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Meu interesse está no futuro, pois é lá que 
vou passar o resto da minha vida. 

(Charles Kettering) 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

De acordo com a Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, e com o Decreto nº 5.184, de 16 
de agosto de 2004, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE tem, entre suas atribuições, a 
responsabilidade pela “elaboração de estudos necessários para o desenvolvimento dos 
Planos de Expansão da Geração e da Transmissão de Energia Elétrica, de curto, médio e 
longo prazos”, submetendo os resultados ao Ministério de Minas e Energia – MME. 

É nesse contexto que se insere o presente trabalho, que sintetiza as projeções do mercado 
de energia elétrica utilizadas no Plano Decenal de Expansão para o período 2005-2015. Este 
relatório, juntamente com os dois relatórios anteriores da EPE, publicados em 2005 e 
intitulados, respectivamente, “Cenários Macroeconômicos para Projeção do Mercado de 
Energia Elétrica” e “Estudos das Premissas Básicas para as Projeções do Mercado de Energia 
Elétrica”, consolidam os estudos do mercado de energia elétrica desenvolvidos pela EPE no 
âmbito do Ciclo de Planejamento 2005. 

A equipe da EPE, ainda em formação, desenvolveu este trabalho de grande complexidade, 
atendendo aos objetivos contratados com o MME. Além disso, o trabalho também incorpora 
os esforços anteriores e sistemáticos desenvolvidos, ao longo de vários anos, no âmbito do 
Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos – GCPS e do Comitê 
Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos – CCPE, sob a coordenação do 
Ministério de Minas e Energia – MME, em especial no Comitê Técnico para Estudos de 
Mercado – CTEM, coordenado pela Eletrobrás e do qual participavam representantes das 
equipes de economia e mercado de todas as concessionárias que atuam no setor elétrico 
brasileiro. 

A dinâmica de trabalho adotada foi, naturalmente, diferente daquela que se praticava no 
GCPS e no CCPE. Então, a responsabilidade pelos estudos era compartilhada. O novo arranjo 
institucional do setor elétrico brasileiro atribui ao MME esta responsabilidade. 

Não obstante, importa salientar que as concessionárias, bem como outros agentes, 
continuam participando do processo. Em julho, a EPE organizou ampla reunião em que as 
premissas básicas destes estudos foram apresentadas e discutidas com os representantes 
dessas empresas. Além disso, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, constante 
intercâmbio foi mantido com as equipes de economia e mercado dessas empresas, o que 
muito contribuiu para o aperfeiçoamento dos resultados.  

As projeções consolidadas neste relatório descrevem trajetórias de expansão continuada do 
consumo de energia elétrica. Na trajetória de referência, a taxa média de crescimento do 
consumo, no horizonte decenal, situa-se em 5,1% ao ano, quando se considera a demanda 
de energia a ser atendida pelo sistema elétrico, e em 5,2% ao ano quando se considera o 
consumo total do país, incluindo autoprodução. Esta trajetória mostra-se compatível com a 
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correspondente trajetória de crescimento da renda nacional (4,2% ao ano, em média), 
resultando numa elasticidade-renda do consumo total de energia elétrica de 1,23, no período 
2005-2015. Além disso, a elasticidade é decrescente ao longo do tempo, sendo a 
elasticidade média no primeiro e segundo qüinqüênios de, respectivamente, 1,32 e 1,14. 

Os valores resultantes para a elasticidade, inferiores aos observados no histórico, são 
compatíveis com as hipóteses de conservação e uso racional da energia, adotadas como 
premissas básicas para as projeções do mercado. De fato, admite-se que o potencial de 
conservação identificado será progressivamente alcançado, com maior aceleração no 
segundo período. 

Este relatório está organizado em sete capítulos, sendo inicialmente apresentado um 
Sumário Executivo do conjunto do trabalho. No primeiro capítulo, é apresentada uma 
resenha da evolução histórica do mercado de energia elétrica. No segundo, apresenta-se um 
breve resumo das premissas básicas utilizadas nas projeções do mercado. O capítulo 3 
ocupa-se dos aspectos metodológicos relativos às projeções de mercado. No capítulo 4, 
apresenta-se um resumo das três projeções de mercado associadas às correspondentes 
trajetórias da economia: referência, alta e baixa. O capítulo 5 apresenta os resultados da 
projeção do mercado de referência, desagregados por classe e por subsistema. No capítulo 
6, detalha-se a projeção de referência da carga de energia, em base mensal e por patamar 
de carga (leve, médio e pesado). E, finalmente, no capítulo 7, apresenta-se a comparação da 
atual projeção do mercado de energia elétrica com a projeção realizada no ciclo de 
planejamento anterior, bem como algumas comparações internacionais relativas aos dados 
agregados do consumo de energia elétrica. 

 

 

Mauricio T. Tolmasquim, Presidente 
Amilcar Guerreiro, Diretor de Estudos Econômicos e Energéticos. 
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Questões, comentários e contribuições são bem-vindos e devem ser endereçados a: 

James Bolívar Luna de Azevedo 
Superintendente de Economia da Energia 
Av. Rio Branco, 1 – 11º andar 
20090-003 Rio de Janeiro  RJ 
 

Telefone: + 55 21 3512-3100 
Fax:  + 55 21 3512-3199 
e-mail:  mercado@epe.gov.br 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

 

 

O presente relatório consolida e sintetiza os trabalhos relativos ao estudo e projeção do 
mercado de energia elétrica brasileiro, para o decênio 2006-2015 e para o ano em curso 
2005, realizados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, sob contrato do MME, no 
âmbito do ciclo de planejamento 2005, com o objetivo de subsidiar o planejamento decenal 
da expansão do parque elétrico nacional: expansão da geração e da rede de transmissão. 

Ressalta-se que, apesar de estarem previstas interligações de sistemas isolados, ao longo do 
horizonte decenal, as projeções de mercado e carga do Sistema Interligado Nacional – SIN 
aqui apresentadas não incorporam as cargas a ser interligadas, uma vez que as respectivas 
datas de interligação dependerão dos estudos de expansão da oferta ainda em curso. 

Cenários e Premissas 
O ponto de partida dos estudos de mercado de energia elétrica, dada a forte inter-relação 
entre a demanda por eletricidade e o desempenho da economia, é a construção de cenários 
macroeconômicos e a quantificação de correspondentes trajetórias plausíveis para o 
crescimento da economia. Além disso, são elaboradas projeções de população e domicílios, 
bem como cenários para os grandes consumidores industriais de energia elétrica, para a 
autoprodução e para a conservação de energia. 

Com base nos cenários macroeconômicos, definiram-se três trajetórias plausíveis para a 
evolução da economia brasileira, denominadas: trajetória de referência, trajetória de 
crescimento alto e trajetória de crescimento baixo. 

O crescimento médio anual do Produto Interno Bruto – PIB, em cada uma dessas três 
trajetórias, é apresentado no Quadro 1, para os períodos selecionados. 

 

Trajetória 2005 2006 2007-2011 2012-2015 

Alta 3,0 4,5 4,5 6,0 

Referência 3,0 4,0 4,0 4,5 

Baixa 3,0 3,0 3,0 3,5 
Quadro 1. 
Brasil – Taxa de Crescimento do PIB (% ao ano) 
Fonte: EPE. 

Para a evolução futura da população e dos domicílios foi considerada uma única projeção, 
dado que essas variáveis apresentam um grau de incerteza relativamente reduzido, quando 
comparado, por exemplo, com a evolução da economia. Os valores projetados de população 
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e domicílios estão apresentados, para o Brasil, no Quadro 2. Utilizou-se como base de 
informações os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o trabalho 
“Estimativas da População e Domicílios para os Estudos de Previsão do Mercado de Energia 
Elétrica da Classe Residencial, 2004-2014”, publicado em 2004 pelo Comitê Técnico para 
Estudos de Mercado – CTEM do Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos 
Sistemas Elétricos – CCPE. 

 

Ano População Domicílio Hab./Dom. 

2005 182.507 52.223 3,5 

2010 193.027 59.586 3,2 

2015 202.418 67.827 3,0 

Variação (% ao ano) 

2005-2010 1,13 2,67 - 

2010-2015 0,93 2,62 - 

2005-2015 1,04 2,65 - 
Quadro 2. 
Brasil – População e Domicílio (mil) 
Fonte: EPE. 

 

Dado que o sistema elétrico deverá ser dimensionado para atender a totalidade do mercado, 
com exceção apenas daquela parcela de autoprodução, denominada de clássica, que 
corresponde à geração de energia elétrica para suprimento, no próprio local, de unidade 
consumidora, sem utilização da rede elétrica de transmissão/distribuição, é importante 
conhecer as perspectivas de evolução da autoprodução clássica de energia elétrica, em 
particular para os setores grandes consumidores industriais de energia, nos quais se 
concentra grande parte do potencial de autoprodução.  

Os valores de autoprodução clássica considerados, na trajetória de referência, estão 
apresentados no Quadro 3. 

 
Discriminação 2005 2010 2015 

Grandes Consumidores 17,6 27,5 34,8 

Outros 9,8 12,5 16,0 

Total 27,4 40,0 50,8 
Quadro 3. 
Brasil - Autoprodução Clássica (TWh) – Trajetória de Referência 
Fonte: EPE. 

 

Na elaboração das projeções do consumo de energia elétrica também é importante analisar 
o potencial de conservação e as perspectivas de aumento de eficiência energética da 
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economia, bem como as respectivas metas de conservação e eficiência e as políticas 
propostas para alcançá-las.  

Apesar das medidas de conservação já incorporadas pelos agentes de consumo, 
principalmente após o racionamento de 2001-2002, estudos mostram que ainda existe 
espaço para um potencial de conservação significativo. 

Os percentuais do consumo indicativos do potencial de conservação, para a trajetória de 
referência, estão apresentados no Quadro 4, por sistema interligado e por classe de 
consumo. Desse potencial, considerou-se como meta efetiva a ser atingida, nos próximos 
cinco anos, uma parcela de apenas 45%, isto porque alcançar os 100% do potencial 
indicativo exigiria a adoção imediata de políticas de conservação bem mais efetivas que as 
que atualmente são praticadas. Já, para o final dos próximos dez anos, considerou-se nas 
projeções de mercado que a meta efetiva alcance os potenciais indicativos. No entanto, para 
isto ser atingido, torna-se imprescindível a adoção de políticas de conservação eficazes com 
a antecedência necessária para a obtenção dos resultados pretendidos. 

 
Cena 1 Cena 2 Média Sistema 

Interligado 
Setor 

2005-2010 2010-2015 2005-2015 

Residencial 7,0 9,0 8,1 

Comercial 12,0 15,0 13,4 Norte/Nordeste 

Industrial 10,0 12,0 10,9 

Residencial 6,5 8,0 7,2 

Comercial 10,0 12,0 10,9 
Sul/Sudeste/ 
Centro-Oeste 

Industrial 8,0 10,0 8,9 
Quadro 4.  
Brasil - Percentuais (do consumo) indicativos do potencial de conservação (%) 
Trajetória de Referência 

 

A projeção do consumo total de eletricidade dos grandes consumidores industriais foi 
elaborada com base nas perspectivas de expansão da capacidade instalada de produção e 
em premissas relativas à dinâmica dos mercados interno e externo setoriais, estimando-se, 
dessa forma, os respectivos volumes de produção física. A parcela do consumo de cada setor  
grande consumidor de energia, a ser atendida pelo sistema elétrico, resulta da diferença 
entre os correspondentes valores do consumo total e da autoprodução clássica. 

Os valores projetados para o consumo dos grandes consumidores industriais de energia 
elétrica, no caso da trajetória de referência, estão resumidamente apresentados no    
Quadro 5. 
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Discriminação 2005 2010 2015 

Consumo - Sistema Elétrico (*) 66,1 81,2 98,8 
Autoprodução Clássica 17,6 27,5 34,8 
Total 83,7 108,7 133,6 
Autoprodução Clássica/Total (%) 21,1 25,3 26,2 
Quadro 5. 
Brasil – Consumo de Energia Elétrica dos Grandes Consumidores Industriais (TWh) 
Trajetória de Referência 
(*) Consumo a ser atendido pelo Sistema Elétrico. 
Fonte: EPE. 

 

Assim, tendo como pano de fundo os cenários macroeconômicos e as projeções de 
população e domicílios, estabeleceu-se correspondentes cenários para a autoprodução e a 
conservação de energia, para a evolução dos grandes consumidores industriais, e 
formularam-se premissas sobre determinados parâmetros de mercado, quais sejam, as 
elasticidades-renda do consumo por consumidor residencial, do consumo industrial 
tradicional, do consumo comercial per capita, entre outros. 

Projeções do Consumo e da Carga 
A partir dos cenários e premissas formulados, deduziram-se três projeções do mercado de 
energia elétrica associadas às três trajetórias da economia consideradas: referência, alta e 
baixa. As correspondentes projeções do consumo total de energia elétrica, incluindo 
autoprodução para efeito de comparação com a evolução do PIB, estão apresentadas no 
Quadro 6. 

 
Trajetória 

Período 
Referência Alta Baixa 

Consumo (TWh) * 
2005 373,5 373,5 373,5 
2010 483,5 489,7 462,1 
2015 617,7 657,8 563,3 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 5,3 5,6 4,4 
2010-2015 5,0 6,1 4,0 
2005-2015 5,2 5,8 4,2 

Elasticidade-Renda 
2005-2010 1,32 1,24 1,45 
2010-2015 1,14 1,07 1,19 
2005-2015 1,23 1,14 1,31 

Quadro 6. 
Brasil – Consumo Total de Energia Elétrica (TWh) e Elasticidade-Renda 
* Inclui Autoprodução. 
Fonte: EPE. 
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Para a obtenção destes resultados, adotou-se uma metodologia de análise e projeção do 
mercado, desagregado por classe de consumo e subsistema elétrico, que, tomando por base 
os cenários macroeconômicos e as premissas formuladas em relação a parâmetros 
característicos de determinados segmentos do mercado, permite compor e consolidar as 
projeções do mercado de energia elétrica. 

As elasticidades-renda resultantes são maiores do que a unidade, porém menores do que as 
verificadas historicamente, refletindo um mercado mais maduro, fazendo uso mais racional 
da energia elétrica. Como se pode observar, os valores da elasticidade no segundo período 
são significativamente inferiores aos do primeiro, como resultado do progressivo incremento 
da conservação de energia e da eficiência elétrica da economia.  

Além disso, a elasticidade é função decrescente da taxa de crescimento do PIB, fato este 
consistente com a comprovação experimental da existência de uma componente inercial que 
limita o crescimento da demanda por eletricidade no caso de taxas de expansão do PIB 
elevadas e, por outro lado, sustenta aquele crescimento mesmo em períodos de expansão 
econômica modesta.  

As projeções do consumo de energia a ser demandado do sistema elétrico, isto é, excluída a 
autoprodução clássica, estão apresentadas no Quadro 7. 

  
Trajetória 

Período 
Referência Alta Baixa 

Consumo (TWh) * 

2005 346,1 346,1 346,1 
2010 443,5 449,1 423,6 
2015 566,8 603,5 516,3 

Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,1 5,4 4,1 
2010-2015 5,0 6,1 4,0 
2005-2015 5,1 5,7 4,1 

Quadro 7. 
Brasil – Consumo de Energia Elétrica (TWh) 
* Não inclui Autoprodução Clássica. 
Fonte: EPE. 

 

No Quadro 8, apresenta-se a projeção do consumo de energia elétrica, para o Brasil, por 
classe de consumo e por subsistema, no caso da trajetória de referência. 
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Discriminação 2005 ∆∆∆∆% 2010 ∆∆∆∆% 2015 
Classe 
Residencial 82,3 5,8 109,2 5,5 142,5 
Industrial 161,1 4,3 198,4 4,3 244,7 
Comercial 52,9 6,7 73,4 6,8 101,9 
Outras 49,8 4,7 62,6 4,4 77,8 
Subsistema 
Isolado 7,2 8,7 10,9 8,0 16,0 
Norte 23,5 5,5 30,7 8,1 45,5 
Nordeste 47,5 5,2 61,2 5,0 78,1 
Sudeste/Centro-Oeste 209,1 5,0 266,8 4,7 335,1 
Sul 58,8 4,7 73,9 4,5 92,2 
SIN 338,9 5,0 432,7 4,9 550,8 
Brasil 346,1 5,1 443,5 5,0 566,8 
Quadro 8. 
Brasil – Consumo de Energia Elétrica, por Classe e Subsistema (TWh) * 
Trajetória de Referência 
* Não inclui Autoprodução Clássica. 
Fonte: EPE. 

 

A partir das projeções do consumo de energia elétrica, por subsistema interligado, e da 
premissa de que ocorrerá uma gradual redução do índice de perdas técnicas e comerciais 
nos quatro subsistemas interligados, conforme dados apresentados no Quadro 9, foram 
elaboradas as projeções da carga de energia anual por subsistema, para as três trajetórias 
econômicas consideradas. 

 
Subsistemas Interligados 

Ano 
Sistemas 

Isolados Norte Nordeste 
Sudeste/ 

Centro-Oeste 
Sul 

SIN 

2005 34,0 14,7 19,3 17,1 12,4 16,5 

2010 26,0 14,4 18,0 16,4 12,0 15,8 

2015 18,0 14,1 16,8 15,6 11,6 15,0 
Quadro 9. 
Índice de Perdas (% da Carga de Energia) 
Fonte: EPE. 

 

No Quadro 10 e no Gráfico 1 apresenta-se um resumo das projeções da carga de energia do 
Sistema Interligado Nacional – SIN, expressa em MWmédio, para as três trajetórias 
consideradas. 
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Trajetória Período 

Referência Alta Baixa 

Carga de Energia (MWmédio) 
2005 46.341 46.341 46.341 
2010 58.635 59.378 56.003 
2015 73.998 78.789 67.418 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 4,8 5,1 3,9 
2010-2015 4,8 5,8 3,8 
2005-2015 4,8 5,5 3,8 

Quadro 10. 
Sistema Interligado Nacional – Carga de Energia (MWmédio) 
Fonte: EPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 2 mostra os acréscimos anuais da carga de energia do Sistema Interligado 
Nacional, correspondentes às três trajetórias consideradas, que dão uma medida das 
necessidades de expansão do sistema, para o atendimento dos respectivos requisitos de 
energia. 
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Gráfico 1.  
Sistema Interligado Nacional – Trajetórias: Alta, Referência e Baixa 
Carga de Energia (MWmédio) 
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Com base nas projeções da carga de energia e na hipótese de que os valores dos fatores de 
carga dos subsistemas interligados Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul, se 
manterão aproximadamente constantes e iguais aos respectivos valores no ano de 2004, ao 
longo do horizonte decenal, projeta-se a carga de demanda, para os quatro subsistemas. 

Ressalta-se, contudo, que 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 integralizada 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. Foram 
utilizados valores médios estimados com base no histórico dos últimos anos. 

Utilizando-se os fatores de carga e os fatores de diversidade, chegou-se às projeções da 
carga de demanda (demanda máxima integralizada em uma hora) para o Sistema 
Interligado Nacional, conforme apresentado no Quadro 11. 

A partir da projeção de referência da carga de energia em base anual, utilizando-se índices 
de sazonalidade típicos, baseados no comportamento histórico da carga, foram elaboradas 
projeções da carga de energia em base mensal. Considerando-se, ainda, curvas de carga 
típicas mensais, por patamar de carga (leve, médio e pesado), expressas em P.U. da carga 
média mensal, obteve-se a projeção da carga de energia mensal por patamar. 

 

Gráfico 2. 
Sistema Interligado Nacional – Trajetórias: Alta, Referência e Baixa 
Acréscimos Anuais da Carga de Energia (MWmédio) 
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Trajetória 

Período 
Referência Alta Baixa 

Carga de Demanda (MWh/h) * 

2005 60.164 60.164 60.164 
2010 76.101 77.070 72.669 
2015 95.887 102.085 87.319 

Variação (% ao ano) 

2005-2010 4,8 5,1 3,8 
2010-2015 4,7 5,8 3,7 
2005-2015 4,8 5,4 3,8 

Quadro 11. 
Sistema Interligado Nacional – Carga de Demanda (MWh/h) 
* Demanda máxima integralizada em uma hora. 
Fonte: EPE. 

 

 

No que se refere aos Sistemas Isolados, conforme se pode observar no Quadro 9, o nível de 
perdas ainda é muito elevado (34,0%) havendo espaço, portanto, para uma redução 
significativa. As projeções da carga de energia incorporam tal redução, levando o índice de 
perdas a atingir 18% ao final do horizonte. Como conseqüência, a carga de energia dos 
Sistemas Isolados cresce a taxas inferiores às do consumo: 6,0% contra 8,3% ao ano, em 
média no período 2005-2015, no caso da trajetória de referência. Admitiu-se que o fator de 
carga permaneceria aproximadamente constante, em torno de 72%, ao longo de todo o 
período. 

As projeções da carga de energia e de demanda, para os Sistemas Isolados, estão 
apresentadas no Quadro 12. 

O Quadro 13 e o Gráfico 3 mostram a evolução dos principais indicadores e resultados 
referentes à evolução da economia, população e consumo de energia elétrica, no Brasil, 
entre 1980 e 2015. Os valores para os anos de 2010 e 2015 são relativos à trajetória de 
referência. 
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Trajetória 

Período 
Referência Alta Baixa 

Carga de Energia (MWmédio) 
2005 1.242 1.242 1.242 
2010 1.678 1.699 1.596 
2015 2.226 2.369 2.009 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 6,2 6,5 5,1 
2010-2015 5,8 6,9 4,7 
2005-2015 6,0 6,7 4,9 

Carga de Demanda (MWh/h) 
2005 1.746 1.746 1.746 
2010 2.328 2.357 2.214 
2015 3.096 3.295 2.794 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 5,9 6,2 4,9 
2010-2015 5,9 6,9 4,8 
2005-2015 5,9 6,6 4,8 

Quadro 12. 
Sistemas Isolados – Carga de Energia e de Demanda 
Fonte: EPE. 

 

Discriminação 1980 1990 2000 2005(1) 2010 2015 
Produto Interno Bruto 
R$ bilhões [2004] 1.069 1.249 1.624 1.819 2.213 2.745 
Variação no período (% ao ano)  - 1,6 2,7 2,3 4,0 4,4 
População Total Residente 
mil habitantes 119.844 145.130 170.894 182.508 193.027 202.416 
Variação no período (% ao ano) - 1,9 1,6 1,3 1,1 1,0 
PIB per Capita 
R$ [2004]/hab/ano 8.920 8.606 9.503 9.967 11.465 13.560 
Variação no período (% ao ano) - -0,4 1,0 1,0 2,8 3,4 
Consumo de Energia Elétrica (2) 
TWh 122 219 333 374 484 618 
Variação no período (% ao ano) - 6,0 4,3 2,3 5,3 5,0 
Consumo de Energia Elétrica per Capita 
kWh/hab/ano 1.018 1.509 1.949 2.049 2.507 3.053 
Variação no período (% ao ano) - 4,0 2,6 1,0 4,1 4,0 
Intensidade Elétrica do PIB 
kWh/R$ [2004] 0,114 0,175 0,205 0,206 0,219 0,225 
Elasticidade-renda do 
Consumo de Energia Elétrica 

- 3,84 1,61 1,02 1,32 1,14 

Quadro 13. 
Brasil - Economia e Mercado de Energia Elétrica 1980-2015 
 (1) Valores preliminares 
(2) Inclui autoprodução 
Obs.: os valores para os anos de 2010 e 2015 correspondem à trajetória de referência. 
Fonte: EPE. 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica 2005-2015  21 

0

100

200

300

400

500

600

1980 1990 2000 2005 2010 2015

PIB População

PIB per Capita Consumo de EE

Consumo de EE per Capita Intensidade Elétrica

Gráfico 3. 
Brasil – Economia e Mercado de Energia Elétrica  1980-2015 
Principais Indicadores 
Número Índice: base 1980=100 
 

 

 
Obs.: Obs.: os valores para os anos de 2010 e 2015 correspondem à trajetória de referência. 
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CAPÍTULO 1 

ECONOMIA E MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

 

 

 

Evolução Histórica 
A elasticidade-renda do consumo de energia elétrica, após registrar valores extremamente 
elevados na década de 80, 3,8 em média, caiu para 1,7 na década de 90, em função de 
mudanças estruturais no perfil da expansão do mercado, principalmente no que se refere à 
indústria nacional, função de sua modernização e do uso mais eficiente da eletricidade e, 
ainda, pela menor participação das indústrias eletrointensivas, que não apresentaram 
expansões significativas. 

Com a abertura econômica iniciada nos anos 90 e aprofundada a partir da implantação do 
Plano Real, o País passou por uma fase de ajustamento complexa, exigindo reformas 
institucionais profundas, modernização dos processos produtivos, busca por maior eficiência 
e produtividade e crescente terceirização da economia. Isso se refletiu no perfil de evolução 
do mercado de energia elétrica, que registrou baixo crescimento na classe industrial e 
elevado crescimento na classe comercial, em função da expansão e modernização do setor 
de comércio e serviços. 

Entre 1990 e 1995, o mercado de energia elétrica (incluindo autoprodução) cresceu 4,0% ao 
ano, contra uma variação média do PIB, de 3,1% no mesmo período. A elasticidade 
resultante, neste período, foi de 1,3. No período 1995-2000, a elasticidade foi superior, 
atingindo 2,0, função do crescimento de 4,7% ao ano do consumo total de energia elétrica e 
de 2,3% do PIB. 

Este desempenho foi essencialmente devido aos efeitos do Plano Real que, além da 
estabilização da moeda e do controle do processo inflacionário, em seus primeiros anos de 
vigência contribuiu para uma melhoria do nível de renda da população e da distribuição da 
renda nacional. Os efeitos positivos do Plano Real no mercado de energia elétrica fizeram-se 
sentir até o ano de 1998, com exceção da classe industrial que, nesse ano, já apresentava 
crescimento baixo. 

