprodução, o consumo total da indústria expande-se a 

5,4% ao ano. 

Regionalização. As taxas de crescimento do consumo em cada subsistema são 
naturalmente influenciadas pelas interligações previstas. Rondônia e Rio Branco se 

integram ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste e Manaus e Amapá ao subsistema Norte. 
Nessas condições, a repartição do consumo pelos subsistemas evolui ao longo do horizonte 
decenal como apresentado na tabela a seguir. 

 

Brasil. Projeção da Demanda de Energia Elétrica. 

Repartição regional do consumo na rede    

 ∆∆∆∆% ao ano    Repartição (%) 

 2007-2017 2007 2017 

Sistemas isolados -14,9 2,1 0,3 

Sistema interligado 5,0 97,9 99,7 

Norte 8,1 6,8 9,3 

Nordeste 5,0 13,9 14,1 

Sudeste/Centro-Oeste 4,8 60,2 60,1 

Sul 4,3 17,1 16,3 

Elaboração própria 

Requisitos do sistema. A partir da projeção do consumo na rede do SIN, compõe-se o que 
se convencionou chamar de requisitos do sistema. Compreendem, além do consumo na 

rede, as perdas totais (perdas técnicas e comerciais, uma vez que a base da projeção do 
consumo é o faturamento das concessionárias). Os requisitos do sistema definem a 
necessidade de geração e, portanto, a necessidade de expansão da capacidade instalada. 

Considerando um cenário de progressiva redução das perdas totais (hoje correspondem a 
16,2% dos requisitos; projeta-se redução para 14,9%), a projeção é de que o acréscimo 
médio anual nos requisitos de energia do SIN seja de 2.800 MWmédio, entre 2007 e 2012, e 

de 3.050 MWmédio, entre 2012 e 2017. 
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Para 2008, estima-se que os requisitos somem 52.833 MWmédio, acréscimo de 2.513 
MWmédio (5,0%) sobre 2007. 

A esses montantes de energia corresponde uma necessidade de expansão média anual da 

capacidade instalada entre 3.500 e 4.800 MW, no período 2007-2012. O mesmo raciocínio 
aplicado ao período 2012-2017 indica uma necessidade anual de expansão da capacidade 
instalada entre 4.000 e 5.200 MW. 

Observe-se que esses limites definem situações extremas. O mais baixo, está associado à 
hipótese de uma expansão puramente térmica. O mais alto, à hipótese de uma expansão 
puramente hidrelétrica. A realidade é que a expansão se fará por meio de um mix dessas 

fontes. 

INDICADORES. A tabela a seguir resume os principais indicadores que caracterizam as 
projeções da demanda de energia elétrica no Brasil no horizonte 2008-2017. 
 

Brasil. Projeção da Demanda de Energia Elétrica. 
Indicadores selecionados 

 2007 2008 2012 2017 

PIB 
(1012 R$ [2007]) 2,60 2,73 3,32 4,24 

População 
(106 hab) 

184,0 186,0 194,0 204,5 

Consumo final de energia 
elétrica (TWh) 412,6 435,1 544,2 706,4 

PIB per capita 
(R$/hab) 

14.130 14.680 17.110 20.730 

Consumo de energia 
per capita (kWh/hab) 

2.240 2.340 2.805 3.455 

Consumo médio por residência 
(kWh/mês) 

148 151 166 185 

Intensidade elétrica 
(kWh/R$ [2007]) 

0,159 0,159 0,164 0,167 

Elasticidade-renda do 
consumo de eletricidade 

 .... 1,14 1,07 

Obs.: Elasticidades calculadas para os períodos 2007-2012 e 2012-2017 

Fonte: IBGE (PIB, 2007); IBGE (população); EPE (consumo de energia, 2007) 

Obs.: projeções EPE 
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1. INTRODUÇÃO 

As projeções da demanda de energia elétrica do Plano Decenal de Expansão de Energia 
2008-2017 – PDE 2008-2017 estão referenciadas aos estudos desenvolvidos para o Plano 
Nacional de Energia 2030 – PNE 2030, compreensiva investigação de longo prazo 

desenvolvida pela EPE para o Ministério de Minas e Energia. Foram realizadas ao longo do 
ano de 2007 e podem ser estruturadas em quatro grandes grupos, a saber: 

� Análise do ano base das projeções, que compreendeu a compilação e o exame do 

contexto econômico e da demanda de energia elétrica em 2006; 

� Revisão e quantificação do cenário econômico referencial, que compreendeu uma 
discussão dos condicionantes de curto prazo para o crescimento econômico nacional 

nos próximos 10 anos; 

� Revisão das premissas demográficas e setoriais, que compreendeu a adoção da 
Contagem da População do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem 

como a pesquisa junto aos grandes consumidores de energia elétrica, principalmente 
com relação às suas perspectivas de investimento e expansão da produção; 

� Projeção da demanda de energia elétrica propriamente dita para o horizonte 2008-

2017. 

As projeções foram elaboradas para o País como um todo, porém, sempre que possível, 
procurou-se regionalizá-la. Esquematicamente, a inter-relação entre essas etapas pode ser 

representada como na Figura 1. 

Figura 1: Visão Geral da Abordagem dos Estudos 
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Em cada um desses módulos foram empregados modelos de quantificação desenvolvidos 
internamente na EPE ou modificados de acordo com os objetivos dos estudos do PDE 2008-
2017. 

Deve-se ressaltar, por fim, que os estudos de demanda de energia elétrica foram 
conduzidos, em grande medida, de forma integrada, compreendendo, inclusive, a 
necessária interação com os estudos da oferta, em especial no que se refere ao gás 

natural. Nos capítulos seguintes são apresentados, resumidamente, os principais aspectos e 
resultados que caracterizam os estudos realizados. 
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2. O ANO BASE (2006) 

2.1 Oferta Interna de Energia Elétrica 

De acordo com o Balanço Energético Nacional, em 2006, a oferta interna de energia 
elétrica no Brasil atingiu 460,5 TWh, indicando crescimento de 4,2% sobre 2005. Desse 

total, 335,8 TWh (72,9%) foram provenientes de centrais hidrelétricas de serviço público. 
Considerando que houve 13 TWh de geração hidrelétrica de autoprodutores e que as 
importações (41,4 TWh) são basicamente de origem hidrelétrica (predominantemente a 

parte paraguaia de Itaipu), pode-se calcular que a participação da geração hidráulica na 
oferta interna de energia elétrica foi de 84,7%, contribuindo para que a matriz energética 
brasileira se mantivesse entre as mais limpas do mundo. 

De fato, a proporção de energia renovável na matriz brasileira (de 45%, em 2006, está bem 
acima da média mundial, avaliada em 13,2% (2004), e mais ainda da média dos países 
desenvolvidos, de 6,1% (média dos países membros da OCDE). Com exceção do carvão 

mineral, a oferta de todas as fontes primárias de energia apresentou crescimento em 2006, 
conforme ilustra a Figura 2. 

Figura 2. Crescimento da Oferta Interna de Energia por Fonte Primária (2006/2005) 

A Tabela 1 resume os valores absolutos do consumo global de energia no País em 2006. A 
energia hidráulica, incluindo a parcela importada de Itaipu, deixou de ser a maior 
contribuinte isolada entre as fontes renováveis na medida do aumento da participação de 

“produtos da cana-de-açúcar”. De fato, em 2006, houve significativo crescimento na 
demanda por este energético, como reflexo da expansão da produção de etanol, que 
avançou 10,8% impulsionado pelas exportações (+38,7%). 
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Tabela 1. Brasil. Oferta Interna de Energia 

  103 tep 

Fonte 2005 2006 Estrutura 

    

TOTAL 218.663 226.086 100,0% 

    

RENOVÁVEIS 97.314 101.880 45,1% 

Hidráulica e eletricidade 32.379 33.537 14,8% 

Produtos da cana-de-açúcar 30.147 32.999 14,6% 

Lenha e carvão vegetal 28.468 28.589 12,6% 

Outras renováveis 6.320 6.754 3,0% 

    

NÃO RENOVÁVEIS 121.350 124.207 54,9% 

Petróleo e derivados 84.553 85.287 37,7% 

Gás natural 20.526 21.716 9,6% 

Carvão mineral e derivados 13.721 13.537 6,0% 

Urânio (U3O8) e derivados 2.549 3.667 1,6% 

A produção interna de energia elétrica apresentou elevação de 4,1%, acumulando 419,3 
TWh no ano. Deve-se registrar o aumento da autoprodução, que anotou taxa de 6,8%, com 
o espaço importante ocupado pela cogeração e pelo aproveitamento de resíduos 

industriais. Destaque-se especialmente o setor sucroalcooleiro (crescimento de 9,1% na 
geração a partir do bagaço de cana) e o setor de papel e celulose (crescimento de 16,0% na 
geração de energia elétrica a partir da lixívia). 

A produção de energia elétrica a partir de termelétricas cresceu 8,3%, com destaque para 
a geração das usinas nucleares (+39,6%) e das usinas a carvão (+6,8%); a geração a partir 
do gás natural decresceu 6,1%. 

2.2 Economia e Consumo Final de Energia Elétrica 

Em 2006, o consumo final de energia elétrica foi de 390 TWh, correspondendo a 84,7% da 
oferta interna. Em relação a 2005, houve crescimento de 3,9%, superior ao crescimento do 

consumo total de energia, que avançou 3,6%. 

O setor industrial respondeu por 47% do consumo final de eletricidade do País, seguido do 
setor comercial e público (participação de 23%) e do residencial (22%). Juntos, estes 

setores compreendem 92% do consumo. A Tabela 2 resume as principais estatísticas do 
consumo final de energia elétrica no Brasil. 

O consumo industrial cresceu mais que os demais setores. Porém grande parte desta 

demanda incremental foi atendida com autoprodução. Na solicitação à rede (sistema 
elétrico), o setor que apresentou maior crescimento foi o comercial (exclusive o setor 
público), dinâmica que já vem se repetindo há alguns anos. 
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O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) a uma taxa de 3,7% em 2006 refletiu uma 
evolução mais destacada da demanda doméstica, puxada pelo crescimento do consumo, 
especialmente de bens duráveis, e do investimento, em particular máquinas e 

equipamentos. 

O setor de comércio e serviços, com exceção do setor público, expandiu-se a uma taxa 
igual à do PIB e bastante superior ao crescimento do consumo de energia. Essa é uma 

indicação de a elasticidade-renda do consumo de energia elétrica, que representa o maior 
consumo de energia nesse setor, apresentar tendência de queda ao longo do tempo. 

Tabela 2. Brasil. Consumo Final de Energia Elétrica 

    GWh 

SETOR 2005 2006 Variação Participação 

     

CONSUMO FINAL 375.193 389.950 3,9% 100,0% 

Setor energético 13.534 14.572 7,7% 3,7% 

Indústria 175.370 183.418 4,6% 47,0% 

Metalurgia e não ferrosos 34.874 36.904 5,8% 9,5% 

Química 21.094 21.855 3,6% 5,6% 

Alimentos e bebidas 20.658 21.487 4,0% 5,5% 

Ferro gusa e aço 16.248 16.879 3,9% 4,3% 

Papel e celulose 14.773 15.464 4,7% 4,0% 

Mineração e pelotização 9.634 10.030 4,1% 2,6% 

Têxtil 7.670 7.775 1,4% 2,0% 

Ferroligas 7.735 7.703 - 0,4% 2,0% 

Cimento 4.008 4.120 2,8% 1,1% 

Cerâmica 3.136 3.209 2,3% 0,8% 

Residencial 83.193 85.810 3,1% 22,0% 

Comercial e público 86.223 88.271 2,4% 22,6% 

Agropecuário 15.685 16.417 4,7% 4,2% 

Transportes (ferroviário) 1.188 1.462 23,1% 0,4% 

O setor agrícola, em 2006, obteve uma taxa de expansão de 4,7%, recuperando-se em 

relação ao ano anterior (2005), quando o crescimento foi de apenas 1%. Em decorrência, o 
crescimento do consumo final de energia elétrica apresentou taxa de crescimento maior 
que a média (3,9%). No setor primário da economia, os destaques em 2006 foram a 

recuperação da produção de grãos, que subiu 3,6%, e o aumento da produção de cana-de-
açúcar (+7,9%), nesse caso como reflexo do aumento da demanda doméstica e das 
exportações de etanol. 

Na indústria, o crescimento foi de 2,8%, especialmente influenciado pelo bom desempenho 
da indústria extrativa mineral (+6,0%) e da construção civil (+4,6%). No primeiro caso, o 
destaque é para o aumento da produção de petróleo e gás (+5,1%) e da extração de 

minério de ferro (+10,9%). 
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3. CENÁRIO MACROECONÔMICO DE REFERÊNCIA 

3.1 Considerações Iniciais 

Há uma significativa correlação entre a evolução da demanda total de energia e o nível de 
atividade econômica. Dessa forma, não é possível fazer um exame prospectivo da demanda 

de energia de um país ou região sem o concomitante estabelecimento da evolução do 
contexto econômico ao longo do horizonte de interesse. 

Estudos dessa natureza requerem a aplicação de métodos e técnicas específicos. 

Considera-se que a aplicação da técnica de cenários está entre as mais indicadas, 
especialmente quando se trata de horizontes amplos, em que o número de incertezas é 
muito elevado. 

Para elaboração dos estudos de planejamento energético de longo prazo, o PNE 2030, a 
EPE formulou e quantificou quatro cenários para a economia brasileira definindo um deles 
como referência. Esse cenário referencial foi utilizado para efeito das projeções da 

demanda de energia aplicadas ao PDE 2008-2017, tendo sido reavaliada sua quantificação 
com base nas informações da conjuntura econômica de 2007 e das previsões de curto 
prazo. 

Em termos qualitativos, no cenário adotado como referência, o crescimento da economia 
brasileira supera o da economia mundial. Esse cenário pressupõe o sucesso no 
enfrentamento das principais questões internas que obstaculizam a sustentação de taxas 

elevadas de crescimento e admite os efeitos positivos dos necessários ajustes 
microeconômicos diante de alterações estruturais como a perda de competitividade de 
alguns setores vis-à-vis o crescimento de setores mais dinâmicos, que se aproveitam das 

vantagens comparativas de que dispõem. Ao longo do decênio, deverão ser obtidos avanços 
importantes na resolução de gargalos na infra-estrutura, ainda que não sejam 
completamente superados. É um cenário marcado pelo esforço das corporações nacionais 

na conquista de mercados internacionais, em um mundo que oferece oportunidades em 
nichos específicos. A produtividade total dos fatores tende a aumentar, embora 
concentrada nos segmentos mais dinâmicos da economia. 

Uma importante questão que se coloca é de que forma a evolução dos preços 
internacionais do petróleo e do gás natural podem influenciar o contexto energético futuro 
do Brasil. Certamente, o esforço doméstico de aumento de reservas e produção de 

petróleo e gás reduz tais riscos, ainda que estejam presentes no curto prazo, 
principalmente no que se refere ao gás natural. Além disso, em um contexto de transição 
mais acelerada na direção da substituição do uso dos hidrocarbonetos por combustíveis 

renováveis, o país conta, especialmente no caso do petróleo, com uma estratégia 
consolidada da qual o etanol é exemplo emblemático. Assim, a perspectiva de longo prazo 
apresentada no PNE 2030, de que se acentue a queda relativa de participação do petróleo 

e derivados na oferta interna de energia, deve ser observada já no horizonte decenal a 



 

Projeção da Demanda de Energia Elétrica 2008-2017 26 

Ministério de Minas e Energia 

partir do aumento da agroenergia. De fato, pode-se esperar um novo ciclo de expansão da 
cana, a partir do etanol e da intensificação do uso do bagaço como fonte primária para a 
produção de energia elétrica, e o incremento do biodiesel e do processo de produção de 

diesel a partir de óleos vegetais (H-bio). Nesse contexto, devem ser deslocadas parcelas 
importantes da demanda de gasolina e diesel, principalmente no setor de transportes, e 
ainda haver a contribuição para que se mantenha uma matriz de produção de eletricidade 

limpa. 

3.2 Metodologia 

A quantificação do cenário econômico de referência no horizonte estudado (2008-2017) 

baseou-se em um modelo de consistência macroeconômica de longo prazo (MCMLP) cuja 
idéia central é a de que o movimento das variáveis endógenas, como função da evolução 
das variáveis exógenas, atenda a restrição de que, em um dado período, o dispêndio 

nacional seja totalmente financiado doméstica ou externamente. Portanto, o MCMLP leva 
em consideração a relação entre o crescimento de longo prazo e a disponibilidade de seu 
financiamento. 

O MCMLP está dividido em quatro blocos: Setor Público, Setor Externo, Investimento e 
Contas Nacionais, sendo que este último agrega as informações dos três primeiros. A 
escolha desta divisão pode ser justificada a partir da manipulação algébrica de identidades 

contábeis, como apresentada no box a seguir. 

BOX 
Conceitos Básicos de Contabilidade Nacional 

Partindo da composição do PIB pela ótica da despesa, o PIB (Y) pode ser decomposto em 
consumo privado (CP), consumo público (CG), investimento privado (IP), investimento público (IG) 
e exportações líquidas (isto é, exportações (X) menos importações (M)) de bens e serviços não-
fatores. Analiticamente, tem-se: 

Y = CP + CG + IP + IG + X – M 

Definindo T como a arrecadação tributária nacional, podemos escrever a equação acima da 
seguinte forma: 

Y – T – CP + T – CG + M – X = IP + IG 

Definindo a poupança do setor privado (SP), a poupança do setor público (SG) e a poupança 
externa (SX), respectivamente, como: 

SP = Y – T – CP 

SG = T – CG 

SX = M – X 

e fazendo-se as substituições apropriadas, tem-se: 

SP + SG + SX = IP + IG 

Mais sucintamente, a equação acima origina a identidade básica da Contabilidade Nacional que 
iguala poupança (S) ao investimento (I): 

S = I 

onde S = SP + SG + SX e I = IP + IG 
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Investimento 

O investimento líquido total é aquele necessário para sustentar a taxa (exógena) de 
crescimento do PIB, considerando-se uma relação capital-produto de equilíbrio estável no 

longo prazo. Esta relação, por sua vez, depende da taxa de poupança, da taxa de 
crescimento da população economicamente ativa (PEA), da taxa de depreciação e da  taxa 
de progresso tecnológico.  

Este bloco é central para analisar a viabilidade da taxa de crescimento do PIB considerada 
para os próximos anos. A relação de investimento/PIB necessária para viabilizar o 
crescimento admitido deve ser compatível tanto com o histórico, quanto com o atual 

estágio da economia brasileira. 