Entre 2000 e 2005, o consumo total de energia elétrica apresentou crescimento médio 
abaixo do histórico, sendo que, em 2001, houve uma redução da ordem de 7,0%, por conta 
dos efeitos do racionamento. Da mesma forma, a economia nacional apresentou crescimento 
extremamente baixo na média do período, pouco acima de 2,0%. A redução do consumo por 
efeito do racionamento fez com que a elasticidade, nesse período, fosse de apenas 1,02 
(Tabela 1).  
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Discriminação 1980 1990 2000 2005(1) 

Produto Interno Bruto     

R$ bilhões [2004] 1.069 1.249 1.624 1.819 

Variação no período (% ao ano)  - 1,6 2,7 2,3 

População Total Residente     

mil habitantes 119.844 145.130 170.894 182.508 

Variação no período (% ao ano) - 1,9 1,6 1,3 

PIB per Capita     

R$ [2004]/hab/ano 8.920 8.606 9.503 9.967 

Variação no período (% ao ano) - -0,4 1,0 1,0 

Consumo de Energia Elétrica(2)     

TWh 122 219 333 374 

Variação no período (% ao ano) - 6,0 4,3 2,3 

Consumo de Energia Elétrica per Capita     

kWh/hab/ano 1.018 1.509 1.949 2.049 

Variação no período (% ao ano) - 4,0 2,6 1,0 

Intensidade Elétrica do PIB     

kWh/R$ [2004] 0,114 0,175 0,205 0,206 

Elasticidade-renda do Consumo de Energia 
Elétrica 

- 3,84 1,61 1,02 

Tabela 1. 
Brasil - Economia e Mercado de Energia Elétrica  1980-2005 
 (1) Valores preliminares 
(2) Inclui autoprodução. 
Fonte: EPE. 

Consumo Residencial 

O consumo da classe residencial, com uma participação da ordem de 24% no consumo total 
de energia elétrica, evoluiu a uma taxa média de 5,7% na década de 90 (Tabela 2). Entre 
1994 e 1998, o consumo residencial registrou crescimento expressivo: 9,1% em média nos 
quatro anos, como reflexo da estabilização de preços, alcançada com a implantação do Plano 
Real. Nesse contexto, merecem destaque os seguintes pontos: 
 

• Aumento real da renda, notadamente da população de baixa renda, propiciada pela 

redução drástica da inflação; 

• Transferência de parte das reservas do sistema financeiro especulativo para o 

mercado de consumo de bens duráveis, principalmente por parte dos pequenos e 

médios poupadores; 

• Reativação do sistema de crédito; 
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Figura 1.  
Brasil – Consumo Residencial, pós-racionamento (TWh) 
(*) Valor estimado. 
Fonte: EPE. 

• Criação de pequenos negócios nas residências (economia informal); 

• Expansão das vendas de aparelhos eletroeletrônicos, função da redução de seus 

preços, na busca de maior competitividade frente a produtos importados. 

Dessa forma, foram criadas as condições para a forte expansão da utilização de energia 
elétrica nas residências, tendo como conseqüência um forte movimento de migração de 
consumidores de faixas de consumo mais baixas, para as faixas mais altas. 

Em 1998, as medidas de ajuste econômico implementadas pelo Governo para enfrentamento 
da crise asiática (final de 1997) e da moratória da Rússia (1998) impactaram fortemente o 
consumo da classe residencial. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria – CNI, 
a massa salarial real da indústria de transformação registrou retrações de 4,9% e 9,3% em 
1998 e 1999, respectivamente. Como conseqüência, o consumo residencial apresentou, nos 
anos de 1999 e 2000, crescimentos significativamente abaixo da sua média histórica: 2,5% e 
2,9%, respectivamente.  

Em 2001, com o racionamento, o consumo residencial registrou uma redução de 11,9% 
comparativamente aos resultados de 2000. O consumo da classe, em valores absolutos, 
atingiu cerca de 74 TWh, retornando a um valor próximo do verificado em 1997. Em 2002, o 
consumo residencial apresentou retração de 1,2%, ainda como reflexo do racionamento, que 
vigorou até o mês de fevereiro. Em 2004 o consumo da classe residencial cresceu 3,0% em 
relação a 2003, totalizando cerca de 78 TWh, valor ainda inferior ao verificado em 2000, 
conforme Figura 1. 
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Ano 
Consumo Residencial 

(TWh) 

Consumidores 
Residenciais 
(milhões) 

Consumo por 
Consumidor Residencial 

(kWh/mês) 

1990 48,0 26,4 152 

1995 63,6 32,6 163 

2000 83,6 40,3 173 

2004 78,5 46,8 140 
                                       Variação (% ao ano) 

1990-1995 5,8 4,3 1,4 

1995-2000 5,6 4,3 1,3 

1990-2000 5,7 4,3 1,3 

2000-2004 -1,6 3,8 -5,2 
Tabela 2. 
Brasil - Classe Residencial (Evolução  1990-2004) 
Fonte: EPE. 
 

A Figura 2 ilustra a evolução do consumo residencial no período 1990-2004, onde se observa 
o forte crescimento a partir de 1994 e a retração por conta do racionamento, em 2001. A 
partir de 2001-2002, fica evidente a retomada do crescimento da classe, porém num 
patamar inferior ao verificado antes do racionamento. Nesse contexto destacam-se os 
impactos dos reajustes tarifários, a retração da massa salarial que somente em 2004 retorna 
ao patamar de 1995, além do forte movimento de “desmembramento de contas” 1. Os novos 
hábitos de consumo adotados pelos consumidores residenciais após o racionamento, 
também contribuíram para o lento retorno do consumo residencial aos níveis verificados 
antes do racionamento. 

                                                 

1 Com o início do racionamento, consumidores residenciais que exerciam atividades informais em suas 
residências, regularizaram seus cadastramentos junto às empresas distribuidoras,  no sentido de cumprir a meta 
de consumo estabelecida para a classe residencial. 
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Figura 2.  
Brasil – Classe Residencial (Evolução 1990-2004) 
Índice: Base 1990 = 1,00 
Fonte: EPE. 
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Entre 1990 e 2000 foram ligados, em média, 1,4 milhão de novos consumidores residenciais 
por ano, representando um crescimento médio, no período, de 4,3% ao ano. No período 
2000-2004 esta média se elevou para 1,6 milhão refletindo, em parte, os efeitos dos 
programas governamentais de universalização do atendimento de energia elétrica nas 
residências. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios - PNAD2, o total de 
domicílios brasileiros atendidos com energia elétrica atingiu, em 2003, o percentual de 97%, 
situando-se como o mais alto índice, comparativamente aos demais serviços básicos.  

A Figura 3 apresenta os resultados da PNAD para 2003, relativamente aos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, lixo coletado, telefone e iluminação elétrica. 

Cabe salientar que, no conceito do IBGE, a taxa de atendimento residencial é a relação entre 
o número de domicílios com pelo menos um ponto de luz e o número de domicílios totais. 
Dessa forma, a taxa de atendimento, no conceito do IBGE é superior à do setor elétrico, já 
que leva em conta o fato do domicílio dispor de energia elétrica, independentemente do 
mesmo estar ou não regularmente cadastrado na empresa distribuidora de energia elétrica. 

Nas estatísticas do setor elétrico, as unidades consumidoras residenciais correspondem aos 
domicílios regularmente cadastrados nas empresas distribuidoras. Existem, ainda, unidades 

                                                 
2 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento - Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílios 1993-2003. 
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consumidoras clandestinas (não cadastradas) mas que, nas pesquisas do IBGE, são 
computadas como domicílios atendidos por energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O consumo por consumidor residencial registrou, na década de 90, expansão de 1,3% ao 
ano. No período 1994-1998, o crescimento médio anual deste indicador atingiu 4,9%, 
traduzindo os efeitos da estabilização econômica e da maior penetração de aparelhos 
eletroeletrônicos nas residências, conforme já citado anteriormente.  

Como conseqüência, o consumo por consumidor residencial evoluiu de 148 kWh/mês em 
1994 para 179 kWh/mês em 1998. 

Entre 2000 e 2004, o consumo por consumidor residencial registrou, na média, uma retração 
de 5,2% ao ano, atingindo, em 2004, 140 kWh/mês, valor abaixo do verificado em 1994. 
Influenciaram neste resultado os novos hábitos de consumo adquiridos pela população, a 
partir do racionamento, além do impacto dos programas governamentais de universalização 
do atendimento de energia elétrica, visto que parte dos consumidores residenciais ligados 
nos dois últimos anos é de baixa renda. 

O consumo por consumidor residencial ainda apresenta níveis relativamente baixos    
(Tabela 3), o que demonstra a existência de um considerável potencial de crescimento do 
consumo residencial de energia elétrica no País, seja pela expansão da taxa de atendimento, 
seja pela diminuição das disparidades regionais, via distribuição de renda. 
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Figura 3.  
Brasil – Domicílios Atendidos por Serviços Básicos em 2003 (%) 
Fonte: PNAD. 
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Consumo por Consumidor Residencial (kWh/mês) 

Ano Sistemas 
Isolados 

Norte 
Interligado Nordeste Sudeste/CO Sul Brasil 

PIB Brasil      
(R$ bi 2004) 

1990 176 107 97 174 146 152 1.249 

1995 162 110 103 188 160 163 1.452 

2000 183 119 113 199 176 173 1.621 

2004 161 108 92 155 158 140 1.766 

                                          Variação (% ao ano) 

1990-95 -1,6 0,6 1,2 1,6 1,8 1,4 3,1 

1995-00 2,5 1,6 1,9 1,1 1,9 1,2 2,2 

1990-00 0,4 1,1 1,5 1,4 1,9 1,3 2,6 

2000-04 -3,2 -2,4 -5,0 -6,1 -2,7 -5,2 2,2 
Tabela 3.  
Brasil e Subsistemas Elétricos 
Consumo por Consumidor Residencial e PIB 
Fonte: EPE. 

 

Consumo Industrial 

O consumo industrial de energia elétrica, incluindo autoprodução transportada3, respondeu, 
em 2004, por cerca de 46% de toda a energia elétrica consumida no País via fornecimento 
das concessionárias (isto é, excluindo autoprodução clássica). O consumo da classe industrial 
apresentou crescimentos elevados durante a década de 80. No período 1985-1989, a 
participação desta classe no consumo total de energia elétrica oscilou entre 52% e 53% em 
função, principalmente, dos seguintes fatores:  

• Intensificação do uso da energia elétrica associada à modernização industrial; 

atendimento à expansão do parque industrial brasileiro, ocorrida principalmente na 

década de 70 (com maturação de alguns projetos na década de 80), no âmbito do 

processo de substituição de importações.  

• Desenvolvimento das indústrias eletrointensivas, tais como alumínio, ferroligas, 

soda-cloro, entre outras, que apesar da crise, elevaram a produção, voltando seus 

excedentes para a exportação. 

                                                 

3 Autoprodução transportada corresponde ao volume de energia consumida por agentes de consumo a partir de 

unidades de geração de sua propriedade, que estão interconectadas ao Sistema Interligado Nacional - SIN, 

utilizando-se da rede de transmissão, sub-transmissão e, eventualmente, distribuição, para seu auto-suprimento, 

e são despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 
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Figura 4.  
Sistema Interligado Nacional – Consumo Industrial 
Evolução: 1985-2004 – Índice: Base 1985 = 100 
Fonte: EPE. 

A expansão do consumo dos setores industriais grandes consumidores de energia elétrica foi 
bastante expressiva, suficiente mesmo para reverter a dependência do país do mercado 
externo, sendo que, em alguns casos, o Brasil passou de importador a exportador. 
Relativamente à sua participação no consumo industrial total, verifica-se uma evolução de 
34%, em 1985, para cerca de 41%, em 2004.  

O crescimento do consumo industrial no qüinqüênio 1985-1990, de 5,1% ao ano, foi 
bastante influenciado pelo crescimento do subsistema Norte (28,8% ao ano), região onde 
ocorreu a implantação de grandes cargas de alumínio no período, destacando-se a entrada 
em operação da planta da Albrás, no Estado do Pará, cuja primeira fase iniciou operação em 
julho de 1985 provocando grande aumento de carga ao longo de 1986 e 1987, e a expansão 
correspondente à segunda fase da planta da Alumar, no Estado do Maranhão, ocorrida no 
segundo trimestre de 1986. A expansão relativa à segunda fase da Albrás também ocasionou 
aumento significativo da carga do Norte nos anos de 1990-1991. 

A evolução do crescimento do consumo industrial, por subsistema interligado, pode ser 
visualizada na Figura 4. 

 
 

           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a evolução das grandes cargas industriais nos estados do Pará e Maranhão, ao longo da 
década de 80, o consumo industrial de energia elétrica do subsistema Norte interligado que, 
em 1985, representava 3,2% do consumo industrial do país, passou para 7,1% em 1987, 
situando-se na faixa de 11,0% do consumo industrial do Brasil a partir de 1991. 
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Ressalta-se a forte queda do consumo industrial no ano de 2001 (-6,7%), devido ao 
racionamento, atingindo os subsistemas Norte (-9,6%), Nordeste (-8,4%) e Sudeste/Centro-
Oeste (-8,6%). No subsistema Sul, onde não houve restrição de oferta, o consumo industrial 
apresentou crescimento de 4,0% nesse ano. 

Conforme pode ser observado na Figura 5, o consumo da classe industrial recupera 
rapidamente, já no ano de 2002, o nível de consumo verificado em 2000.  

Durante o racionamento, muitas indústrias, e até alguns consumidores comerciais, lançaram 
mão de substituição da fonte energética para o suprimento de eletricidade de suas unidades, 
procurando evitar a redução da sua produção, tendo muitos deles adquirido geradores a óleo 
para suprir suas necessidades de energia elétrica nesse período. Porém, passado o 
racionamento, a maioria voltou a adquirir energia do sistema elétrico, uma vez que as fontes 
de geração alternativas utilizadas se mostraram menos competitivas. 

É de salientar, também, que nos últimos três anos ocorreu um processo de forte incremento 
da autoprodução transportada, principalmente através da participação de grandes grupos 
industriais em consórcios de geração, muitas vezes em parceria com concessionários de 
serviço público. Dessa forma, eles adquirem o direito de utilização da energia proveniente 
desses empreendimentos de geração para o consumo de suas unidades industriais, situadas 
em locais distantes das respectivas usinas de geração, utilizando-se, para o efeito, da rede 
de serviço público de transmissão/distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2004, do total do consumo industrial de energia elétrica atendido pelo Setor Elétrico, 
equivalente a cerca de 157 TWh, cerca de 40% (ou 63 TWh) corresponderam ao consumo 
dos grandes consumidores industriais. Estima-se que o consumo total de energia elétrica dos 
grandes consumidores, nesse mesmo ano, tenha alcançado cerca de 80 TWh, dos quais 17 

Figura 5.  
Brasil – Consumo Industrial, pós-racionamento (TWh) 
(*) Valor estimado. 
Fonte: EPE. 
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TWh foram supridos por autoprodução clássica. Na Tabela 4 apresenta-se a evolução do 
consumo industrial, por subsistema elétrico, no período 1985-2004. 

 
Subsistemas Interligados 

Ano 
Norte Nordeste Sudeste Sul 

SIN Sistema 
Isolado 

Brasil PIB Brasil                      

(R$ bi 2004) 

1985 2.457 10.436 55.118 9.408 77.418 351 77.769 1.139 

1990 8.705 12.355 66.269 11.804 99.132 678 99.810 1.249 

1995 12.330 12.860 70.408 15.096 110.695 931 111.626 1.452 

2000 13.370 16.530 80.254 19.987 130.142 1.137 131.278 1.624 

2001 12.080 15.141 73.327 20.784 121.332 1.207 122.539 1.645 

2002 14.089 16.394 76.720 22.365 129.569 1.358 130.927 1.676 

2003 14.662 17.116 89.203 23.756 144.737 1.483 146.221 1.684 

2004 16.077 18.763 94.978 25.265 155.083 1.688 156.771 1.766 

Variação (% ao ano) 

1985-90 28,8 3,4 3,8 4,6 5,1 14,1 5,1 1,9 

1990-95 7,2 0,8 1,2 5,0 2,2 6,6 2,3 3,1 

1995-00 1,6 5,1 2,7 5,8 3,3 4,1 3,3 2,3 

2000-04 4,7 3,2 4,3 6,0 4,5 10,4 4,5 2,1 
Tabela 4.  
Brasil e Subsistemas Elétricos 
Evolução do Consumo Industrial de Energia Elétrica (GWh)  1985-2004 
Obs.:Não inclui autoprodução clássica. 
Fonte: EPE. 

 

Consumo Comercial 

O consumo da classe comercial, com uma participação da ordem de 15% no consumo total 
de energia elétrica, evoluiu a uma taxa média de 7,2% ao ano na década de 90 (Tabela 5). 
Nesse período, especialmente a partir da abertura da economia, verifica-se um processo de 
modernização acelerada no setor de serviços, especialmente no setor bancário, alterações 
estruturais no comércio, do que é evidência a expansão da indústria de shopping centers, o 
aumento no horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e o incremento do 
turismo.  

Entre 1994 e 1998, o consumo comercial registrou o expressivo crescimento de 9,5% ao 
ano, em média nos quatro anos, como reflexo da estabilidade econômica alcançada com o 
Plano Real. Nesse contexto verificou-se um aumento real da renda e a reativação do sistema 
de crédito, o que, entre outros fatores, contribuiu para a expansão do consumo da classe 
comercial. 
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Figura 6.  
Brasil – Consumo Comercial, pós-racionamento (TWh) 
(*) Valor estimado. 
Fonte: EPE. 

Em 1999 e 2000, o consumo comercial ainda apresentou crescimentos significativos: 4,9% e 
9,0%, respectivamente. Com o racionamento em 2001, ocorreu uma queda de 6,5% do 
consumo da classe. Porém, já em 2003, a classe apresenta uma recuperação em ritmo 
superior ao das demais classes de consumo, retomando, em 2003, o patamar de consumo 
verificado em 2000 (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ano Consumo Comercial 
(TWh) 

População 
(milhões) 

Consumo Comercial 
per Capita 

(kWh/hab/ano) 

1990 23,8 145,1 164 

1995 32,3 157,9 204 

2000 47,5 170,9 278 

2004 49,7 180,3 276 

                                          Variação (% ao ano) 

1990-95 6,3 1,7 4,5 

1995-00 8,0 1,6 6,3 

1990-00 7,2 1,6 5,4 

2000-04 1,1 1,3 -0,2 
Tabela 5. 
Brasil - Classe Comercial (Evolução  1990-2004) 
Fonte: EPE. 
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Figura 7.  
Brasil – Consumo Comercial 
Evolução: 1985-2004 – Índice: Base 1990 = 1,00 
Fonte: EPE. 
 

 

A Figura 7 mostra a evolução do consumo comercial no período 1990-2004, observando-se a 
forte aceleração do consumo a partir de 1994 e continuando até 2000, com a posterior 
retração do consumo em 2001 por efeito do racionamento. A partir de 2003-2004, o 
consumo comercial retoma um ritmo de crescimento muito significativo, porém inferior ao do 
período 1994-2000. 
 

 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Consumo População Consumo per capita
 

 

            
 
 
 

 

 

Conjuntura Econômica - 2005 
Em 2005, a economia brasileira vem registrando um processo de desaceleração 
comparativamente às taxas verificadas no ano passado, refletindo-se, também, em menores 
taxas de crescimento do consumo de energia, sobretudo na classe industrial. O Produto 
Interno Bruto (PIB) dessazonalizado, que a despeito de ter crescido oito trimestres 
consecutivos (entre o III Trim-03 e o II Trim-05), teria apresentado desaceleração no 
primeiro e no terceiro trimestres de 2005. Isso se deve à combinação dos seguintes fatores:  

(i) política monetária apertada desde meados do segundo trimestre de 2004. De fato, a taxa 
real de juros, medida pelo swap di-pré de 360 dias deflacionada pela inflação acumulada e 
esperada para os próximos doze meses, passou de 9,3% em março-04 para 12,5% em 
outubro-05;  

(ii) pequena recuperação da taxa de investimento, insuficiente para sustentar taxas elevadas 
do produto interno bruto;  
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(iii) valorização do câmbio real e impacto defasado do crescimento de 2004 provocando 
aumento significativo das importações ao longo desse ano e portanto, reduzindo a 
contribuição das exportações líquidas para o crescimento;  

(iv) em parte, o ímpeto do crescimento do crédito doméstico perdeu ritmo em 2005, 
sobretudo no segundo semestre, em função dos impactos defasados da taxa real de juros 
elevada sobre o mercado de crédito.  

A mediana das expectativas coletada pelo Banco Central do Brasil - Bacen junto às 
instituições financeiras, sinalizava em meados do ano que o PIB cresceria em 2005 na 
vizinhança de 3,2% em termos reais, portanto abaixo do crescimento de 4,9% verificado em 
2004. 

O recuo da inflação ao longo de 2005, abre espaço para a continuidade do recuo da taxa 
básica de juros ao longo dos próximos meses. Nesse sentido, a questão de qual deveria ser 
o ritmo de crescimento sustentável da economia brasileira a curto e médio prazo volta a 
ocupar lugar de destaque no debate econômico. 

Nesse sentido, é útil fazer uma reflexão sobre os três processos de recuperação pelos quais 
passou a economia brasileira a partir do momento em que mudou o regime de política 
econômica, no começo de 1999, quando a economia passou a operar sujeita a 
condicionantes distintos em relação àqueles que pautavam seu comportamento até então. 

O ciclo inicial de recuperação foi do primeiro trimestre de 1999 até o primeiro de 2001. Ele 
começou com a desvalorização cambial e culminou com o racionamento de energia elétrica. 
Nesse período de nove trimestres consecutivos de expansão, pelo critério dessazonalizado, o 
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma média de 3,8% a.a., com algumas oscilações, 
sendo quatro desses trimestres marcados por um crescimento dessazonalizado em relação 
ao trimestre imediatamente anterior, de mais de 1,0% e, dois deles, por taxas no trimestre 
inferiores a 0,5%. 

O segundo período de recuperação se deu a partir do primeiro trimestre de 2002 e durou 
exatamente quatro trimestres, terminando no último trimestre daquele ano. Iniciou-se com o 
fim da crise energética de 2001 e culminou com os primeiros sinais do choque monetário de 
final de 2002. Nesse período, houve um crescimento “ponta a ponta” entre 2001-IV e 2002-
IV de 4,3% e taxas dessazonalizadas de mais de 1,0% em dois dos quatro trimestres em 
relação ao trimestre imediatamente anterior. 

Finalmente, o terceiro período de crescimento da fase mais recente da economia brasileira 
começou no terceiro trimestre de 2003 e se prolongou até o segundo trimestre de 2005, 
ainda que com algumas oscilações ao longo do tempo. Desde o terceiro trimestre de 2003, 
já houve oito trimestres consecutivos de expansão, com um crescimento médio anualizado 
de 4,5% a.a. Esse período, porém, combina um terceiro trimestre de 2003 com expansão de 
apenas 0,3% em termos dessazonalizados; dois trimestres de boom, com taxas anualizadas 
da ordem de 8,0% (2003-IV e 2004-I); e um crescimento médio, nos cinco trimestres 
seguintes, correspondente a uma taxa anualizada de 3,6%, com um arrefecimento no meio 
do período e uma expansão mais forte no último trimestre. 
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As séries de crescimento do PIB apontam que as taxas dos agregados setoriais da 
agropecuária e da indústria têm uma flutuação maior, em relação ao de serviços (que inclui 
comércio) e ao do PIB total. O primeiro ciclo de crescimento, de 1999-2000, combina um 
boom inicial da agropecuária — que por esse indicador chega a crescer a taxas 
verdadeiramente espetaculares — com um crescimento posterior da indústria de mais de 
5%, próprio da fase inicial de retomada, quando há grande demanda reprimida e capacidade 
ociosa, especialmente após dois anos de retração — em termos do crescimento da média 
anual — como tinham sido os anos de 1998 e 1999. 

Já em 2002, houve uma expansão notável da indústria de 9% no final do ano em relação ao 
quarto trimestre do ano anterior, porém de características excepcionais, associadas: 

a) a um crescimento de 14% dos Serviços Industriais de Utilidade Pública em função do fim 
do racionamento de energia; e 

b) ao auge da procura de bens duráveis como ativo de valor, no contexto do clímax de 
incerteza política da época.  

Por sua vez, o pico de crescimento do PIB em 2004 esteve associado a três elementos:  

i) a um comportamento excepcional da agricultura;  

ii) na indústria, à normalização do setor da construção (com crescimento de 12% em 2004-
III em relação a 2003-III) após três anos péssimos, o que esteve associado a um efeito 
estatístico ligado à base de comparação muito baixa de 2003; e  

iii) no setor de serviços, à observação de taxas interanuais recordes e totalmente fora do 
padrão observado nos anos anteriores, de 11% no setor de comércio e 7% no item “outros 
serviços”. 

Pela ótica da demanda, os “picos” de crescimento do PIB estiveram associados a fatores 
muito bem definidos: a) à combinação do boom exportador com uma intensa substituição de 
importações, logo depois da desvalorização de 1999; b) a uma segunda rodada desse 
mesmo fenômeno, por ocasião da mega-desvalorização de 2002; e c) ao novo salto das 
exportações — ainda que dessa vez acompanhado de aumento das importações — em 2004, 
junto ao incremento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF). 