As duas relações funcionais deste bloco são apresentadas a seguir: 

 
    (1) 

 
 

    (2) 

 

A primeira equação diz que o investimento total (It), líquido da depreciação (δ é a taxa de 
depreciação), é proporcional ao crescimento do produto real (Yt) postulado. A segunda 

equação é uma relação de longo prazo que diz que o impacto do crescimento sobre o 
investimento, medido pelo parâmetro λ, depende positivamente da taxa de poupança de 
longo prazo (s) e negativamente da taxa de crescimento da força de trabalho (n), da taxa 

de depreciação (δ) e do crescimento da produtividade total dos fatores (g). Assim, por 
exemplo, quanto maior o crescimento da produtividade total dos fatores (PTF) na 
economia, menor será o investimento necessário para viabilizar a taxa de crescimento 

postulada. 

Para se obter a taxa de investimento a preços correntes, multiplica-se a taxa de 
investimento a preços constantes do ano-base por um fator de preços relativos. Por fim, 

como o investimento público é exógeno (determinado como proporção do PIB a preços 
constantes), o investimento privado é aquele necessário para completar o investimento 
total.  

Para efeito da quantificação, admitiu-se que a taxa de depreciação (δt) é constante e igual 
a 4% ao ano no período de 2008 a 2017. Este número é compatível com outros estudos de 
estimação do produto potencial ou de cenários de longo prazo – ver Bacha e Bonelli (2004), 

Giambiagi e Pastoriza (1997). 

Por fim, embora a taxa de poupança seja considerada exógena, sua evolução foi postulada 
de modo a que sua média no período de 2008 a 2017 coincidisse com a taxa de 

investimento média no mesmo período. Utilizou-se, para tanto, um procedimento iterativo 
que consistiu nos seguintes passos: 

))1(( 1 ttttt YYI δλ −−= +
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� Dada a evolução da taxa de crescimento do PIB nos próximos 10 anos, estabeleceu-se 
uma taxa de poupança exógena de longo prazo (st). 

� Com as hipóteses sobre os demais parâmetros deste bloco, calculou-se a taxa de 

investimento, a preços correntes, compatível com a taxa de crescimento do PIB. 

� Calculou-se a diferença entre a média de 10 anos da taxa de poupança e da taxa de 
investimento. O procedimento se encerrava quando esta diferença fosse nula, caso 

contrário, voltava-se ao primeiro passo, e alterava-se a hipótese sobre a taxa de 
poupança de longo prazo. 

Deste modo, a taxa de poupança média equivale à taxa de investimento média nos 

próximos 10 anos. 

Setor Externo 

Neste bloco, as contas externas foram analisadas em suas principais componentes: saldo 

em transações correntes, balanço de capitais e variação de reservas, sendo exportações e 
importações, as variáveis determinantes. No modelo, as exportações dependem do 
crescimento do comércio mundial (aproximado pelo PIB mundial) e da taxa de câmbio real. 

Já as importações dependem da taxa de câmbio real e, especificamente, do nível de 
investimento (para as importações de bens de capital), do PIB (para as demais 
importações, exceto petróleo) e da produção doméstica (para as importações de petróleo). 

As demais contas do balanço de pagamentos são consideradas exógenas (suas respectivas 
evoluções representam em grande parte a trajetória do comércio mundial em cada 
cenário) e, por isto, a necessidade de capital representa uma variável de ajuste no 

resultado do balanço de pagamentos, dados o saldo em transações correntes e o influxo de 
capitais. 

Setor Público 

Neste bloco, as contas governamentais foram examinadas segundo suas principais 
componentes: arrecadação e gastos (que incluem o pagamento de juros da dívida pública 
total). Em cada componente, os dados não são tratados por esfera de governo – como em 

Giambiagi e Pastoriza(1997) –, mas consolidados para todo o setor público. 

O déficit nominal do governo é resultado do excesso de gastos correntes e pagamentos de 
juros relativos ao estoque de dívida existente sobre a arrecadação total. Variações no PIB 

afetam as evoluções da arrecadação e dos gastos exclusive juros (proporcionais ao PIB, em 
valores constantes). Por fim, adicionando o pagamento de juros, o resultado fiscal nominal 
do setor público altera o estoque de dívida total. Assim, a evolução do PIB afeta tanto o 

numerador quanto o denominador da relação dívida/PIB. 

Para uma dada evolução do PIB, considera-se que o governo tenta controlar a relação 
dívida/PIB usando como instrumento o resultado primário consolidado do setor público 

através de alterações de parâmetros da política fiscal: mudanças de alíquotas tributárias 
ou cortes de gastos ou de ambos, dependendo do cenário. No caso de gastos do governo, o 



 

Projeção da Demanda de Energia Elétrica 2008-2017 29 

Ministério de Minas e Energia 

controle pode ser feito preponderantemente pela variação na taxa de investimento público 
como proporção do PIB ou na variação dos gastos correntes do governo como proporção no 
PIB. 

Contas Nacionais 

O bloco de Contas Nacionais é o bloco de fechamento do modelo, através do atendimento 
à condição imposta pela identidade básica da Contabilidade Nacional: investimento igual à 

poupança total.  

As variáveis de fechamento do modelo são relativas ao setor privado: consumo e 
investimento. Assim, por exemplo, o consumo privado é tal que a poupança privada gere 

um nível de poupança agregada igual ao nível de investimento, de maneira a atender à 
identidade de poupança igual ao investimento. Por outro lado, dado o nível de 
investimento total (resultado do bloco de investimento) e o investimento público 

(resultado do bloco fiscal), o investimento privado é obtido residualmente. 

Resumo do MCM 

A taxa de crescimento do PIB é a principal variável exógena do modelo de consistência 

macroeconômica. Sua evolução ao longo do horizonte é determinada de forma consistente 
ao cenário estudado. 

O consumo do governo e o investimento público são tais que sejam compatíveis com a 

evolução da relação dívida/PIB no cenário estudado, dados os parâmetros restantes da 
política fiscal. 

A evolução das exportações líquidas de bens e serviços não-fatores segue além da evolução 

do PIB e da taxa de câmbio real, variáveis externas exógenas (determinadas pelo cenário 
estudado), tais como: crescimento do comércio mundial e preços externos das 
commodities. 

O investimento total é definido como aquele que viabiliza a taxa (exógena) de crescimento 
do produto potencial do cenário, considerando a depreciação do estoque de capital e uma 
relação de equilíbrio sustentável no longo prazo. Assim, dado o investimento público, o 

investimento privado é o que falta para completar o investimento total. 

O consumo total é obtido por diferença nas contas nacionais, de tal forma que o 
investimento seja igual à poupança total. Dado o consumo do setor público, o consumo 

privado é obtido por resíduo. 

Em suma, o modelo determina dentre inúmeras variáveis, o consumo privado, a trajetória 
da dívida pública e o saldo em transações correntes de cada cenário. 
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3.3 Quantificação 

A quantificação do cenário de referência tomou como hipótese básica o crescimento 

médio da economia brasileira de 5% ao ano no período 2008-2017. O investimento 

necessário para viabilizar esta taxa de crescimento no longo prazo depende ainda de 
hipóteses sobre parâmetros relacionados na Tabela 3, conforme as equações (1) e (2). 

Tabela 3. Cenário Macroeconômico 
Hipóteses sobre parâmetros do bloco de investimento 

Parâmetro 2008-2012 2013-2017 

Taxa de poupança de longo prazo (s) 19,5 20,0 

Taxa de crescimento da força de trabalho (n)1 3,0 2,6 

Taxa de depreciação (δ)1 4,0 4,0 

Taxa de crescimento da PTF (g) 1 1,6 1,8 

Coeficiente λ 2,3 2,4 
Nota: médias do período (% ao ano) 

Neste cenário, a taxa de poupança de longo prazo da economia brasileira atinge os níveis 

de 19,5% já no primeiro qüinqüênio por conta do sucesso em derrubar as restrições a uma 
poupança pública mais elevada, possibilitando, dessa forma, uma taxa de investimento 
média, ceteris paribus, maior nos próximos 10 anos.  

A taxa de crescimento da força de trabalho leva em conta, na verdade, uma aceleração da 
taxa de ocupação da população no primeiro qüinqüênio por causa da expansão mais forte 
do nível de atividade. Assim, a taxa de desemprego reduz-se aos níveis verificados no 

início do Plano Real.  

Por fim, a taxa de crescimento da PTF é ligeiramente maior do que no caso anterior, 
especialmente no segundo qüinqüênio.  

As taxas médias de investimento total e do investimento público por qüinqüênios são 
apresentadas na Figura 3 a seguir. 
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Figura 3. Taxas médias de Investimento (% PIB) 

A taxa média de investimento aumenta em relação ao passado recente. Em parte, isto é 
explicado pelo aumento mais significativo da taxa de investimento do setor público no 

período no qual pesa o sucesso na implantação das obras de infra-estrutura por meio do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Tal sucesso permite um acréscimo do 
investimento do governo (como proporção do PIB) no qüinqüênio seguinte, de modo que a 

taxa média de investimento do setor público seja de quase 3,4% do PIB nos próximos 10 
anos. 

Em que pese um investimento público maior, a trajetória das variáveis fiscais mostra um 

quadro relativamente confortável, especialmente a evolução da dívida pública como 
proporção do PIB cai valores próximos a 20% no segundo qüinqüênio e possibilita que o 
governo possa reduzir seu superávit primário, já que o déficit nominal é virtualmente 

eliminado no horizonte. A Figura 4 mostra a evolução das médias das variáveis fiscais nos 
próximos qüinqüênios. 

Figura 4. Variáveis fiscais/PIB (%): médias por período 
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O setor externo é marcado por maiores importações e uma entrada relativamente maior de 
investimento externo direto, ambas as trajetórias justificadas pela perspectiva de 
continuidade do crescimento à taxa de 5% ao ano. O desempenho resultante das 

exportações, das importações e do saldo da balança comercial é apresentado na Figura 5 a 
seguir. 

Figura 5. Balança Comercial (US$ bilhões): médias por período 

Os resultados apresentados neste gráfico mostram os efeitos de uma expansão mais 
acelerada da economia sobre a balança comercial. Os resultados positivos dos últimos anos 

na balança comercial desaceleram mais rapidamente no próximo qüinqüênio quando esta 
atinge o valor médio de US$ 15,3 bilhões de dólares, resultado obtido por conta de 
exportações médias de US$ 199,5 bilhões de dólares e importações médias de US$ 184,2 

bilhões de dólares. No último qüinqüênio a balança comercial se deteriora mais, passando 
a apresentar um superávit de US$ 10,3 bilhões na média do período, por conta de 
importações de US$ 273,7 bilhões contra exportações de US$ 284,0 bilhões. Estes números 

representam uma corrente de comércio (isto é, total de exportações e importações em 
relação ao PIB) média de 24,7% do PIB no período. 

O saldo em conta corrente se deteriora ao longo do horizonte. Mesmo assim, no segundo 

qüinqüênio, o déficit do saldo em transações correntes como proporção do PIB não 
ultrapassa o valor de 1,5%, um nível relativamente confortável para ser financiado nos 
mercados internacionais. A Figura 6 mostra os resultados em termos de investimento 

externo direto (IED) e o saldo em transações correntes. 
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Figura 6. IED e Saldo de Transações Correntes (US$ bilhões): médias por período 

Por fim, o PIB per capita atinge mais de R$ 18 mil reais em 2017 (a preços de 2006) saindo 

de um valor pouco inferior a R$ 13 mil em 2007 (a preços de 2006), implicando aumento de 
aproximadamente 3,8% ao ano em média no período. A Figura 7 mostra a evolução do PIB 
per capita no horizonte de 10 anos a partir de 2008. 

Figura 7. PIB per capita (R$ 2006) 
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De modo a contextualizar a quantificação realizada, realizou-se a comparação dos 

resultados obtidos com o histórico dos últimos 10 anos da economia brasileira. Para maior 
facilidade, são resumidas na Tabela 4 as hipóteses assumidas para a evolução das 
principais variáveis exógenas assim como suas médias respectivas dos últimos 5 e 10 anos. 
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Tabela 4. Principais variáveis exógenas 

Histórico Cenário 

Parâmetro 
Últimos 
5 anos 

Últimos 10 
anos 

2008-12 2013-17 

Taxa de poupança (% PIB) 16,4 16,9 19,5 20,0 

Taxa de depreciação (δ)1 ... ... 4,0 4,0 

Crescimento da PTF (% a.a.)1,2 0,9 0,5 1,6 1,8 

Preço do petróleo (US$/bbl)3 42,4 31,5 60,0 50,0 

Cresc. economia mundial (% a.a.) 4,5 4,1 4,5 4,0 

Notas:  (1) médias do período; (2) Para o cálculo da PTF ver Souza Jr. (2005) 
(3) Preço médio do petróleo tipo Brent (US$/barril) 

A evolução da taxa de poupança se dá no sentido de aumentar em relação aos níveis 

observados nos últimos 10 anos, um pouco acima do que Bacha e Bonelli (2004) consideram 
no seu cálculo do PIB potencial (19% do PIB). Segundo esses autores, uma taxa de poupança 
doméstica mais elevada pode ser obtida no longo prazo à medida que “confidence-building 

measures increase private savings and the imbalances in the public sector accounts are 
dealt with in a lasting way”. Uma parte desta elevação na taxa de poupança doméstica 
pode ocorrer mais rapidamente mesmo que as medidas no sentido de aumentar a 

propensão a investir da economia tenham efeito defasado ao longo de um período 
relativamente mais extenso, pois os agentes econômicos podem antecipar os 
desdobramentos positivos destas medidas sobre o crescimento no futuro. Desta forma, a 

magnitude do aumento em relação à média dos últimos 5 anos é plenamente justificada.  

A taxa de crescimento da economia mundial mantém-se no cenário considerado 
aproximadamente nos mesmos níveis dos últimos 10 anos. A incorporação de ajuste nas 

economias mundiais a partir do efeito da correção dos preços de ativos (especialmente no 
mercado imobiliário americano) na economia americana está por trás da desaceleração do 
crescimento mundial em relação aos últimos 5 anos. No segundo qüinqüênio, a 

desaceleração adicional considera que as altas taxas de crescimento de países como a 
China, Índia e Rússia devem convergir para patamares menores, porém, ainda em um nível 
suficiente para manter a expansão da economia em torno de 4% em média neste período. 

Vale notar que a manutenção de uma média de 4,2% ao ano nos próximos 10 anos 
redundaria em 20 anos de crescimento ao redor de 4% ao ano, ou um crescimento 
acumulado de mais de 120% do PIB da economia mundial em duas décadas. As implicações 

em termos de energia e os impactos sobre o meio-ambiente de uma duplicação da 
economia mundial em 20 anos já estão na agenda de discussão de inúmeros países. 

Os preços de petróleo considerados para os próximos 10 anos estão bem superiores à média 

histórica, sendo que no primeiro qüinqüênio chegam a quase 100% da média dos últimos 10 
anos e mais de 40% acima da média dos últimos 5 anos. Mesmo com a queda no segundo 
qüinqüênio, a média de US$ 55 por barril nos próximos 10 anos é aproximadamente 30% 

superior à média dos últimos 5 anos. Esta evolução leva em conta que (1) a situação de 
partida das projeções é a de um patamar elevado dos preços de petróleo e (2) um mercado 
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de petróleo relativamente pressionado pelo ritmo do crescimento econômico mundial em 
relação ao crescimento da capacidade de produção, conforme a descrição do cenário 
considerado. 

Outro parâmetro que mostra aceleração no crescimento em relação às médias históricas é 
a taxa de crescimento da PTF. Esta aceleração é de mais de um ponto percentual em 
relação à média dos últimos 10 anos e mais de 0,5 ponto percentual em relação à média 

dos últimos 5 anos. Esta evolução indica, por um lado, que os investimentos em infra-
estrutura do PAC ocorrem conforme o programado e, por outro lado, que os investimentos 
privados são tais que permitem um crescimento anual do investimento no país de 

aproximadamente 7,0 % ao ano. 

Com estes resultados as taxas de investimento (em proporção ao PIB) são apresentadas na 
Tabela 5, assim como as médias dos últimos 5 e 10 anos. 

Tabela 5. Taxa de Investimento vs. Taxa de Crescimento do PIB 

Parâmetro Histórico Cenário 

 
Últimos 
5 anos 

Últimos 10 
anos 

2008-12 2013-17 

Taxa de investimento total (% PIB) 16,2 16,5 18,9 20,6 

Taxa de invest. público (% do PIB)   3,2 3,5 

Crescimento do PIB (% a.a.) 3,2 2,5 5,0 5,0 

Nota: Médias do período; No histórico, taxas de investimento a preços correntes 

A evolução da taxa de investimento total indica um aumento significativo na trajetória 
considerada em relação aos níveis vigentes dos últimos anos, o que é compatível com o 
cenário formulado para o crescimento do PIB ser superior à média histórica (3,2% ao ano na 

média dos últimos 5 anos e 2,6% ao ano na média dos últimos 10 anos). O interessante a 
notar na Tabela 5 é que, embora a média de crescimento do PIB nos últimos 5 anos tenha 
sido superior em mais de 0,5 ponto percentual em relação à média dos últimos 10 anos, a 

taxa média de investimento total manteve-se praticamente inalterada nos dois períodos 
analisados. Uma explicação parcial para este fato pode estar relacionada ao fato de que 
investimentos realizados no período de 1996 a 2001 foram mais produtivos, o que gerou 

condições para a economia operar em um patamar mais acelerado de crescimento no 
qüinqüênio seguinte. Para a evolução futura, foi considerado que este processo deve 
continuar, mas com retornos decrescentes à medida que mais investimentos são 

incorporados ao processo produtivo. 

Um papel especial neste salto do investimento é reservado à taxa de investimento do setor 
público que compreende a variação da formação bruta de capital fixo (FBCF) da 

administração pública e das empresas estatais em relação ao PIB. Usando dados de 1995 a 
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20032, a média da taxa de investimento do setor público foi de 3,2% do PIB enquanto no 
período de 2000 a 2003, a média foi de 3,1% do PIB. 

Adicionalmente, o aumento da taxa de investimento total já no primeiro qüinqüênio pode 

ser explicado basicamente pelo aumento do investimento público por conta do PAC. Já no 
segundo qüinqüênio, embora haja o mesmo movimento de expansão no investimento 
público, o crescimento do investimento total de cerca de 1 (um) ponto percentual também 

é resultado de um aumento do investimento privado, incentivado pela continuidade do 
crescimento econômico de 5% ao ano. 