De acordo com as taxas de crescimento dessazonalizadas da FBKF do trimestre em relação 
ao trimestre imediatamente anterior, constata-se dois momentos em que elas foram forte e 
sucessivamente positivas: entre o final de 1999 e o começo de 2001; e entre o final de 2003 
e o final de 2004. Nas duas oportunidades, houve três denominadores comuns. Primeiro, o 
fato de a recuperação da economia já estar em curso há alguns meses; segundo, a 
existência de um certo clima de otimismo no ambiente da época, com a percepção de que o 
governo estava se firmando e tinha vencido uma crise (a de 1999 e a do começo de 2003, 
respectivamente); e terceiro, um processo importante de redução da taxa de juros (Selic), 
de 45% em março de 1999 para 15% em fevereiro de 2001 no primeiro caso, e de 27% em 
maio de 2003 para 16% em abril de 2004, no segundo. A perspectiva de redução dos juros e 
a percepção de que se avançava para a consolidação do arcabouço da política 
macroeconômica produziram sucessivas repercussões positivas no noticiário econômico, 
refletindo-se na melhoria dos indicadores de expectativa empresarial. 
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O quadro referente à análise dos casos anteriores, de recuperação da economia, se completa 
com a descrição dos problemas associados à rigidez dos setores de “aluguel” e 
“administração pública” na composição da expansão pelo lado da oferta. Esses setores 
caracterizam-se por um crescimento sistematicamente positivo, porém pequeno e com 
flutuações menores que a dos demais. Esse fenômeno está associado, no primeiro caso, à 
dinâmica relativamente lenta do estoque de moradias e, no segundo, à forma como é 
medido nas Contas Nacionais, com forte peso para fatores demográficos. Como a soma 
desses componentes é de 24% do PIB e os serviços são em torno de 55% do PIB, esses dois 
setores respondem por aproximadamente 45% do total dos serviços, o que explica o 
crescimento moderado dos serviços vis-à-vis as grandes flutuações da agropecuária e da 
indústria. Uma conta elementar que pode ser feita é que, se aproximadamente 25% do PIB 
cresce limitado a 2,0% a.a., o crescimento dos restantes 75% da economia deve ser de 
4,7% a.a. — o que não é trivial — para que o PIB como um todo cresça a uma média anual 
próxima de 4,0%4.  Do que foi dito anteriormente, deriva-se um conjunto de conclusões: 

a) um crescimento anual do PIB fortemente superior a 4%, após o Plano Real, só foi 
observado em circunstâncias excepcionais, associadas seja a um movimento inicial de forte 
retomada da atividade após anos de demanda reprimida, com a presença de ampla 
capacidade ociosa, seja a uma mudança estrutural como a do fim da alta inflação e/ou a um 
ajuste externo com substituição de importações, fenômenos esses que não podem se repetir 
sistematicamente; 

b) o dinamismo relativamente baixo dos serviços, embora opere como um amortecedor de 
crises durante as recessões, pela “garantia” de uma expansão vegetativa, tende a “puxar” 
para baixo a taxa de crescimento do PIB, em fases de crescimento mais intenso da 
economia; 

c) em particular, os setores de aluguel e administração pública, que, juntos, respondem por 
aproximadamente 25% do PIB, tendem a ter taxas de crescimento anuais baixas, da ordem 
de 2% a.a., o que, por definição, dificulta a possibilidade de atingir taxas de crescimento 
anuais do PIB que sejam sustentadamente de 5% ou mais; 

d) é desejável que o crescimento futuro seja liderado por uma expansão da FBKF, que 
idealmente deveria ampliar a sua participação na economia em torno de 1 ponto percentual 
do PIB por ano ao longo dos próximos anos; e, para isso, é importante que a taxa de juros 
real da economia diminua gradualmente nos próximos anos; 

O ponto fundamental é que, nas recuperações econômicas pós-1999, o crescimento do 
consumo foi posterior ao impulso inicial dos fatores autônomos da demanda, como a 
exportação e o investimento. Além disso, tais recuperações incluíram fatores excepcionais de 
forte expansão pelo lado da oferta — associados ao boom de setores específicos, que tende 
a desacelerar ao longo dos próximos trimestres na ausência de uma expansão da taxa de 
investimento. Esse movimento seria beneficiado pela mudança da composição do mix da 
despesa pública — aumentando o gasto em investimento e contendo a despesa corrente — e 

                                                 

4 Ver “Os Limites do Crescimento Econômico: A Influência dos Itens de Aluguel e Administração Pública no 
cálculo do PIB“ de Eduardo Velho e Fábio Giambiagi, 2004. 
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melhorar o “meio ambiente” que leva o setor privado a tomar a decisão de investir, o que 
inclui não apenas uma taxa de juros adequada, mas também previsibilidade política, marcos 
regulatórios adequados e um sistema tributário que favoreça o investimento. 
 

Comportamento do Mercado em 2005 

Mercado de Fornecimento 

O montante de energia elétrica consumido no país registrou o valor de 27.795 GWh em 
agosto de 2005, representando um aumento de 4,0% sobre o mesmo mês do ano anterior, 
conforme ilustrado nas Figuras 8 e 9. É a mais baixa taxa de crescimento no mês em 2005. 
Os valores do mercado de fornecimento, detalhados por suas principais classes e por região 
e subsistema elétrico, são apresentados nas Tabelas 6 e 7. 

Figura 8.  
Brasil. Mercado de Fornecimento (2005 e 2004) 
Consumo no mês (GWh) 

Figura 9.  
Brasil. Mercado de Fornecimento (2005) 
Taxa de crescimento no mês (sobre mesmo mês do ano anterior) 

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

4,6%

5,4% 5,5%
5,0%

5,6%

6,4%

5,0%

4,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica 2005-2015  39 

 

MÊS: AGOSTO DE 2005

NO MÊS NO ANO ATÉ O MÊS ÚLTIMOS 12 MESES Regiões e 
Classes de 
Consumo 

2005 2004 ∆∆∆∆% 2005 2004 ∆∆∆∆% 2005 2004 ∆∆∆∆% 

BRASIL 27.795 26.675 4,0 221.854 210.814 5,2 331.772 314.703 5,4

Residencial 6.705 6.304 6,3 54.748 51.985 5,3 81.234 77.248 5,2

Industrial 12.796 12.685 0,9 99.055 95.698 3,5 149.382 142.134 5,1

Comercial 4.135 3.867 6,9 35.271 32.743 7,7 52.213 48.724 7,2

Outros 4.160 3.818 8,9 32.780 30.388 7,9 48.942 46.597 5,0

NORTE 1.723 1.690 2,0 13.438 12.943 3,8 20.336 19.425 4,7

Residencial 360 339 6,3 2.787 2.664 4,7 4.210 4.038 4,3

Industrial 941 939 0,3 7.381 7.143 3,3 11.159 10.646 4,8

Comercial 211 199 5,9 1.629 1.521 7,2 2.455 2.309 6,3

Outros 211 213 -0,9 1.640 1.616 1,5 2.512 2.432 3,3

NORDESTE 4.698 4.429 6,1 37.182 35.020 6,2 55.845 52.337 6,7

Residencial 1.071 963 11,2 8.917 8.213 8,6 13.192 12.241 7,8

Industrial 2.225 2.195 1,3 17.139 16.605 3,2 25.939 24.429 6,2

Comercial 607 544 11,5 4.971 4.545 9,4 7.380 6.855 7,7

Outros 795 726 9,5 6.154 5.657 8,8 9.333 8.812 5,9

SUDESTE 14.985 14.320 4,6 119.622 113.355 5,5 178.933 169.420 5,6

Residencial 3.635 3.453 5,3 29.754 28.451 4,6 44.136 42.132 4,8

Industrial 7.079 6.915 2,4 54.768 52.347 4,6 82.538 78.035 5,8

Comercial 2.327 2.193 6,1 20.185 18.761 7,6 29.881 27.854 7,3

Outros 1.943 1.759 10,5 14.916 13.796 8,1 22.377 21.399 4,6

SUL 4.698 4.591 2,3 38.496 36.987 4,1 56.831 54.768 3,8

Residencial 1.130 1.070 5,6 9.162 8.770 4,5 13.504 12.999 3,9

Industrial 2.103 2.161 -2,7 16.422 16.241 1,1 24.621 24.009 2,6

Comercial 686 646 6,3 5.905 5.526 6,9 8.636 8.127 6,3

Outros 778 714 9,0 7.006 6.449 8,6 10.069 9.633 4,5

C-OESTE 1.691 1.646 2,8 13.116 12.509 4,9 19.827 18.754 5,7

Residencial 508 479 6,1 4.128 3.887 6,2 6.191 5.838 6,0

Industrial 447 474 -5,8 3.345 3.361 -0,5 5.124 5.015 2,2

Comercial 304 286 6,2 2.580 2.391 7,9 3.861 3.578 7,9

Outros 432 406 6,4 3.064 2.870 6,7 4.650 4.321 7,6

Tabela 6. 
Brasil e Regiões Geográficas. 
Mercado de Fornecimento de Energia Elétrica por Classe (GWh) 
Fonte: EPE. 
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MÊS: AGOSTO DE 2005

NO MÊS NO ANO ATÉ O MÊS ÚLTIMOS 12 MESES Subsistemas e 
Classes de 
Consumo 

2005 2004 ∆∆∆∆% 2005 2004 ∆∆∆∆% 2005 2004 ∆∆∆∆% 

BRASIL 27.795 26.675 4,0 221.854 210.814 5,2 331.772 314.703 5,4

Residencial 6.705 6.304 6,3 54.748 51.985 5,3 81.234 77.248 5,2

Industrial 12.796 12.685 0,9 99.055 95.698 3,5 149.382 142.134 5,1

Comercial 4.135 3.867 6,9 35.271 32.743 7,7 52.213 48.724 7,2

Outros 4.160 3.818 8,9 32.780 30.388 7,9 48.942 46.597 5,0

ISOLADOS 600 559 7,2 4.576 4.305 6,3 6.526 6.967 6,8

Residencial 197 184 7,2 1.528 1.485 2,9 2.333 2.266 3,0

Industrial 160 146 9,1 1.160 1.068 8,6 1.780 1.608 10,7

Comercial 115 108 6,6 906 840 7,8 1.366 1.277 7,0

Outros 128 121 5,5 982 912 7,7 1.488 1.376 8,2

NORTE INT 1.939 1.915 1,3 15.099 14.715 2,8 22.752 21.837 4,2

Residencial 271 251 7,8 2.068 1.933 7,0 3.081 2.915 5,7

Industrial 1.367 1.371 -0,3 10.756 10.571 1,7 16.221 15.585 4,1

Comercial 149 140 6,9 1.131 1.053 7,3 1.696 1.596 6,3

Outros 152 153 -1,1 1.145 1.158 -1,1 1.753 1.741 0,7

NE  3.912 3.670 6,6 31.163 29.131 7,0 46.789 43.673 7,1

Residencial 973 875 11,1 8.183 7.525 8,7 12.099 11.197 8,1

Industrial 1.646 1.623 1,4 12.646 12.144 4,1 19.164 17.935 6,9

Comercial 558 500 11,6 4.611 4.212 9,5 6.842 6.351 7,7

Outros 735 672 9,4 5.722 5.249 9,0 8.685 8.191 6,0

SE/C-OESTE 16.646 15.939 4,4 132.520 125.676 5,4 198.433 187.898 5,6

Residencial 4.135 3.924 5,4 33.807 32.271 4,8 50.216 47.872 4,9

Industrial 7.520 7.383 1,8 58.070 55.673 4,3 87.596 82.994 5,5

Comercial 2.625 2.474 6,1 22.718 21.111 7,6 33.674 31.373 7,3

Outros 2.367 2.158 9,7 17.924 16.620 7,8 26.947 25.659 5,0

SUL 4.698 4.591 2,3 38.496 36.987 4,1 56.831 54.768 3,8

Residencial 1.130 1.070 5,6 9.162 8.770 4,5 13.504 12.999 3,9

Industrial 2.103 2.161 -2,7 16.422 16.241 1,1 24.621 24.009 2,6

Comercial 686 646 6,3 5.905 5.526 6,9 8.636 8.127 6,3

Outros 778 714 9,0 7.006 6.449 8,6 10.069 9.633 4,5

Tabela 7.  
Brasil e Subsistemas Elétricos. 
Mercado de Fornecimento de Energia Elétrica por Classe (GWh) 
Fonte: EPE. 
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Consumo industrial 

A classe industrial, que representa 45% do mercado de fornecimento, foi a principal 
responsável pela redução do ritmo de crescimento desse mercado. O consumo da classe 
acumulou 99,1 TWh nos oito primeiros meses de 2005, o que significou aumento de 3,5% 
em relação ao mesmo período de 2004. No mês de agosto, o consumo em 2005 foi somente 
0,9% acima do verificado em 2004. 

Esse pequeno crescimento no consumo reflete o processo de ajuste que a indústria iniciou 
em junho, quando atingiu níveis de estoque considerados excessivos, após um crescimento 
acentuado da atividade industrial no 2º trimestre. Essa percepção é corroborada por dados 
da sondagem industrial da Fundação Getúlio Vargas – FGV. De acordo com essa pesquisa, a 
diferença entre a proporção de empresas que consideravam seus estoques excessivos e as 
que o consideravam insuficientes atingiu, no 2º trimestre de 2005, o maior índice em dois 
anos (Figura 10). 
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Figura 10.  
Avaliação do nível de estoques da Indústria (%) 
Fonte: Sondagem Industrial, FGV 

No subsistema Norte Interligado, o consumo recuou, em agosto, 0,3%. No acumulado dos 
oito primeiros meses do ano, anotou-se crescimento de apenas 1,7%. Influíram nesse 
comportamento a redução da produção de ferroligas no Pará e da produção da unidade de 
pelotização no Maranhão, em virtude de sinistro ocorrido no mês de abril. Além disso, a 
Alunorte iniciou a operação de centrais térmicas de pequeno porte, reduzindo sua demanda 
de energia do sistema elétrico (Pará). 

No subsistema Sul, a queda no consumo em agosto foi de 2,7%, que pode ser atribuída à 
retração da indústria de máquinas e equipamentos (especialmente de máquinas para 
colheita e de tratores agrícolas), como reflexo do momento desfavorável que passou o setor 
agrícola na região no primeiro semestre, especialmente no Rio Grande do Sul. Devido à 
estiagem ocorrida no início do ano, a safra agrícola apresentou quebra de cerca de 30%, 
repercutindo no segmento industrial. Deve-se ressaltar, ainda, que a base de comparação do 
subsistema Sul em 2004 é relativamente alta. 
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Nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste os indicadores do consumo industrial 
confirmam a tendência verificada na indústria de transformação em geral, conforme já 
salientado. Na Região Centro-Oeste, em especial, a exemplo da Região Sul, os efeitos da 
quebra da safra agrícola no início do ano potencializaram a retração do consumo de energia. 

Consumo residencial 

O consumo residencial cresceu à taxa de 5,3% nos primeiros oito meses de 2005, em 
comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 54,7 TWh. Em agosto, 
anotou-se o crescimento de 6,3%, que pode estar influenciado pelo calendário de 
faturamento das concessionárias. 

As maiores taxas de crescimento são encontradas nos subsistemas Norte e Nordeste 
interligado. O efeito da temperatura é relevante, não só explicando o patamar de consumo 
relativamente baixo em 2004, como também a elevação desse patamar em 2005, resultando 
em taxas de crescimento mais altas.  

De fato, de acordo com o boletim de informações climáticas do Centro de Previsão do 
Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, ocorreram, 
no mês de agosto, temperaturas elevadas em quase todo o país e as chuvas ficaram 
próximas da média histórica. Em grande parte da região Norte, entretanto, as chuvas foram 
menos freqüentes e a temperatura ficou predominantemente acima da média histórica da 
região. No caso do Nordeste, contribuiu também para o aumento do consumo o crescimento 
do número de consumidores, acima da média nacional. 

Nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, o comportamento do mercado encontra-se 
dentro dos padrões esperados, ainda que ligeiramente abaixo da média histórica. O avanço 
do gás no aquecimento de água de uso doméstico, especialmente em São Paulo, a 
introdução de aquecimento solar, notadamente em Minas Gerais e no Centro-Oeste, e a 
maior oferta de equipamentos eletrodomésticos mais eficientes alinham-se entre as razões 
que justificam essa evolução por baixo da tendência histórica. 

Em agosto, o número de consumidores residenciais ultrapassou 47,8 milhões, com 
crescimento médio mensal de 131 mil unidades ao longo do ano. O consumo médio por 
consumidor está em torno de 142 kWh/mês, ainda muito distante do valor observado antes 
do racionamento. De fato, a média desse indicador, nos anos 1997-2000, foi de 176 
kWh/mês, com máximo de 180 kWh/mês, valores superiores em quase 25% à média atual. 
A Figura 11 mostra a evolução do consumo por consumidor residencial nos últimos dez anos. 
A Tabela 8 apresenta o número de consumidores residenciais atendidos, discriminados por 
subsistema. 
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Figura 11.  
Brasil 
Consumo Médio Mensal por Consumidor Residencial (kWh/mês) 
 

  

Subsistema Ago 2005 
(A) 

Ago 2004 
(B) 

∆∆∆∆ % 
(A) / (B) 

Dez 2004 
(C) 

∆∆∆∆ % 
(A) / (C) 

Sistemas Isolados 1.210 1.172 3,2 1.185 2,1 

Norte Interligado 2.355 2.328 1,2 2.282 3,2 

Nordeste 10.576 10.101 4,7 10.311 2,6 

Sudeste/C-Oeste 26.630 25.880 2,9 26.106 2,0 

Sul 7.068 6.841 3,3 6.908 2,3 

BRASIL 47.839 46.323 3,3 46.791 2,2 

Tabela 8.  
Brasil e Subsistemas Elétricos 
Número de Consumidores Residenciais (mil) 
Fonte: EPE. 

 

Consumo comercial 

Entre as principais classes de consumo, a comercial seguiu mantendo forte ritmo de 
crescimento, superior às demais. No mês de agosto, o crescimento foi de 6,9%, acumulando 
7,7% no ano e 7,2% nos últimos doze meses findos em agosto. Todas as taxas são 
comparativas com o mesmo período do ano anterior. 

Conjunturalmente, têm influenciado o desempenho da categoria a recuperação econômica, a 
relativa recuperação do emprego, da renda e o aumento do turismo. Conforme a 
Confederação Nacional da Indústria – CNI, o pessoal ocupado na indústria cresceu 
consistentemente a taxas em torno de 6% até agosto deste ano. De outro lado, segundo o 
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IBGE, no acumulado de janeiro a agosto, o rendimento médio real do trabalho aumentou 
5,1% (Figura 12). 

 

Figura 12.  
Brasil - Rendimento real médio do trabalho 
Fonte: IBGE 

 

Com relação ao incremento da atividade turística, há indicadores igualmente expressivos. De 
acordo com a Infraero, estatal que administra os aeroportos brasileiros, o número de 
desembarques de passageiros em vôos nacionais e internacionais vêm assinalando cifras 
recordes: nos oito primeiros meses do ano, o desembarque de vôos domésticos totalizou 
mais de 28 milhões de passageiros (+19,4% em relação a igual período em 2004) e o 
desembarque de vôos internacionais superou 4,5 milhões de passageiros (crescimento de 
15,1%). Outro bom indicador é o ingresso de dólares com turistas estrangeiros. De acordo 
com dados do Banco Central, apenas em agosto de 2005 os estrangeiros deixaram US$ 360 
milhões no país (+40,1% em relação a agosto de 2004). Desde o início do ano, turistas 
estrangeiros gastaram no país mais de US$ 2,5 bilhões, um aumento de 20% sobre igual 
período de 2004. Esses indicadores têm impacto direto sobre o consumo de energia elétrica 
pela rede hoteleira e sobre o comércio em geral. 

Mas há, por certo, elementos estruturais a explicar o comportamento do consumo comercial 
Entre esses elementos se destacam a modernização do setor de serviços, especialmente na 
área de comércio varejista, e o aumento sistemático das atividades portuárias, como reflexo 
do aumento do comércio exterior (exportações e importações). Nos últimos vinte anos, o 
consumo comercial cresceu, em média, 5,4% ao ano, enquanto as categorias residencial e 
industrial cresceram a taxas sempre mais baixas, como mostra a Tabela 9. 
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Período Comercial Residencial Industrial 

2005 (até agosto) 7,7 5,3 3,5 

2004 4,5 3,0 7,2 

1994-2004 5,6 3,4 3,1 

1984-2004 5,4 4,8 3,7 
Tabela 9.  
Brasil - Consumo de Energia Elétrica 
Taxas médias de crescimento (% ao ano) 
Fonte: EPE. 

 

Mercado Livre 

O consumo de energia no ambiente de contratação livre atingiu, nos primeiros oito meses do 
ano, 19,6% do mercado de fornecimento, sendo que no mês de agosto a participação foi de 
21,6%. Esses valores ratificam a tendência de crescimento do mercado livre observada 
desde o início das reformas institucionais no setor elétrico. Basicamente (mais de 90%), todo 
o mercado livre é constituído por consumidores industriais. 

A autoprodução transportada acumulou, entre janeiro e agosto deste ano, 5.989 GWh. 
Nessas condições, o consumo total de energia (mercado de fornecimento + autoprodução 
transportada), excluída apenas a autoprodução clássica, soma 227.843 GWh. 

A Tabela 10 apresenta os totais apurados até agosto de 2005, por região e subsistema 
elétrico, da energia consumida pelo mercado cativo e pelo mercado livre, além da 
autoprodução transportada. 
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MÊS: AGOSTO DE 2005

MERCADO 

CATIVO 

MERCADO 

LIVRE 

AUTOPRODUÇÃO 

TRANSPORTADA 
TOTAL Subsistemas e 

Regiões 
No mês No ano No mês No ano No mês No ano No mês No ano 

BRASIL 21.644 176.629 6.152 45.224 1.062 5.989 28.858 227.842

Subsistemas         

Sistemas Isolados 600 4.576 0 0 0 0 600 4.576

SIN 21.044 172.053 6.152 45.224 1.062 5.989 28.258 223.266

Norte  837 6.538 1.102 8.561 0 0 1.939 15.099

Nordeste 3.600 29.017 312 2.145 0 19 3.912 31.181

Sudeste/CO 12.352 101.225 4.295 31.296 1.038 5.568 17.685 138.089

Sul 4.255 35.273 443 3.222 24 402 4.722 38.897

Regiões         

Norte 1.133 8.877 590 4.561 0 0 1.723 13.438

Nordeste 3.873 31.037 823 6.145 0 19 4.696 37.201

Sudeste 10.805 89.157 4.183 30.464 1.038 5.568 16.026 125.189

Sul 4.255 35.273 443 3.222 24 402 4.722 38.897

Centro-Oeste 1.578 12.285 113 832 0 0 1.691 13.117
Tabela 10.  
Brasil. Consumo de Energia Elétrica. 
Mercado Cativo e Livre (GWh) 
Fonte: EPE. 

 

Perdas 

A comparação das estatísticas do consumo de energia com os registro do acompanhamento 
da carga, realizado pelo ONS, no caso do sistema interligado, e pelo GTON – Grupo Técnico 
para Operação dos Sistemas Isolados da Região Norte, coordenado pela Eletrobrás, permite 
avaliar o volume de perdas e diferenças no sistema, ou seja, o volume de energia que, 
produzido, ou não chega ao consumidor (perdas técnicas), ou não consegue ser faturado 
pelos agentes vendedores (perdas comerciais, erros, diferenças ou omissões). A Tabela 11 
apresenta os valores das perdas totais nos sistemas elétricos brasileiros. 
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PERÍODO: JANEIRO-AGOSTO DE 2005

 2005 2004 ∆∆∆∆% 

BRASIL    

Consumo (*) 227.842 217.757 4,6 
Carga de energia (**) 276.360 262.607 5,2 

48.518 44.850 8,2 
Perdas  

17,6% 17,1%  

Sistemas Isolados    

Consumo (*) 4.576 4.305 6,3 
Carga de energia (**) 7.134 6.554 8,8 

2.558 2.249 13,7 
Perdas 

35,9% 34,3%  

Sistema Interligado    

Consumo (*) 223.266 213.452 4,6 
Carga de energia (**) 269.226 256.053 5,1 

45.960 42.601 7,9 
Perdas 

17,1% 16,6%  
Tabela 11.  
Brasil e Sistemas Elétricos. 
Perdas (GWh) 
(*) Inclui autoprodução transportada. 
(**) Inclui pequena geração. 
Fontes: Carga SIN, ONS; Carga Sistemas Isolados, GTON/Eletrobrás 

 

Projeção para 2005 

Nos estudos prospectivos que compreendem horizontes curtos, os resultados apresentam-se 
sempre fortemente condicionados por fatores conjunturais, ditados pelo comportamento 
recente dos principais elementos que influenciam o consumo no curto prazo. Isso se passa 
com o segmento industrial, vis-à-vis a conjuntura econômica e o nível de estoques, com o 
setor residencial, em face do nível recente de vendas de equipamentos eletrodomésticos e 
do comportamento do clima, com o setor comercial, sobre o qual estoques, clima, nível de 
emprego e renda são fatores influentes. 

Pesquisa sobre a sazonalidade do comportamento do consumo traz informações valiosas 
para se compor a projeção do mercado para o ano em curso, o primeiro do horizonte de 
planejamento. O fato de já estarem disponíveis informações relativas ao consumo nos oito 
primeiros meses do ano e sobre a carga nos nove primeiros meses constitui elemento de 
fundamental importância para um trabalho de projeção dessa natureza. Ajunte-se a isso 
elementos da análise de conjuntura e pode-se compor um cenário consistente. 

Assim, para efeito de compor previsões do mercado para o ano 2005 desenvolveu-se uma 
análise conjuntural, com base em dados verificados. O procedimento aplicado é descrito a 
seguir. 
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Fatores explicativos 

Em condições normais de suprimento, o consumo de energia elétrica, no curto prazo, é 
influenciado por vários fatores, entre os quais podem ser destacados os seguintes: 

(i) Sazonalidade natural do consumo; 

(ii) Variação na renda e no nível de emprego; 

(iii) Taxa de juros e disponibilidade de crédito para o consumidor; 

(iv) Nível de endividamento das famílias; 

(v) Nível dos estoques na indústria; 

(vi) Aumento do número de consumidores; 

(vii) Aumento da capacidade de produção na indústria; 

(viii) Taxa de câmbio e comportamento do mercado internacional, especialmente no 
caso dos setores industriais e agroindustriais mais fortemente ligados à 
exportação; 

(ix) Paradas programadas na produção de grandes consumidores industriais; 

(x) Reajustes tarifários e 

(xi) Condições climáticas. 

Alguns desses fatores influenciam mais fortemente determinado segmento do mercado de 
energia elétrica do que outros. Assim é que, por exemplo, o consumo do segmento industrial 
é imediatamente mais sensível à conjuntura econômica e ao nível de estoques do que os 
demais. No setor residencial, surgem como elementos de impacto imediato mais fortes o 
nível recente de vendas de equipamentos eletrodomésticos, os reajustes tarifários e o 
comportamento do clima. O setor comercial, sobre o qual estoques, clima, nível de emprego 
e renda são fatores influentes, apresenta, ainda, forte correlação com o setor residencial. 
Nível de emprego e de renda, pelas próprias características dessas grandezas e de seu efeito 
multiplicador, influenciam o mercado como um todo, porém com conseqüências observadas 
mais no médio prazo. 

A composição dos efeitos desses fatores, somadas as peculiaridades regionais, explica o 
comportamento do consumo no curto prazo. Eventualmente, alguns desses fatores podem 
ser preponderantes em determinado período, alterando conjunturalmente a estrutura do 
mercado e sua sazonalidade. 

No primeiro semestre de 2004, podem ser alinhados, entre os fatores que contribuíram para 
formar uma base de consumo comparativamente ao mesmo período de 2005, os seguintes: 
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� Afetando o consumo de energia no setor residencial: 

(i) O verão no ano passado foi, atipicamente, de temperaturas relativamente baixas; 

(ii) No segundo semestre, registrou-se uma expansão na venda de eletrodomésticos, 
liderada por aparelhos cuja posse ainda é baixa na população, de uma forma 
geral, como aparelhos de DVD, fornos de microondas, computadores para uso 
doméstico e etc. 

� Afetando o consumo de energia no setor industrial: 

(i) Houve, em 2004, incremento na capacidade de produção de grandes 
consumidores na região Norte; 

(ii) Foi elevado o nível de atividade das indústrias voltadas para a exportação, 
especialmente durante o segundo semestre de 2004; 

(iii) Foi elevado o nível de estoques durante o primeiro semestre de 2005; 

(iv) Registrou-se, no primeiro semestre de 2005, desaceleração do nível de atividade 
de alguns setores eletrointensivos, como é o caso da siderurgia; 

(v) Houve elevação do nível de atividade de setores como construção civil na região 
Nordeste no primeiro semestre de 2005, impulsionando o segmento de minerais 
não-metálicos, em especial o cimento. 

� Afetando o consumo de energia no setor comercial: 

(i) As estatísticas apontam elevação gradual do nível de emprego; 

(ii) Registrou-se, no primeiro semestre de 2005, maior ocupação nos vôos 
domésticos, com reflexos positivos no setor hoteleiro, especialmente no Nordeste 
(turismo de lazer); 

Afetando o consumo de energia em outros setores, é digno de registro, ainda, a seca no Sul 
do país, nos primeiros meses deste ano, que elevou a demanda por irrigação e 
bombeamento; 

Os resultados apontados pelo acompanhamento do consumo de energia elétrica realizado 
pela EPE são consistentes com esse quadro. 

Projeção do consumo 

Considerando os efeitos dos fatores mencionados, é possível desenvolver análise consistente 
com base nas características sazonais do consumo. 

Em adição aos aspectos mencionados, considerou-se, para efeito de compor a projeção do 
consumo de energia elétrica em 2005, a análise do comportamento histórico5. Essa análise 
revela, com relação à proporção do consumo anual realizada até agosto, as estatísticas 
apresentadas na Tabela 12. Na Figura 13 são apresentadas as informações levantadas para 
o consumo agregado. 

                                                 

5 Para efeito dessa análise considerou-se os registros do consumo disponíveis entre 1976 e 2004. 
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Estatística Residencial Comercial Industrial Outros 

Histórico 

Média 66,1 66,1 65,6 65,8 

Mediana 66,1 65,9 65,6 65,8 

Máximo 71,3 70,0 68,7 69,0 

Mínimo 65,0 65,1 64,2 65,0 

Intervalo de variação 

90% de confiança 65,0-67,0 65,2-67,0 64,3-66,9 65,1-66,4 

95% de confiança 65,0-68,4 65,1-67,9 64,2-67,7 65,0-67,2 

Últimos anos (1998-2004) (1) 

Média 66,5 66,1 65,8 65,8 

Mediana 66,3 66,0 65,9 65,9 

Tabela 12.  
Estatísticas da proporção do consumo de energia no ano, até agosto (%). 
(1) exclusive os anos do racionamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dessas informações revela: 

� Ao longo do tempo, há uma tendência de aumento dessa proporção, sugerindo que 
se atribua peso específico maior ao comportamento verificado nos últimos anos, 
(exceção, naturalmente aos anos do racionamento – 2001 e 2002), relativamente ao 
período inicial do histórico; 

� O valor máximo do indicador analisado, que foge completamente da distribuição, é 
referente a 2001 – ano do racionamento, que se iniciou justamente no segundo 
semestre daquele ano; 
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Figura 13. 
Proporção do consumo anual de energia realizada até agosto 
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� Existem poucos eventos no histórico (apenas dois, sendo um deles o ano do 
racionamento) com a proporção do consumo realizado até agosto excedendo 66,5% 
do consumo anual; isto  é  mais  bem  percebido  no  histograma   apresentado    na 
Figura 13. 

Dessa forma, considerando: 

(i) As estatísticas acima apontadas e 

(ii) Os dados do consumo de energia entre janeiro e agosto de 2005, discriminados 
por classe de consumo. 

Chega-se aos valores para o consumo total de energia elétrica projetado para 2005 
apresentados na Tabela 13. 

 

 Residencial Comercial Industrial Outros Total 

Projeção 2005 (GWh) 

Provável 82.255 52.947 151.207 49.803 336.211 

Mínimo 81.710 52.640 148.060 49.365 331.775 

Máximo 84.225 54.090 154.045 50.355 342.715 

Taxas de crescimento sobre 2004 (%) 

Provável 4,8 6,6 3,5 7,0 4,8 

Mínimo 4,1 5,9 1,4 6,0 3,4 

Máximo 7,3 8,9 5,5 8,2 6,8 
Tabela 13.  
Brasil - Mercado de Fornecimento - Previsões para 2005 
Fonte: EPE. 

Análise dos Resultados 

Os resultados apresentados na seção precedente referem-se a uma análise puramente 
estatística. A consideração dos valores já apurados neste ano no período janeiro-agosto 
sugere avaliar com maior detalhe as previsões do comportamento do mercado para o último 
quadrimestre do ano, especialmente as previsões ditas máxima e mínima, a fim de verificar a 
consistência com a dinâmica que vem sendo observada no consumo de energia. 

No caso da projeção dita provável, dados o crescimento do consumo total no período 
janeiro-agosto (sobre igual período do ano anterior), de 5,2%, e a projeção para o 
fechamento do ano, de 4,8%, a expansão esperada para o último quadrimestre é de 4,0%. 
Os resultados para este período, por classe de consumo, estão apresentados na Tabela 14, e 
indicam taxas de crescimento inferiores nos últimos quatro meses do ano relativamente às 
observadas entre janeiro e agosto. Essas taxas revelam-se consistentes, tendo em vista a 
elevada base de comparação, último quadrimestre de 2004, quando o consumo apresentou 
crescimentos superiores aos verificados nos oito primeiros meses do ano, para todas as 
classes. 
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Janeiro-Agosto Setembro-Dezembro Ano 
Classe 

2004/03 2005/04 2004/03 2005/04 2004/03 2005/04 

Residencial 2,1 5,3 4,8 4,9 3,0 5,2 

Industrial 6,6 3,5 8,4 2,3 7,2 3,0 

Comercial 3,8 7,7 6,0 6,9 4,5 7,4 

Outros -1,5 7,9 -0,3 5,2 -1,1 6,9 

Total 3,8 5,2 5,8 4,0 4,5 4,8 
Tabela 14.  
Brasil - Mercado de Fornecimento 
Taxas de Crescimento por Classe de Consumo (%) – Cenário Provável 
Fonte: EPE. 

 

Por outro lado, no caso das projeções ditas máxima e mínima, observa-se que as taxas de 
crescimento resultantes para o período setembro-dezembro revelam-se inconsistentes com a 
dinâmica que vem sendo observada neste ano. 

A Tabela 15 revela que, para se alcançar o crescimento total de 6,8% no ano indicado na 
projeção máxima, as taxas de crescimento do mercado no último quadrimestre de 2005 
precisariam ser extremamente elevadas em todas as classes de consumo, contrariando a 
tendência do mercado observada nos oito primeiros meses do ano. De fato, a expansão nos 
últimos 12 meses indica, ao contrário, que há uma tendência de acomodação na evolução do 
mercado. 

 

Janeiro-Agosto Setembro-Dezembro Ano 
Classe 

2004/03 2005/04 2004/03 2005/04 2004/03 2005/04 

Residencial 2,1 5,3 4,8 11,3 3,0 7,3 

Industrial 6,6 3,5 8,4 9,3 7,2 5,5 

Comercial 3,8 7,7 6,0 11,1 4,5 8,9 

Outros -1,5 7,9 -0,3 8,7 -1,1 8,2 

Total 3,8 5,2 5,8 10,0 4,5 6,8 
Tabela 15.  
Brasil - Mercado de Fornecimento 
Taxas de Crescimento por Classe de Consumo (%) – Projeção Máxima 
Fonte: EPE. 
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Por sua vez, a projeção dita mínima apresenta, ao contrário, valores projetados que podem 
ser considerados muito baixos tendo em vista, da mesma forma, os valores já verificados no 
período janeiro-agosto e, ainda, os valores realizados nos últimos 12 meses. Conforme pode 
ser visto na Tabela 16, para o consumo total fechar o ano de 2005 com crescimento de 
3,4%, o consumo industrial deveria apresentar uma redução de 2,6% no período setembro-
dezembro, o residencial deveria restringir seu crescimento a apenas 3,0% e o comercial a 
4,5%. Aqui também esses resultados contrariam a tendência do mercado realizado. Veja 
que, nos últimos doze meses findos em agosto, o consumo total já atingiu 331.772 GWh, 
valor praticamente equivalente ao apontado para todo o ano de 2005 na projeção mínima. O 
que significa dizer que não deveria haver crescimento nos últimos quatro meses do ano. 

 

Janeiro-Agosto Setembro-Dezembro Ano 
Classe 

2004/03 2005/04 2004/03 2005/04 2004/03 2005/04 

Residencial 2,1 5,3 4,8 1,8 3,0 4,1 

Industrial 6,6 3,5 8,4 -2,6 7,2 1,4 

Comercial 3,8 7,7 6,0 2,5 4,5 5,9 

Outros -1,5 7,9 -0,3 2,6 -1,1 6,0 

Total 3,8 5,2 5,8 0,0 4,5 3,4 
Tabela 16.  
Brasil - Mercado de Fornecimento  
Taxas de Crescimento por Classe de Consumo (%) – Projeção Mínima 
Fonte: EPE. 

 

Revisão das projeções mínima e máxima 

Diante do exposto, procedeu-se à reavaliação das projeções máxima e mínima para o 
consumo de energia elétrica em 2005. Tomou-se como base a proporção (máxima e mínima) 
do consumo realizado até agosto no consumo total do ano, por classe, para o período   
1996-2004, excluindo-se os anos de 2001 e 2002, por conta dos efeitos do racionamento. Os 
valores considerados foram os seguintes: 

 

Proporção do consumo realizado até agosto 

(%) Classe de Consumo 

Máxima Mínima 

Residencial 66,8 66,0 

Industrial 66,3 65,3 

Comercial 66,4 65,1 

Outras 66,0 65,3 
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Os resultados apurados estão reunidos na Tabela 17. 

 Residencial Comercial Industrial Outros Total 

Projeção 2005 (GWh) 

Mínima 81.919 53.104 149.374 49.643 334.040 

Máxima 82.989 54.144 151.748 50.215 339.096 

Taxas de crescimento sobre 2004 (%) 

Mínima 4,4 6,9 2,3 6,6 4,1 

Máxima 5,8 9,0 3,9 7,9 5,7 

Tabela 17.  
Brasil - Mercado de Fornecimento 
Projeções do Consumo para 2005 (Máxima e Mínima). 
Fonte: EPE. 

 

Notas importantes 

É conveniente qualificar um pouco mais a projeção do consumo apresentada nesta seção. 
Afinal, a projeção que se apresenta aqui corresponde a todo o consumo de energia elétrica 
nacional exclusive a autoprodução. 

De fato, note-se que o histórico de consumo considerado compreende todo o mercado de 
fornecimento, atendido pelos agentes. Vale dizer, compreende apenas o consumo faturado 
direta ou indiretamente pelos agentes de consumo, por meio das medições de distribuidores 
e transmissores. Assim, a projeção do consumo apresentada compreende os consumidores 
cativos dos distribuidores e os consumidores ditos não cativos, ligados fisicamente à rede 
desses agentes e dos transmissores, porém faturados, no que se refere à energia 
consumida, por outros agentes comercializadores. Quanto aos consumidores não-cativos e 
não faturados, a parcela que se refere à autoprodução proveniente de usina despachada 
centralizadamente pelo ONS, dita autoprodução transportada, está excluída dessa projeção. 

Para 2005, essa parcela pode ser estimada a partir do acompanhamento do consumo dos 
respectivos autoprodutores realizado pelos agentes de distribuição e transmissão. De acordo 
com este acompanhamento, seu valor é estimado em 9.857 GWh. 

Observe-se, ainda, que a autoprodução deve ser decomposta na autoprodução transportada, 
referida acima, e na autoprodução clássica, ou seja, a geração que atende direta e 
exclusivamente ao consumidor que detém os direitos sobre a usina, sem utilização da rede 
elétrica de transmissão ou de distribuição. A primeira deve compor a demanda global a ser 
atendida pelo sistema, uma vez que as usinas associadas à autoprodução transportada são 
despachadas pelo operador independente. A segunda deve ser somada apenas para efeito 
de estatística do consumo global de energia no país, já que não representa solicitação ao 
sistema. Essa segunda parcela, estimada a partir das estatísticas do Balanço Energético 
Nacional 2005 (ano base: 2004), é avaliada em 27.403 GWh. 
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Do ponto de vista da oferta do SIN, há outros aspectos a considerar: 

� A presente projeção compreende a demanda localizada nos sistemas isolados da 
Região Norte do país; 

� Com exceção da autoprodução, a demanda projetada é global, portanto uma parcela 
é atendida por uma pequena geração ou por geração distribuída. Assim, para efeito 
da oferta do sistema interligado é necessário deduzir a parcela correspondente a esta 
pequena geração. 

Feitas essas considerações, pode-se resumir a projeção do consumo de energia elétrica no 
Brasil em 2005 conforme apresentado na Tabela 18. 

 
Consumo Projetado 336.211 A 

Autoprodução 37.260 B = b1 + b2 

� Despachada pelo ONS (transportada) 9.857 b1 

� Clássica 27.403 b2 

Pequena Geração 10.320 C 

Sistemas Isolados 7.178 D 

Consumo Sistema Elétrico 346.068 E = A + b1 

Consumo Sistema Interligado 338.890 F = E - D  

Consumo Total no País 373.471 F = E + b2 
Tabela 18.  
Brasil - Consumo Total de energia elétrica em 2005 (GWh) 
Fonte: EPE. 

 

Projeção da carga de energia do SIN 

Uma projeção da carga do SIN para o ano de 2005 pode ser feita utilizando-se a mesma 
metodologia. Adicionalmente, informações obtidas junto ao ONS, que realiza o 
acompanhamento sistemático da carga, devem ser consideradas. Foram considerados os 
registros verificados até setembro do ano corrente. 

Nessas condições, a projeção da carga do sistema interligado para 2005 foi estabelecida em 
45.755 MWmédio. 

Importa observar que este valor inclui, apenas, uma parcela da pequena geração, ou 
geração distribuída. A parcela dessa geração que não está incluída na carga tem o valor 
estimado em 586 MWmédio (ou o equivalente a 5.125 GWh/ano)6. Portanto, para efeito de 
comparação com o valor do consumo apresentado na Tabela 10, esse valor deve ser 
acrescido à projeção da carga acima enunciada. 

                                                 

6
 Os valores totais e parciais da pequena geração foram consistidos entre EPE, ONS, Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica – CCEE e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
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Nessas condições, têm-se para o ano de 2005, os seguintes valores estimados para a carga, 
o consumo e as perdas: 

� Consumo do sistema interligado 

 GWh 338.890 (valor provável) 

 MWmédio 38.686 

� Carga do sistema interligado 

 MWmédio 46.341 (inclui pequena geração) 

� Perdas 

 MWmédio 7.655 

 % da carga 16,5% 
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CAPÍTULO 2 

PREMISSAS BÁSICAS 
 

 

 

 

Cenários Macroeconômicos 
Apresenta-se, a seguir, um resumo dos cenários macroeconômicos que serviram de base 
para as projeções do mercado de energia elétrica. Estes cenários estão disponibilizados, na 
íntegra, no documento “Cenários Macroeconômicos para Projeção do Mercado de Energia 
Elétrica – 2005-2016 – Relatório Final”, publicado pela EPE. 

Cenários Mundiais 

As análises efetuadas identificaram como uma tendência à continuidade do processo de 
globalização, que gerou um descompasso entre integração econômica e fragmentação 
política nos últimos anos. 

De um lado, a integração econômica, potencializada pela inovação tecnológica, facilita a 
movimentação dos capitais e de informação em nível internacional, enquanto, de outro, os 
Estados Nacionais e as instituições multilaterais perdem força em meio a um movimento de 
hegemonia unilateral dos EUA. 

Em meio a essa estratégia dos EUA, de consolidação da hegemonia da liderança econômica, 
militar e política mundial, cresce a importância, no cenário mundial, do bloco formado pela 
União Européia e emergem outros países, conhecidos pela expressão NIC, New 
Industrialized Countries. Entre esses países, destaca-se, em especial, a China, seguida pelo 
Brasil e pela Índia. 

As principais invariantes e incertezas críticas que nortearam o desenvolvimento dos cenários 
são apresentadas na Tabela 19. 
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Invariantes Incertezas Críticas 

• China como pólo dinâmico da economia 
mundial 

• Mudança do padrão da competitividade – 
novo paradigma industrial-tecnológico 

• Índia e União Européia (novos países) como 
outros pólos concorrentes com o Brasil na 
atração de investimentos 

• Pressões ambientais crescentes na produção 
e no uso da energia 

• Gás natural, combustível da transição do 
petróleo para fontes de energia mais limpas 

• Reorganização da estrutura de poder mundial 

• Regulação dos mercados 

• Desequilíbrio macroeconômico dos EUA 

• Dinâmica do crescimento da economia 
chinesa 

• Preços internacionais do petróleo 

• Gás natural e fontes alternativas de energia 

• Integração econômica e energética na 
América do Sul 

Tabela 19. 
Condicionantes dos Cenários Mundiais 
Fonte: EPE. 

 

Esses cenários foram chamados de ”Crescimento Sustentado”, favorável às economias 
emergentes, como a brasileira, e ”Crescimento Desigual”, menos favorável.  

A trajetória mais provável de desempenho futuro do contexto mundial não estará contida 
inteiramente em nenhum deles, contendo elementos de ambos.  

Cenário de Crescimento Sustentado 

Esse cenário pressupõe, predominantemente, solução negociada de conflitos, na esteira do 
fortalecimento da União Européia e da importância de novos atores no cenário mundial, 
associada ao aumento da rejeição mundial à utilização de soluções militares. Esse tipo de 
encaminhamento de conflitos tende a criar melhores condições para uma maior liberalização 
comercial e financeira. Isso tende a intensificar o comércio mundial e os fluxos de capitais, 
mantendo baixa volatilidade. 

Cenário de Crescimento Desigual 

O cenário de “Crescimento Desigual” se contrapõe ao de “Crescimento Sustentado”. Em 
lugar da seleção negociada de conflitos, configura-se o acirramento de tensões, não se 
afastando a hipótese de intervenções militares para solução de conflitos localizados. Como 
conseqüência, maiores dificuldades poderão caracterizar os fluxos mundiais de comércio e de 
capital, em razão das reações dos mercados e dos investidores. 
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Trajetória Mais Provável 

Na trajetória mais provável há um processo lento e irregular de mudança que leva do quadro 
atual para um processo de redefinição e consolidação de novas regras e mecanismos de 
controle. Nas primeiras cenas, vale dizer, nos primeiros anos, há crescimento econômico, 
embora desigual e instável. A transição se faz para um ambiente que favorece a 
consolidação do crescimento sustentado da economia, a ampliação do comércio e a redução 
das desigualdades globais, como também a redução dos conflitos mundiais. 

Cenários Nacionais 

Os cenários nacionais estão relacionados a dois cenários mundiais, ambos de crescimento. 
Admitem crescimento sustentado (Cenário “A”) ou crescimento desigual (Cenário “B”). A 
partir deles, foi construída uma trajetória de referência decomposta em três cenas: 

� Cena 1 ou cena de partida, de curto prazo, compreendendo o biênio 2005-2006; 

� Cena 2, de médio prazo, compreendendo os anos 2007-2010; e 

� Cena 3, de longo prazo, compreendendo os anos finais do horizonte de análise, a 
partir de 2011. 

Essa trajetória de referência admite um processo lento e irregular de mudança que leva do 
quadro atual para um processo de redefinição e consolidação de novas regras e mecanismos 
de controle. Nas primeiras cenas, o crescimento econômico é desigual e relativamente 
instável. A transição se faz para um ambiente que favorece a consolidação do crescimento 
sustentado da economia mundial, a ampliação do comércio e a redução das desigualdades 
globais. A Tabela 20 resume os principais invariantes e as incertezas críticas dos cenários 
nacionais. 

 

Invariantes Incertezas Críticas 

• Ajuste macroeconômico (consolidação) 

• Reestruturação produtiva da economia 

brasileira 

• Marcos regulatórios (aperfeiçoamento) 

• Institucionalização da variável ambiental no 

setor energético 

• Matriz Energética (maior diversidade) 

• Papel do Estado (aperfeiçoamento do 

planejamento estratégico) 

• Investimentos em infra-estrutura 
(atratividade e montante) 

• Ajustes estruturais (velocidade e 
profundidade) 

• Distribuição espacial da renda (grau de 
melhoria) 

• Estrutura setorial do PIB (grau de 
participação do setor de serviços) 

• Taxa de investimento (elevação sustentada) 
• Novas tecnologias (internalização e difusão) 
• Integração econômica e energética na 
América do Sul 

Tabela 20. 
Condicionantes dos Cenários Nacionais 
Fonte: EPE. 
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O cenário mundial de crescimento sustentado originou dois cenários nacionais, denominados  
puros: ”Cenário A - Integração competitiva” e ”Cenário B - Orientação de 
mercado”. O cenário mundial de crescimento desigual por sua vez originou outros dois 
cenários nacionais puros: “Cenário C – Modernização seletiva” e “Cenário D – Crise 
administrada”.  

A seguir é apresentada, resumidamente, a caracterização dos cenários puros. 

Cenário A – Integração Competitiva 

Esse cenário pressupõe que a economia brasileira passe por um novo ciclo de crescimento, 
com melhoria da qualidade de vida, redução da pobreza e das desigualdades sociais, levando 
a uma ampliação do mercado interno, combinado com a inserção competitiva na economia 
internacional, a diminuição das desigualdades regionais e a redução dos impactos 
ambientais.  

Cenário B – Orientação de Mercado 

A economia brasileira passa por um ciclo de crescimento sob a égide da economia de 
mercado inserida na economia internacional. Este cenário decorre de condições 
internacionais favoráveis expressas pelo crescimento da economia e consolidação do sistema 
de regulação internacional que abre oportunidades para os países emergentes. A economia 
cresce orientada para o mercado internacional. 

Cenário C – Modernização Seletiva 

Alternando taxas de variação anual do PIB muito baixas com anos de relativa expansão, o 
crescimento da economia brasileira nesse cenário é desigual e não sustentado. Melhorias 
graduais e modestas podem ser observadas na qualidade de vida, na redução da pobreza e 
das desigualdades. 

Cenário D – Crise Administrada 

A economia brasileira passa por um período de instabilidade política e social com 
desorganização econômica, conjuntura que inibe grandes esforços de diminuição das 
desigualdades regionais.   
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Trajetórias Possíveis 

A partir dos cenários puros, considerou-se três trajetórias possíveis para a economia 
brasileira. A trajetória de referência é considerada a mais provável. As trajetórias alta e baixa 
serão utilizadas nos estudos de sensibilidade do planejamento da expansão do setor elétrico. 
A avaliação qualitativa das incertezas críticas, de modo a compor os cenários, é apresentada 
de forma sintetizada na Tabela 21. 

 

Incertezas 

Críticas 

Integração 

Competitiva 

Orientação 

de Mercado 

Modernização 

Seletiva 

Crise 

Administrada 

Ajustes 

estruturais 
� Ajustado � Ajustado 

� Ajuste 

parcial 
� Não ajustado 

Taxa de 

investimento 

� Crescimento 

acelerado 

� Crescimento 

moderado 
� Manutenção � Redução 

Investimento em 

infra-estrutura 
� Aumento acelerado � Aumento moderado � Manutenção do nível � Redução do nível 

Estrutura setorial 

do PIB 

� Setor serviços cresce 

mais 

� Setor serviços cresce 

menos 
� Manutenção 

� Setor serviços cresce 

menos 

Distribuição 

espacial da renda 

� Redução acelerada 

das desigualdades 

� Redução moderada 

das desigualdades 
� Manutenção 

� Aumento da 

concentração 

Novas tecnologias 
� Maior intensidade de 

internalização 

� Menor intensidade 

de internalização 

� Pequena  

internalização 

� Nenhuma 

internalização 

Tabela 21. 
Incertezas Críticas – Avaliação Qualitativa 
Fonte: EPE. 

 

Para desenhar a configuração das três trajetórias fez-se uso da chamada investigação 
morfológica, que é uma técnica de construção de combinações lógicas e consistentes das 
hipóteses de evolução das incertezas críticas para a geração de cenários.  

Parte-se da seleção dessas incertezas e da definição dos correspondentes estados 
alternativos possíveis (hipóteses). Em seguida monta-se uma matriz com as incertezas 
críticas (linhas) e hipóteses associadas (colunas). Com a matriz montada, conforme ilustrado 
na Tabela 22, formam-se todas as combinações possíveis de hipóteses, seguindo caminhos 
que percorrem a matriz do topo para baixo. 

O conjunto de tais caminhos, ou espaço morfológico, define o leque de futuros possíveis. Em 
seguida, as combinações de hipóteses associadas aos diferentes caminhos são analisadas a 
fim de descartar as inconsistentes ou menos consistentes.  