A evolução recente e os resultados das variáveis cenarizadas referentes ao cenário externo 

são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6. Evolução das principais variáveis do setor externo (US$ bilhões) 

Histórico Cenário 

Variável 
Últimos 
5 anos 

Últimos 
10 anos 2008-12 2013-17 

Exportações  97,1 75,1 199,5 284,0 

Importações 64,7 60,1 184,2 273,7 

Balança Comercial 32,5 15,0 15,3 10,3 

IED 15,8 21,0 31,0 30,0 

Saldo em Conta Corrente 7,2 -10,1 -19,0 -31,2 

Nota: médias dos períodos 

No cenário, um crescimento mais acelerado das importações faz com que o saldo da 
balança comercial se deteriore ao longo do tempo. Em particular, estima-se que a média 
do saldo se situe em torno de US$ 10 bilhões no segundo qüinqüênio do período analisado. 

A expansão mais forte das importações do que a das exportações ocorre em função 
principalmente da hipótese para o crescimento da economia brasileira. Em relação ao 
histórico, as médias de exportação e de importação nos próximos 10 anos mais do que 

triplicam em relação às médias dos 10 últimos anos, chegando a duplicar em relação às 
médias dos últimos 5 anos. A corrente de comércio, como proporção do PIB, fica próxima 
de 25%. 

A evolução da IED é vigorosa por conta das perspectivas de uma trajetória do PIB cujo 
crescimento é assumido em torno de 5% ao ano. Em relação ao histórico, o volume de IED 
na chega a quase ao dobro do verificado nos últimos 5 anos e cerca de 50% a mais em 

relação à média dos últimos 10 anos. 

Já o saldo (déficit) em transações correntes aumenta mais expressivamente em relação à 
média histórica dos últimos 10 anos. No entanto, é mais ilustrativo comparar os déficits de 

                                                           
2 O IBGE divulgou nas contas nacionais de 2005 os valores da FBCF da administração pública até 
2003, mas sem apresentar os dados da FBCF das empresas estatais. Neste último caso, foram 
considerados os valores apresentados nas contas nacionais anteriores nos quais esta abertura estava 
presente. 
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transações correntes em relação ao PIB, conforme apresentado no quadro abaixo. A 
evolução do saldo em transações correntes mostra que, apesar da deterioração esperada 
em relação à média dos últimos 5 anos, os valores ainda estão abaixo da média histórica 

dos últimos 10 anos. 

Histórico Cenário 

Últimos 
5 anos 

Últimos 
10 anos 

2008-12 2013-17 

0,9 -1,7 -1,1 -1,5 
Nota: médias do período 

Por fim, a evolução do bloco da parte fiscal é apresentada na Tabela 7. Em perspectiva, há 

uma redução do superávit primário nos próximos 10 anos, mais significativa no segundo 
qüinqüênio. A redução das taxas de juros reais diminui a importância da conta de juros em 
relação ao PIB na dinâmica de evolução da dívida, mesmo que o Setor Público aumente 

seus investimentos, como visto na Tabela 5. A redução do superávit primário, no entanto, 
não leva a uma deterioração significativa do déficit nominal; pelo contrário, seus níveis 
estão bem distantes dos níveis observados no passado recente. 

Tabela 7. Principais variáveis do desempenho do Setor Público 

Variável Histórico Cenário 

Variável 
Últimos 5 

anos 
Últimos 10 

anos 
2008-12 2013-17 

Superávit Primário  3,6 2,5 2,8 1,5 

Superávit Nominal -4,5 -5,6 -0,3 -0,1 

Dívida Pública Total Líquida 48,7 44,8 33,4 20,1 

Nota: médias do período (% PIB) 
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4. PREMISSAS DEMOGRÁFICAS 

4.1 Considerações Iniciais 

A dinâmica populacional constitui-se em um dos fatores de maior influência no 
comportamento da demanda de energia, tanto em relação ao grau de urbanização - 

influencia os hábitos de consumo – como em relação ao valor absoluto da população, que, 
associado ao ritmo de crescimento do número de domicílios, é importante parâmetro para 
o dimensionamento das necessidades de ampliação dos sistemas de distribuição. 

Nesta seção apresenta-se a revisão das projeções da população e do número de domicílios 
utilizadas nos estudos da demanda de energia do PDE 2008-2017, discriminadas segundo as 
grandes regiões e por situação (urbanos e rurais), e que têm como fonte básica as análises 

e as publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas em 
2007, com os dados da última contagem da população. 

Os valores aqui apresentados não trazem significativas diferenças em relação àqueles 

considerados no ciclo de estudos anterior, base para o PDE 2007-2016, assim como, em 
uma perspectiva de mais longo prazo, para o PNE 2030. Contudo, fez-se necessário um 
tratamento específico a partir das informações do IBGE no sentido de torná-las compatíveis 

com o nível de detalhamento e o horizonte de projeção requeridos pelo PDE 2008-2017. De 
fato, por razões metodológicas, para aplicação nos estudos da demanda de energia, deve-
se dispor da projeção da população e dos domicílios discretizada em base anual e 

referenciadas a 31 de dezembro de cada ano. Para compor tal projeção, é também 
necessário que a série histórica, ainda que referenciada às pesquisas censitárias, seja 
ajustada para 31 de dezembro, desagregada por unidade da federação e discretizada em 

base anual. Em todo esse processo, a base de cálculo são as informações do IBGE e a 
metodologia utilizada por essa instituição em seus estudos. 

Por fim, deve-se ressaltar que as intervenções realizadas foram feitas em estreita 

colaboração com técnicos do IBGE e já consideram a “Contagem da População – 2007”, 
publicada pelo IBGE em outubro de 2007. 

4.2 Projeção da População 

Na Tabela 8 apresenta-se a projeção da população segundo as regiões geográficas. As 
populações das Regiões Norte e Centro-Oeste crescem, respectivamente, às taxas médias 
de 1,4% e 1,3% ao ano, acima da média nacional (1,1% a.a.), o que reflete a manutenção 

da tendência histórica recente de expansão e ocupação das fronteiras agrícolas. Nas 
demais regiões, observa-se a manutenção de crescimentos inferiores ou iguais à média 
nacional. 
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Tabela 8. Brasil e Regiões. Projeção da População Total Residente (103 hab), 2007-2017 (1) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul C-Oeste Brasil 

2007 14.623 51.534 77.873 26.734 13.223 183.987 

2012 15.574 53.104 83.019 28.193 14.064 193.953 

2017 16.842 55.535 87.513 29.573 15.077 204.540 

Variação (% ao ano) 

2007-12 1,3 0,6 1,3 1,1 1,2 1,1 

2012-17 1,6 0,9 1,1 1,0 1,4 1,1 

2007-17 1,4 0,8 1,2 1,0 1,3 1,1 

Estrutura de Participação (%) 

2007 7,9 28,0 42,3 14,5 7,2 100,0 

2012 8,0 27,4 42,8 14,5 7,3 100,0 

2017 8,2 27,2 42,8 14,5 7,4 100,0 

Nota: (1) População em 31 de dezembro. 

4.3 Projeção do Número de Domicílios 

Na Tabela 9 apresenta-se uma síntese das projeções dos domicílios particulares 
permanentes ocupados, mostrando-se a evolução da sua estrutura e as taxas de 
crescimento segundo as Regiões Geográficas. Para 2017, projeta-se uma distribuição 

regional compatível com a tendência histórica observada nos censos. As Regiões Norte e 
Centro-Oeste mantêm a tendência de ganho de participação, com incrementos médios no 
número de domicílios de respectivos 2,4% e 2,5% ao ano, enquanto que as Regiões Sudeste 

e Sul apresentam um aumento do número de domicílios mais próximos da média nacional: 
2,3% e 2,4% ao ano entre 2007 e 2017, respectivamente. A Região Nordeste é a única na 
qual se projeta um crescimento inferior à média brasileira, de 1,6% ao ano, apresentando-

se, portanto, uma redução da participação no total nacional, que passa de 25,1%, em 2007, 
para 23,8%, em 2017. 

Tabela 9. Brasil e Regiões. Projeção do Número de Domicílios (mil), 2007-2017 (1) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul C-Oeste Brasil 

2007 3.326 12.803 22.891 8.159 3.791 50.994 

2012 3.753 13.897 26.091 9.329 4.325 57.353 

2017 4.222 15.056 28.782 10.329 4.854 63.196 

Variação (% ao ano) 

2007-12 2,4 1,7 2,7 2,7 2,7 2,4 

2012-17 2,4 1,6 2,0 2,1 2,3 2,0 

2007-17 2,4 1,6 2,3 2,4 2,5 2,2 

Estrutura de Participação (%) 

2007 6,5 25,1 44,9 16,0 7,4 100,0 

2012 6,5 24,2 45,5 16,3 7,5 100,0 

2017 6,7 23,8 45,5 16,3 7,7 100,0 

Nota: (1) Domicílios em 31 de dezembro; Fonte: EPE. 
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5. PREMISSAS SETORIAIS: GRANDES CONSUMIDORES 

5.1 Considerações Iniciais 

As principais premissas relativas aos grandes consumidores industriais de energia referem-
se às perspectivas de expansão da capacidade instalada de produção de cada setor e à 

descrição da dinâmica dos mercados interno e externo dos respectivos produtos. 

No que se refere às perspectivas de expansão da capacidade instalada, levou-se em conta 
os estudos feitos pela EPE no ciclo de planejamento 2006, bem como novas informações 

coletadas junto às empresas concessionárias do setor elétrico, às associações de classe dos 
diversos grupos de indústrias, à Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais 
de Energia e de Consumidores Livres – ABRACE, à área de Insumos Básicos e Estudos 

Setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e, ainda, 
informações divulgadas na imprensa. 

Desta forma, foram realizadas as projeções da produção física, da demanda interna, das 

exportações e das importações, para o Brasil, relativas a cada um dos setores industriais 
analisados, quais sejam: bauxita, alumina e alumínio primário; siderurgia (aço bruto); 
pelotização; ferroligas; cobre; soda-cloro; petroquímica (eteno); celulose, papel e PAR 

(pasta mecânica de alto rendimento); e cimento. A projeção do consumo de energia 
elétrica de cada setor é feita com base na produção física, utilizando-se os respectivos 
consumos específicos de energia (por tonelada produzida) para cada tipo de energético 

(gás, eletricidade, etc.). 

5.2 Projeções 

A demanda interna dos produtos oriundos da maioria desses setores industriais é 

determinada em função do cenário econômico, através da sua elasticidade em relação ao 
PIB. Ressalta-se que, no entanto, para a projeção da demanda interna desses insumos 
básicos, tais como, alumínio primário, aço bruto, eteno, celulose, etc., geralmente 

utilizaram-se elasticidades um pouco inferiores às médias históricas. Isso decorre 
essencialmente das seguintes considerações: por um lado, considerando-se uma trajetória 
de crescimento da economia brasileira da ordem de 5% ao ano, bem superior ao 

crescimento histórico recente, as correspondentes elasticidades deverão tender a ser um 
pouco inferiores; por outro lado, há uma busca pela utilização cada vez mais eficiente 
desses produtos, com o objetivo principal da redução de gastos por parte das diversas 

indústrias que os utilizam em seus processos;  e, por fim, essas indústrias mostram uma 
preocupação crescente em maximizar a eficiência energética dos seus processos 
produtivos, inclusive porque os custos com a aquisição de energia são, para a maioria 

delas, um fator preponderante da sua competitividade. 
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No Apêndice 1 apresenta-se um resumo dos resultados das projeções de produção física, 
em toneladas produzidas por ano, para cada grande consumidor industrial de energia 
elétrica, relativas ao período de 2008 a 2017. Cabe ressaltar que, como diferentes lógicas 

foram utilizadas nas projeções, em função do segmento industrial considerado, as tabelas 
estão estratificadas de formas distintas. 

No Apêndice 2 são apresentadas graficamente as evoluções esperadas das capacidades 

instaladas de produção dos grandes consumidores de energia, em toneladas por ano, para o 
período 2008-2017. Adicionalmente, também se apresenta a projeção da demanda interna 
para os setores onde há disponibilidade de informações sobre o comportamento dessa 

demanda no Brasil. 

A partir da diferença entre a capacidade instalada e a demanda interna disponibilizada 
nesses gráficos, pode-se inferir a tendência brasileira em ser importador ou exportador 

líquido nesses setores para os próximos dez anos, uma vez que se trata de setores que 
habitualmente trabalham com altos níveis de utilização da capacidade instalada. 

5.3 Análise das Projeções 

A análise das informações contidas nesse conjunto de tabelas e gráficos revela alguns 
aspectos dentre os quais se destacam: 

■ os segmentos industriais nos quais o País tem claras vantagens comparativas, como é o 

caso da siderurgia e da indústria de celulose, em função da disponibilidade abundante 
de matérias primas a custos competitivos, deverão apresentar expansão significativa. 
Além disso, especialmente no caso da siderurgia, plantas antigas e obsoletas estão 

sendo desativadas na Europa e EUA, num movimento de deslocamento da produção 
para os países em desenvolvimento; 

■ no que se refere à extração de bauxita e à produção de alumina, observa-se que, com 

os projetos considerados de expansão da capacidade instalada, os volumes de 
exportação, que já são atualmente elevados, aumentarão muito, mais do que dobrando 
no caso da bauxita e triplicando no caso da alumina. Ao contrário, relativamente ao 

alumínio primário, prevê-se uma gradual redução dos volumes de exportação, em 
função do forte crescimento da demanda interna e das expansões da capacidade de 
produção que foram consideradas; 

■ no que diz respeito ao setor siderúrgico, os projetos em curso e os investimentos 
anunciados deverão dobrar, em dez anos, a atual capacidade instalada do parque 
siderúrgico nacional. Apesar do forte crescimento da demanda interna, que 

aproximadamente dobra no período decenal, essa expansão da capacidade instalada 
permitirá um significativo aumento do volume de exportações: o País deverá exportar 
cerca de duas vezes e meia o atual volume no final do período decenal. Ressalta-se 

que, no caso do setor siderúrgico, como também para a bauxita e a alumina, a grande 
ampliação das capacidades instaladas previstas ao longo do horizonte decenal 
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conduzirá a significativos excedentes de produção, relativamente à demanda interna, 
que serão alocados no mercado internacional cuja expansão absorverá tais excedentes. 

■ relativamente ao setor de cobre, com os projetos da VALE (ex-CVRD) em curso e 

programados, no estado do Pará, a capacidade brasileira de produção do metal deverá 
quintuplicar em menos de dez anos e colocar o País na condição de auto-suficiência em 
cobre. 

■ com a expansão da capacidade instalada de produção de celulose considerada neste 
estudo, os volumes de exportação de celulose serão crescentes e deverão atingir quase 
duas vezes e meia o atual nível de exportação ao final do horizonte decenal. 

■ os setores de petroquímica e soda-cloro têm comportamentos bastante diferentes dos 
anteriormente mencionados, na medida em que eles já não apresentam, hoje, folga de 
capacidade e as expansões previstas não indicam uma reversão desse quadro. De fato, 

no caso da petroquímica, a situação atual é que a demanda interna já está próxima da 
capacidade e, com as expansões previstas até 2011, a tendência é que tal situação 
piore e se configure um déficit de produtos petroquímicos básicos. A alternativa, para 

o atendimento da demanda interna crescente, será a importação de derivados 
petroquímicos de segunda geração ou, mesmo, a importação de derivados mais 
elaborados. A entrada em operação do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, 

em 2012, deverá momentaneamente atenuar essa dependência da importação, porém, 
nos anos subseqüentes, voltará a aprofundar-se o déficit, caso não surjam novos 
projetos de expansão da capacidade de produção. Por esse motivo, admitiram-se 

alguns blocos de expansão da capacidade instalada da indústria petroquímica entre 
2014 e 2017, com o objetivo de atenuar o déficit de produtos petroquímicos nesse 
período. 

■ o setor de soda-cloro apresenta algumas especificidades. A soda e o cloro decorrem de 
um processo de produção eletrolítico simultâneo, resultando soda e cloro em 
proporções fixas, de aproximadamente 1 tonelada de cloro para 1,1 tonelada de soda. 

Atualmente, no Brasil, a capacidade instalada do setor ainda atende aproximadamente 
a demanda interna por cloro, porém o País já é importador em cerca de 30% da soda 
que consome. Atendendo às expansões de capacidade previstas, que representam um 

pequeno volume e estão situadas no horizonte até 2010, espera-se um crescente 
volume de importação de soda e o surgimento de um déficit de cloro a partir de 2011-
2012. A questão é que, no caso do cloro, é virtualmente impraticável a importação do 

produto em volumes significativos, dada a periculosidade de seu transporte. Tal como 
no caso dos produtos petroquímicos, a alternativa para suprir o déficit de cloro poderia 
ser a importação de produtos derivados, que têm maior valor agregado, tais como PVC, 

exceto no caso de usos cativos do cloro, como no setor de água e saneamento básico. 
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6. PREMISSAS DE CONSERVAÇÃO 

6.1 Considerações Gerais 

A consideração da conservação de energia nas projeções do consumo reconheceu a 
existência de dois tipos de movimento. Um deles refere-se à dinâmica natural de aumento 

da eficiência: esse movimento foi aqui denominado por progresso autônomo. Os indutores 
dessa eficiência incluem tanto ações intrínsecas a cada setor – como a reposição 
tecnológica natural, seja pelo término da vida útil, seja por pressões de mercado ou 

ambientais -, quanto motivadas por programas e ações de conservação já em uso no País. 
O outro refere-se à instituição de programas e ações específicas, orientadas para 
determinados setores e refletindo políticas públicas. Esse movimento foi aqui denominado 

por progresso induzido. Por hipótese de trabalho, a conservação induzida foi considerada 
apenas na projeção do consumo de energia elétrica. 

Ademais, os montantes de conservação de energia final estimados estão determinados 

pelas linhas gerais qualitativas do cenário econômico. Para efeito da projeção da 
conservação de energia na ótica do progresso autônomo tomou-se por base a evolução da 
energia útil e da energia final em cada setor, por tipo de uso (força motriz, aquecimento e 

refrigeração, calor de processo e iluminação), sendo referência para essas estimativas o 
Balanço de Energia Útil – BEU, do MME, e o Balanço Energético Nacional – BEN, elaborado 
pela EPE. 

As principais variáveis de projeção de demanda de energia consideradas na cenarização da 
eficiência energética foram: 

■ Setor agropecuário: rendimento do uso de óleo diesel e eletricidade para força motriz; 

■ Setor residencial: consumo específico de eletricidade por uso final; 

■ Indústria 

•••• Ferro-gusa e aço: participação de tecnologias e rendimentos de conversão por 

etapa do processo (redução, aciaria e laminação); 

•••• Cimento: kcal/kg de clínquer; 

•••• Alumínio: dos processos de produção (anodos pré-cozidos – APC e Sodeberg) 

•••• Química: rendimento energético por fonte e serviço energético (compreendendo 
a seguinte desagregação: calor de processo, aquecimento direto, força motriz, 
iluminação, eletroquímica e outros usos, conforme abertura disponível no 

Balanço de Energia Útil); proporção da cogeração a gás natural e penetração 
das tecnologias de produção de soda-cloro (células de amálgama de mercúrio, 
diafragma e membrana); 
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•••• Papel e celulose: consumo específico de energia térmica e elétrica para 
produção de celulose; consumo específico de energia térmica e elétrica para 
produção por tipo de papel; 

■ Demais setores (inclui os seguintes agrupamentos de indústrias: alimentos e bebidas, 
cerâmica, mineração e pelotização, ferro-ligas, não ferrosos (exclusive produção de 
alumínio), têxtil e outras indústrias; inclui ainda os setores comercial e público): 

rendimento energético por fonte e serviço energético. 

Em razão do seu porte no consumo total de energia final, destacam-se como mais 
expressivos, os setores industrial e de transportes. No setor industrial contribuem para os 

ganhos de eficiência, principalmente, o seguinte conjunto de medidas3: 

■ Na indústria química, a velocidade de penetração do gás natural deslocando 
energéticos como a lenha e o óleo combustível, seja na geração de vapor em caldeiras, 

seja pelo aumento da capacidade instalada de cogeração a gás natural. Além disso, no 
segmento de soda-cloro, o ganho de participação de tecnologias ambientalmente 
menos impactantes, como a tecnologia de membranas, contribui para melhoria na 

eficiência da indústria química como um todo; 

■ Na produção de alumínio, a gradual expansão de plantas baseadas na tecnologia de 
anodos pré-cozidos, gerando como resultado a melhoria de rendimento no uso de 

eletricidade para uso eletroquímico; 

■ Na siderurgia brasileira, cuja contribuição se dá principalmente no montante de 
eletricidade conservada, resultando de dois efeitos atuando simultaneamente: a 

elevação dos rendimentos em equipamentos de uso final e a maior participação de 
determinadas tecnologias de produção eficientes no uso de energia; 

■ Na indústria cerâmica, a substituição parcial do consumo de óleo combustível e lenha 

por gás natural, ainda que observando restrições locais de oferta de gás e a 
competitividade econômica do gás natural em relação à lenha; 

■ No setor industrial como um todo, pela distinta velocidade de penetração do gás 

natural e do incremento de eficiência gradual por indução da lei de eficiência 
energética, que define o perfil da reposição tecnológica de motores no País. 

No setor de transportes também se consideram ganhos de eficiência ao longo do horizonte 

de análise, atribuídos à melhoria de rendimento dos veículos em geral, em especial os de 
passeio. A extensão da melhoria do consumo específico de veículos de passeio se relaciona 
intimamente à expansão da frota automotora no País, o que, em última instância, segue a 

melhoria da renda per capita no País. Em adição, ao final do horizonte, admitiu-se um 
efeito de gradual redução da participação do transporte rodoviário de cargas no País, 
reconhecendo-se que, conforme já observado, resultados mais expressivos possam ser 

                                                           
3 Relacionam-se aqui os fatores que respondem pela maior parcela do potencial de conservação de 
energia estimado o que, porém, não significa que somente nestas indústrias se concentre esta 
estimativa. 
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obtidos a partir da implementação de políticas públicas orientadas para privilegiar o 
transporte ferroviário e aquaviário de cargas. 

Também merece destaque o aumento da participação do setor comercial no total de 

energia conservada, motivado pela crescente participação deste setor na economia. Na 
mesma linha, o aumento da renda per capita atua como indutor da conservação no setor 
residencial na medida do aumento da posse de equipamentos mais eficientes. 

Ressalta-se que os valores de conservação de energia intrinsecamente considerados nas 
projeções do consumo final podem ser considerados relativamente modestos quando se 
tem em vista o potencial técnico da conservação. Em particular, registre-se que a 

abordagem metodológica adotada se baseou nas informações do BEU, que consideram a 
eficiência em nível muito agregado, referenciado aos equipamentos de uso final. 

6.2 Conservação de Energia Elétrica 

Da mesma forma que nas projeções do consumo final de energia como um todo, o 
tratamento dado à eficiência no uso da energia elétrica no âmbito do PDE 2008-2017 
contemplou uma dinâmica tendencial de aumento de eficiência, denominada por progresso 

autônomo e, além disso, um aumento adicional da eficiência energética, obtido a partir da 
instituição de programas e ações específicas, orientadas para determinados setores e 
refletindo políticas públicas, e que pode ser chamada de conservação ou eficiência 

induzida.  

Como marcos da ação indutora do Estado, já implementados, no sentido de promover a 
eficiência energética do País vale citar: 

■ criação do Programa Brasileiro de Etiquetagem em 1984, por intermédio do INMETRO, 
com a finalidade de informar ao consumidor sobre o consumo de energia dos produtos, 
estimulando-os a fazer uma compra consciente; 

■ criação do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e do 
Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás 
Natural (CONPET), em 1985 e 1991, respectivamente; 

■ instituição do Programa de Eficiência Energética das Concessionárias de Distribuição de 
Energia Elétrica (PEE), pela Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que estabelece a 
aplicação compulsória de um montante anual mínimo da receita operacional líquida 

destas empresas em programas de eficiência energética no uso final. A Lei nº 11.465, 
de 28 de março de 2007, prorroga até 31 de dezembro de 2010 a obrigação de 
aplicação de um percentual mínimo de 0,5%; e 

■ criação da Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, e do Decreto nº 4.059, de 19 de 
dezembro de 2001, que a regulamenta. Conhecida como Lei de Eficiência Energética, 
determina o estabelecimento de níveis máximos de consumo de energia de máquinas e 

aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, bem como 
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de edificações construídas, com base em indicadores técnicos e regulamentação 
específica. 

A fim de projetar a conservação de energia elétrica obtida mediante progresso autônomo, 

tomou-se por base a evolução da energia útil e a da energia final em cada setor, por tipo 
de uso (força motriz, aquecimento e refrigeração, calor de processo e iluminação), sendo 
referência para essas estimativas o Balanço de Energia Útil – BEU, do Ministério de Minas e 

Energia, e o Balanço Energético Nacional – BEN. Para estimativa da conservação induzida 
considerou-se que o resultado conjunto da conservação correspondente ao progresso 
autônomo e da conservação induzida conduz a um montante de energia conservada de 16,7 

TWh no ano de 2017, cerca de 2,8% do consumo de eletricidade na rede projetado para o 
referido ano. 

Finalmente, vale ressaltar que é possível atingir montantes ainda mais expressivos de 

conservação de eletricidade mediante ação mais agressiva do Estado brasileiro no sentido 
de fomentar programas específicos e induzir a penetração mais veloz de tecnologias e 
hábitos de consumo de eletricidade mais eficientes. Novas ações do Estado, incluindo 

incentivos econômicos e financeiros, são desejáveis e necessárias para superar barreiras e 
promover o avanço da eficiência energética. 
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7. PREMISSAS PARA AUTOPRODUÇÃO 

7.1 Considerações Iniciais 

Pelas características do setor elétrico brasileiro (SEB), a questão da autoprodução impacta 
a demanda de eletricidade mais do que de qualquer outro energético. De fato, a demanda 

de energia elétrica dos agentes de consumo é atendida, em grande parte, pelo SEB, que 
dispõe de um conjunto de usinas de geração e de uma rede de transporte de eletricidade 
(linhas de transmissão e de distribuição), através da qual a energia elétrica chega aos seus 

usos finais. Mas, existem consumidores que suprem suas próprias necessidades de 
eletricidade, total ou parcialmente, prescindindo da utilização da rede do sistema 
elétrico. São aqueles, geralmente consumidores industriais de porte significativo, que 

geram sua própria energia elétrica no sítio da sua planta industrial. Dessa forma, o SEB 
deverá ser dimensionado para atender a totalidade do mercado com exceção apenas 
daquela parcela de autoprodução, denominada de autoprodução clássica, que 

corresponde à geração local de energia elétrica para suprimento, no próprio sítio, de 
unidade consumidora sem utilização da rede elétrica de distribuição/transmissão. Para o 
adequado dimensionamento da expansão do sistema elétrico é essencial, pois, estabelecer 

cenários de evolução da autoprodução clássica de energia elétrica, especialmente para os 
setores industriais grandes consumidores de energia. 

Para realizar a projeção da autoprodução clássica, para esses setores, além de informações 

já existentes sobre novos projetos de empreendimentos de autoprodução/cogeração, com 
entrada em operação prevista no horizonte do estudo, foram também formuladas 
premissas sobre a evolução da autoprodução clássica, com base nas perspectivas de 

expansão da capacidade instalada de produção dos diferentes segmentos industriais e na 
avaliação das potencialidades de cogeração que os respectivos processos industriais 
propiciam. 

7.2 Autoprodução dos Grandes Consumidores 

Conforme já mencionado, para cada ramo industrial grande consumidor de eletricidade, a 
autoprodução clássica deverá ser abatida do consumo total de energia elétrica resultado 

do produto da produção física (tonelada) pelo consumo específico de eletricidade 
(kWh/tonelada). 

Esse tipo de autoprodutor não demanda investimentos adicionais do sistema elétrico, além 

dos, naturalmente, relacionados a contratos de back-up que o consumidor eventualmente 
mantenha com outro fornecedor de energia para suprimento em situações específicas, 
como pode ser o caso de paradas programadas ou não programadas. Um caso típico desta 

classe de autoprodutores é o da cogeração. 
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Trata-se de um uso racional da energia, uma vez que o rendimento do processo de 
produção de energia é significativamente aumentado a partir da produção combinada de 
energia térmica e elétrica, dando-se um melhor aproveitamento ao conteúdo energético 

do combustível básico. 

O mercado potencial de cogeração é constituído, essencialmente, pelos segmentos 
industriais que utilizam grandes quantidades de vapor no próprio processo industrial. Os 

principais segmentos que apresentam as características de autoprodutor clássico são: papel 
e celulose, químico e petroquímico, siderurgia, açúcar e álcool, alimentos e bebidas, e 
têxtil. O setor de papel e celulose apresenta características especialmente propícias à 

viabilização da cogeração pelo elevado consumo de vapor de processo e de eletricidade. 

Cabe ressaltar que, para as usinas termelétricas de autoprodução, foi utilizado um fator de 
capacidade médio em torno de 86%, como resultado dos seguintes valores médios 

considerados: fator de capacidade máxima de 93%, taxas de indisponibilidade forçada e 
programada de, respectivamente, 2% e 6%. 

Dessa forma, os resultados relativos à projeção da autoprodução clássica dos grandes 

consumidores industriais de energia elétrica, para o período 2007-2017, por setor, estão 
apresentados na Tabela 10. 

7.3 Autoprodução Total 

O incremento da autoprodução dos grandes consumidores industriais estará concentrado 
nos setores de siderurgia, papel e celulose e petroquímica. Mas, além desses setores 
grandes consumidores, há outros segmentos industriais em que a autoprodução já é hoje 

expressiva e deve mesmo expandir-se ao longo do horizonte. Trata-se, especialmente, dos 
setores sucroalcooleiro e de alimentos e bebidas que deverão contribuir para boa parte do 
aumento da autoprodução no período decenal. 

Hoje, a autoprodução dos grandes consumidores corresponde a cerca de 52% do total da 
energia autoproduzida no País. Ou seja, os demais consumidores participam com 48%. A 
premissa é que esta proporção aproximadamente se mantenha ao longo do horizonte do 

PDE 2008-2017. Nessas condições, a projeção da autoprodução clássica considerada neste 
estudo é a que, resumidamente, se apresenta na Tabela 11. 
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Tabela 10. Brasil. Autoprodução Clássica de Eletricidade dos Grandes Consumidores Industriais 
(GWh) 

Setor 
Ano 

Alumínio Alumina Bauxita Siderurgia Soda-Cloro Pelotização Celulose 

2007 242 345 0 6.193 119 131 8.365 

2008 242 345 0 6.933 119 131 9.032 
2009 242 345 0 8.139 119 131 9.756 
2010 242 345 0 10.323 119 131 10.542 
2011 242 345 0 12.626 119 131 11.641 
2012 242 345 0 13.969 119 131 12.556 
2013 242 345 0 15.870 119 131 13.211 
2014 242 345 0 19.457 119 131 15.290 
2015 242 345 0 21.042 119 131 16.691 
2016 242 345 0 21.995 119 131 18.123 
2017 242 345 0 22.949 119 131 19.145 

 

Setor 

Ano 
Papel PAR (1) 

Petro-
química Ferro-ligas Cobre Cimento Total 

2007 199 7 2.537 0 0 172 18.310 

2008 483 7 2.537 0 0 172 20.001 
2009 784 7 2.537 0 0 172 22.232 
2010 1.106 7 2.537 0 0 172 25.525 
2011 1.448 7 2.537 0 0 172 29.268 
2012 1.811 7 3.568 0 0 172 32.920 
2013 2.196 7 4.909 0 0 172 37.203 
2014 2.605 7 5.474 0 0 172 43.842 
2015 3.040 7 5.757 0 0 172 47.547 
2016 3.503 7 6.322 0 0 172 50.960 
2017 3.994 7 6.887 0 0 172 53.991 

Nota: (1) PAR = Pasta de Alto Rendimento. 
 

Tabela 11. Brasil. Autoprodução Clássica de Eletricidade (TWh) 

Discriminação 2007 2012 2017 

Grandes Consumidores 18,3 32,9 54,0 

Outros 17,1 30,9 48,3 

Total 35,4 63,8 102,3 
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8. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

8.1 Aspectos Metodológicos 

A projeção do mercado de energia elétrica é elaborada por subsistema elétrico e por classe 
de consumo (residencial, industrial, comercial e outras). A projeção por classe de consumo 

se baseia na evolução de alguns parâmetros característicos do correspondente segmento do 
mercado, bem como na evolução do PIB e da população. 

No estudo da classe residencial, um importante indicador é a relação NCR/POP4, que 

permite obter a projeção do número de consumidores a partir da projeção da população. 

O indicador NCR/POP incorpora o efeito combinado de dois outros importantes parâmetros, 
quais sejam: 

■ a taxa de atendimento, que define a extensão e a penetração do serviço de energia 
elétrica e cuja proxi é dada pela expressão analítica que relaciona o número de 
consumidores residenciais e o número de domicílios (TA = NCR/DOM); 

■ a relação número de habitantes por domicílio, que pode ser expressa, analiticamente, 
por POP/DOM. 

Essa propriedade do indicador NCR/POP pode ser verificada pela identidade (1): 

1−









×=×=

DOM

POP
TA

POP

DOM

DOM

NCR

POP

NCR
   (1) 

Como a taxa de atendimento tende a um limite de saturação superior e a relação POP/DOM 
a um limite de saturação inferior, o parâmetro NCR/POP tenderá a um limite de saturação 

superior. Assim, pode-se ajustar uma curva logística aos valores históricos, com o nível de 
saturação pré-fixado, e, utilizando essa curva, projetar os valores futuros de NCR/POP. A 
partir da projeção de NCR/POP e da projeção da população, obtém-se a projeção do 

número de consumidores residenciais. 

Utilizando como dados históricos os valores do número de consumidores residenciais e da 
população, ajusta-se uma curva logística do seguinte tipo: 
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4 NCR = número de consumidores residenciais 

POP = população 
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rCK ,,  são constantes ( 0<r ) 

O ajustamento da logística envolve a estimativa de três parâmetros ( rCK ,, ) e a 

utilização de métodos de estimação não lineares. No entanto, é freqüente proceder-se a 
uma simplificação que consiste em definir, de forma exógena, a constante K , que 
representa o limite de saturação de )(tU  quando ∞→t , restando, então, dois 
parâmetros a estimar ( rC , ). Nesta hipótese, a curva logística é linearizável, através de 

uma mudança de variáveis. 

De fato, a equação da logística pode reescrever-se na seguinte forma: 
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Através da mudança de variáveis: 

0ttT −=        (5a) 
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( )CB ln0 =        (5c) 

rB =1         (5d) 

a equação da logística é transformada na seguinte equação de uma reta: 

TBBU •+= 10*       (6) 

Após esta mudança de variáveis, o problema do ajustamento da curva logística reduz-se ao 
ajustamento da reta aos valores históricos considerados. 

Este tratamento simplificado do problema obriga à definição prévia e exógena do limite de 
saturação da variável )(tU  = NCR/POP, isto é, do parâmetro K , que pode ser baseada na 

comparação com países ou regiões em estágios de desenvolvimento mais avançado.  

Assim, pode-se ajustar uma curva logística, representativa da evolução do parâmetro )(tU  

= NCR/POP, para cada região ou subsistema elétrico. A título ilustrativo, mostra-se, no 
Figura 8, a evolução histórica do parâmetro NCR/POP e a sua projeção, para o período 
2007-2017, utilizando a curva logística ajustada para o Brasil. 

Uma vez que, na estimação da curva logística, os parâmetros 0B  e 1B  são variáveis 

aleatórias, cuja média e desvio padrão são estimados a partir da amostra constituída pelos 
valores históricos, fixando-se um determinado nível de confiança, obtém-se intervalos de 
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confiança para os parâmetros 0B  e 1B  e, conseqüentemente, intervalos de variação para o 

indicador )(tU  = NCR/POP. 