Entre os caminhos remanescentes seleciona-se, então, um conjunto de hipóteses 
consideradas como as mais plausíveis relativamente a cada incerteza crítica, definindo, 
assim, o caminho correspondente à chamada trajetória de referência. Além disso, dada a 
intrínseca natureza incerta das variáveis consideradas e tendo em vista balizar 
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Tabela 22. 
Exemplo de Matriz Morfológica 
Fonte: EPE. 
 

qualitativamente um intervalo de hipóteses plausíveis sobre cada variável crítica, 
consideram-se dois outros caminhos alternativos, cada um deles composto por um conjunto 
de hipóteses plausíveis e consistentes, dando lugar às chamadas trajetórias alta e baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As trajetórias e as respectivas cenas são associadas aos cenários puros formulados conforme 
apresentado na Tabela 23. 

 

Trajetórias 
Cena 1 

(Cena de partida) 

Cena 2 

(2007-2011) 

Cena 3 

(2012 -2016) 

Alta 
Cenário C 

Modernização Seletiva 

Cenário A 

Integração Competitiva 

Cenário A 

Integração Competitiva 

Referência 
Cenário C 

Modernização Seletiva 

Cenário C 

Cenário A 

Cenário A 

Integração Competitiva 

Baixa 
Cenário C 

Modernização Seletiva 

Cenário C 

Modernização Seletiva 

Cenário B 

Orientação de Mercado 
Tabela 23. 
Trajetórias da Economia 
Fonte: EPE. 
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Trajetória de Referência 

A trajetória de referência admite que há um processo de avanço das mudanças estruturais 
que leva do quadro atual para um processo de consolidação das regras nos âmbitos macro e 
microeconômico. Na primeira cena há crescimento econômico, embora desigual, e com um 
aumento gradual da taxa de investimento como proporção do produto interno bruto. Nas 
cenas seguintes o país continua a melhorar o ritmo de ajustes estruturais e do crescimento 
econômico, conforme sintetizado na Tabela 24. 

 
Incertezas Cena de partida 

(2005-2006) 
Cena 2 

(2007-2010) 
Cena 3 

(2011 – 2016) 

Contexto 
internacional 

� Existência de tensões e 
conflitos, predominando 
soluções não negociadas, 
com a hipótese de 
intervenções militares em 
conflitos localizados. 

� Solução negociada de 
conflitos, fortalecimento da 
União Européia e maior 
importância de novos atores 
no cenário mundial. 

� Solução negociada de 
conflitos, consolidação da 
União Européia e maior 
importância de novos atores 
no cenário mundial 

Ajustes  
estruturais 

� Reformas: em andamento 
� Manutenção da austeridade 

da política econômica 
� taxa de juro real elevada. 

� Reformas: avanços com 
resultados parciais 

� Alguma flexibilização da 
política econômica 

� redução da taxa de juro real. 

� Reformas: avanços com 
consolidação de resultados 

� Alguma flexibilização da 
política econômica 

� redução da taxa de juro real. 
Taxas de 
investimento 

� Manutenção � Crescimento moderado � Crescimento acelerado 

Investimentos em 
infra-estrutura  

� Estado planejando, 
executando em parceria 
investimentos em infra-
estrutura 

� Estado planejando, 
executando em parceria 
investimentos em infra-
estrutura  

� Maior participação setor 
público (expansão da infra-
estrutura do gás natura) 

� Estado executando em 
parceria investimentos em 
infra-estrutura 

� Participação maior do setor 
privado (expansão da infra-
estrutura do gás natural) 

Estrutura Setorial  
do PIB. 

� Crescimento industrial 
moderado 

� Comércio e serviços: 
modernização gradual 

� Residencial: crescimentos 
dispersos e concentrados 

� Manutenção da estrutura 
atual. 

� Crescimento do agro-
negócio e setor industrial 
buscando agregar mais valor 
e menor conteúdo 
energético 

� Comércio e serviços: 
modernização crescente e 
aumento de shopping-
centers 

� Residencial: aumento da 
construção civil e das vendas 
de eletrodomésticos 

� Crescimento do agro-
negócio e setor industrial 
buscando agregar mais valor 
e menor conteúdo 
energético 

� Comércio e serviços: 
modernização crescente e 
aumento de shopping-
centers 

� Residencial: forte aumento 
da construção civil e das 
vendas de eletrodomésticos. 

Distribuição  
espacial da renda 

� Manutenção da distribuição 
espacial 

� Políticas públicas pontuais 

� Distribuição espacial  
favorecendo o N, NE e 
CO,via políticas do governo 

� Distribuição espacial  
favorecendo o N, NE e 
CO,via políticas do governo 

Novas tecnologias 

� Restrições financeiras para 
P&D, 

� Lenta modernização 
tecnológica 

� Flexibilização de recursos 
financeiros para P&D, 

� Moderada modernização 
tecnológica 

� Flexibilização dos recursos 
financeiros para P&D, 

� Moderada modernização 
tecnológica 

Tabela 24. 
Trajetória mais Provável 
Fonte: EPE. 
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Trajetória de Crescimento Alto 

Na trajetória de crescimento alto há um processo de avanço das mudanças estruturais que 
leva do quadro atual para um contexto de consolidação das regras no âmbito macro e 
microeconômico. Na primeira cena há crescimento econômico, desigual, e com um aumento 
gradual da taxa de investimento como proporção do produto interno bruto. A transição se 
faz para um ambiente que favorece o crescimento sustentado da economia, a ampliação do 
comércio e a redução das desigualdades regionais. Na cena seguinte o país consolida sua 
trajetória de crescimento sustentado. 

Trajetória de Crescimento Baixo 

Na trajetória de baixo crescimento econômico, o processo de ajustes estruturais iniciado na 
Cena 1 não se concretiza e continua sendo o foco principal na Cena 2. Os esforços para a 
consolidação macroeconômica ditam as prioridades. Nas duas primeiras cenas, há um 
pequeno crescimento econômico desigual com um aumento gradual da taxa de investimento 
como proporção do produto interno bruto. Na Cena 3 há um re-direcionamento dos 
processos de ajustes estruturais para a promoção do crescimento econômico com menor 
participação do Estado e acentuada liberalização econômica. 

Quantificação dos Cenários Nacionais 

A quantificação compreende as três trajetórias construídas a partir das hipóteses formuladas 
para a evolução das incertezas, traduzidas nas grandezas macroeconômicas utilizadas como 
variáveis de entrada no modelo de consistência macroeconômica7. Os resultados são 
fundamentais para avaliar o comportamento futuro da demanda de energia.  

Modelo de Consistência Macroeconômica 

Na quantificação dos cenários formulados foi aplicado um modelo de consistência 
macroeconômica, desenvolvido pelo economista Fabio Giambiagi. 

Na concepção geral do modelo, há três hipóteses implícitas: 

a) o governo é capaz de monitorar a economia, de tal forma a atingir uma determinada meta 
de crescimento do PIB, de um lado, e do PIB potencial, de outro; 

b) o governo pode estabelecer e cumprir certas metas fiscais de déficit; e 

c) o governo pode financiar o déficit do balanço de pagamentos (BP) obtendo no exterior os 
recursos necessários para que, dada uma regra de acumulação de reservas, o déficit da 
conta corrente seja financiado automaticamente. 

O modelo é estruturado em quatro blocos: 

(i)  Contas Nacionais e Mercado de Trabalho; 

(ii)  Política Fiscal; 

                                                 

7 Ver Relatório “Cenários Macroeconômicos para Projeção do Mercado de Energia Elétrica – 2005/2016 – Relatório 

Final”, EPE, 2005. 
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(iii)  Balanço de Pagamentos e 

(iv)  Financiamento do Investimento. 

O modelo permite avaliar, dentre outras variáveis, o consumo privado, os gastos correntes 
do governo, a trajetória da dívida pública, a dívida externa líquida (dada a dívida bruta e a 
variável reservas calculada endogenamente), as taxas de juros em termos nominal e real, a 
taxa de desemprego, o nível da poupança privada, os saldos comercial e de transações 
correntes do balanço de pagamentos e a taxa de desemprego, permitindo ainda verificar a 
consistência macroeconômica de suas relações.  

Toma-se o bloco fiscal como ponto de partida porque a taxa de crescimento agregado do 
gasto exclusive juros do governo – um dos resultados desse bloco de equações – é imputada 
como taxa de crescimento do gasto do governo no bloco de Contas Nacionais. 

Os tópicos a seguir apresentam resumidamente as principais variáveis e os fatores 
explicativos das mesmas para cada um desses blocos. Para uma descrição detalhada das 
equações do modelo ver Giambiagi e Pastoriza (1997)8. 

Blocos das Contas Nacionais e do Mercado de Trabalho 

Os quadros abaixo reúnem as principais variáveis das Contas Nacionais e de Ajuste (ou de 
resultado) avaliadas pelo modelo. 

 

Variáveis Contas Nacionais Fator(es) Explicativo(s) 

PIB Variável exógena 

Investimento Variável exógena 

Consumo do Governo Resultado do Bloco Fiscal 

Comércio Exterior  

Exportações Câmbio e comércio mundial 

Importações Câmbio, PIB e investimento 

Variáveis de Ajuste Fator(es) Explicativo(s) 

Contas Nacionais  

Consumo Privado (famílias) Demais componentes do PIB 

Mercado de Trabalho  

Emprego PIB, PEA e produtividade 

No Bloco das Contas Nacionais, adota-se, no caso do crescimento econômico, a hipótese de 
que o governo monitora a evolução do PIB – dada a situação do setor externo – de tal modo 
que este cresce a uma taxa definida exogenamente. Assim, dados o crescimento – exógeno 
– do investimento, que determina o produto potencial, e o desempenho do consumo do 
governo – esta variável é definida endogenamente pela restrição orçamentária do bloco 
fiscal – e do comércio exterior – exportações e importações, calculadas em função de 

                                                 
8 Giambiagi, F e Pastoriza, F. (1997) Modelo de Consistência Macroeconômica. Textos para discussão, 52. 
Disponível em www.bndes.gov.br  
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variáveis do bloco do balanço de pagamentos, o consumo privado é determinado de forma 
endógena, ou seja, torna-se a variável de ajuste, que iguala o PIB à soma dos seus 
componentes. Naturalmente, o PIB não pode exceder o produto potencial. 

No Bloco do Mercado de Trabalho, dados o crescimento da população economicamente ativa 
– PEA, a produtividade do trabalho e a taxa de variação anual do PIB, obtém-se o 
crescimento do emprego e, conseqüentemente, o total de desocupados e a taxa de 
desemprego. 

Bloco Fiscal 

No Bloco Fiscal, considera-se que há uma meta para o resultado primário consolidado do 
setor público, a ser perseguida – e cumprida – pelo governo. Assim, dado o comportamento 
da receita (associado ao dinamismo de crescimento da economia) e de algumas rubricas 
específicas de gasto (pessoal e benefícios previdenciários, por exemplo), determina-se 
residualmente a despesa corrente que permite o cumprimento da meta do primário, que é a 
variável de ajuste do Bloco Fiscal. Os quadros abaixo resumem as principais características 
do Bloco Fiscal. 

Variáveis Fiscais Fator(es) Explicativo(s) 

Resultado primário Variável exógena 

Receita Variável exógena 

Gasto com pessoal Variável exógena 

Benefício previdenciários Variável exógena 

Investimento Variável exógena 

Transferências vinculadas Receita 

Despesa com juros Taxa de juros e dívida pública 

Variáveis de Ajuste Fator(es) Explicativo(s) 

Outros gastos correntes Meta fiscal, receita e demais despesas 

Resultado primário NFSP/* e despesas com juros 

Dívida pública NFSP/* e senhoriagem 
/* Necessidade de financiamento do setor público 

 

O crescimento do consumo total do governo – calculado nesse Bloco – é um dado de 
entrada no Bloco das Contas Nacionais. A despesa de juros resulta da taxa de juros e do 
valor da dívida do período anterior. Por outro lado, para certo nível de financiamento através 
da emissão de base monetária (senhoriagem) e dada a receita líquida de privatização 
(líquida do reconhecimento de dívidas antigas, definidas como “esqueletos”), as 
necessidades de financiamento do setor público – NFSP determinam a trajetória da dívida 
pública. 
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Bloco do Balanço de Pagamentos 

Nesse Bloco, também chamado de Bloco Externo, as variáveis determinantes são as 
exportações e importações. No caso das exportações, elas decorrem de uma função 
tradicional que relaciona as vendas externas à taxa de câmbio real do ano anterior e ao 
crescimento do comércio mundial. A importação é função da taxa real de câmbio corrente e 
do investimento (importações de bens de capital) e do PIB (demais importações, exceto 
petróleo). 

As compras externas de petróleo estão negativamente correlacionadas com a produção 
doméstica, definida exogenamente. As demais variáveis do balanço de pagamentos 
correspondem a identidades contábeis sendo, tanto o investimento direto como o 
financiamento, variáveis exógenas. Isso significa que, por hipótese, as reservas variam no 
valor necessário para equilibrar o balanço de pagamentos, em função dos resultados da 
conta corrente e da conta de capital. 

 

Variáveis do Balanço de Pagamentos. Fator (es) Explicativo(s) 

Exportações Câmbio e comércio mundial 

Importações Câmbio, PIB e investimento. 

Juros Custo da dívida (externa e interna) 

Lucros e dividendos Estoque de capital estrangeiro defasado 

Transferências unilaterais Variável exógena 

Investimento externo Variável exógena 

Financiamento externo Variável exógena 

Variáveis de Ajuste Fator(es) Explicativo(s) 

Reservas internacionais 
Saldo em conta corrente, investimento e 
financiamento externos. 

 

Bloco do Financiamento do Investimento 

Finalmente, há um conjunto de equações para mostrar como se dá o financiamento do 
investimento. A taxa de investimento a preços constantes do ano-base é multiplicada por um 
fator de preços relativos, gerando a taxa de investimento a preços correntes que é, por 
definição, igual à poupança total. Como a poupança externa positiva (negativa) é igual ao 
déficit (superávit) em transações correntes do balanço de pagamentos e a poupança do 
governo é resultante do bloco fiscal, a poupança privada é obtida residualmente. 
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Variáveis do Financiamento 

do Investimento 
Fator(es) Explicativo(s) 

Investimento - preços constantes Variável exógena 

Investimento – preços correntes PIB e índice de preços relativos dos investimentos 

Poupança a preços correntes Investimento a preços correntes 

Poupança externa Déficit em conta corrente do Balanço de Pagamentos 

Poupança pública NFSP e investimento do governo 

Variáveis de Ajuste Fator(es) Explicativo(s) 

Poupança privada Poupança total, poupança externa e poupança pública. 

 

Nas Tabelas 25 a 27 são apresentadas as principais hipóteses e resultados para as três 
trajetórias consideradas. 
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Cena de Partida Cena 2 Cena 3 

Principais hipóteses 
2005 2006 2007-2011 2012-2016 

Crescimento real do PIB (%) 3,0 4,0 4,0 4,5 

Desvalorização média do câmbio (%) -10,0 5,0 4,5 4,0 

Inflação IPCA (%) 6,0 5,5 4,5 4,0 

Risco-país (spread, %) 5,0 4,0 3,0 2,0 

Crescimento comércio mundial (%) 4,5 4,1 4,0 4,5 

Crescimento investimento privado (%) 5,6 9,0 6,0 7,0 

Superávit primário (% do PIB) 4,50 4,25 4,25 3,75 

Variação preço do petróleo (% médio) 30,0 0,0 2,5 2,5 
Principais Resultados     

Taxa de juros (média no período)     

SELIC nominal bruta (% ao ano) 19,1 15,2 13,7 11,5 

Contas nacionais     

Taxa de investimento (% do PIB) 20,1 21,0 22,1 24,4 

Emprego     

Taxa de desemprego IBGE (%) 10,3 9,2 6,6 5,3 

Contas públicas (% do PIB)     

NFSP (resultado nominal) 3,1 2,6 1,6 - 0,1 

Dívida líquida setor público 50,3 48,9 43,3 30,3 

Balanço de pagamentos (US$ bi)     

Saldo balança comercial 38,0 29,8 26,7 26,0 

   Exportações 112,5 117,6 142,2 199,0 

   Importações 74,5 87,8 115,5 173,0 

Saldo em conta-corrente 11,7 2,7 - 0,9 - 3,6 

Saldo em conta-corrente (% PIB) 1,6 0,4 - 0,1 - 0,3 

Crescimento das exportações (% a.a.) 16,6 4,6 6,4 7,3 

Crescimento das importações (% a.a.) 18,7 17,8 9,1 8,2 

Cresc. import. Exc. Combustíveis (% a.a.) 20,0 19,3 10,5 7,5 

Tabela 25.  
Brasil - Trajetória de Referência - Principais Parâmetros e Resultados  
Fonte: EPE. 
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Cena de Partida Cena 2 Cena 3 

Principais hipóteses 
2005 2006 2007-2011 2012-2016 

Crescimento real do PIB (%) 3,0 4,5 4,5 6,0 

Desvalorização média do câmbio (%) -10,0 3,0 3,5 3,0 

Inflação IPCA (%) 6,0 5,5 4,5 4,0 

Risco-país (spread, %) 5,0 4,0 3,0 1,5 

Crescimento comércio mundial (%) 4,5 4,1 4,5 5,0 

Crescimento investimento privado (%) 5,6 9,0 7,7 9,0 

Superávit primário (% do PIB) 4,50 4,50 4,25 3,25 

Variação preço do petróleo (% médio) 30,0 0,0 1,5 1,5 

Principais Resultados     

Taxa de juros (média no período)     

SELIC nominal bruta (% ao ano) 19,1 14,8 13,4 10,5 
Contas nacionais     

Taxa de investimento (% do PIB) 20,1 21,0 22,9 26,2 
Emprego     

Taxa de desemprego IBGE (%) 10,3 9,5 6,1 4,2 
Contas públicas (% do PIB)     

NFSP (resultado nominal) 3,0 2,2 1,2 - 0,3 

Dívida líquida setor público 50,2 48,2 41,3 26,3 
Balanço de pagamentos (US$ bi)     

Saldo balança comercial 38,0 29,8 27,4 23,5 

   Exportações 112,5 117,6 145,7 211,5 

   Importações 74,5 87,8 118,3 188,0 

Saldo em conta-corrente 11,7 2,7 - 0,96 - 10,6 

Saldo em conta-corrente (% PIB) 1,6 0,3 - 0,1 - 0,8 

Crescimento das exportações (% a.a.) 16,6 4,6 7,2 8,0 

Crescimento das importações (% a.a.) 18,7 17,8 9,9 9,8 

Cresc. Import. Exc. Combustíveis (% a.a.) 20,0 19,3 10,9 7,8 
Tabela 26.  
Brasil - Trajetória de Alta - Principais Parâmetros e Resultados 
Fonte: EPE. 
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Cena de Partida Cena 2 Cena 3 

Principais hipóteses 
2005 2006 2007-2011 2012-2016 

Crescimento real do PIB (%) 3,0 3,0 3,0 3,5 

Desvalorização média do câmbio (%) -10,0 10,0 7,0 6,0 

Inflação IPCA (%) 6,3 6,0 5,0 5,5 

Risco-país (spread, %) 5,0 6,0 7,0 8,0 

Crescimento comércio mundial (%) 4,5 4,1 3,0 3,0 

Crescimento investimento privado (%) 4,0 2,0 2,5 4,5 

Superávit primário (% do PIB) 4,5 4,5 4,5 4,7 

Variação preço do petróleo (% médio) 30,0 10,0 4,5 4,5 

Principais Resultados     

Taxa de juros (média no período)     

SELIC nominal bruta (% ao ano) 19,3 18,7 18,4 17,4 

Contas nacionais     

Taxa de investimento (% do PIB) 19,8 19,5 19,1 19,3 

Emprego     

Taxa de desemprego IBGE (%) 10,3 11,2 12,8 10,9 

Contas públicas (% do PIB)     

NFSP (resultado nominal) 3,1 3,9 4,4 4,1 

Dívida líquida setor público 50,2 50,4 52,2 51,3 

Balanço de pagamentos (US$ bi)     

Saldo balança comercial 38,0 32,0 31,3 32,7 

   Exportações 112,5 117,6 137,3 180,7 

   Importações 74,5 85,6 106,0 148,0 

Saldo em conta-corrente 12,7 5,4 5,8 7,9 

Saldo em conta-corrente (% PIB) 1,7 0,7 0,8 1,0 

Crescimento das exportações (% a.a.) 16,6 4,6 5,2 5,9 

Crescimento das importações (% a.a.) 18,7 14,8 7,1 7,1 

Cresc. Import. Exc. Combustíveis (% a.a.) 20,0 15,7 9,9 7,7 

Tabela 27.  
Brasil - Trajetória de Baixa - Principais Parâmetros e Resultados 
Fonte: EPE. 
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Regionalização dos Cenários Nacionais 

Na regionalização foram levadas em conta perspectivas de investimento conhecidas e, 
principalmente, a descrição qualitativa dos cenários. Ressalta-se que cerca de 57% dos 
investimentos em infra-estrutura, contemplados no Plano Plurianual – PPA 2004-2007, 
concentram-se nas regiões Norte e Nordeste e, caso se excluam os investimentos em 
energia elétrica, 39% dos investimentos são destinados a essas regiões. 

Com relação à participação do capital privado, segundo a I Carteira de Projetos de Infra-
estrutura da Parceria Público-Privada – PPP, que seleciona alguns dos projetos constantes do 
PPA que o Governo Federal considera necessários e passíveis de serem licitados sob o 
regime de parcerias, em torno de 41% dos investimentos são direcionados para as regiões 
Norte e Nordeste.   

As perspectivas de investimento para os próximos anos revelam, assim, os esforços do 
governo no sentido de reduzir as disparidades regionais, contribuindo para o 
desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste. Dessa forma, observa-se um ganho de 
participação dessas regiões, bem como da Região Centro-Oeste, em termos de sua 
contribuição para a renda nacional. 

No entanto, o ganho de participação dessas regiões é gradual, dado que, apesar dos 
esforços no sentido de reduzir as desigualdades regionais, continuará também existindo 
volume significativo de investimentos nas regiões Sudeste e Sul. 

Na Tabela 28 apresenta-se, resumidamente, a quantificação dos cenários regionais, segundo 
cada uma das trajetórias consideradas para a economia brasileira.  

 
Trajetória 

Alta Referência Baixa Região 
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016 

Norte 5,87 6,81 5,80 6,50 5,06 5,08 

Nordeste 13,72 13,87 13,71 13,83 13,55 13,55 

Sudeste 54,51 52,49 54,65 53,15 55,51 54,76 

Sul 17,12 16,52 17,17 16,72 17,42 17,21 

Centro-Oeste 8,78 10,31 8,67 9,80 8,46 9,40 

Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tabela 28.  
Brasil e Regiões - Projeção da repartição regional da renda nacional, em % médio no 
período 
Fonte: EPE. 
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Demografia 
Para aplicação nos estudos de projeção do mercado de energia, deve-se dispor das 
projeções da população e do número de domicílios discretizadas em base anual. Para 
compor tais projeções, a base de cálculo são as informações do IBGE e a metodologia 
utilizada por essa instituição em seus estudos.  

Foram utilizados como referência os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE e o trabalho “Estimativas da População e Domicílios para os Estudos de Previsão do 
Mercado de Energia Elétrica da Classe Residencial, 2004-2014”, publicado em 2004 pelo 
Comitê Técnico para Estudos de Mercado – CTEM do Comitê Coordenador do Planejamento 
da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE. 

Projeção da População 

Na Tabela 29 apresenta-se a projeção da população segundo as Regiões Geográficas. As 
Regiões Norte e Centro-Oeste crescem a taxas acima da média nacional, 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 abaixo da média nacional.  

 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro 
Oeste Brasil 

2005 14.493 50.547 77.813 26.791 12.863 182.508 

2010 15.807 52.949 82.242 28.155 13.874 193.027 

2015 16.974 55.224 86.125 29.322 14.772 202.416 

Variação (% ao ano) 

2005-2010 1,75 0,93 1,11 1,00 1,53 1,13 

2010-2015 1,43 0,84 0,93 0,82 1,26 0,95 

2005-2015 1,59 0,89 1,02 0,91 1,39 1,04 

Estrutura de Participação (%) 

2005 7,94 27,70 42,64 14,68 7,05 100,00 

2010 8,19 27,43 42,61 14,59 7,19 100,00 

2015 8,39 27,28 42,55 14,49 7,30 100,00 
Tabela 29. 
Projeção da População Total Residente (mil hab) 
Brasil e Regiões 2005-2015 
Fonte: EPE. 
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Projeção do Número de Domicílios 

Na Tabela 30 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 e as Unidades da Federação. Para 2015, 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, enquanto que as 
demais regiões apresentam trajetória inversa. Especialmente no Nordeste, a redução da 
participação no total nacional é bastante expressiva. 
 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro 
Oeste Brasil 

2005 3.476 13.182 23.416 8.303 3.846 52.223 

2010 4.116 14.937 26.614 9.402 4.517 59.586 

2015 4.806 16.899 30.192 10.675 5.255 67.827 

Variação (% ao ano) 

2005-2010 3,44 2,53 2,59 2,52 3,27 2,67 

2010-2015 3,15 2,50 2,55 2,57 3,07 2,62 

2005-2015 3,29 2,52 2,57 2,55 3,17 2,65 

Estrutura de Participação (%) 

2005 6,66 25,24 44,84 15,90 7,36 100,00 

2010 6,91 25,07 44,67 15,78 7,58 100,00 

2015 7,09 24,91 44,51 15,74 7,75 100,00 
Tabela 30. 
Projeção do Número de Domicílios (mil) 
Brasil e Regiões 2005-2015 
Fonte: EPE. 
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Autoprodução 
Desde as primeiras alterações introduzidas no arranjo regulatório e institucional do setor 
elétrico na década de 90, a autoprodução constituiu-se em preocupação relevante na medida 
em que foi identificada como forma de atrair investimentos para o segmento de geração de 
energia elétrica.  

Tradicionalmente, autoprodutor era o consumidor que dispunha de instalações próprias de 
geração de energia elétrica, localizadas próximo às suas unidades de consumo, não 
utilizando para esse auto-suprimento a rede elétrica de concessionários de 
distribuição/transmissão. Eventualmente, esse autoprodutor poderia comercializar excedente 
de sua produção com agentes do setor de energia elétrica. Assim, não demandava para o 
sistema elétrico investimentos adicionais aos naturalmente relacionados a contratos de  
back-up que eventualmente mantivesse com o concessionário. O caso mais típico desta 
classe de autoprodutores é o da cogeração. Para efeito de referência, este tipo de 
autoprodutor será aqui denominado de autoprodutor clássico.  