Figura 8. Brasil. Evolução do indicador U(t) = NCR/POP (%) 

No caso da classe residencial, a projeção do consumo de eletricidade foi elaborada a partir 
de uma metodologia bottom-up, partindo dos usos finais da eletricidade nos equipamentos 
eletrodomésticos, destacando-se que “... a elaboração da estrutura de consumo de energia 

no setor residencial por usos finais é um exercício laborioso e complexo, devido à presença 
de uma enorme variedade de equipamentos, cuja difusão e tipologia variam no tempo e no 
espaço, e à dinâmica e aleatoriedade de fatores que condicionam a posse e o uso dos 

equipamentos. Uma análise detalhada de tais aspectos e, de modo particular, do potencial 
de eficiência energética existente nos domicílios, requer um enorme conjunto de dados e 
técnicas relativamente sofisticadas de análise. Assim, quanto maior a disponibilidade de 

informações confiáveis e mais eficazes as técnicas empregadas no tratamento dos dados, 
maior a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos.”5 

Com o objetivo de incorporar de forma explícita a eficiência energética nas projeções de 

energia elétrica do setor residencial no âmbito do PDE 2008-2017 foi necessário obter, 
além das variáveis associadas ao cenário demográfico (número de domicílios e número de 
habitantes/domicílio), outras variáveis explicativas da demanda residencial de energia 

elétrica, quais sejam: percentual de domicílios ligados à rede, consumo específico e posse 
média dos principais eletrodomésticos presentes nos domicílios brasileiros. 

Para cada equipamento foi determinado o consumo específico, cujo cálculo considera: 

■ tempo médio de uso; e 

■ potência média, que internaliza a eficiência do equipamento. 

O consumo residencial de energia elétrica foi, então, projetado segundo os seguintes usos 

finais: 
                                                           
5 Achão, C. C. L. (2003) “Análise da estrutura de consumo de energia pelo setor residencial 
brasileiro”. Tese M.Sc. COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro. 
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■ iluminação; 

■ conservação de alimentos (geladeira e freezer); 

■ aquecimento de água (chuveiro elétrico); 

■ condicionamento de ar (ar condicionado); e 

■ serviços (máquina de lavar roupa, televisão e outros). 

Para a classe comercial e o conjunto das outras classes de consumo, foram considerados os 

parâmetros: consumo comercial per capita (CC/POP) e consumo de outras classes per 
capita (CO/POP). No caso da classe industrial, tratam-se separadamente dois grupos de 
consumidores: o dos chamados grandes consumidores industriais e o restante da indústria, 

cujo consumo é denominado de consumo industrial tradicional (CInd). 

O tratamento dado aos três parâmetros CC/POP, CO/POP e CInd, é semelhante, buscando-
se uma correlação de cada um deles com a renda (PIB). A fim de facilitar a exposição, 

denota-se, genericamente, qualquer desses parâmetros por X  e sua elasticidade 
relativamente ao PIB por ε : 

PIB
PIB

X
X

PIB

X

∆

∆

=
∆

∆
=

%

%
ε      (7) 

A elasticidade ε , calculada pontualmente (valores anuais), apresenta, em geral, grande 
volatilidade. Por isso, na busca de captar uma tendência, consideraram-se, elasticidades 

calculadas com base em médias móveis de 6 anos das taxas de crescimento do consumo e 
do PIB.  

A correlação procurada, que apresentou qualidade aceitável do ajuste aos valores 

históricos, é traduzida através de curvas do “tipo hipérbole” (8), implicando em 
elasticidades decrescentes com a taxa de crescimento do PIB: 

PIB

b
b

%

1

0
∆

+=ε       (8) 

Apresentam-se na Figura 9, a título ilustrativo, curvas para o Brasil relativas às 
elasticidades-renda do consumo comercial per capita, do consumo das outras classes per 
capita e do consumo industrial tradicional. 
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Figura 9. Brasil. 
Elasticidade-renda de CC/POP, CO/POP e Consumo Industrial Tradicional 

Conforme se mencionou, a projeção da parcela do consumo industrial de energia elétrica 
denominada de consumo industrial tradicional foi projetada por correlação com o PIB, 

através de sua elasticidade. Por sua vez, os setores grandes consumidores industriais de 
eletricidade recebem tratamento diferenciado. 

A projeção do consumo dos grandes consumidores industriais, que engloba os segmentos de 

alumínio, siderurgia, ferroligas, pelotização, cobre, soda-cloro, petroquímica, papel e 
celulose e cimento, foi feita a partir das perspectivas de evolução da produção física e dos 
consumos específicos de energia elétrica (kWh por tonelada) de cada um desses setores. 

A projeção do consumo de energia elétrica dos grandes consumidores industriais levou em 
conta as séries históricas e as perspectivas de evolução da capacidade instalada de cada 
um desses segmentos industriais. Para cada um desses setores, analisaram-se as 

perspectivas de evolução futura da produção física, a partir da demanda interna pelos 
respectivos produtos e dos níveis de exportação e importação. Foram também analisados 
os consumos específicos de energia elétrica desses setores (kWh por tonelada). Do produto 

da produção física pelo consumo específico resultou o consumo total de energia elétrica de 
cada um desses setores, conforme representado esquematicamente na Figura 10. 
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Figura 10. Metodologia de Projeção do Consumo Industrial 
Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica 

Para cada um dos setores grandes consumidores industriais de energia elétrica, foram 
estabelecidas premissas relativas à demanda interna (consumo interno dos respectivos 

produtos) e aos níveis de exportação e de importação, expressos em unidades físicas 
(toneladas). A demanda interna foi projetada com base em sua elasticidade relativamente 
ao PIB, que é um parâmetro exógeno da projeção, geralmente estimado com base na 

observação da sua evolução histórica. Os níveis de importação e exportação levam em 
conta a evolução da participação brasileira no comércio mundial e a análise das relações 
Exportação/Produção (%) e Importação/Demanda Interna (%). Esta última relação 

determina a importação a partir da demanda interna e a produção física pode ser 
calculada através da seguinte relação: 

Produção = (Demanda Interna – Importação)/(1-Exportação/Produção) 

A evolução futura dos parâmetros elasticidade - PIB da demanda interna, 
Exportação/Produção (%) e Importação/Demanda Interna (%), resultantes da projeção, são 
avaliadas à luz do seu comportamento histórico e da análise do comportamento dos 

mercados interno e externo, bem como em informações das próprias indústrias e 
respectivas associações de classe. 

Dessa forma, projeta-se a produção física de cada um desses setores industriais em nível 

de Brasil. Também são levadas em conta as perspectivas de expansão/ampliação da 
capacidade instalada, de forma que esta não se constitua em um gargalo para a produção. 
Eventualmente, consideram-se expansões adicionais da capacidade instalada de forma a 

permitir alcançar os níveis de produção projetados. 

Obtida a produção física de cada setor em nível nacional, são feitas hipóteses de 
regionalização da produção, em função de informações de instalação de novas unidades 

produtivas, ampliações anunciadas, e de uma avaliação em relação às tendências de cada 
setor, com base nos aspectos de suprimento das principais matérias primas e de logística 
em relação ao mercado nacional e internacional. 
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Com base na projeção regional da produção física de cada setor industrial grande 
consumidor e do correspondente consumo específico de energia elétrica (kWh por 
tonelada), projeta-se o consumo total de energia elétrica desse setor, por região. Ressalta-

se que são incorporadas medidas de eficiência energética, admitindo-se, em alguns casos, 
uma redução gradual do consumo específico de eletricidade, levando-se em conta padrões 
internacionais e o estado da arte em termos tecnológicos. 

Para alguns setores industriais, consideram-se diferentes consumos específicos dependendo 
da região. Foram feitas hipóteses de evolução dos valores do consumo específico, 
baseando-se em perspectivas de evolução tecnológica e comparações com padrões 

internacionais. Cabe destacar que, na formulação destas hipóteses, levaram-se em conta 
as diferenças entre as unidades produtivas, caracterizadas pelo uso de 
processos/tecnologias diferentes num mesmo setor, ou pelo mix de produtos fabricados. 

As premissas de autoprodução para os grandes consumidores industriais são elaboradas com 
base no potencial de cogeração e na pesquisa dos projetos de autoprodução dessas 
indústrias.  

Para tanto, admite-se que a autoprodução terá sua evolução concentrada nos setores cujos 
processos permitem a utilização da cogeração, tais como: papel e celulose, siderurgia e 
petroquímica. Destaca-se a indústria de papel e celulose que, pelas suas características de 

processo, utiliza rejeitos de sua própria indústria como fonte de energia (o licor negro e 
ainda biomassa, e cavacos). Assim, admite-se que quase a totalidade da expansão futura 
da capacidade de produção de celulose seja atendida via cogeração de energia. 

Setores como alumínio, que apresentaram nos últimos anos pesados investimentos em 
consórcios de geração hidrelétrica, não estão considerados como autoprodutores clássicos6, 
nestas projeções, quando essas usinas operam integradas ao sistema elétrico nacional e são 

despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

Esse tipo de autoprodução, pelo fato de fazer uso das instalações de transporte 
(transmissão e/ou distribuição) da rede elétrica, tem sido denominado de autoprodução 

transportada. É o caso da participação de vários consumidores industriais, sejam eles 
autorizados como produtor independente de energia – PIE ou como autoprodutor de 
energia – APE, em consórcios de geração hidrelétrica, em associação com concessionários 

de serviço público, como são exemplos as usinas hidrelétricas de Igarapava, Machadinho e 
Porto Estrela. O consumo relativo a tais consumidores deverá permanecer, em sua 
totalidade, no consumo industrial a ser atendido pelo Sistema Elétrico, uma vez que, do 

lado da oferta, aquelas usinas hidrelétricas são simuladas, também, integralmente. 

Dessa forma, a autoprodução aqui considerada, para efeito de abatimento do consumo 
industrial total de energia elétrica, inclui apenas a chamada autoprodução clássica. 

Conseqüentemente, não se subtrai do consumo de energia elétrica dos grandes 

                                                           
6 Considera-se como autoprodução clássica apenas aquela que corresponde ao consumidor com 
instalações próprias de geração de energia elétrica, localizadas junto às unidades de consumo, que 
não utiliza para o auto-suprimento a rede elétrica de concessionários de transmissão/distribuição 
(exemplo: cogeração). 
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consumidores industriais a participação desses consumidores em usinas hidrelétricas como 
produtores independentes ou autoprodutores, nem a produção térmica de eletricidade em 
usinas que são integradas ao Sistema Elétrico Interligado e que são despachadas 

centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

Para projetar a parcela do consumo de energia elétrica dos grandes consumidores 
industriais, a ser atendida pelo Sistema Elétrico, é fundamental estabelecer premissas 

relativas à autoprodução nesses setores. Inicialmente projeta-se o consumo total de 
energia elétrica demandada por esses setores em função da previsão da sua produção 
física. A parcela a ser atendida pelo Sistema Elétrico deverá ser calculada pela diferença 

entre o consumo total de energia elétrica desses consumidores e a respectiva parcela de 
autoprodução clássica. 

Finalmente, ressalta-se que, para o Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017, foi 

aperfeiçoada a metodologia para a projeção do consumo de energia elétrica no Brasil. Uma 
de suas principais modificações em relação ao ciclo de planejamento anterior é a inclusão 
da incorporação de parte das perdas comerciais ao consumo final de eletricidade. 

Neste estudo, considerou-se que as perdas comerciais sofrerão gradual redução no 
decorrer do período em questão, por conta de uma fiscalização mais eficiente. Admitiram-
se reduções nas perdas comerciais girando em torno de 30% para o período decenal. Com 

isso, parte dos consumidores que se beneficiavam através do furto de energia elétrica 
passaria a consumir energia na legalidade. No presente estudo, considerou-se que 70% da 
redução ocorrida nas perdas comerciais seriam incorporados ao consumo. 

8.2 Projeção do Consumo Total de Energia Elétrica 

Na Tabela 12, apresenta-se um resumo da projeção do consumo de energia elétrica, 
entendido aqui como sendo o consumo total, incluindo autoprodução, para efeito de 

comparação com a evolução da economia (PIB). 

Tabela 12. Brasil. Elasticidade-renda do consumo energia elétrica 

Ano Consumo (TWh) (1) PIB Brasil (1012 R$ 2007) 

2007 412,6 2,60 

2012 544,2 3,32 

2017 706,4 4,24 
   

Período Variação (% ao ano) Elasticidade 

2007-2012 5,7 1,14 

2012-2017 5,4 1,07 

2007-2017 5,5 1,10 

Nota: (1) Inclui autoprodução. 
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As elasticidades-renda resultantes são maiores do que a unidade, porém menores do que as 
verificadas no histórico e com uma tendência declinante ao longo do horizonte decenal, 
refletindo um mercado mais maduro, que faz um uso mais racional da energia elétrica. 

No âmbito do cenário adotado neste PDE, ocorrem diversos fatores que colaboram para a 
diminuição da elasticidade ao longo do horizonte decenal. Enquanto o nível de expansão da 
atividade econômica é superior ao do histórico recente, o cenário prevê uma participação 

crescente do setor de serviços em detrimento do setor industrial e, dentro deste, uma 
maior participação de segmentos menos eletrointensivos e mais agregadores de valor. 
Além disso, considera-se que o uso da eletricidade nos diferentes setores da economia seja 

cada vez mais eficiente, em vários deles aproximando-se dos padrões tecnológicos 
internacionais, sendo a velocidade de eficientização maior no segundo qüinqüênio em 
decorrência do tempo necessário para implementar certas medidas de conservação 

(conservação induzida). Assim, tanto a crescente terceirização da economia quanto a 
maior eficiência dos processos produtivos contribuem para a diminuição do chamado 
conteúdo energético, ou intensidade energética, da economia. Esses fatores implicam, 

naturalmente, em menores elasticidades do consumo de eletricidade relativamente ao PIB. 

Dessa forma, se fazem presentes neste cenário os grandes vetores impulsionadores do 
consumo de energia elétrica que, geralmente, são classificados em três tipos principais de 

efeito, também chamados efeitos de primeira ordem: o efeito de atividade econômica, o 
efeito de conteúdo ou intensidade energética e o efeito de estrutura setorial da economia. 
Evidentemente, existem outros fatores que contribuem para a expansão do consumo de 

energia elétrica, como, por exemplo, o crescimento da população, que é motor do 
crescimento vegetativo do consumo. 

Qualquer desses três efeitos tem implicações no comportamento da elasticidade. Estudos 

em relação ao mercado de energia elétrica, não só no Brasil, como em outros países, 
revelam geralmente uma relação decrescente da elasticidade em função da taxa de 
crescimento da atividade econômica. 

8.3 Projeção do Consumo de Eletricidade por Classe e por Subsistema 

Esta seção aborda a evolução do consumo de energia elétrica na rede, isto é, o consumo a 
ser atendido pelo Sistema Elétrico Brasileiro, desagregado pelas principais classes de 

consumo e por subsistema elétrico. 

As classes comercial e residencial são as que apresentam maiores crescimentos médios 
anuais no período 2007-2017. O consumo comercial deverá crescer 7,0% ao ano, enquanto 

que a expansão do consumo residencial deverá ser de 5,3% ao ano. Dessa forma, a classe 
comercial é a que mais ganha em termos de participação no consumo total, passando dos 
atuais 15,6% para 19,2% em 2017. A classe residencial evolui de uma participação de 24,1% 

para 25,1% no final do horizonte. Por sua vez, a classe industrial e o agregado das demais 
classes de consumo perdem participação, ocorrendo a perda mais acentuada na classe 
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industrial, passando dos atuais 46,0% do consumo total para 41,7% em 2017, enquanto as 
outras classes de consumo diminuem sua participação de 14,3% para 14,0% no período. 

Conforme se mencionou, o consumo comercial apresenta a dinâmica de maior crescimento 

no horizonte de projeção. Esse resultado sinaliza a perspectiva de manutenção da 
tendência de expansão, fortalecimento e terceirização da economia. Nesse aspecto, o 
Brasil estará acompanhando a tendência mundial das economias desenvolvidas ou em fase 

de desenvolvimento, nas quais o setor de serviços passa a dominar a geração da riqueza. 

A Tabela 13 mostra os resultados agregados das projeções do consumo de energia elétrica 
a ser atendido pelo Sistema Elétrico Brasileiro (isto é, excluída a autoprodução clássica), 

por classe, para a evolução da economia brasileira considerada (crescimento do PIB de 5% 
ao ano). 

Tabela 13. Brasil. Consumo de Energia Elétrica, por Classe (GWh) (1) 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2007 90.881 173.399 58.865 54.089 377.234 

2008 96.400 180.300 62.900 56.900 396.500 

2009 101.868 187.956 67.791 59.646 417.262 

2010 107.591 196.037 72.938 62.430 438.997 

2011 113.408 203.269 78.155 65.293 460.125 

2012 119.341 209.152 83.652 68.236 480.381 

2013 125.443 216.561 89.454 71.267 502.725 

2014 131.733 224.516 95.578 74.388 526.214 

2015 138.221 232.169 102.040 77.601 550.030 

2016 144.907 242.392 108.873 80.917 577.088 

2017 151.907 251.826 116.090 84.335 604.157 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 5,6 3,8 7,3 4,8 5,0 

2012-2017 4,9 3,8 6,8 4,3 4,7 

2007-2017 5,3 3,8 7,0 4,5 4,8 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 24,1 46,0 15,6 14,3 100,0 

2012 24,8 43,5 17,4 14,2 100,0 

2017 25,1 41,7 19,2 14,0 100,0 

(1) Não inclui autoprodução clássica. 

No que se refere às projeções do consumo por subsistema elétrico, observa-se que ele 
cresce a taxas mais elevadas no subsistema interligado Norte. Isto se deve, em parte, à 

instalação de grandes cargas industriais e, principalmente, à interligação dos sistemas 
isolados de Manaus/Amapá e localidades da margem esquerda do Amazonas. O consumo 
deste subsistema crescerá, em média, no período 2007-2017, a 8,1% ao ano. No entanto, se 

não se considerasse a interligação dos sistemas isolados, ele cresceria à taxa de 5,9% ao 
ano. O forte crescimento dos sistemas isolados de Manaus e Amapá será potencializado 
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pelas precárias condições atuais de atendimento, que certamente serão muito atenuadas 
com a futura interligação ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Enquanto que o consumo 
no Brasil, para o período 2007-2017, cresce, em média, 4,8% ao ano,  no subsistema 

Nordeste apresenta um crescimento médio de 5,0% ao ano, pouco superior à média 
nacional. Nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, os crescimentos do consumo são 
de, respectivamente, 4,8% e 4,3% ao ano. Convém, no entanto, ressaltar que a expansão 

do consumo no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que incorpora a interligação dos 
sistemas isolados Acre/Rondônia, cai para 4,6% ao ano caso, se desconsidere a 
interligação.  

A variação média anual do consumo de eletricidade dos sistemas isolados, no período 
decenal, é de -14,9% ao ano, uma vez que a maioria desses sistemas será interligada ao SIN 
ao longo do período. Como conseqüência, o conjunto dos sistemas elétricos isolados, que 

representa atualmente 2,1% do consumo na rede, passará a responder por apenas 0,3%, em 
2017. 

A participação do subsistema Norte interligado evolui dos atuais 6,8% para 9,3%. O 

subsistema Nordeste aumenta ligeiramente a participação (de 13,9% para 14,1%), enquanto 
o subsistema Sudeste/CO mantém uma participação aproximadamente constante (60,2% 
em 2007 e 60,1% em 2017) e o subsistema Sul registra perda de participação no período 

considerado, passando de 17,1% para 16,3%. O consumo de eletricidade por subsistema 
elétrico é apresentado na Tabela 14. 

Tabela 14. Brasil. Consumo de Energia Elétrica, por Subsistema (GWh)(1) 

Subsistemas Interligados 
Ano S.Isol. 

N NE SE/CO S 
SIN  Brasil 

2007 7.836 25.778 52.369 226.915 64.336 369.398 377.234 

2008 8.464 27.266 54.508 239.194 67.068 388.036 396.500 

2009 6.760 28.914 57.254 254.112 70.223 410.502 417.262 

2010 7.099 30.590 60.130 267.620 73.559 431.898 438.997 

2011 7.571 32.369 63.236 280.176 76.773 452.554 460.125 

2012 485 41.230 66.370 292.315 79.981 479.897 480.381 

2013 615 43.572 69.637 305.616 83.285 502.110 502.725 

2014 826 46.212 73.181 319.289 86.706 525.388 526.214 

2015 1.000 48.553 77.192 332.736 90.550 549.030 550.030 

2016 1.213 52.620 81.243 347.474 94.538 575.875 577.088 

2017 1.562 56.285 85.169 362.808 98.334 602.596 604.157 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-12 -42,7 9,8 4,9 5,2 4,4 5,4 5,0 

2012-17 26,4 6,4 5,1 4,4 4,2 4,7 4,7 

2007-17 -14,9 8,1 5,0 4,8 4,3 5,0 4,8 
  

Ano Estrutura da Participação (%) 

2007 2,1 6,8 13,9 60,2 17,1 97,9 100,0 

2012 0,1 8,6 13,8 60,9 16,6 99,9 100,0 

2017 0,3 9,3 14,1 60,1 16,3 99,7 100,0 
(1) Não inclui autoprodução clássica. 
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A Figura 11 mostra a evolução do consumo de energia elétrica por subsistema integrante 
do SIN e para os Sistemas Isolados no período 2007-2017. Ressalta-se que o consumo de 
eletricidade considerado é aquele a ser atendido pelo Sistema Elétrico, excluída, portanto, 

a autoprodução clássica. 

Figura 11. Brasil e Subsistemas Elétricos. Consumo de Energia Elétrica (GWh) (1)  

Nota: (1) Não Inclui autoprodução clássica. 

O consumo de energia elétrica brasileiro foi projetado considerando-se uma parcela 

adicional de energia, em função da incorporação de parte das perdas comerciais ao 
montante consumido, e uma parcela descontada do consumo total, como conseqüência do 
incremento da eficiência energética considerado para o período decenal. Portanto, a 

incorporação das perdas e a eficiência energética atuam em sentidos opostos sobre a 
projeção do consumo de eletricidade. 

Na Figura 12, apresenta-se a projeção, para o período 2007-2017, das parcelas 

correspondentes à incorporação das perdas comerciais ao consumo e do montante de 
eficiência energética considerado. 

Conforme se mencionou, com a integração ao SIN dos sistemas isolados Acre/Rondônia e 

Manaus/Amapá, ao longo do horizonte decenal, o Sistema Interligado Nacional englobará 
99,7% do mercado nacional de energia elétrica em 2017, restando apenas 0,3% desse 
mercado atendido por sistemas isolados. As tabelas apresentadas a seguir (Tabelas 15 a 18) 

resumem a evolução do consumo de energia elétrica, por classe, para cada um dos 
subsistemas integrantes do Sistema Interligado Nacional. 
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Figura 12. Brasil. Consumo de Eletricidade, Incorporação de Perdas e Eficiência Energética 
(GWh) (1) 

Nota: (1) Não Inclui autoprodução clássica. 

Tabela 15. Subsistema Norte (1). Consumo de Energia Elétrica, por Classe (GWh) 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2007 3.559 18.280 1.945 1.994 25.778 

2008 3.740 19.352 2.091 2.083 27.266 

2009 4.003 20.479 2.245 2.187 28.914 

2010 4.283 21.600 2.411 2.296 30.590 

2011 4.574 22.800 2.586 2.409 32.369 

2012 7.206 26.011 4.215 3.798 41.230 

2013 7.682 27.394 4.519 3.977 43.572 

2014 8.158 29.044 4.858 4.152 46.212 

2015 8.657 30.354 5.204 4.338 48.553 

2016 9.189 33.318 5.579 4.534 52.620 

2017 9.708 35.912 5.949 4.715 56.285 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 15,2 7,3 16,7 13,8 9,8 

2012-2017 6,1 6,7 7,1 4,4 6,4 

2007-2017 10,6 7,0 11,8 9,0 8,1 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 13,8 70,9 7,5 7,7 100,0 

2012 17,5 63,1 10,2 9,2 100,0 

2017 17,2 63,8 10,6 8,4 100,0 

Nota: (1) Inclui a interligação dos sistemas isolados Manaus/Amapá e margem esquerda do Amazonas, a partir de 2012. 
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Tabela 16. Subsistema Nordeste. Consumo de Energia Elétrica, por Classe (GWh) 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2007 13.650 20.301 7.794 9.702 51.447 

2008 14.513 21.125 8.457 10.338 54.433 

2009 15.394 21.688 9.165 11.006 57.254 

2010 16.310 22.192 9.919 11.709 60.130 

2011 17.241 22.825 10.724 12.446 63.236 

2012 18.191 23.378 11.581 13.219 66.370 

2013 19.167 23.943 12.496 14.031 69.637 

2014 20.171 24.654 13.472 14.884 73.181 

2015 21.208 25.688 14.514 15.781 77.192 

2016 22.272 26.622 15.627 16.722 81.243 

2017 23.380 27.266 16.813 17.709 85.169 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 5,9 2,9 8,2 6,4 5,2 

2012-2017 5,1 3,1 7,7 6,0 5,1 

2007-2017 5,5 3,0 8,0 6,2 5,2 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 26,5 39,5 15,2 18,9 100,0 

2012 27,4 35,2 17,4 19,9 100,0 

2017 27,5 32,0 19,7 20,8 100,0 

Tabela 17. Subsistema Sudeste/Centro-Oeste (1). Consumo de Energia Elétrica, por Classe (GWh) 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2007 56.008 103.365 37.680 29.862 226.915 

2008 59.610 107.563 40.728 31.293 239.194 

2009 63.547 112.976 44.324 33.265 254.112 

2010 67.223 118.111 47.593 34.692 267.620 

2011 70.853 122.134 51.040 36.149 280.176 

2012 74.492 125.517 54.671 37.635 292.315 

2013 78.220 129.744 58.497 39.155 305.616 

2014 82.046 134.021 62.526 40.696 319.289 

2015 85.966 137.760 66.758 42.251 332.736 

2016 89.987 142.432 71.222 43.832 347.474 

2017 94.204 147.206 75.940 45.457 362.808 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 5,9 4,0 7,7 4,7 5,2 

2012-2017 4,8 3,2 6,8 3,8 4,4 

2007-2017 5,3 3,6 7,3 4,3 4,8 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 24,7 45,6 16,6 13,2 100,0 

2012 25,5 42,9 18,7 12,9 100,0 

2017 26,0 40,6 20,9 12,5 100,0 

Nota: (1) Inclui a interligação dos sistemas isolados Acre/Rondônia, a partir de 2008. 



 

Projeção da Demanda de Energia Elétrica 2008-2017 67 

Ministério de Minas e Energia 

Tabela 18. Subsistema Sul. Consumo de Energia Elétrica, por Classe (GWh) 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2007 14.979 28.381 9.809 10.980 64.149 

2008 15.790 29.321 10.417 11.460 66.988 

2009 16.612 30.609 11.050 11.951 70.223 

2010 17.463 31.934 11.707 12.455 73.559 

2011 18.324 33.090 12.390 12.970 76.773 

2012 19.197 34.188 13.099 13.497 79.981 

2013 20.091 35.320 13.837 14.036 83.285 

2014 21.008 36.505 14.605 14.588 86.706 

2015 21.950 38.042 15.404 15.153 90.550 

2016 22.915 39.653 16.237 15.732 94.538 

2017 23.923 40.981 17.104 16.326 98.334 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 5,1 3,8 6,0 4,2 4,5 

2012-2017 4,5 3,7 5,5 3,9 4,2 

2007-2017 4,8 3,7 5,7 4,0 4,4 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 23,3 44,2 15,3 17,1 100,0 

2012 24,0 42,7 16,4 16,9 100,0 

2017 24,3 41,7 17,4 16,6 100,0 

8.4 Projeção da Carga de Energia 

A projeção da carga de energia (consumo mais perdas), que representa o requisito de 

geração de energia elétrica na barra das usinas para o atendimento do mercado, é 
importante para avaliar o dimensionamento do parque elétrico nacional, nomeadamente as 
necessidades de expansão da capacidade instalada de geração, bem como para orientar a 

operação otimizada do sistema elétrico. Além disso, juntamente com a projeção da carga 
de demanda, apresentada a seguir, constitui-se em importante referência para os estudos 
de expansão da rede de transmissão.  

A projeção da carga de energia apresentada neste item incorpora as interligações previstas 
dos sistemas isolados Acre/Rondônia ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste,  a partir do 
final de 2008, e Manaus/Amapá e margem esquerda do Rio Amazonas ao subsistema Norte, 

no começo de 2012, refletindo, dessa forma, a evolução futura da configuração do Sistema 
Interligado Nacional - SIN. 

A partir da projeção do consumo de energia elétrica e da evolução das perdas (técnicas e 

comerciais) ao longo do horizonte decenal, obtém-se a projeção da carga de energia. 

A estimativa de evolução das perdas foi feita com base nos valores verificados e na 
hipótese de que, no futuro, essas perdas serão proporcionalmente inferiores por conta de 
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programas de redução de perdas das empresas concessionárias, resultando, dessa forma, 
em índices de perdas7 menores. 

Assim, admitiu-se que os índices de perdas nos subsistemas interligados Norte, Nordeste e 

Sudeste/Centro-Oeste, evoluirão, entre 2007 e 2017, de 16,7%, 17,6% e 17,2% para 15,1%, 
17,1% e 15,4%, respectivamente, e que o índice de perdas do subsistema Sul se mantenha 
aproximadamente em torno de 11%. Como conseqüência, o índice de perdas resultante 

para o SIN diminui de 16,2% para 14,9% no período. 

Na Tabela 19 apresenta-se a projeção da carga de energia, expressa em MWmédio, por 
subsistema interligado, para o período decenal, desconsiderando-se as interligações . 

Observa-se que a carga de energia cresce a taxas um pouco inferiores às do consumo de 
energia elétrica, devido ao fato de estar ocorrendo uma redução gradual do índice de 
perdas, ao longo do tempo. 

As projeções de carga apresentadas na Tabela 20 incorporam as interligações dos sistemas 
isolados Acre/Rondônia ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, e dos sistemas isolados 
Manaus/Amapá e margem esquerda do rio Amazonas ao Subsistema Norte. 

Tabela 19. Sistema Interligado Nacional (SIN) e Subsistemas. Carga de Energia (MWmédio)  

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

                                                           
7 O índice de perdas é definido como a razão entre as perdas e a carga de energia. 

Subsistemas Interligados 
Ano 

Norte Nordeste Sudeste/CO Sul 
SIN 

2007 3.531 7.280 31.288 8.247 50.345 

2008 3.712 7.681 32.808 8.611 52.813 

2009 3.935 8.057 34.486 9.025 55.504 

2010 4.156 8.439 36.197 9.453 58.245 

2011 4.390 8.851 37.781 9.865 60.887 

2012 4.546 9.264 39.307 10.276 63.392 

2013 4.787 9.693 40.983 10.699 66.162 

2014 5.066 10.159 42.704 11.137 69.067 

2015 5.282 10.687 44.395 11.630 71.993 

2016 5.721 11.217 46.255 12.140 75.333 

2017 6.115 11.727 48.181 12.626 78.649 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 5,2 4,9 4,7 4,5 4,7 

2012-2017 6,1 4,8 4,2 4,2 4,4 

2007-2017 5,6 4,9 4,4 4,4 4,6 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 7,0 14,5 62,1 16,4 100,0 

2012 7,2 14,6 62,0 16,2 100,0 

2017 7,8 14,9 61,3 16,1 100,0 
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Tabela 20. Sistema Interligado Nacional (SIN) e Subsistemas. Carga de Energia (MWmédio)  

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

8.5 Sazonalização da Carga de Energia 

A sazonalização mensal da carga de energia reveste-se da maior importância, dado que a 

simulação da expansão e da operação do sistema elétrico nacional é feita em bases 
mensais, tendo como objetivo otimizar a expansão do parque elétrico brasileiro e a 
operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). De fato, os modelos matemáticos 

utilizados na otimização do sistema são formulados em bases mensais, inclusive porque, 
tratando-se de um sistema hidrotérmico com predominância da parcela de geração 
hidráulica, o potencial de oferta de energia é muito variável em função da hidrologia em 

cada época do ano. 

A distribuição da carga de energia ao longo dos meses do ano depende de diversos 
condicionantes que variam de região para região do País, tais como a temperatura e a 

composição do mercado por classe de consumo. 

Dessa forma, analisou-se o comportamento da carga de energia ao longo dos últimos anos, 
com vistas a caracterizar uma configuração sazonal típica para cada um dos subsistemas 

elétricos interligados. Evidentemente, existem fatores conjunturais que perturbam essa 
configuração, como é o caso da ocorrência de condições climáticas atípicas ou a entrada 

Subsistemas Interligados 
Ano 

Norte Nordeste Sudeste/CO Sul 
SIN 

2007 3.531 7.280 31.288 8.247 50.345 

2008 3.712 7.681 32.828 8.611 52.833 

2009 3.935 8.057 34.913 9.025 55.930 

2010 4.156 8.439 36.682 9.453 58.730 

2011 4.390 8.851 38.315 9.865 61.420 

2012 5.727 9.264 39.881 10.276 65.147 

2013 6.004 9.693 41.596 10.699 67.993 

2014 6.343 10.159 43.353 11.137 70.992 

2015 6.616 10.687 45.079 11.630 74.011 

2016 7.108 11.217 46.973 12.140 77.438 

2017 7.565 11.727 48.938 12.626 80.856 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-2012 10,2 4,9 5,0 4,5 5,3 

2012-2017 5,7 4,8 4,2 4,2 4,4 

2007-2017 7,9 4,9 4,6 4,4 4,9 
  

Ano Estrutura de Participação (%) 

2007 7,0 14,5 62,1 16,4 100,0 

2012 8,8 14,2 61,2 15,8 100,0 

2017 9,4 14,5 60,5 15,6 100,0 
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em operação de uma carga industrial pesada em determinado mês do ano. No entanto, na 
avaliação das projeções mensais da carga de energia, esse tipo de efeito, a maioria das 
vezes, não é levado em consideração, dado que, ainda que se tenha conhecimento da 

implantação de determinados projetos industriais, sejam eles constituídos por novas 
plantas ou expansão de unidades existentes, geralmente não se pode afirmar com precisão 
a data da respectiva entrada em operação. 

Esta seção contempla a projeção mensal da carga de energia por subsistema elétrico, 
calculada a partir da sua projeção anual, por aplicação de índices de sazonalidade médios 
obtidos com base no comportamento histórico da carga de energia nos últimos anos. 

Para cada subsistema, considerou-se a série histórica da carga de energia mensal de 
janeiro de 1990 a novembro de 2007, Kt, t = 1, 2, ..., 215, onde t =1 representa janeiro de 
1990 e t = 215 novembro de 2007. Admitindo-se um modelo multiplicativo para a série 

temporal da carga de energia mensal, construiu-se uma série de médias móveis de 12 
meses, ~KT, em que ~K1 é a média aritmética de Kt para t = 1, 2, ..., 12, ~K2 é a média 
aritmética de Kt para t = 2, 3, ..., 13, e, de uma forma geral, ~KT = (KT-5 + KT-4 + KT-3 + KT-2 + 

KT-1 + KT + KT+1 + KT+2 + KT+3 + KT+4 + KT+5 + KT+6)/12. Isto é, ~K1 é a média dos valores da 
carga de janeiro a dezembro de 1990 centrada em junho de 1990, ~K2 é a média dos 
valores da carga de fevereiro de 1990 a janeiro de 1991 centrada em julho de 1990, e 

assim sucessivamente.  

Esta série de médias móveis corresponde a uma suavização da série original, 
representativa da componente tendencial dessa série. Assim, dividindo-se a série original 

por esta última (modelo multiplicativo), obtém-se uma nova série K*T = KT/~KT, em 
principio livre da componente tendencial, permanecendo na série resultante a componente 
sazonal e, eventualmente, componentes cíclica e  residual. 

A partir da série K*T constroem-se 12 índices de sazonalidade correspondentes aos doze 
meses do ano, I1, I2, ..., I12, calculados da seguinte forma: Ii = Média aritmética { K*T: para 
os valores de T correspondentes ao mês i}, para i =1, ..., 12. Dessa forma, I1 é a média dos 

valores de K*T correspondentes aos meses de janeiro, I2 é a média dos valores de K*T 
correspondentes aos meses de fevereiro, etc. Descartam-se os valores relativos aos meses 
de dezembro de 2000 a julho de 2002, pois eles poderão estar contaminados pelo 

racionamento de 2001/2002.  

A soma desses índices de sazonalidade resulta próxima, porém geralmente não exatamente 
igual a 12. Por isso, é habitual fazer-se a seguinte correção do índice: I*i = (12/ΣiIi) x Ii. A 

soma do novo conjunto de 12 índices, I*i, i =1, 2, ..., 12, é exatamente igual a 12 e são 
estes índices que são utilizados para sazonalizar a carga de energia, cuja projeção foi 
inicialmente feita em base anual. 

Dessa forma, obteve-se a projeção da carga de energia mensal para os subsistemas 
interligados Norte, Nordeste, Sudeste/CO e Sul. Nas Tabelas 21 a 28 apresenta-se a 
projeção correspondente aos atuais subsistemas interligados do SIN e as Tabelas 29 a 36 

contemplam a projeção incorporando as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia 
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ao subsistema Sudeste/CO e dos sistemas isolados Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas ao subsistema Norte. 