Em uma extensão desse conceito, passou-se a admitir a figura da geração própria de energia 
distante da instalação de consumo, por meio da utilização da rede de transmissão, 
subtransmissão e, muitas vezes, também da rede de distribuição, podendo essa geração 
pertencer a um ou mais grupos de consumidores. Nesse conceito, um autoprodutor 
disponibiliza a energia no ponto de conexão da usina ao sistema e retira energia equivalente, 
a título de consumo próprio, no ponto de conexão da sua unidade de consumo.  

Em adição, a instituição da figura do produtor independente de energia também trouxe 
novas possibilidades de arranjos comerciais que foram, em grande parte, utilizados na 
construção de novas usinas. Entre essas possibilidades incluiu-se a de associação entre 
consumidores interessados no auto-suprimento e concessionários de serviço público de 
geração. Dessa forma, foram construídos arranjos societários que viabilizaram 
empreendimentos de geração hidrelétrica em consórcio, como são os casos de Igarapava, 
Machadinho e Porto Estrela. 

Um autoprodutor assim caracterizado, seja ele efetivamente autorizado como autoprodutor 
de energia ou como produtor independente de energia, paga somente as perdas elétricas e 
o uso do sistema de transmissão. Para diferenciar do conceito clássico, esse tipo de 
autoprodução será aqui denominada de autoprodução transportada, nomenclatura que já 
vinha sendo utilizada pelo setor, uma vez que tal autoprodução faz uso das instalações de 
transporte (transmissão e/ou distribuição) da rede elétrica. 

Essa distinção é relevante porque traz reflexos para o sistema elétrico. De fato, a 
autoprodução transportada é usualmente despachada centralizadamente, vale dizer, a usina 
é despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Isso significa que a energia 
associada a essas usinas, do ponto de vista da análise energética e elétrica, está considerada 
na oferta do sistema, o que impõe que, do lado da demanda, a correspondente parcela do 
consumo do autoprodutor também seja considerada. 
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Capacidade Instalada de Autoprodução 

Tradicionalmente, a autoprodução representava uma parcela muito pequena da capacidade 
de produção de energia elétrica nacional e, em sua maioria, constituída de  pequenas usinas. 
Assim, as informações relativas à autoprodução estiveram por muito tempo dispersas e 
pouco confiáveis. 

A melhor compilação de informações sobre autoprodução no Brasil é a que apresenta o 
Balanço Energético Nacional – BEN. De acordo com o BEN, a capacidade instalada de 
autoprodução clássica no país evoluiu de 2.363 MW para 6.218 MW, entre 1973 e 2003, em 
sua maioria de origem termelétrica, perfazendo a taxa média anual de crescimento de 3,3%, 
inferior à taxa de crescimento do mercado de energia elétrica no mesmo período.  

A predominância da origem termelétrica revela o aproveitamento do potencial de cogeração 
em várias indústrias, como siderurgia e papel e celulose. O crescimento mais acelerado da 
autoprodução nos últimos anos pode ser associado à perspectiva de aumento do preço da 
energia elétrica produzida pelo sistema, à perspectiva de racionamento, potencializada pela 
crise de 2001, e aos avanços tecnológicos, que reduziram os custos da cogeração. 

Com a flexibilização do conceito de autoprodução houve reflexos na expansão do sistema 
elétrico. A associação dos conceitos de autoprodução transportada e de produção 
independente permitiu que, entre 1998 e maio de 2005, entrassem em operação 14 usinas 
hidrelétricas, despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – 
ONS, totalizando a potência de 2.770 MW, sendo 70% classificada como autoprodução 
transportada. 

A potência de autoprodução hidrelétrica transportada (1.940 MW) é 60% maior que a 
potência instalada em 2003 em usinas hidrelétricas concedidas ou autorizadas para a 
autoprodução clássica (1.206 MW). 

Em 2004, essas 14 usinas hidrelétricas geraram um montante total de energia de 11.175 
GWh, sendo 7.727 GWh a parcela correspondente a autoprodução transportada. 
Naturalmente, o consumo de autoprodução correspondente terá sido inferior aos 7,7 TWh, 
devido às perdas no transporte da energia. 

Além disso, mais 12 usinas hidrelétricas têm concessão de uso do bem público outorgada e 
programação de entrada em operação até 2010 (consideradas somente usinas que constam 
do arquivo de dados de entrada do modelo de simulação aplicado no planejamento da 
operação do ONS – modelo NEWAVE, referência junho de 2005). Esse conjunto de usinas 
totaliza 3.400 MW, com 66% destinados ao consumo próprio de seus proprietários.  

Analogamente à autoprodução hidrelétrica transportada, há um conjunto de usinas térmicas 
despachadas centralizadamente, parte de cuja produção destina-se ao consumo próprio de 
seus proprietários. Basicamente, estão nesses casos usinas em que há a participação da 
Petrobras.  

A evolução da produção de energia elétrica autoproduzida, relativamente à produção total de 
energia elétrica do país, é apresentada na Tabela 31, conforme dados do Balanço Energético 
Nacional - BEN. Neste caso, a autoprodução está englobando a autoprodução transportada, 
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isto é, parcela de geração correspondente às usinas hidrelétricas em consórcio com 
concessionárias de serviço público, tais como Igarapava, Porto Estrela, Machadinho e outras.  

No primeiro quinqüênio da década de 90, da produção total de eletricidade no Brasil, cerca 
de 5% era autoproduzida. A partir de 1996, esse percentual aumentou significativamente, 
encontrando-se, nos últimos três anos, entre 9 e 10%. Ressalta-se, ainda, o espetacular 
aumento da autoprodução hidráulica a partir de 2002, praticamente dobrando de valor em 
relação aos anos anteriores. 

 

Autoprodução (*) 
Ano 

Hidráulica Térmica Total 

Geração 
Total 

Autoprodução/Geração 
Total (%) 

1994 3.238 10.928 14.166 260.041 5,4 

2000 5.840 19.170 25.010 348.909 7,2 

2004 (**) 12.206 25.129 37.335 393.323 9,5 
Tabela 31. 
Brasil – Autoprodução e Produção de Energia Elétrica (GWh) 
1994-2004 
 (*) Inclui a parcela de autoprodução relativa a usinas hidrelétricas em consórcio com concessionários de serviço 
público ou outros agentes. 
(**) Valores preliminares, estimados. 

Fonte: BEN. Elaboração, EPE. 

 

Autoprodução Setorial 

O Sistema Elétrico deverá ser dimensionado para atender a totalidade do mercado, com 
exceção apenas daquela parcela de autoprodução, aqui denominada de clássica, que 
corresponde à geração local de energia elétrica para suprimento, no próprio site, de unidade 
consumidora sem utilização da rede elétrica de distribuição/transmissão. Embora existam 
diferentes situações que se enquadram dentro deste conceito mais restrito de autoprodução, 
o caso mais típico e freqüente da autoprodução clássica é o da cogeração de energia. 

Assim, para o adequado dimensionamento do sistema elétrico, é essencial 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, deverão também ser 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. 

As premissas sobre a evolução da autoprodução clássica consideradas neste trabalho estão 
descritas no relatório “Premissas Básicas para as Projeções de Mercado de Energia Elétrica”, 
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editado pela EPE em 2005. As projeções da autoprodução clássica estão apresentadas, de 
forma resumida, na Tabela 32. 

 

Discriminação 2005 2010 2015 

Grandes Consumidores 17,6 27,5 34,8 

Outros 9,8 12,5 16,0 
Total 27,4 40,0 50,8 
Tabela 32. 
Brasil - Autoprodução Clássica (TWh) 
Fonte: EPE. 

Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica 
As principais premissas relativas aos grandes consumidores industriais de energia elétrica 
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 pelo Comitê Técnico para Estudos de Mercado – CTEM, do Comitê 
Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE, no ciclo de 
planejamento 2004, bem como novas informações coletadas junto às associações de classe 
dos diversos grupos de indústrias, à área de Estudos Setoriais do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e ainda informações divulgadas na imprensa. 

As expansões de capacidade consideradas, com base nesses estudos e informações, estão 
apresentadas na Tabela 33. 

A descrição da dinâmica dos mercados internos setoriais foi resumida através das 
elasticidades-renda da demanda interna dos respectivos produtos. As elasticidades utilizadas 
foram estabelecidas com base na observação dos valores históricos e em informações dos 
agentes setoriais.  

O comércio externo destes setores levou em conta as perspectivas de expansão do comércio 
mundial, a participação das exportações brasileiras nesse volume de comércio, bem como a 
participação das exportações na produção nacional e das importações na demanda interna. 

A partir da demanda interna, exportação e importação, estima-se a produção física de cada 
um dos setores industriais grandes consumidores de energia e, utilizando consumos 
específicos para cada um dos setores, chega-se à correspondente demanda de energia 
elétrica. Os consumos específicos de energia elétrica utilizados baseiam-se no 
comportamento histórico deste parâmetro e incorporam perspectivas de evolução 
tecnológica, caso se configurem mudanças plausíveis no horizonte de estudo considerado.  

A evolução da autoprodução clássica para os grandes consumidores industriais partiu da 
premissa geral de que tal autoprodução deverá concentrar-se nos setores cujas 
características dos respectivos processos produtivos são apropriadas à cogeração de energia, 
como são casos típicos os setores de papel e celulose, siderurgia e petroquímica. De fato, já 
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em 2004, dos cerca de 17,1 TWh de autoprodução clássica relativa aos grandes 
consumidores, 14,9 TWh, ou seja 88,0%, estão concentrados nos três setores mencionados.  

Para os setores de alumínio, ferroligas, soda-cloro, cimento, pelotização e cobre, admitiu-se 
que não haverá expansão significativa da sua autoprodução clássica. No entanto, para 
alguns desses setores, como é o caso do alumínio, as expansões da capacidade instalada de 
produção deverão muitas vezes estar associadas a aumento da autoprodução no setor, só 
que deverá ser, geralmente, de autoprodução transportada através, por exemplo, de 
participação das indústrias de alumínio como autoprodutores ou produtores independentes 
em consórcios de geração hidrelétrica. 

Para o setor de papel e celulose, atendendo às características muito favoráveis para a 
implementação de cogeração de energia, admitiu-se que o atendimento, em termos de 
suprimento de energia elétrica, à expansão da capacidade instalada do setor se dará 
preferencialmente via cogeração: 90,0% da expansão da celulose e 60,0% da expansão do 
papel deverão ser supridos através de cogeração. 

No caso dos setores siderúrgico e petroquímico, utilizou-se como premissa de evolução da 
autoprodução clássica aquela associada à entrada em operação de usinas termelétricas de 
cogeração já anunciadas pelos agentes setoriais.  

 

Ano Alumínio Siderurgia 
Soda 
Cloro 

Pelotização Celulose Papel Petroquímica Ferroligas Cobre 

2004 
(Capacidade) 

1.461 34.709 1.488 49.500 9.865 9.680 2.900 1.263 360 

2005 37 1.375 0 500 220 160 0 21 0 

2006 91 2.453 0 500 1.155 259 500 50 10 

2007 101 3.811 160 0 1.400 658 0 49 45 

2008 3 5.080 202 370 170 238 205 48 230 

2009 2 7.634 0 7.200 680 931 265 46 0 

2010 2 1.500 200 1.300 0 650 400 0 65 

2011 0 2.356 0 0 900 70 1.300 70 375 

2012 225 0 200 0 0 500 0 0 0 

2013 225 0 0 0 0 500 0 0 0 

2014 0 0 200 0 800 1.000 0 0 0 

2015 0 0 0 3.500 0 1.000 500 0 0 

Tabela 33.  
Brasil - Grandes Consumidores Industriais 
Expansão da  Capacidade Instalada (103 t/ano) 
Fonte: EPE. 
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Conservação de Energia 
Apresenta-se, a seguir, um resumo dos cenários de Conservação de Energia Elétrica que 
serviram de base para as projeções do mercado. Estes cenários estão disponibilizados, na 
íntegra, no documento “Estudos das Premissas Básicas para as Projeções do Mercado 
Energia Elétrica – Relatório Final”, publicado pela EPE. 

O crescimento econômico no Brasil apresenta estreita relação com o consumo de energia 
elétrica no país. A otimização do uso dos energéticos por meio de medidas de conservação 
de energia apresenta-se como uma alternativa com potencial de alavancar crescimento 
econômico, seja pelo aumento da produtividade, reduzindo os elevados investimentos na 
infra-estrutura, seja pela redução dos impactos ambientais associados ao crescimento. A 
conservação é, portanto, parte essencial no processo de desenvolvimento sustentável.  

O Potencial de Conservação de Energia Elétrica no Brasil 

Existe potencial de aumento da eficiência energética no setor industrial no Brasil pela 
melhoria nos processos operacionais e práticas de gestão, seja por meio do uso de 
equipamentos mais eficientes, seja pela adoção de inovações tecnológicas. 

Embora já existam no país indústrias eficientes, tais como as de alumínio, soda cloro e 
algumas siderúrgicas, de acordo com Geller et al (2004) seria possível atingir uma redução 
de mais de 30% do consumo de energia nas indústrias energo-intensivas por meio da 
aplicação de políticas específicas. Na avaliação desses autores, uma política nessa linha 
poderia induzir uma redução no consumo energético industrial em 12% até 2010. Do total 
conservado, 80% referem-se à economia de combustíveis e 20% seriam atribuídos a 
eficiência no uso da eletricidade.  

Estima-se que, do total de energia elétrica consumido no setor industrial, 51% sejam usados 
em motores, 21% em processos eletroquímicos, 20% em processos eletrotérmicos, 6% em 
refrigeração e 2% em iluminação (Geller et al, 1998). Apenas nos motores, estima-se um 
potencial econômico de conservação de 20% (Geller et al, 1998). Isso porque os motores 
usados são pouco eficientes e, na maioria das vezes (71% dos casos), operam abaixo da sua 
capacidade nominal, o que resulta em baixa eficiência.  

Os usos da eletricidade no setor comercial estão concentrados principalmente em iluminação 
(44%), refrigeração (20%) e em sistemas de condicionamento de ar (17%).  

Boas oportunidades de conservação advêm também da conscientização para o uso correto 
de equipamentos de ar condicionado. Embora o uso desses equipamentos represente apenas 
17% do consumo do setor comercial, sua aplicação em hotéis, shoppings e hospitais, por 
exemplo, é relevante no consumo de eletricidade. 

No setor residencial o potencial de conservação de energia foi evidenciado no racionamento. 
Tanto é assim que o consumo desta classe em 2004 é ainda inferior (mais de 6%) ao 
atingido no ano 2000, embora o universo de consumidores e o estoque de eletrodomésticos 
tenham aumentado.  
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O consumo do setor residencial está baseado no uso de equipamentos de refrigeração, 
aquecimento de água, iluminação e condicionamento de ar, conforme pode ser visto na 
Tabela 34. 

Região Refrigeração Aquecimento 
de água 

Iluminação Ar 
Condicionado 

Outros 

Norte 35,4 4,5 19,6 9,4 31,1 
Nordeste 41,0 7,2 18,2 3,1 30,5 
Sudeste 33,1 23,4 11,2 3,3 29,0 
Sul 32,6 22,4 10,9 1,5 32,7 
Centro-Oeste 33,6 23,2 12,1 2,3 28,9 
Brasil 34,1 20,7 12,3 3,0 29,9 
Tabela 34.  
Brasil - Decomposição do consumo de energia elétrica no setor residencial (%) 
Fonte: Almeida et al (2001) 

De acordo com Lins e Silva (1996), a iluminação era responsável pelo consumo médio de 
390 kWh por ano em uma unidade consumidora. A troca de lâmpadas por tecnologias mais 
eficientes no setor residencial, no entanto é considerada como projeto de pequena escala no 
gerenciamento pelo lado da demanda. 

Nas Regiões Sul e Sudeste, cerca de 85% dos consumidores residenciais usam chuveiros 
elétricos para aquecimento de água, que apesar de apresentarem um consumo 
relativamente baixo no período de 24 horas, contribuem muito para o consumo no horário 
da ponta. As opções ao uso do chuveiro elétrico ainda são limitadas, uma vez que a 
distribuição do gás ainda é restrita a algumas cidades e o aquecimento solar ainda é 
considerado como alternativa de custo elevado. 

Em 1995, 75% dos domicílios possuíam refrigeradores, na maioria das vezes ineficientes, 
apesar da introdução de tecnologias mais eficientes nos modelos mais novos. 

Para Almeida et al (2001), o potencial técnico de conservação no setor residencial é de 28%, 
o potencial econômico é de 14% e o de mercado é de 8%9. 

Cenários de Conservação de Energia Elétrica no Brasil 

A análise do potencial de conservação de energia desenvolvida fornece uma medida de 
sensibilidade para a elaboração dos três cenários de conservação que são propostos a 
seguir. Os cenários apresentados a seguir são, portanto, teóricos e orientados por uma 
revisão da bibliografia sobre o tema.  

Tendo em vista a diversidade sócio-econômica e cultural entre as regiões do país, os 
cenários de conservação foram delineados para cada uma das regiões, sob diferentes 
premissas. A construção dos cenários foi baseada nas definições dos potenciais técnico, 

                                                 
9 Considera-se potencial técnico de conservação de energia como o total de eletricidade que pode ser 
economizado mediante o uso das melhores alternativas tecnológicas existentes, assegurando o uso mais eficiente 
da energia elétrica. O potencial econômico é determinado pelo uso apenas das tecnologias de conservação que 
são viáveis economicamente; isto é, cujo investimento resulta em valor econômico adicionado. O potencial de 
mercado é ainda mais restritivo que o potencial econômico por considerar que a taxa de retorno desses 
investimentos deve ser superior a um valor pré-estabelecido. 
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econômico e de mercado de conservação. As metas dos programas de conservação vigentes 
também foram levadas em conta na composição dos cenários. A quantidade de energia 
possível de ser conservada em cada cenário é resultante da composição das seguintes 
incertezas: 

� Montante de investimentos em conservação de energia; 

� Valor da tarifa de eletricidade para o setor; 

� Adoção de novas políticas de estímulo à conservação; 

� Implantação de medidas de gerenciamento pelo lado da demanda. 

Os percentuais de conservação foram definidos com base na revisão da literatura pesquisada 
e em informações de metas dos programas do PROCEL. No setor residencial, a principal 
referência foi o trabalho de Almeida et al (2001), a partir das estimativas por região dos 
potenciais de conservação econômica e de mercado.  

No setor comercial as estimativas foram feitas a partir da estrutura do consumo no setor. 
Dessa forma, estimou-se um potencial de conservação de 20% para iluminação, 10% para 
refrigeração e 20% para aparelhos de ar condicionado, até 2016. Essas estimativas 
basearam-se nos estudos de Geller et al (1998), Geller et al (2004) e Schaeffer e Szklo 
(2001). 

No setor industrial, os mesmos estudos acima serviram como referência, além de estimativas 
do PROCEL para a indústria. 

Nos demais setores, as principais referências foram as metas do Programa RELUZ para 
iluminação pública. 

Para todos os setores, manteve-se a tendência de maior potencial de conservação nas 
Regiões Norte e Nordeste, conforme apontado pelos resultados de Almeida et al (2001). 

Cenário Alto 

No cenário mais otimista de conservação de energia (Cenário Alto) pode-se contemplar 
atingir boa parte do potencial econômico de conservação de energia estimado atualmente ao 
longo do horizonte considerado (até 2016). 

A viabilização desse cenário pressupõe que diversos organismos nacionais (BNDES) e 
internacionais (Banco Mundial, Global Environment Facility – GEF, PNUD) ofereçam linhas de 
financiamento atrativas para investimentos em conservação de energia motivados, em 
grande parte, pela busca de um padrão de desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o 
mercado de carbono é alavancado a partir da iniciativa do Protocolo de Kyoto e surgem 
diversas oportunidades de investimento em conservação de energia pela consolidação do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Nessa linha, muitas e diferentes medidas de uma política de conservação podem ser postas 
em prática. Nesse cenário, as tarifas de energia atingem seu valor real, sem subsídios, em 
particular nos setores da indústria energo-intensiva. O governo incentiva a adoção de 
medidas de conservação nas empresas através da negociação tarifária mais favorável aos 
consumidores mais eficientes.  
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Na geração de energia, o cenário admite aumento da cogeração e da adoção de tecnologias 
mais eficientes tais como boilers de alta pressão, condensadores, turbinas a vapor em ciclos 
de extração e gaseificação e tecnologias de ciclo combinado. (Geller et al, 2004). Além disso, 
o governo passa a exercer controle mais rigoroso sobre a fabricação e a comercialização de 
equipamentos e motores no país, estabelecendo padrões mais elevados de eficiência. O 
mesmo ocorre com as exigências nos requisitos para construção de novos edifícios 
comerciais. 

O aumento da eficiência energética nos setores industriais e a política para desenvolvimento 
de indústrias com maior valor agregado levam a uma redução gradual da intensidade 
energética na indústria. 

Se, por um lado, a implantação de projetos sociais nas Regiões Norte e Nordeste aumenta o 
número de consumidores, por outro, favorece o uso racional da energia através da melhoria 
na educação. 

Os percentuais indicativos do potencial de conservação para os setores residencial, comercial 
e industrial nesse cenário estão apresentados Tabela 35. 

Cena 1 Cena 2 Média Sistema 
Interligado 

Setor 
2005-2010 2010-2015 2005-2015 

Residencial 12,0 15,0 13,6 

Comercial 12,0 18,0 15,2 Norte/Nordeste 

Industrial 13,0 18,0 15,7 

Residencial 9,0 11,0 10,1 

Comercial 9,0 12,0 10,6 Sul/Sudeste/CO 

Industrial 13,0 15,0 14,2 
Tabela 35.  
Brasil - Percentuais (do consumo) indicativos do potencial de conservação (%) 
Cenário Alto 

Cenário de Referência 

No cenário de referência considerou-se a continuidade das políticas e programas vigentes 
atualmente. É um cenário tipicamente tendencial. Nele, a energia conservada está restrita ao 
potencial de mercado, uma vez que não existem grandes incentivos de financiamento ou 
políticas que favoreçam investimentos em conservação. 

A questão da conservação de energia permanece à margem das decisões de investimento, 
que são tomadas baseadas no retorno econômico dos investimentos. Nesse cenário, os 
preços da energia são mantidos sob controle, refletindo negociações favoráveis aos grandes 
consumidores industriais, que, assim, logram manter o insumo eletricidade com pequena 
representatividade na composição de seus custos totais. Apenas projetos piloto de pouca 
abrangência são implantados para redução dos desperdícios nos setores industrial e 
comercial. 

Os percentuais indicativos do potencial de conservação para os setores residencial, comercial 
e industrial no cenário de referência estão apresentados na Tabela 36. 
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Cena 1 Cena 2 Média Sistema 
Interligado 

Setor 
2005-2010 2010-2015 2005-2015 

Residencial 7,0 9,0 8,1 

Comercial 12,0 15,0 13,4 Norte/Nordeste 

Industrial 10,0 12,0 10,9 

Residencial 6,5 8,0 7,2 

Comercial 10,0 12,0 10,9 Sul/Sudeste/CO 

Industrial 8,0 10,0 8,9 

Tabela 36.  

Brasil - Percentuais (do consumo) indicativos do potencial de conservação (%) 

Cenário de Referência 

Cenário Baixo 

No cenário baixo não há ganhos na eficiência devidos à introdução de novos equipamentos 
ou modernização de processos. Está associado a um crescimento mais modesto da 
economia, o que significa também menores taxas de crescimento do consumo de energia e 
reduz a necessidade de novos investimentos no parque gerador. Com isso as pressões sobre 
as tarifas e preços tendem a ser menores e a motivação para investimentos espontâneos em 
medidas de conservação é pequena. O baixo crescimento econômico também reduz a 
atratividade de capitais, indicando taxas de juros elevadas, o que inibe a maioria dos 
investimentos em eficiência energética. Nesse cenário, o PROCEL consegue cumprir apenas 
uma parte de suas metas. Não existem novas iniciativas relevantes para redução dos 
desperdícios de energia. Na Tabela 37 estão apresentados os percentuais indicativos do 
potencial de conservação para os setores residencial, comercial e industrial nesse cenário 
baixo. 

 

Cena 1 Cena 2 Média Sistema 
Interligado Setor 

2005-2010 2010-2015 2005-2015 

Residencial 3,0 3,0 3,0 

Comercial 5,0 6,0 5,5 Norte/Nordeste 

Industrial 4,0 6,0 5,1 

Residencial 2,0 2,0 2,0 

Comercial 4,0 5,0 4,5 Sul/Sudeste/CO 

Industrial 3,0 6,0 4,6 

Tabela 37.  

Brasil - Percentuais (do consumo) indicativos do potencial de conservação (%) 

Cenário Baixo 
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Metas Efetivas de Conservação 

Dos potenciais indicativos de conservação acima apresentados, considerou-se como meta 
efetiva a ser atingida, nos próximos cinco anos, uma parcela de apenas 45%, isto porque 
alcançar os 100% do potencial indicativo exigiria a adoção imediata de políticas de 
conservação bem mais efetivas que as que atualmente são praticadas, o que é pouco 
provável. Já, para o final dos próximos dez anos, considerou-se nas projeções de mercado 
que a meta efetiva alcance os potenciais indicativos para cada cenário. No entanto, para isto 
ser atingido, torna-se imprescindível a adoção das políticas de conservação com a 
antecedência necessária para a obtenção dos resultados pretendidos. 

Caso isto não ocorra, o crescimento do mercado de energia elétrica pode evoluir a taxas 
bem mais elevadas, da ordem de 6,3 % ao ano, resultando em elasticidades-renda em torno 
de 1,5. Isto teria como conseqüência uma necessidade de investimento maior em geração e 
transmissão para a garantia de atendimento ao mercado.   

Considerações Finais 

Diversas razões, que vão desde preocupações com o meio ambiente até a segurança no 
suprimento de energia, motivam o envolvimento de quase todos os países do OECD na 
implementação de políticas de eficiência energética.  

O Brasil, apesar da racionalização conseguida no racionamento, ainda apresenta um bom 
potencial para redução no seu consumo de energia elétrica, que pode ser concretizado por 
meio de políticas e ações relativamente simples e muitas vezes economicamente atrativas. 
Novas tecnologias mais eficientes como refrigeradores de alta eficiência, ar condicionados, 
motores e lâmpadas já são produzidas e/ou comercializadas no país. A conservação de 
eletricidade reduz e/ou posterga a necessidade por investimentos em expansão da 
capacidade instalada, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos usuários 
finais. É, sem dúvida, a maneira mais efetiva de, ao mesmo tempo, reduzir os custos e os 
impactos ambientais, tanto na esfera nacional quanto global, diminuindo a necessidade de 
subsídios governamentais para promoção de tecnologias limpas.  

Ações que vão desde políticas públicas, como regulação e mecanismos de financiamento, a 
programas de gerenciamento pelo lado da demanda e campanhas de marketing, contribuem 
para superação das barreiras existentes à conservação de energia. 

Ressalta-se, ainda, que os percentuais indicativos do potencial de conservação, considerados 
neste estudo, já levam em conta as medidas de conservação que foram adotadas pelos 
agentes de consumo, nos últimos anos, em decorrência do racionamento de energia elétrica 
de 2001-2002. De fato, as estimativas anteriores ao racionamento apontavam valores mais 
elevados do potencial de conservação, conforme pode ser visto, por exemplo, em ALMEIDA 
(2001), para o caso do setor residencial. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

Nos estudos de projeção do mercado de energia elétrica do atual ciclo de planejamento 
foram adotadas duas variantes da abordagem metodológica denominada top-down, que se 
caracteriza por utilizar configurações do mercado bastante agregadas e número reduzido de 
variáveis explicativas, aspectos estes que introduzem, sem dúvida, hipóteses simplificadoras 
na análise do mercado. 

Por sua vez, as abordagens do tipo bottom-up, que são utilizadas na maioria dos modelos 
técnico-econômicos de previsão da demanda de energia, partem de uma análise muito mais 
desagregada do mercado, buscando explicar o consumo de energia, nos diversos setores da 
sociedade, diretamente a partir de seus usos finais.  

Este tipo de metodologia apresenta vantagens evidentes com relação às abordagens do tipo 
top-down e deverá caminhar-se no sentido de progressivamente incorporá-la nas técnicas de 
planejamento. Contudo, sua utilização esbarra freqüentemente no problema da 
disponibilidade de bancos de dados apropriados. Além disso, a utilização de modelos de 
projeção de demanda do tipo bottom-up envolve o desenvolvimento de uma série de sub-
módulos, quais sejam, por exemplo, no caso do setor residencial, modelos de previsão da 
evolução dos estoques de equipamentos eletrodomésticos e do tempo de uso desses 
equipamentos. 

As duas variantes do tipo top-down, aqui utilizadas para as projeções do mercado de energia 
elétrica, distinguem-se principalmente pelo grau de agregação utilizado nas análises. Numa 
primeira abordagem, muito agregada, elaborou-se a projeção do consumo de eletricidade 
para o Brasil, como um todo, e a projeção da carga de energia para o total do Sistema 
Interligado Nacional – SIN. 

Em uma outra abordagem, a projeção do consumo é elaborada de forma desagregada, por 
classe e por subsistema elétrico. As classes de consumo consideradas são: residencial, 
industrial, comercial e o agregado das outras classes, este último englobando a classe rural, 
iluminação pública, serviço público, poderes públicos e consumo próprio das concessionárias. 
Os subsistemas elétricos são os quatro subsistemas interligados – Norte, Nordeste, 
Sudeste/Centro-Oeste e Sul – mais o conjunto dos sistemas isolados. 

Para efeito de referência das duas abordagens metodológicas mencionadas, a primeira será 
aqui denominada simplesmente de top-down e a segunda de top-down desagregada. Esta 
última, embora apresente basicamente as características da abordagem top-down, incorpora 
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também alguns elementos de análise mais próximos de um approach bottom-up, como é o 
caso, por exemplo, do tratamento dispensado ao conjunto dos chamados grandes 
consumidores industriais de energia, em relação aos quais se estudam os processos 
produtivos, os equipamentos utilizados e analisam-se os mecanismos de consumo de energia 
elétrica envolvidos nesses processos. 

Embora as duas vertentes de abordagem top-down conduzam a resultados distintos, como 
seria de esperar, verifica-se que os resultados globais obtidos, nos dois casos, são 
inteiramente compatíveis, não apresentando diferenças significativas. 

Metodologia top-down 
Este tipo de abordagem foi utilizado para elaborar projeções agregadas do mercado de 
energia elétrica: do consumo para o Brasil e da carga de energia para o Sistema Interligado 
Nacional – SIN. Neste tipo de metodologia são, naturalmente, introduzidas limitações no 
processo de cálculo. Não obstante, é possível identificar variáveis chaves e definir uma linha 
de abordagem qualitativa capaz de orientar a quantificação de forma consistente, dentro de 
uma visão sistêmica e abrangente e intrinsecamente coerente. 

Dentro da proposta de abordagem top-down, as projeções de mercado de energia elétrica 
foram realizadas partindo-se dos seguintes elementos básicos: 

� acompanhamento do comportamento do consumo de energia, monitoramento 
realizado a partir de pesquisas mensais realizadas pela EPE junto às concessionárias 
e demais agentes de consumo; 

� acompanhamento do comportamento da carga de energia, realizado a partir de 
análises periódicas conjuntas com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; 

� cenários para evolução da economia brasileira ao longo do horizonte de estudo, 
documentados no relatório da EPE intitulado “Cenários Macroeconômicos para 
Projeção do Mercado de Energia Elétrica”; 

� cenário demográfico, baseado no censo 2000, em estudo de crescimento da 
população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e em metodologia 
de adequação desenvolvida pela Eletrobrás, bem como sua extrapolação e 
complementação para fins da aplicação nos estudos de planejamento do setor 
elétrico, documentado no relatório da EPE “Estudos das Premissas Básicas para as 
Projeções do Mercado de Energia Elétrica”; 

� projeções do consumo e da carga realizadas nos últimos ciclos de estudos conduzidos 
pelo Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – 
CCPE. 

A abordagem metodológica aplicada na projeção da carga pode ser representada 
esquematicamente como na Figura 14. Nesta abordagem, o histórico e as previsões 
disponíveis fornecem variáveis de controle que são, principalmente, a dinâmica de 
crescimento da carga total e a elasticidade-renda do mercado de energia elétrica. A variável 
chave é a dinâmica de crescimento da economia brasileira. 
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Na projeção do consumo total foi adotado um método que parte das mesmas bases 
analíticas utilizadas para a previsão da carga, tomando-se como principais variáveis chave  o 
cenário demográfico e os cenários macroeconômicos, que foram regionalizados, tanto pelas 
regiões geográficas quanto pelos subsistemas elétricos. 

Por meio da aplicação de critérios específicos, tais como, pesquisa e cenarização do 
comportamento da intensidade elétrica ou da elasticidade-renda, é possível construir um 
modelo por meio do qual esses parâmetros são estimados e projetados, permitindo fazer 
uma previsão do consumo total. O método descrito é representado graficamente, de forma 
sintética, na Figura 15. 

As projeções de consumo e carga assim obtidas são, então, confrontadas de modo a avaliar 
o comportamento das perdas totais nos sistemas. Analiticamente, as perdas totais são 
obtidas pela diferença entre as projeções de carga e do consumo. Significam as perdas 
elétricas ou técnicas, que ocorrem nas redes de transmissão, subtransmissão e distribuição, 
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e outras diferenças. Como parte importante dos dados históricos do consumo se refere ao 
valor faturado pelos fornecedores de energia, as perdas totais compreendem ainda parcela 
significativa das perdas comerciais, definidas genericamente como as diferenças entre o 
consumo medido e o consumo faturado. O processo de análise comparada das projeções de 
consumo e carga é iterativo. Converge na medida da obtenção da estimativa do consumo 
total considerada mais coerente com uma trajetória consistente das perdas. A Figura 16 
ilustra o exposto. 

Para elaborar a projeção do mercado de energia elétrica de acordo com esta metodologia, 
um aspecto essencial é analisar a relação entre a demanda agregada de energia elétrica 
(consumo total e carga de energia) e a evolução agregada da economia. 

É sabido que, historicamente, o consumo de energia elétrica guarda estreita relação com o 
PIB. Essa relação é tanto mais forte quanto maior o peso do segmento industrial, tanto na 
economia, como no consumo de eletricidade. No Brasil, a despeito da defasagem 
tecnológica, o peso da indústria revela proporções comparáveis com as encontradas em 
países industrializados. No PIB, a indústria representa cerca de um terço das riquezas 
produzidas. Na energia, a indústria responde por cerca de 47% de toda a demanda de 
eletricidade. 

Por outro lado, o estágio de desenvolvimento da economia brasileira, as vocações 
econômicas e as vantagens comparativas que hoje o país apresenta explicam porque, ao 
longo do tempo, a evolução do consumo de energia se processa a taxas superiores às do 
PIB. 
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A Figura 17 ilustra o exposto. 

 

A componente inercial da demanda de energia 

A análise do comportamento do consumo de energia elétrica vis-à-vis a evolução do PIB 
revela ainda que existe uma componente inercial que limita o crescimento da demanda por 
eletricidade no caso de taxas de expansão do PIB elevadas e, por outro lado, sustenta 
aquele crescimento mesmo em períodos de recessão ou de expansão econômica modesta, 
excetuando-se, naturalmente, períodos de racionamento ou de restrições ao consumo de 
energia. Essa constatação sugere que em cenários de crescimento econômico sustentado, 
deve-se esperar taxas de expansão do consumo de energia relativamente menores, ainda 
que superiores às do PIB. 

No sentido de procurar demonstrar essa assertiva, pesquisou-se relacionar o crescimento do 
PIB com a elasticidade-renda do consumo de energia elétrica. Alguns cuidados nessa análise 
devem ser tomados uma vez que, pontualmente, isto é, ano a ano, a elasticidade-renda 
apresenta comportamento bastante variável. Isso se deve a influências de outros fatores, 
notadamente fatores conjunturais, de curto prazo, que afetam o comportamento dessa 
medida. Quando se evolui para tomar em conta o que se convenciona chamar de 
elasticidade arco, isto é, medida entre pontos selecionados da curva de evolução do PIB e do 
consumo de energia, diminui a influência desses fatores conjunturais e os resultados surgem 
mais consistentes. 

Na análise da evolução do PIB dos últimos 30 anos no Brasil, em que ao longo de vários 
períodos a economia evoluiu, em média, a taxas muito baixas, identificou-se que a média 
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Figura 17.  
Evolução do PIB e do consumo de energia elétrica 
(taxas de crescimento, em % ao ano) 
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Figura 8. PIB e Elasticidade-renda do Consumo de Energia

Taxa de Crescimento do PIB (%) 

móvel decenal apresenta os resultados mais consistentes para efeito de análise comparada 
entre PIB e consumo de energia. 

A Figura 18 relaciona a elasticidade-renda do consumo de energia elétrica, calculada a 
intervalos de 10 anos (média móvel) como a razão entre as taxas médias geométricas de 
crescimento do consumo e do PIB. A base foram os registros históricos dos últimos 30 anos 
e o resultado corrobora, gráfica e analiticamente, a assertiva. Na figura é inscrita também a 
curva de tendência, obtida a partir de uma regressão do tipo potência. O coeficiente de 
correlação obtido (R2) foi de 0,612 e a equação analítica da curva de tendência é: 

εεεε = 4,8689 * ∆∆∆∆Y-0,8795 

onde: ε = elasticidade-renda e ∆Y é a taxa de crescimento do PIB (em %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses resultados autorizam avançar na linha de construção de um modelo de projeção da 
elasticidade-renda com base na regressão log-linear desse parâmetro com a taxa de 
crescimento do PIB. Analiticamente, pode-se escrever o modelo como sendo: 

log εεεε = b0 + b1 * log ∆∆∆∆Y 

A correlação produziu os seguintes resultados e estatísticas: 

Figura 18.  
PIB e Elasticidade-renda do Consumo de Energia 
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Parâmetro Valor estimado Desvio padrão t-Student Prob(>|t|) 

b0 1,5829 0,2447 6,4676 1,48E-05 

b1 - 0,8795 0,1871 - 4,6999 0,000341 

     

Desvio padrão residual 0,4173   

Coeficiente de correlação (R2) 0,6121   

R2 ajustado 0,5844   

F 22,08875   

Prob(>F) 0,000341   

Com base nesse modelo, pode-se projetar os seguintes valores da elasticidade-renda do 
consumo de energia elétrica, para a faixa de valores de crescimento do PIB no horizonte 
deste estudo (2005-2016) indicada nos estudos dos cenários macroeconômicos (4 a 4,5% de 
crescimento médio anual): 

 

Crescimento do PIB (% ao ano) 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Elasticidade-renda do consumo 1,438 1,408 1,378 1,350 1,323 1,297 

 

A evolução temporal da elasticidade-renda 

Outra observação relevante que se pode fazer da análise do comportamento do consumo de 
energia vis-à-vis o PIB é que a elasticidade-renda desse consumo apresenta tendência 
decrescente ao longo do tempo. 

Diversos fatores concorrem para isto. Podem ser alinhados os avanços tecnológicos, sejam 
os incorporados aos processos industriais, seja os incorporados aos produtos. Exemplo claro 
disso são os ganhos de eficiência em motores, que representam quase metade do consumo 
da indústria. Outras evidências são os avanços dos aparelhos eletrodomésticos, a partir dos 
programas de etiquetagem e de reconhecimento de desempenho, em termos de consumo de 
energia (Selo PROCEL). Adicionalmente, há, ao longo do tempo, os ganhos de produtividade 
do capital e do trabalho e a incorporação de hábitos na direção do uso mais eficiente da 
energia. Por fim, sempre há a possibilidade de substituição por energéticos concorrentes e 
mais eficientes em determinados usos, como é o caso do gás, cuja penetração no mercado 
dos energéticos tem crescido muito nos últimos anos e que deve seguir aumentando num 
horizonte próximo. 

A análise temporal do comportamento da elasticidade-renda é uma forma de incorporar 
esses aspectos. Aqui novamente tomou-se em conta o comportamento muito variável da 
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Figura 19. 
Evolução da Elasticidade-renda do Consumo de Energia 
1981-2005 (média móvel de 10 anos) 
 

elasticidade-renda pontualmente. Assim, trabalhou-se com a média móvel decenal, calculada 
a partir do histórico da evolução do consumo de energia e do PIB de 1981 a 2005. 

Foram pesquisados quatro tipos de ajuste da curva de evolução da elasticidade. Os 
resultados encontrados foram: 

 

AJUSTE EQUAÇÃO COEF. CORR. (R2) 

Exponencial εεεε = 3,0412 * e–0,0527t 0,6204 

Logarítmico ε ε ε ε = - 0,7476 * Ln(t) + 3,4724    0,7656 

Polinomial de ordem 2 ε ε ε ε = 0,0102 t2 – 0,2848 t + 3,5073 0,7079 

Potência ε ε ε ε = 3,6825 * t–0,3334 0,6826 

 

Desses ajustes, escolheu-se o logarítmico, que apresentou o melhor coeficiente de 
correlação. A Figura 19 apresenta os dados da pesquisa e a representação gráfica do ajuste 
selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a projeção da carga de energia do Sistema Interligado Nacional, aplicou-se o mesmo 
tipo de abordagem metodológica utilizada na projeção do consumo, dentro da modelagem 
top-down de projeção. 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica 2005-2015  95 

Assim, buscou-se aferir a relação do comportamento da carga com a economia, 
considerando os aspectos inerciais de evolução da carga e a tendência temporal da 
elasticidade-renda. 

O histórico de registro da carga considerado, de acordo com os dados disponíveis do ONS, 
cobre um período de 20 anos (desde 1984). Nesse caso, no sentido de atenuar os efeitos 
conjunturais sobre o comportamento da carga, calculou-se a elasticidade como média móvel 
de seis anos de período. Os parâmetros do modelo de previsão da elasticidade foram 
ajustados a partir de regressão cuja expressão analítica é dada por: 

εεεε = b0 + b1 * (1/∆∆∆∆Y) 

onde ε = elasticidade-renda da carga e ∆Y = taxa de crescimento do PIB. 

Os resultados da regressão podem ser assim sintetizados: 

 

Parâmetro Valor estimado Desvio padrão t-Student Prob(>|t|) 

b0 0,3201 0,1626 1,9688 0,0773 

b1 3,6541 0,1799 20,3143 1,84E-09 

     

Desvio padrão residual 0,3729   

Coeficiente de correlação (R2) 0,9763   

R2 ajustado 0,9740   

F 412,6694   

Prob(>F) 1,84E-09   

 

A aplicação deste modelo produziu os resultados (elasticidade-renda em função da taxa de 
crescimento do PIB) resumidos abaixo: 

 

Crescimento do PIB (% ao ano) 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

Elasticidade-renda da carga 1,538 1,364 1,234 1,132 1,051 0,985 

 

A exemplo do procedimento adotado na projeção do consumo, procedeu-se a uma 
composição desses resultados com os da análise temporal da elasticidade. Por meio dessa 
composição foram associados os dois efeitos analisados: a componente inercial da demanda 
e a tendência temporal da elasticidade-renda. Aqui também, os resultados obtidos 
mostraram-se consistentes, seja em termos da dinâmica de evolução, seja na comparação 
com projeções anteriores. 
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Com base nesta metodologia, elaborou-se uma projeção de mercado preliminar, 
correspondente à trajetória econômica de referência, que é aqui apresentada a título 
ilustrativo. Obteve-se, dessa forma, uma projeção do consumo de energia elétrica para o 
Brasil e uma projeção da carga de energia para o Sistema Interligado Nacional, como um 
todo. 

Ressalta-se que tal projeção preliminar, realizada pela EPE em agosto de 2005, tomou como 
base, para projeção do consumo do ano em curso, o consumo realizado dos primeiros cinco 
meses. As projeções do consumo, para o Brasil, e da carga, para o Sistema Interligado 
Nacional, foram realizadas para o período 2005-2016, englobando, assim, um ano além do 
horizonte do atual Ciclo Decenal de Planejamento. 

Projeção do Consumo 

Para efeito da projeção preliminar do consumo de energia elétrica no Brasil, associada à 
trajetória econômica de referência, procedeu-se a uma composição dos resultados das 
análises desenvolvidas acima. Essa composição procurou associar os dois efeitos analisados: 
a componente inercial da demanda e a tendência temporal da elasticidade-renda. Os 
resultados obtidos mostraram-se consistentes, seja em termos da dinâmica de evolução, seja 
na comparação com a projeção do mercado de referência apresentada no Capítulo 5. 

A Figura 20 apresenta a evolução do consumo de energia elétrica no país, exclusive 
autoprodução clássica. O consumo parte de 346,1 TWh em 2005 e atinge 583,9 TWh no ano 
horizonte (2016). Em 2010, ano de especial interesse em razão dos leilões de energia nova, 
dedicados à expansão da oferta no novo arranjo institucional do setor elétrico, o consumo 
atinge 441,7 TWh. Esses valores apontam uma taxa de crescimento médio de 4,9% ao ano 
entre 2005 e 2016. No mesmo período, conforme os cenários utilizados como referência, a 
taxa média de crescimento do PIB é de 4,2% ao ano, do que resulta uma elasticidade-renda 
de 1,152. 
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A Tabela 38 resume os valores obtidos, explicitando as taxas de crescimento anual e em 
intervalos selecionados. 
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Figura 10. Brasil. Projeção do consumo total de eletricidade
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Figura 10. Brasil. Projeção do consumo total de eletricidadeFigura 20. 
Brasil - Projeção do Consumo Total de Eletricidade 
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Consumo de 

Energia Elétrica /1 
PIB /2  

Ano 
GWh ∆∆∆∆ % ∆∆∆∆ %  

2004 /3 331.478 4,7 4,9  

2005 346.068 4,4 3,0  

2006 364.546 5,3 4,0  

2007 383.076 5,1 4,0  

2008 401.341 4,8 4,0  

2009 422.194 5,2 4,0  

2010 441.718 4,6 4,0  

2011 461.646 4,5 4,0  

2012 485.414 5,1 4,5  

2013 510.616 5,2 4,5  

2014 534.181 4,6 4,5  

2015 558.197 4,5 4,5  

2016 583.871 4,6 4,5  

Valores médios anuais  

Período TWh/ano 
∆∆∆∆ % 

ao ano 

∆∆∆∆ % 

ao ano 

Elasticidade 

renda 

2004-2009 18.143 5,0 3,8 1,305 

2005-2010 19.130 5,0 4,0 1,250 

2006-2011 19.420 4,8 4,0 1,209 

2011-2016 24.445 4,8 4,5 1,069 

Tabela 38.  
Brasil. Projeção do Consumo de Energia Elétrica 
/1 Valores incluem autoprodução transportada, excluem autoprodução clássica. 
/2 Conforme cenário macroeconômico de referência elaborado pela EPE. 
/3 Valores realizados 

 

Na Tabela 39 é composto o consumo global do país, incluindo as parcelas de autoprodução. 
São também explicitadas as parcelas de pequena geração e da demanda dos sistemas 
isolados10 permitindo fazer uma idéia da solicitação do sistema interligado em 2010 e 2015. 

                                                 

10 Nesta contabilização simples, não se considera a possibilidade de interligação de mercados hoje isolados. Essa 

questão será objeto dos estudos de expansão da oferta. A demanda dos sistema isolados estarão segregadas nos 

estudos de projeção da demanda a partir das classes de consumo. 
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 TWh Observações 

 2010 2015  

Consumo do Sistema Elétrico 441.718 558.197 A 

Autoprodução Clássica 34.437 45.804 B 

Pequena Geração 10.320 10.320 C 

Sistemas Isolados 9.590 12.929 D 

Consumo do Sistema Interligado 421.808 534.948 E = A – C – D  

Consumo Total no País 476.155 604.001 F = A + B 

Tabela 39.  
Brasil. Consumo de energia elétrica – 2010 e 2015. 
Observação: os valores de autoprodução e do consumo nos sistemas isolados foram projetados pela EPE 

 

Projeção da Carga de Energia 

Em primeiro lugar, é preciso frisar que a projeção da carga de energia que aqui se 
apresenta, associada à trajetória econômica de referência, refere-se somente à carga do 
Sistema Interligado Nacional – SIN, cuja operação é coordenada pelo ONS. 

Aplicando o mesmo tipo de abordagem metodológica utilizada na projeção do consumo, 
dentro da modelagem top-down da projeção, a carga atinge 77.699 MWmédio no ano 
horizonte (2016). Em 2010, ano de especial interesse em razão dos leilões de energia nova, 
dedicados à expansão da oferta no novo arranjo institucional do setor elétrico, a carga 
atinge 58.426 MWmédio. Esses valores apontam uma taxa de crescimento médio de 4,8% 
ao ano entre 2005 e 2016 (Tabela 40). 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica  2005-2015 100 

 

Carga de Energia /1 Consumo /2 Perdas 
Ano 

MWmédio ∆∆∆∆ % GWh MWmédio % da carga 

2004 /3 44.316 4,6 324.781 36.974 16,6 

2005 46.341 4,6 338.890 38.686 16,5 

2006 48.599 4,9 356.715 40.721 16,2 

2007 50.936 4,8 374.499 42.751 16,1 

2008 53.352 4,7 392.040 44.753 16,1 

2009 55.849 4,7 412.127 47.046 15,8 

2010 58.426 4,6 430.844 49.183 15,8 

2011 61.085 4,6 449.880 51.356 15,9 

2012 64.167 5,0 472.691 53.960 15,9 

2013 67.367 5,0 496.852 56.718 15,8 

2014 70.688 4,9 519.339 59.285 16,1 

2015 74.132 4,9 542.209 61.896 16,5 

2016 77.699 4,8 566.649 64.686 16,7 

Tabela 40.  
Sistema Interligado Nacional. Consumo, Carga e Perdas 
/1 Valores incluem a pequena geração ou geração distribuída não despachada pelo ONS. 
/2 Valores excluem sistemas isolados. 
/3 Valores realizados. 

 

Contudo, a análise das perdas revela alteração na dinâmica de sua evolução ao final do 
horizonte de análise, mais especificamente nos últimos três anos. Entre 2005 e 2013, a 
evolução das perdas mostra uma tendência declinante, como é mesmo esperado, partindo 
de 16,5% para 15,8%. Nos últimos três anos, entretanto, o percentual de perdas se eleva 
para 16,1%, 16,5% e 16,7%, respectivamente. 

Não há razões objetivas que possam ser trazidas para explicar esse resultado. 
Provavelmente, esses resultados estão associados à própria imprecisão do método. Assim, 
procedeu-se a um ajuste no índice de perdas nesses anos. Esse ajuste se fez no sentido de 
manter a dinâmica de evolução das perdas no período. Os índices de perdas assim ajustados 
foram: 

 

Ano 2014 2015 2016 

Índice de perdas (% da carga) 15,7 15,6 15,5 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica 2005-2015  101 

Graficamente, o ajuste promovido pode ser visualizado na Figura 21. 

Uma vez realizado este ajuste, o processo prevê um ajuste iterativo e abrem-se duas 
opções, a saber: 

• ajustar a carga, mantida a projeção do consumo; 

• ajustar o consumo, mantida a projeção da carga; 

O ajuste na carga produz perturbação na dinâmica de evolução. Com efeito, os acréscimos 
anuais da carga, que seguem uma trajetória crescente, aderente ao comportamento 
histórico e ao cenário macroeconômico considerado, sofreriam redução nesses anos. O 
ajuste no consumo, por outro lado, não oferece nenhuma alteração que não encontre 
respaldo no modelo conceitual. Assim, optou-se por ajustar os três últimos anos da projeção 
de consumo, de forma a considerar os índices de perdas revistos. 