Tabela 21. Subsistema Interligado Norte. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 22. Subsistema Interligado Norte. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 3.689 3.909 4.129 4.362 4.517 

Fev 3.680 3.900 4.119 4.352 4.506 

Mar 3.670 3.890 4.108 4.340 4.494 

Abr 3.670 3.889 4.108 4.339 4.493 

Mai 3.732 3.955 4.178 4.413 4.570 

Jun 3.736 3.960 4.183 4.418 4.575 

Jul 3.707 3.929 4.150 4.384 4.539 

Ago 3.744 3.968 4.191 4.427 4.584 

Set 3.754 3.979 4.203 4.440 4.597 

Out 3.741 3.965 4.188 4.424 4.580 

Nov 3.729 3.953 4.175 4.410 4.567 

Dez 3.696 3.918 4.138 4.371 4.526 

Ano 3.712 3.935 4.156 4.390 4.546 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 4.756 5.034 5.248 5.455 6.076 

Fev 4.745 5.022 5.236 5.442 6.061 

Mar 4.732 5.008 5.222 5.427 6.045 

Abr 4.732 5.008 5.221 5.426 6.044 

Mai 4.812 5.093 5.310 5.519 6.147 

Jun 4.818 5.099 5.316 5.525 6.155 

Jul 4.780 5.059 5.274 5.942 6.106 

Ago 4.827 5.109 5.327 5.996 6.166 

Set 4.841 5.123 5.342 6.012 6.184 

Out 4.823 5.105 5.322 5.992 6.162 

Nov 4.809 5.090 5.307 5.975 6.143 

Dez 4.766 5.044 5.259 5.926 6.088 

Ano 4.787 5.066 5.282 5.721 6.115 
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Tabela 23. Subsistema Interligado Nordeste. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 24. Subsistema Interligado Nordeste. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 7.779 8.160 8.547 8.964 9.382 

Fev 7.732 8.111 8.495 8.909 9.325 

Mar 7.750 8.129 8.514 8.930 9.346 

Abr 7.681 8.057 8.439 8.851 9.264 

Mai 7.557 7.927 8.303 8.708 9.114 

Jun 7.419 7.782 8.151 8.549 8.948 

Jul 7.437 7.801 8.171 8.569 8.969 

Ago 7.524 7.892 8.266 8.670 9.074 

Set 7.692 8.069 8.451 8.863 9.277 

Out 7.867 8.252 8.643 9.064 9.487 

Nov 7.889 8.275 8.667 9.090 9.514 

Dez 7.850 8.234 8.624 9.045 9.467 

Ano 7.681 8.057 8.439 8.851 9.264 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 9.817 10.289 10.823 11.360 11.877 

Fev 9.758 10.227 10.758 11.291 11.805 

Mar 9.780 10.250 10.782 11.317 11.832 

Abr 9.694 10.159 10.687 11.217 11.727 

Mai 9.537 9.995 10.514 11.036 11.538 

Jun 9.363 9.812 10.322 10.834 11.327 

Jul 9.385 9.836 10.347 10.860 11.354 

Ago 9.495 9.951 10.468 10.987 11.487 

Set 9.708 10.174 10.702 11.233 11.744 

Out 9.927 10.404 10.944 11.487 12.010 

Nov 9.955 10.434 10.975 11.520 12.044 

Dez 9.906 10.382 10.921 11.463 11.984 

Ano 9.693 10.159 10.687 11.217 11.727 
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Tabela 25. Subsistema Interligado Sudeste/CO. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 26. Subsistema Interligado Sudeste/CO. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 32.426 34.086 35.777 37.343 38.849 

Fev 33.289 34.993 36.729 38.336 39.883 

Mar 33.683 35.407 37.164 38.790 40.355 

Abr 33.110 34.805 36.531 38.130 39.668 

Mai 32.495 34.159 35.853 37.422 38.932 

Jun 32.376 34.033 35.722 37.285 38.789 

Jul 32.413 34.073 35.763 37.328 38.834 

Ago 32.848 34.529 36.242 37.828 39.354 

Set 32.988 34.677 36.397 37.990 39.522 

Out 33.107 34.802 36.528 38.127 39.665 

Nov 32.750 34.426 36.134 37.715 39.237 

Dez 32.242 33.893 35.574 37.131 38.629 

Ano 32.808 34.486 36.197 37.781 39.307 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 40.507 42.209 43.880 45.716 47.622 

Fev 41.585 43.332 45.047 46.933 48.889 

Mar 42.078 43.845 45.581 47.488 49.468 

Abr 41.362 43.099 44.805 46.680 48.626 

Mai 40.594 42.299 43.973 45.814 47.723 

Jun 40.445 42.144 43.812 45.645 47.548 

Jul 40.491 42.192 43.862 45.698 47.603 

Ago 41.034 42.758 44.450 46.310 48.241 

Set 41.209 42.940 44.640 46.508 48.447 

Out 41.358 43.095 44.801 46.676 48.622 

Nov 40.911 42.630 44.317 46.172 48.097 

Dez 40.278 41.970 43.631 45.457 47.352 

Ano 40.983 42.704 44.395 46.255 48.181 
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Tabela 27. Subsistema Interligado Sul. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 28. Subsistema Interligado Sul. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 8.842 9.269 9.708 10.131 10.552 

Fev 9.039 9.476 9.925 10.357 10.787 

Mar 9.133 9.574 10.027 10.464 10.899 

Abr 8.741 9.163 9.598 10.016 10.432 

Mai 8.522 8.934 9.357 9.765 10.170 

Jun 8.508 8.919 9.341 9.748 10.153 

Jul 8.448 8.856 9.276 9.680 10.082 

Ago 8.403 8.809 9.226 9.628 10.028 

Set 8.317 8.719 9.132 9.530 9.925 

Out 8.363 8.767 9.182 9.583 9.980 

Nov 8.449 8.857 9.276 9.681 10.083 

Dez 8.579 8.993 9.419 9.830 10.238 

Ano 8.611 9.025 9.453 9.865 10.276 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 10.988 11.438 11.943 12.466 12.967 

Fev 11.233 11.693 12.210 12.745 13.257 

Mar 11.349 11.814 12.336 12.876 13.393 

Abr 10.863 11.307 11.807 12.324 12.819 

Mai 10.590 11.024 11.511 12.015 12.498 

Jun 10.573 11.006 11.492 11.995 12.477 

Jul 10.499 10.929 11.412 11.911 12.390 

Ago 10.442 10.870 11.350 11.847 12.323 

Set 10.335 10.759 11.234 11.726 12.197 

Out 10.393 10.818 11.297 11.791 12.265 

Nov 10.499 10.929 11.412 11.912 12.390 

Dez 10.661 11.097 11.588 12.095 12.581 

Ano 10.699 11.137 11.630 12.140 12.626 
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Tabela 29. Subsistema Interligado Norte. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 30. Subsistema Interligado Norte. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 
 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 3.689 3.909 4.129 4.362 5.620 

Fev 3.680 3.900 4.119 4.352 5.610 

Mar 3.670 3.890 4.108 4.340 5.631 

Abr 3.670 3.889 4.108 4.339 5.629 

Mai 3.732 3.955 4.178 4.413 5.726 

Jun 3.736 3.960 4.183 4.418 5.736 

Jul 3.707 3.929 4.150 4.384 5.719 

Ago 3.744 3.968 4.191 4.427 5.813 

Set 3.754 3.979 4.203 4.440 5.855 

Out 3.741 3.965 4.188 4.424 5.834 

Nov 3.729 3.953 4.175 4.410 5.821 

Dez 3.696 3.918 4.138 4.371 5.727 

Ano 3.712 3.935 4.156 4.390 5.727 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 5.869 6.201 6.468 6.749 7.402 

Fev 5.898 6.232 6.499 6.739 7.428 

Mar 5.892 6.225 6.492 6.762 7.426 

Abr 5.888 6.221 6.488 6.759 7.421 

Mai 5.997 6.336 6.608 6.877 7.558 

Jun 6.007 6.346 6.619 6.888 7.571 

Jul 5.997 6.336 6.608 7.327 7.556 

Ago 6.097 6.440 6.717 7.439 7.678 

Set 6.143 6.489 6.768 7.489 7.735 

Out 6.127 6.472 6.751 7.464 7.715 

Nov 6.113 6.457 6.735 7.448 7.697 

Dez 6.018 6.358 6.631 7.336 7.581 

Ano 6.004 6.343 6.616 7.108 7.565 
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Tabela 31. Subsistema Interligado Nordeste. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 32. Subsistema Interligado Nordeste. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 
 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 7.779 8.160 8.547 8.964 9.382 

Fev 7.732 8.111 8.495 8.909 9.325 

Mar 7.750 8.129 8.514 8.930 9.346 

Abr 7.681 8.057 8.439 8.851 9.264 

Mai 7.557 7.927 8.303 8.708 9.114 

Jun 7.419 7.782 8.151 8.549 8.948 

Jul 7.437 7.801 8.171 8.569 8.969 

Ago 7.524 7.892 8.266 8.670 9.074 

Set 7.692 8.069 8.451 8.863 9.277 

Out 7.867 8.252 8.643 9.064 9.487 

Nov 7.889 8.275 8.667 9.090 9.514 

Dez 7.850 8.234 8.624 9.045 9.467 

Ano 7.681 8.057 8.439 8.851 9.264 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 9.817 10.289 10.823 11.360 11.877 

Fev 9.758 10.227 10.758 11.291 11.805 

Mar 9.780 10.250 10.782 11.317 11.832 

Abr 9.694 10.159 10.687 11.217 11.727 

Mai 9.537 9.995 10.514 11.036 11.538 

Jun 9.363 9.812 10.322 10.834 11.327 

Jul 9.385 9.836 10.347 10.860 11.354 

Ago 9.495 9.951 10.468 10.987 11.487 

Set 9.708 10.174 10.702 11.233 11.744 

Out 9.927 10.404 10.944 11.487 12.010 

Nov 9.955 10.434 10.975 11.520 12.044 

Dez 9.906 10.382 10.921 11.463 11.984 

Ano 9.693 10.159 10.687 11.217 11.727 
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Tabela 33. Subsistema Interligado Sudeste/CO. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 34. Subsistema Interligado Sudeste/CO. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 
 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 32.426 34.483 36.228 37.839 39.384 

Fev 33.289 35.404 37.197 38.851 40.419 

Mar 33.683 35.842 37.659 39.335 40.942 

Abr 33.110 35.231 37.017 38.664 40.244 

Mai 32.495 34.562 36.313 37.928 39.477 

Jun 32.376 34.445 36.190 37.800 39.344 

Jul 32.413 34.492 36.240 37.852 39.399 

Ago 32.848 34.970 36.743 38.379 39.948 

Set 32.988 35.114 36.895 38.537 40.113 

Out 33.189 35.244 37.031 38.679 40.260 

Nov 32.830 34.876 36.646 38.278 39.844 

Dez 32.320 34.336 36.079 37.686 39.228 

Ano 32.828 34.913 36.682 38.315 39.881 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 41.077 42.811 44.515 46.385 48.325 

Fev 42.177 43.958 45.708 47.604 49.620 

Mar 42.703 44.506 46.279 48.223 50.240 

Abr 41.975 43.747 45.490 47.400 49.384 

Mai 41.175 42.913 44.622 46.496 48.441 

Jun 41.036 42.769 44.472 46.340 48.279 

Jul 41.094 42.829 44.535 46.406 48.347 

Ago 41.667 43.426 45.156 47.053 49.023 

Set 41.838 43.605 45.343 47.247 49.224 

Out 41.992 43.766 45.510 47.421 49.405 

Nov 41.558 43.314 45.040 46.932 48.896 

Dez 40.916 42.645 44.344 46.207 48.141 

Ano 41.596 43.353 45.079 46.973 48.938 
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Tabela 35. Subsistema Interligado Sul. Carga de Energia (MWmédio), 2008-2012 

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 

Tabela 36. Subsistema Interligado Sul. Carga de Energia (MWmédio), 2013-2017  

Nota: Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 
 

8.6 Projeção da Carga de Demanda 

Com base nas projeções da carga de energia e em premissas para a evolução dos fatores de 

carga, por sistema e subsistema interligados, projeta-se a carga de demanda 
correspondente. Para ressaltar que o conceito de carga de demanda que está sendo 
utilizado é o da demanda máxima integrada em uma hora, é habitual representar a carga 

de demanda em MWh/h. 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 8.842 9.269 9.708 10.131 10.552 

Fev 9.039 9.476 9.925 10.357 10.787 

Mar 9.133 9.574 10.027 10.464 10.899 

Abr 8.741 9.163 9.598 10.016 10.432 

Mai 8.522 8.934 9.357 9.765 10.170 

Jun 8.508 8.919 9.341 9.748 10.153 

Jul 8.448 8.856 9.276 9.680 10.082 

Ago 8.403 8.809 9.226 9.628 10.028 

Set 8.317 8.719 9.132 9.530 9.925 

Out 8.363 8.767 9.182 9.583 9.980 

Nov 8.449 8.857 9.276 9.681 10.083 

Dez 8.579 8.993 9.419 9.830 10.238 

Ano 8.611 9.025 9.453 9.865 10.276 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 10.988 11.438 11.943 12.466 12.967 

Fev 11.233 11.693 12.210 12.745 13.257 

Mar 11.349 11.814 12.336 12.876 13.393 

Abr 10.863 11.307 11.807 12.324 12.819 

Mai 10.590 11.024 11.511 12.015 12.498 

Jun 10.573 11.006 11.492 11.995 12.477 

Jul 10.499 10.929 11.412 11.911 12.390 

Ago 10.442 10.870 11.350 11.847 12.323 

Set 10.335 10.759 11.234 11.726 12.197 

Out 10.393 10.818 11.297 11.791 12.265 

Nov 10.499 10.929 11.412 11.912 12.390 

Dez 10.661 11.097 11.588 12.095 12.581 

Ano 10.699 11.137 11.630 12.140 12.626 
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Levando-se em conta o comportamento histórico da demanda por região e dos respectivos 
fatores de carga e analisando-se a evolução da estrutura futura do consumo por classe, 
observa-se que não deverão ocorrer variações significativas nos fatores de carga. Com isso, 

se adotou, nas projeções, fatores de carga aproximadamente constantes ao longo do 
horizonte decenal. 

Dada a não simultaneidade da ponta, isto é, da demanda máxima, dos vários subsistemas 

interligados, quando se agregam os subsistemas, a demanda máxima instantânea (ou a 
demanda máxima integrada em uma hora) não coincide com a soma das correspondentes 
demandas dos subsistemas. Para obter a demanda agregada dos sistemas interligados, 

utilizam-se, no cálculo, os chamados fatores de diversidade que incorporam o efeito da 
não simultaneidade da ponta dos diferentes subsistemas. 

Dessa forma, obtiveram-se as projeções da carga de demanda (integrada em uma hora), 

conforme apresentado na Tabela 37. Na Tabela 38, a projeção da carga de demanda é 
apresentada considerando as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e 
Manaus/Amapá mais localidades margem esquerda do Amazonas aos respectivos 

subsistemas Sudeste/CO (em 2008) e Norte Interligado (em 2012). 

Tabela 37. Sistema Interligado Nacional (SIN) e Subsistemas. Carga de Demanda(1) (MWh/h) 

Subsistema Sistema 
Ano 

N NE SE/CO S N/NE S/SE/CO SIN 

2007 4.019 9.245 40.214 11.238 13.078 50.819 62.895 

2008 4.226 9.615 41.823 11.723 13.600 52.714 65.179 

2009 4.484 10.087 43.980 12.269 14.321 55.379 68.508 

2010 4.740 10.566 46.191 12.855 15.045 58.133 71.928 

2011 5.011 11.082 48.237 13.419 15.821 60.704 75.223 

2012 5.191 11.601 50.208 13.982 16.504 63.198 78.349 

2013 5.470 12.139 52.374 14.562 17.310 65.902 81.805 

2014 5.793 12.723 54.598 15.162 18.205 68.684 85.428 

2015 6.043 13.385 56.782 15.837 19.098 71.495 89.078 

2016 6.550 14.050 59.185 16.537 20.262 74.548 93.244 

2017 7.006 14.689 61.674 17.202 21.349 77.655 97.381 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-12 5,3 4,6 4,5 4,5 4,8 4,5 4,5 

2012-17 6,2 4,8 4,2 4,2 5,3 4,2 4,4 

2007-17 5,7 4,7 4,4 4,3 5,0 4,3 4,5 
(1) Não inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do 
Amazonas. 
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Tabela 38. Sistema Interligado Nacional (SIN) e Subsistemas. Carga de Demanda(1) (MWh/h) 

Subsistema Sistema 
Ano 

N NE SE/CO S N/NE S/SE/CO SIN 

2007 4.019 9.245 40.214 11.238 13.078 50.819 62.895 

2008 4.226 9.615 41.823 11.723 13.600 52.714 65.179 

2009 4.484 10.087 44.565 12.269 14.321 55.954 69.074 

2010 4.740 10.566 46.880 12.855 15.045 58.812 72.595 

2011 5.011 11.082 48.989 13.419 15.821 61.444 75.951 

2012 6.557 11.601 51.014 13.982 17.848 63.992 80.449 

2013 6.878 12.139 53.233 14.562 18.695 66.748 83.997 

2014 7.270 12.723 55.504 15.162 19.657 69.576 87.733 

2015 7.585 13.385 57.737 15.837 20.615 72.436 91.494 

2016 8.154 14.050 60.187 16.537 21.840 75.535 95.767 

2017 8.683 14.689 62.727 17.202 22.999 78.692 100.024 
  

Período Variação (% ao ano) 

2007-12 10,3 4,6 4,9 4,5 6,4 4,7 5,0 

2012-17 5,8 4,8 4,2 4,2 5,2 4,2 4,5 

2007-17 8,0 4,7 4,5 4,3 5,8 4,5 4,7 
(1) Inclui as interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá e margem esquerda do Amazonas. 

8.7 Comparação das Projeções: Ciclo 2007 versus Ciclo 2006 

Com o objetivo de comparar as projeções do mercado de energia elétrica realizadas no 
atual ciclo de planejamento com as projeções do ciclo anterior, apresentadas no Plano 
Decenal de Expansão de Energia – PDE 2007-2016, elaborado pela EPE no ciclo de 

planejamento 2006, considera-se a projeção da carga de energia sem incluir as 
interligações dos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus/Amapá mais margem esquerda 
do Amazonas. 

A Figura 13 mostra a comparação entre a projeção da carga de energia do ciclo atual e a 
projeção da carga de energia para a trajetória inferior de crescimento da economia 
brasileira, apresentada no PDE 2007-2016. 



 

Projeção da Demanda de Energia Elétrica 2008-2017 81 

Ministério de Minas e Energia 

Figura 13. Sistema Interligado Nacional. 
Projeção da Carga de Energia Comparação dos Ciclos 2006 e 2007 (MWmédio) 

Verifica-se que o valor da carga, para o ano de 2007, utilizada no atual ciclo de 

planejamento, muito próximo do valor realizado, é 222 MWmédio inferior à projeção da 
carga de energia para o mesmo ano, realizada no ciclo de 2006.  

Entre 2009 e 2014, o atual ciclo de planejamento projeta valores superiores aos obtidos no 

ciclo 2006, atingindo uma diferença máxima de 456 MWmédio em 2011, como 
conseqüência, entre outras, da adoção de um cenário com expansão média do PIB de 5,0% 
ao ano no período decenal, crescimento superior ao admitido no ciclo passado, de 4,0% ao 

ano até 2011 e de 4,5% ao ano a partir de 2012.  

Nos três últimos anos do período decenal, a carga de energia do ciclo de planejamento 
2007 mostra-se menor do que a do ciclo 2006, em função de vários fatores, dentre os quais 

se destaca a consideração da entrada de cargas do setor de alumínio, na região Norte, 
postergadas e menores. A diferença máxima entre as projeções dos dois ciclos se dá em 
2016 (799 MWmédio) e chega ao final do período decenal em 413 MWmédio. 
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APÊNDICE. 
PREMISSAS SETORIAIS 

1A. PRODUÇÃO FÍSICA (2008-2012) 

Discriminação 2008 2009 2010 2011 2012 
      

Bauxita      
Capac. Instal. (10³ t) 27.205 32.694 36.685 40.432 42.917 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 25.844 31.059 34.851 38.410 40.771 

Cons Bauxita (t)/ 
t Alumínio 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Dem. Interna (10³ t) 6.470 6.516 6.701 6.874 6.933 

Import./Dem. Int. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Importação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Exportação (10³ t) 19.374 24.542 28.150 31.537 33.838 

Export. /Prod. (%) 75,0 79,0 80,8 82,1 83,0 
      

Alumina      

Capac. Instal. (10³ t) 7.856 9.972 11.520 11.889 12.819 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 7.463 9.473 10.944 11.295 12.178 

Cons Alumina (t)/ 
t Alumínio 

2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Dem. Interna (10³ t) 3.332 3.356 3.451 3.540 3.571 

Import./Dem. Int. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Importação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Exportação (10³ t) 4.130 6.117 7.493 7.755 8.607 

Export. /Prod. (%) 55,3 64,6 68,5 68,7 70,7 

Alumínio Primário  

Capac. Instal. (10³ t) 1.685 1.697 1.745 1.790 1.806 

Nível Utilização (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Produção (10³ t) 1.618 1.629 1.675 1.718 1.733 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,58 1,57 1,56 1,55 1,55 

Dem. Interna (10³ t) 896 963 1.036 1.113 1.195 

Import./Dem. Int. (%) 19,6 19,5 19,3 19,1 18,9 

Importação (10³ t) 176 187 200 212 226 

Exportação (10³ t) 898 853 839 818 764 

Export. /Prod. (%) 55,5 52,4 50,1 47,6 44,1 
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Discriminação 2008 2009 2010 2011 2012 
      

Aço Bruto      
Capac. Instal. (10³ t) 43.313 47.363 52.920 58.420 61.670 

Nível Utilização (%) 88,0 90,0 92,0 92,0 92,0 

Produção (10³ t) 38.115 42.626 48.686 53.746 56.736 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 

Dem. Interna (10³ t) 22.725 24.331 26.041 27.859 29.792 

Import./Dem. Int. (%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Importação (10³ t) 682 730 781 836 894 

Exportação (10³ t) 16.072 19.025 23.427 26.723 27.838 

Export. /Prod. (%) 42,2 44,6 48,1 49,7 49,1 
      

Pelotas      

Capac. Instal. (10³ t) 50.500 55.750 64.500 68.000 68.000 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 47.975 52.963 61.275 64.600 64.600 

Ferroligas      

Capac. Instal. (10³ t) 1.447 1.519 1.567 1.655 1.696 

Nível Utilização (%) 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.302 1.443 1.488 1.573 1.612 

kg Ferroligas/t aço 24,8 24,6 24,4 24,3 24,1 

Dem. Interna (10³ t) 946 1.050 1.190 1.303 1.365 

Import./Dem. Int. (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Importação (10³ t) 84 95 109 121 128 

Exportação (10³ t) 440 488 407 390 374 

Export. /Prod. (%) 33,8 33,8 27,4 24,8 23,2 
      

Cobre      

Capac. Instal. (10³ t) 578 710 913 1.207 1.299 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 549 675 867 1.147 1.234 
      

Soda      

Capac. Instal. (10³ t) 1.633 1.723 1.758 1.758 1.758 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.552 1.637 1.670 1.670 1.670 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Dem. Interna (10³ t) 2.186 2.322 2.467 2.621 2.784 

Import./Dem. Int. (%) 29,0 29,5 32,3 36,3 40,0 

Importação (10³ t) 634 685 796 950 1.114 

Exportação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Export. /Prod. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Discriminação 2008 2009 2010 2011 2012 
      

Cloro      

Capac. Instal. (10³ t) 1.485 1.567 1.599 1.599 1.599 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.411 1.488 1.519 1.519 1.519 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Dem. Interna (10³ t) 1.430 1.519 1.614 1.715 1.822 

Import./Dem. Int. (%) 1,4 2,0 5,9 11,4 16,6 

Importação (10³ t) 19 31 95 196 303 

Exportação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Export. /Prod. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

Eteno      

Capac. Instal. (10³ t) 3.655 3.790 3.840 3.890 4.540 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 3.472 3.601 3.648 3.696 4.313 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Dem. Interna (10³ t) 3.800 4.129 4.486 4.873 5.294 

Import./Dem. Int. (%) 8,6 12,8 18,7 24,2 18,5 

Importação (10³ t) 328 528 838 1.178 981 

Exportação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Export. /Prod. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celulose      

Capac. Instal. (10³ t) 12.076 13.381 14.331 15.581 16.831 

Nível Utilização (%) 101,7 98,2 98,2 100,0 99,1 

Produção (10³ t) 12.284 13.140 14.067 15.585 16.672 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22 

Dem. Interna (10³ t) 5.546 5.875 6.223 6.589 6.976 

Import./Dem. Int. (%) 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 

Importação (10³ t) 371 382 393 404 414 

Exportação (10³ t) 7.109 7.647 8.237 9.399 10.110 

Export. /Prod. (%) 57,9 58,2 58,6 60,3 60,6 
      

Pasta de Alto Rendimento (PAR) 

Capac. Instal. (10³ t) 520 670 820 820 820 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 494 637 779 779 779 

Papel      

Capac. Instal. (10³ t) 10.460 11.182 11.955 12.779 13.658 

Nível Utilização (%) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

Produção (10³ t) 9.623 10.287 10.999 11.756 12.565 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,58 1,57 1,56 1,55 1,55 

Dem. Interna (10³ t) 8.640 9.292 9.989 10.735 11.531 

Import./Dem. Int. (%) 12,0 11,8 11,5 11,3 11,1 

Importação (10³ t) 1.035 1.093 1.153 1.215 1.280 

Exportação (10³ t) 2.019 2.089 2.162 2.237 2.314 

Export. /Prod. (%) 21,0 20,3 19,7 19,0 18,4 
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Discriminação 2008 2009 2010 2011 2012 
      

Cimento      

Produção (10³ t) 45.033 48.059 51.289 54.736 58.414 

Elast. Dem. Int./PIB 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Demanda Int. (10³ t) 43.684 46.619 49.752 53.095 56.663 

Exportação Líq. (10³ t) 1.349 1.440 1.537 1.641 1.751 

Exp. Líq. /Prod. (%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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1B. PRODUÇÃO FÍSICA (2013-2017) 

Discriminação 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Bauxita      
Capac. Instal. (10³ t) 43.394 43.394 46.421 49.921 50.394 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 41.224 41.224 44.100 47.425 47.874 

Cons Bauxita (t)/ 
t Alumínio 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Dem. Interna (10³ t) 6.985 7.039 7.085 7.584 8.083 

Import./Dem. Int. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Importação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Exportação (10³ t) 34.239 34.186 37.015 39.841 39.791 

Export. /Prod. (%) 83,1 82,9 83,9 84,0 83,1 
      

Alumina      

Capac. Instal. (10³ t) 13.408 13.408 14.058 14.988 15.268 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 12.738 12.738 13.355 14.239 14.505 

Cons Alumina (t)/ 
t Alumínio 

2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Dem. Interna (10³ t) 3.597 3.625 3.649 3.906 4.163 

Import./Dem. Int. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Importação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Exportação (10³ t) 9.140 9.113 9.706 10.333 10.342 

Export. /Prod. (%) 71,8 71,5 72,7 72,6 71,3 

Alumínio Primário 

Capac. Instal. (10³ t) 1.819 1.833 1.845 1.975 2.105 

Nível Utilização (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Produção (10³ t) 1.746 1.760 1.771 1.896 2.021 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 

Dem. Interna (10³ t) 1.284 1.378 1.478 1.585 1.699 

Import./Dem. Int. (%) 18,7 18,5 18,4 18,2 18,0 

Importação (10³ t) 240 255 271 288 306 

Exportação (10³ t) 703 638 565 599 627 

Export. /Prod. (%) 40,3 36,2 31,9 31,6 31,1 
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Discriminação 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Aço Bruto      
Capac. Instal. (10³ t) 66.420 75.170 79.920 83.170 85.670 

Nível Utilização (%) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

Produção (10³ t) 61.106 69.156 73.526 76.516 78.816 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 

Dem. Interna (10³ t) 31.846 34.027 36.344 38.802 41.410 

Import./Dem. Int. (%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Importação (10³ t) 955 1.021 1.090 1.164 1.242 

Exportação (10³ t) 30.216 36.150 38.273 38.878 38.649 

Export. /Prod. (%) 49,4 52,3 52,1 50,8 49,0 
      

Pelotas      

Capac. Instal. (10³ t) 71.000 74.000 77.000 80.000 80.000 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 67.450 70.300 73.150 76.000 76.000 

Ferroligas      

Capac. Instal. (10³ t) 1.757 1.868 1.918 1.968 2.018 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.670 1.775 1.822 1.870 1.917 

kg Ferroligas/t aço 23,9 23,7 23,5 23,3 23,1 

Dem. Interna (10³ t) 1.459 1.638 1.728 1.784 1.823 

Import./Dem. Int. (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Importação (10³ t) 139 158 169 176 182 

Exportação (10³ t) 349 295 263 262 277 

Export. /Prod. (%) 20,9 16,6 14,4 14,0 14,5 
      

Cobre      

Capac. Instal. (10³ t) 1.587 1.917 1.959 1.959 1.959 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.507 1.821 1.861 1.861 1.861 
      

Soda      

Capac. Instal. (10³ t) 1.958 2.158 2.158 2.358 2.558 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.860 2.050 2.050 2.240 2.430 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Dem. Interna (10³ t) 2.958 3.143 3.339 3.547 3.768 

Import./Dem. Int. (%) 37,1 34,8 38,6 36,8 35,5 

Importação (10³ t) 1.098 1.092 1.288 1.307 1.338 

Exportação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Export. /Prod. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Discriminação 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Cloro      

Capac. Instal. (10³ t) 1.780 1.962 1.962 2.144 2.326 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 1.691 1.864 1.864 2.037 2.210 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Dem. Interna (10³ t) 1.935 2.056 2.185 2.321 2.466 

Import./Dem. Int. (%) 12,6 9,3 14,7 12,2 10,4 

Importação (10³ t) 244 192 321 284 256 

Exportação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Export. /Prod. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

Eteno      

Capac. Instal. (10³ t) 5.390 5.840 6.090 6.590 7.090 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 5.121 5.548 5.786 6.261 6.736 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Dem. Interna (10³ t) 5.752 6.248 6.788 7.375 8.012 

Import./Dem. Int. (%) 11,0 11,2 14,8 15,1 15,9 

Importação (10³ t) 631 700 1.003 1.114 1.277 

Exportação (10³ t) 0 0 0 0 0 

Export. /Prod. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celulose      

Capac. Instal. (10³ t) 17.581 19.981 22.381 24.031 25.681 

Nível Utilização (%) 99,8 99,9 96,5 97,3 95,7 

Produção (10³ t) 17.547 19.968 21.601 23.372 24.580 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,22 1,21 1,21 1,20 1,20 

Dem. Interna (10³ t) 7.384 7.814 8.267 8.745 9.249 

Import./Dem. Int. (%) 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 

Importação (10³ t) 425 435 444 454 462 

Exportação (10³ t) 10.588 12.589 13.778 15.080 15.793 

Export. /Prod. (%) 60,3 63,0 63,8 64,5 64,3 
      

Pasta de Alto Rendimento (PAR) 

Capac. Instal. (10³ t) 820 820 970 1.120 1.120 

Nível Utilização (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Produção (10³ t) 779 779 922 1.064 1.064 
     

Papel      

Capac. Instal. (10³ t) 14.591 15.586 16.647 17.779 18.985 

Nível Utilização (%) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

Produção (10³ t) 13.423 14.339 15.315 16.357 17.466 

Elastic. Dem. Int./PIB 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 

Dem. Interna (10³ t) 12.381 13.289 14.257 15.290 16.391 

Import./Dem. Int. (%) 10,9 10,7 10,4 10,2 10,0 

Importação (10³ t) 1.347 1.417 1.489 1.563 1.639 

Exportação (10³ t) 2.389 2.467 2.547 2.629 2.714 

Export. /Prod. (%) 17,8 17,2 16,6 16,1 15,5 
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Discriminação 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Cimento      

Produção (10³ t) 62.340 66.530 71.001 75.772 80.865 

Elast. Dem. Int./PIB 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Demanda Int. (10³ t) 60.471 64.535 68.871 73.499 78.439 

Exportação Líq. (10³ t) 1.869 1.995 2.129 2.273 2.426 

Exp. Líq. /Prod. (%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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2. CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL 
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3. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Com base nas produções físicas e nos consumos específicos de eletricidade projetados, 
foram elaboradas as projeções do consumo de energia elétrica para cada setor grande 
consumidor industrial de energia elétrica. 

Os consumos específicos considerados, para cada setor, procuraram levar em conta as 
especificidades das plantas industriais existentes e futuras, tais como idade e estágio de 
desenvolvimento tecnológico. Assim, para a projeção dos consumos específicos setoriais, 

foram consideradas as perspectivas de evolução tecnológica e a comparação com padrões 
de eficiência internacionais. 

Dessa forma, o ganho de eficiência no uso da eletricidade depende do estágio de 

desenvolvimento tecnológico atual de cada setor, da sua expansão de capacidade de 
produção e, em alguns casos, do mix de produtos e dos processos e tecnologias utilizadas 
nas novas plantas industriais. Em termos gerais, pode-se dizer que, relativamente aos 

consumos específicos atuais, se considerou, em média, um ganho de eficiência da ordem 
de 3% a 6%, dependendo do setor, ao longo do período 2008-2017. 

De fato, em alguns casos, a redução do consumo específico ao longo do tempo não é 

apenas resultado de um ganho de eficiência, mas também de uma alteração do mix de 
produtos, como no caso do setor de ferroligas, ou de uma mudança do processo produtivo, 
como é o caso do setor de soda-cloro. Neste último segmento, ainda convivem atualmente 

três processos produtivos: mercúrio, diafragma e membrana. No entanto, a tecnologia à 
base de mercúrio, altamente poluente, está condenada em termos ambientais. 
Adicionalmente, considerou-se que toda nova planta industrial de soda-cloro utilizará a 

tecnologia de membrana que, além de ser ambientalmente a mais aceitável dentre os três 
processos, também é a energeticamente mais eficiente (menor consumo específico de 
eletricidade). 

O consumo anual de energia elétrica, para cada grande consumidor industrial, é 
disponibilizado na tabela a seguir. 
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Brasil. Grandes Consumidores Industriais. Consumo de Energia Elétrica (TWh)(1) 

Setor 
Ano 

Alumínio Alumina Bauxita Siderurgia Soda-Cloro Pelotização Celulose 

2007 23.944 2.069 296 17.147 4.374 2.366 10.020 

2008 23.868 2.232 335 18.778 4.632 2.355 10.928 

2009 23.967 2.825 401 20.828 4.870 2.585 11.645 

2010 24.582 3.254 449 23.556 4.956 2.963 12.419 

2011 25.148 3.348 493 25.852 4.946 3.101 13.699 

2012 25.288 3.599 522 27.188 4.936 3.089 14.595 

2013 25.396 3.752 526 29.084 5.417 3.205 15.332 

2014 25.512 3.741 525 32.664 5.898 3.321 17.403 

2015 25.597 3.910 560 34.560 5.888 3.437 18.785 

2016 27.279 4.156 600 35.823 6.369 3.553 20.285 

2017 28.950 4.221 604 36.770 6.851 3.541 21.291 

 

Brasil. Grandes Consumidores Industriais (cont.) Consumo de Energia Elétrica (TWh)(1) 

Setor 
Ano 

Papel PAR (2) Petroquímica Ferro ligas Cobre Cimento Total 

2007 6.300 1.087 5.339 7.994 633 4.642 86.210 

2008 6.716 1.084 5.542 8.380 869 4.929 90.646 

2009 7.158 1.392 5.743 9.094 1.055 5.234 96.798 

2010 7.630 1.698 5.775 9.607 1.340 5.557 103.785 

2011 8.131 1.693 5.807 10.120 1.753 5.901 109.991 

2012 8.664 1.688 6.825 10.032 1.880 6.265 114.569 

2013 9.227 1.683 8.154 10.395 2.281 6.652 121.104 

2014 9.826 1.678 8.842 11.121 2.740 7.062 130.333 

2015 10.464 1.979 9.211 11.427 2.794 7.498 136.107 

2016 11.140 2.278 9.970 11.728 2.788 7.960 143.929 

2017 11.860 2.271 10.725 12.025 2.782 8.450 150.340 
(1) Inclui autoprodução. 
(2) PAR = Pasta de Alto Rendimento. 

 