A Tabela 41 resume os valores obtidos para os anos em questão. A Figura 22 e a Tabela 42 
apresentam, respectivamente, os acréscimos anuais da carga em todo o horizonte de estudo 
e as correspondentes médias em períodos selecionados. 
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Carga de Energia /1 Consumo /2 Perdas 
Ano 

MWmédio ∆∆∆∆ % GWh MWmédio % da carga 

2014 /3 70.688 4,9 522.008 59.590 15,7 

2015 /3 74.132 4,9 548.090 62.567 15,6 

2016 /3 77.699 4,8 575.144 65.656 15,5 

Tabela 41.  
Sistema Interligado Nacional. Consumo, Carga e Perdas Ajustados. 
/1 Valores incluem a pequena geração ou geração distribuída não despachada pelo ONS.  
/2 Valores excluem sistemas isolados.  
/4 Valores do consumo revisados a partir do ajuste das perdas. 
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Período MWmédio/ano Variação (% ao ano) 

2004-2009 2.307 4,7 

2005-2010 2.417 4,7 

2006-2011 2.497 4,7 

2011-2016 3.323 4,9 

Tabela 42.  
Sistema Interligado Nacional. 
Acréscimos Médios da Carga de Energia em Períodos Selecionados 

 

Os acréscimos anuais da carga do SIN apresentam tendência crescente e bastante regular. A 
aparente irregularidade em 2012 – crescimento maior que a média dos anos anteriores – 
reflete o aumento no ritmo do crescimento econômico do país, de acordo com o cenário 
macroeconômico considerado. Isto é função da própria metodologia simplificada adotada. 
Tal metodologia não capta, por exemplo, a entrada em operação de grandes cargas 
industriais, que podem resultar em saltos na série em determinados anos.  

A Tabela 43 apresenta os resultados finais da projeção, ano a ano, do consumo para o Brasil 
e da carga de energia para o Sistema Interligado Nacional, obtidos utilizando-se a 
metodologia top-down.  

 
Consumo (GWh) Carga – SIN (MWmédio) 

Ano 
Brasil ∆∆∆∆% SIN /1 ∆∆∆∆% 

Sistemas 
Isolados 

∆∆∆∆% MWmédio ∆∆∆∆% % Perdas 

2004 /2 331.478 4,7 324.781 4,7 6.697 6,8 44.316 4,6 16,6 

2005 346.068 4,4 338.890 4,3 7.178 7,2 46.341 4,6 16,5 

2006 364.546 5,3 356.715 5,3 7.831 9,1 48.599 4,9 16,2 

2007 383.076 5,1 374.499 5,0 8.577 9,5 50.936 4,8 16,1 

2008 401.341 4,8 392.040 4,7 9.301 8,4 53.352 4,7 16,1 

2009 422.194 5,2 412.127 5,1 10.067 8,2 55.849 4,7 15,8 

2010 441.718 4,6 430.844 4,5 10.874 8,0 58.426 4,6 15,8 

2011 461.646 4,5 449.880 4,4 11.766 8,2 61.085 4,6 15,9 

2012 485.414 5,1 472.691 5,1 12.723 8,1 64.167 5,0 15,9 

2013 510.616 5,2 496.852 5,1 13.764 8,2 67.367 5,0 15,8 

2014 536.850 5,1 522.008 5,1 14.842 7,8 70.688 4,9 15,7 

2015 564.078 5,1 548.090 5,0 15.988 7,7 74.132 4,9 15,6 

2016 592.366 5,0 575.144 4,9 17.222 7,7 77.699 4,8 15,5 
Tabela 43.  
Brasil e Sistema Interligado Nacional.  
Consumo (GWh) e Carga de Energia (MWmédio) 
/1 SIN: Sistema Interligado Nacional 
/2 Valores realizados 
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Metodologia top-down desagregada 
Nesta segunda abordagem metodológica trabalha-se com certo nível de desagregação do 
mercado de energia elétrica, por classe de consumo e por região, partindo-se da análise de 
parâmetros e características específicas de certos grupos relativamente homogêneos de 
consumidores. 

Dada a forte inter-relação entre o consumo de energia elétrica e o desempenho da 
economia, o ponto de partida dos estudos de mercado de energia elétrica é a construção de 
cenários macroeconômicos e a quantificação de correspondentes trajetórias de crescimento 
da economia, que servem de base para a elaboração das projeções do mercado de energia 
elétrica associadas a tais trajetórias (ver Capítulo 2). 

Outra variável cuja evolução também é fundamental na determinação das projeções do 
mercado de energia elétrica é a população. No entanto, a incerteza associada à evolução 
futura desta variável é certamente muito inferior, por exemplo, à incerteza relativa à 
evolução da economia. Por esse motivo, é habitual considerar-se, como premissa para a 
elaboração das projeções do mercado de energia elétrica, um único cenário de evolução da 
população. 

A influência do PIB e da população no consumo de energia elétrica e a inter-relação das 
variáveis na elaboração das projeções do mercado estão esquematizadas na Figura 23, onde 
PIB = Produto Interno Bruto, Pop = População, CPC = Consumo médio por consumidor 
residencial, CI_Trad = Consumo industrial tradicional, CC/POP = Consumo comercial per 
capita, CO/POP = Consumo per capita de outras classes, NCR = Número de consumidores 
residenciais, CR = Consumo residencial, CC = Consumo comercial e CO = Consumo de 
outras classes. 
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FIGURA 1. 
METODOLOGIA DE PROJEÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Figura 23. 
Metodologia de Projeção do Consumo de Energia Elétrica 
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A partir da evolução do PIB e da população, analisaram-se as elasticidades-renda de 
algumas variáveis essenciais na composição do consumo de energia elétrica, quais sejam: o 
consumo médio residencial, o consumo industrial tradicional, o consumo comercial per capita 
e o consumo per capita do agregado das outras classes.  

O comportamento histórico dessas elasticidades, tanto em relação ao PIB quanto ao PIB per 
capita, é extremamente irregular quando calculado pontualmente, ano a ano, apresentando 
grande volatilidade. No entanto, esse comportamento torna-se mais regular quando se 
considera valores médios, em determinados períodos. Para suavizar as curvas da 
elasticidade, em relação ao PIB, do consumo médio residencial, do consumo industrial 
tradicional, do consumo comercial per capita e do consumo das outras classes per capita, 
visando captar uma tendência desses parâmetros, considerou-se médias móveis das taxas 
de crescimento de cada uma dessas variáveis e do PIB, para períodos de 6 anos,  e as 
correspondentes elasticidades. Em seguida, ajustaram-se curvas do tipo: 

Elasticidade = a + b x (1/∆∆∆∆% PIB) [a>0 e b>0] 

constatando-se um grau de aderência bastante razoável, sinalizando valores mais altos das 
elasticidades para baixos crescimentos do PIB e elasticidades menores para taxas de 
crescimento da economia mais elevadas. 

Além disso, é natural que, em função da evolução da eficiência tecnológica dos 
equipamentos e do uso mais racional da energia por parte dos agentes de consumo, a 
elasticidade também apresente alguma redução ao longo do tempo, para iguais crescimentos 
da economia. Como os coeficientes estimados das regressões (a e b) são variáveis 
aleatórias, com média e desvio padrão calculado, utilizou-se coeficientes a e b decrescentes 
ao longo do tempo, selecionados dentro de intervalos a 95% de confiança, do tipo [média ± 
2 x desvio padrão], isto é, considerou-se uma família, decrescente no tempo, de curvas de 
elasticidade em função da taxa de crescimento do PIB. A Figura 24 ilustra o caso da 
elasticidade-renda do consumo médio residencial. 

Utilizaram-se as elasticidades, calculadas através das curvas do tipo indicado, para projetar 
as variáveis: consumo médio por consumidor residencial, consumo industrial tradicional, 
consumo comercial per capita e consumo das outras classes per capita. 

Consumo Residencial 

A metodologia utilizada para a projeção do mercado residencial de energia elétrica consistiu 
em projetar separadamente o número de consumidores residenciais e o consumo por 
consumidor residencial. As premissas para a previsão do consumo residencial de energia 
elétrica compreendem, entre outros, dois parâmetros básicos: 

NCR/POP: relação entre o número de consumidores residenciais e a população 

CPC : consumo médio por consumidor residencial 
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O parâmetro NCR/POP indica a relação entre o número de consumidores residenciais e a 
população de determinada área geográfica. Com a análise da evolução desse parâmetro, 
cujo comportamento apresenta características que favorecem a aplicação de modelo de 
previsão baseado em séries temporais, busca-se prever o número de consumidores 
residenciais. Assim, com a utilização desse parâmetro, a projeção do número de 
consumidores residenciais fica basicamente dependente do cenário de população 
considerado. No caso de se dispor apenas de um cenário para o crescimento da população, a 
diferença entre as projeções do consumo residencial, correspondentes a diferentes 
trajetórias econômicas, será função, basicamente, da variação do consumo médio por 
consumidor residencial (CPC) entre essas trajetórias, fruto de sua correlação com a renda 
e/ou com a renda per capita. 

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 (Hab/Dom). 

Essa propriedade do indicador NCP/POP pode ser verificada pela seguinte identidade: 

NCR/POP = (NCR/Dom) * (Dom/Hab) = TA * (Hab/Dom)-1 

Figura 3. 
Elasticidade – PIB do Consumo por Consumidor Residencial 
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Figura 24.  
Elasticidade-renda do Consumo por Consumidor Residencial 
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Para estabelecer as premissas relativas ao consumo médio por consumidor residencial, 
pesquisou-se a correlação desta variável com a renda, e a renda per capita, e sua evolução 
temporal. 

Essa análise trouxe as seguintes observações: 

• Até o racionamento, mesmo nos períodos em que a renda per capita se manteve 
praticamente estacionada, houve um aumento constante e consistente do consumo 
por consumidor; 

• Estima-se que esse efeito seja devido à penetração crescente de eletrodomésticos 
nas residências, especialmente em momentos de melhoria, ainda que transitória, na 
distribuição da renda, do que são evidências os períodos que se seguiram ao Plano 
Cruzado e ao Plano Real; 

• Com o racionamento e o aumento da tarifa, novos hábitos foram introduzidos no 
sentido de maior racionalização no uso da energia, havendo indícios de que o 
consumidor tenha-se capacitado a administrar seus gastos com eletricidade; 

� Até o racionamento, o aumento do consumo médio por consumidor se fazia à razão 
de 7 kWh/mês, a cada cinco anos; a partir de 2002, quando voltou a crescer o 
consumo por consumidor, essa taxa reduziu-se para cerca de 2 kWh/mês. 

O número de consumidores residenciais foi projetado em função da evolução futura da 
população (ver o relatório da EPE intitulado “Estudo das Premissas Básicas para as Projeções 
do Mercado de Energia Elétrica”) e da relação entre esse número de consumidores e a 
população (NCR/POP), relação esta que, conforme se mencionou, envolve implicitamente a 
“taxa de atendimento” e o parâmetro “número de habitantes por domicílio”.  

Considera-se que os parâmetros TA = NCR/Dom e Hab/Dom, o primeiro crescente e o 
segundo decrescente no tempo, tendem a níveis de saturação, em torno de 100% e 3,0, 
respectivamente. Conseqüentemente, o indicador NCR/POP tenderá a saturar em torno de 
33 a 34%. Em um país como o Brasil, de dimensões continentais e grandes disparidades 
regionais, os valores de NCR/POP, da taxa de atendimento e do número de habitantes por 
domicílio, são muito variáveis de região para região. Os valores atuais de NCR/POP, para as 
diferentes regiões do país, oscilam entre cerca de 17% (Norte) e quase 30% (Sudeste). 

Historicamente observa-se, em todos os subsistemas elétricos do país, uma forte tendência 
de evolução linear no tempo da relação NCR/POP, conforme pode ser visto na Figura 25. 
Assim, projetou-se essa relação, extrapolando sua tendência histórica linear, porém, em 
alguns casos, com certo amortecimento devido à tendência a saturação, traduzida por uma 
aproximação linear de menor declive do que o da reta ajustada aos valores históricos. A 
projeção do número de consumidores residenciais resultou do produto das projeções dessa 
relação e da população. 

O consumo por consumidor residencial foi projetado, de forma consistente com a trajetória 
econômica considerada, através da sua elasticidade em relação ao PIB, utilizando as curvas 
de elasticidade estimadas, conforme indicado anteriormente, neste item. 
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A partir das projeções do consumo médio por consumidor residencial e do número de 
consumidores residenciais, pelo produto dessas variáveis, obtém-se a projeção do consumo 
residencial de energia elétrica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo Industrial 

As premissas para a previsão do consumo industrial de energia elétrica baseiam-se no 
cenário macroeconômico, sintetizado na taxa de crescimento do Produto Interno Bruto – 
PIB, e ainda: 

• Na elasticidade do consumo industrial de energia elétrica em relação ao PIB; 

• No parâmetro intensidade elétrica da indústria, grandeza pela qual se estima o 
conteúdo de energia elétrica por unidade do produto industrial, expresso em kWh por 
unidade monetária do PIB industrial; 

• Em tratamento específico conferido aos grandes consumidores industriais de energia 
elétrica, em especial os setores de alumínio, siderurgia, ferroligas, papel e celulose, 
soda-cloro, química e petroquímica, cimento, cobre e pelotização do minério de ferro 
(esses setores, tomados em conjunto, explicam cerca de 44% do consumo industrial 
de energia elétrica no país, respondendo por cerca de 22% de toda a eletricidade 
consumida no Brasil); 

• Em cenários para cogeração e autoprodução e hipóteses para a conservação de 
energia elétrica. 

As principais premissas básicas utilizadas na projeção do consumo industrial de energia 
elétrica estão descritas no relatório da EPE intitulado “Estudo das Premissas Básicas para as 
Projeções do Mercado de Energia Elétrica”. 

Figura 25.  
Evolução da relação NCR/POP por Subsistema 
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A intensidade elétrica da indústria (kWh consumido na indústria, por unidade monetária do 
PIB industrial) é um importante parâmetro relativo à configuração do parque industrial de 
cada região, do ponto de vista do consumo de energia elétrica. Tal indicador tende a 
apresentar uma evolução rapidamente crescente na fase de forte industrialização das 
economias, passando posteriormente a apresentar um certo amortecimento no ritmo de 
crescimento, em função da incorporação de aumentos da produtividade da indústria com 
relação ao insumo energia elétrica. 

No bojo da discussão de ganhos de produtividade na indústria insere-se a questão da 
conservação da energia e da substituição da eletricidade por outros energéticos. Em 
especial, a conservação recebeu grande impulso no período do racionamento. De forma 
massificada foram introduzidos programas e ações voltados para a economia da energia na 
indústria. Nesse sentido, o cenário de conservação de energia tende a ser impulsionado, 
relativamente à sua tendência histórica. 

Também ganha importância a autoprodução, seja por meio de projetos clássicos de 
produção de energia elétrica, notadamente pela participação de grandes consumidores em 
projetos de investimento para a expansão do parque gerador, seja por meio de projetos de 
cogeração, com o aumento da eficiência energética no processo produtivo da indústria. 
Nesse particular, algumas indústrias têm encontrado grandes oportunidades, como é o caso 
do segmento de papel e celulose, o de siderurgia e o de petroquímica. 

Além desses aspectos técnicos, elementos regulatórios que oferecem condições favoráveis à 
autoprodução têm contribuído, também, para confirmar essa tendência. Acrescente-se a 
esse quadro, a tendência de aumento das tarifas e políticas de incentivo ao uso do gás 
natural como energético na cadeia industrial e tem-se um cenário bastante favorável ao 
aumento da autoprodução e da cogeração na indústria. 

Esses fatores são indicativos de ganhos de produtividade da indústria com relação ao insumo 
eletricidade e reforçam o entendimento de que a intensidade elétrica da indústria, em uma 
visão em perspectiva, deve admitir certo amortecimento com relação ao seu ritmo de 
crescimento. 

A projeção do consumo industrial de energia elétrica foi elaborada desagregando-se o 
consumo da classe em dois conjuntos: grandes consumidores de energia e indústria 
tradicional. A cada um desses conjuntos foi dado um tratamento diferenciado.  

A projeção do consumo dos grandes consumidores industriais 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. 

Por sua vez, a projeção do consumo industrial tradicional foi realizada com base na premissa 
de que esta parcela do consumo varia, ao longo do tempo, de acordo com o comportamento 
agregado da economia nacional, traduzindo-se essa relação através da elasticidade do 
consumo relativamente ao PIB. Dessa forma, um outro parâmetro básico de projeção é a 
elasticidade – PIB do consumo industrial tradicional. 
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Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica 

A projeção do consumo de energia elétrica dos grandes consumidores industriais levou em 
conta as séries históricas e as perspectivas de evolução dos seguintes setores: alumínio, 
siderurgia, ferroligas, soda-cloro, papel e pastas, petroquímica, cimento, cobre e pelotização.  

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 - renda, que é 
um parâmetro exógeno da projeção, geralmente estimado com base na observação da 
evolução histórica. Os níveis de importação e exportação foram estabelecidos através de 
outros dois parâmetros, também exógenos, a saber: a relação Exportação/Produção (%) e a 
relação Importação/Demanda Interna (%). Já que esta última relação determina a 
importação a partir da demanda interna, a produção física resulta da seguinte relação: 

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

Com base na produção física e nos consumos específicos de energia elétrica desses setores 
(kWh por tonelada), projeta-se o respectivo consumo total de energia elétrica, conforme 
representado esquematicamente na Figura 26. 

Os parâmetros elasticidade - renda da demanda interna, Exportação/Produção (%) e 
Importação/Demanda Interna (%), são projetados com base em seu comportamento 
histórico e análise do comportamento do mercado interno e externo, bem como em 
informações das próprias indústrias e respectivas associações de classe. 

As principais premissas relativas aos grandes consumidores industriais de energia elétrica, 
englobando as perspectivas de expansão da capacidade instalada, os níveis de produção 
para atendimento da demanda interna e das exportações, bem como os níveis de 
autoprodução de energia, estão descritas no relatório da EPE intitulado “Estudos das 
Premissas Básicas para as Projeções do Mercado de Energia Elétrica”. 

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, baseando-se em aspectos de suprimento das principais matérias primas, aspectos de 
logística em relação ao mercado nacional e internacional, etc. 

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.  
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Para alguns setores industriais, consideram-se diferentes consumos específicos dependendo 
da região. Foram feitas hipóteses de evolução dos valores históricos 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. É, por exemplo, o caso do 
alumínio em que as plantas do Pará (Albrás) e do Maranhão (Alumar) apresentam uma 
eficiência maior (menor consumo específico) do que as plantas da região Sudeste. Também 
é o caso do setor de ferroligas, cujo consumo específico é muito variável em função dos 
tipos de ferroligas produzidos, e do setor de soda-cloro, cujo consumo específico depende do 
processo de produção utilizado. 

Cabe ressaltar, pelo seu porte, que nas premissas de expansão dos grandes consumidores, 
para a trajetória de referência, foi considerada a entrada de uma carga de alumínio no 
estado do Pará, em 2012/2013, que corresponderá a um consumo anual de cerca de 6.400 
GWh, e que, em princípio, estará condicionada à entrada em operação de alguma usina 
hidrelétrica de porte na região. Admitiu-se, neste trabalho, que a oferta será proporcionada 
pela adição de um conjunto de usinas hidrelétricas, na região, com entrada em operação a 
partir do ano de 2012. 

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 

Figura 26.  
Metodologia de Projeção do Consumo Industrial 
Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica 
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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, 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 considerada, para efeito de abatimento do consumo industrial 
total de energia elétrica, inclui apenas a chamada autoprodução clássica. 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 
utilizam para o auto-suprimento a rede elétrica de concessionários de 
transmissão/distribuição (exemplo: cogeração). Conseqüentemente, não se subtrai, do 
consumo de energia elétrica dos grandes 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 clássica 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. 

Conseqüentemente, para projetar aquela parcela do consumo relativa aos grandes 
consumidores industriais cujo suprimento será solicitado do Sistema Elétrico, é necessário 
estimar a autoprodução clássica relativa a esses grandes consumidores. Dessa forma, foram 
feitas algumas hipóteses e formuladas premissas de autoprodução clássica para esses 
consumidores industriais (ver EPE “Estudos das Premissas Básicas para as Projeções do 
Mercado de Energia Elétrica”).  
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Consumo Industrial Tradicional 

O consumo industrial denominado tradicional foi projetado através da sua elasticidade em 
relação ao PIB. O tratamento dado ao consumo industrial tradicional foi em tudo semelhante 
àquele adotado para o consumo médio residencial, utilizando-se curvas da elasticidade do 
consumo industrial tradicional em relação ao PIB. 

A partir da projeção do consumo dos grandes consumidores industriais e do consumo 
industrial tradicional, por adição das duas parcelas, obtém-se o consumo industrial total. Este 
consumo, do qual se supõe já subtraída a autoprodução clássica, é a parcela do consumo 
industrial a ser atendida pelo Sistema Elétrico. 

Consumo Comercial 

O consumo comercial (CC) foi projetado a partir da equação CC = (CC/POP) x POP, onde 
POP representa a população e CC/POP é o consumo comercial per capita, que varia bastante 
com as características de cada região. Em 2004, o consumo comercial per capita nos 
Subsistemas Interligados Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul foi de, 
respectivamente, 118, 146, 357 e 312 kWh/hab/ano. A evolução do consumo comercial per 
capita, nas regiões correspondentes aos Subsistemas Elétricos Interligados e no Brasil, é 
apresentada na Figura 27. 

 

Figura 27.  
Evolução do Consumo Comercial per Capita (kWh/hab/ano) 
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Figura 28.  
Evolução do Consumo per Capita de Outras Classes (kWh/hab/ano) 

O consumo comercial per capita foi projetado através da sua elasticidade em relação ao PIB, 
utilizando-se curvas da elasticidade do consumo comercial per capita em relação ao PIB. 

A partir da projeção do consumo comercial per capita e da projeção da população, pelo 
produto dessas variáveis, obtém-se a projeção do consumo comercial de energia elétrica. 

A fim de aferir as projeções do consumo comercial, obtidas dessa forma, analisou-se 
também a evolução das relações CC/CR e CC/CT (onde CC = consumo comercial,              
CR = consumo residencial e CT = consumo total de energia elétrica), constatando-se a 
coerência da evolução desses indicadores ao confrontá-la com seu comportamento histórico. 

Consumo de Outras Classes 

O conjunto das outras classes de consumo engloba as classes: rural, serviço público, poderes 
públicos, iluminação pública e consumo próprio das concessionárias. Para projetar o 
consumo de energia elétrica das outras classes (CO) utilizou-se uma abordagem semelhante 
àquela considerada para a classe comercial. Assim, ele foi projetado a partir da equação     
CO = (CO/POP) x POP, onde POP representa a população e CO/POP é o consumo per capita 
do agregado das outras classes, que também varia bastante com as características de cada 
região.  

Em 2004, o consumo per capita das outras classes, nos Subsistemas Interligados Norte, 
Nordeste, Sudeste e Sul, foi de, respectivamente, 128, 186, 286 e 359 kWh/hab/ano. Este 
consumo é muito elevado na região Sul, em grande parte em função da irrigação (levantes 
hidráulicos). A evolução do consumo per capita das outras classes, nas regiões 
correspondentes aos subsistemas elétricos interligados e no Brasil, é apresentada na Figura 
28. 
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O consumo per capita das outras classes foi projetado através da sua elasticidade em 
relação ao PIB, utilizando-se curvas da elasticidade desse consumo per capita em relação ao 
PIB, analogamente ao caso do consumo por consumidor residencial, do consumo industrial 
tradicional e do consumo comercial per capita. 

A partir da projeção do consumo per capita das outras classes e da projeção da população, 
pelo produto dessas variáveis, obtém-se a projeção do consumo de energia elétrica do 
agregado das outras classes de consumo. 

A fim de aferir as projeções do consumo de energia elétrica do conjunto das outras classes 
de consumo, analisou-se também a evolução das relações CO/CR e CO/CT (onde CO = 
consumo das outras classes de consumo, CR = consumo residencial e CT = consumo total 
de energia elétrica), constatando-se a consistência da evolução desses indicadores ao 
confrontá-la com seu comportamento histórico. 

Carga de Energia e de Demanda 

A carga de energia é definida como o requisito total de energia a ser atendido pelo sistema 
elétrico – geração, transmissão e distribuição. Assim, a carga é uma medida, por assim dizer, 
composta pelo lado da oferta, correspondendo à energia total que tem que ser produzida 
nas usinas geradoras a fim de atender a demanda dos consumidores finais, após todas as 
perdas ocorridas ao longo da rede de transmissão/distribuição. De outro lado, o consumo de 
energia é a demanda diretamente aferida junto aos consumidores. A diferença entre a carga 
e o consumo é, genericamente, chamada de perdas. Compreende, de fato, as perdas 
elétricas, ou perdas técnicas e, eventualmente, erros e omissões. Mas, além disso, como a 
base de aferição do consumo, especialmente na baixa tensão, é o faturamento das 
distribuidoras, a diferença entre carga e consumo inclui também perdas comerciais – furto – 
e diferenças no faturamento. 

Normalmente, as perdas são expressas como percentual da carga, compondo o que se 
convencionou chamar de índice de perdas. Considerando o exposto, esse índice pode se 
revelar relativamente elevado. Nos últimos anos, em razão de alterações na comercialização 
da energia, com o surgimento de comercializadores e outros agentes vendedores que não 
somente os distribuidores, novas diferenças podem ter sido agregadas. De fato, o índice de 
perdas nos últimos anos tem se mostrado mesmo superior aos registros do histórico recente. 
Com a estabilização das regras de comercialização, espera-se que novas alterações deste 
tipo não ocorram e que, então, a evolução do índice possa seguir uma trajetória normal, 
historicamente de tendência decrescente. 

A carga de energia anual é calculada, a partir do consumo, pela seguinte relação: 

Carga de Energia = Consumo/(1-Índice de Perdas) 

Dessa forma, a projeção da carga de energia é obtida a partir da projeção do consumo de 
energia elétrica e das premissas utilizadas sobre a evolução do índice de perdas. 

Assim como a carga de energia é o requisito de geração média para atender o consumo 
final, ao longo de determinado período de tempo (dia, mês, ano, etc.), a carga de demanda 
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Figura 29.  
Curva de Carga Horária (em P.U. da Demanda Máxima)  
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corresponde ao requisito de geração “instantânea” para atendimento do consumo final em 
um dado instante. 

Por vezes, consideram-se variações do conceito da carga de demanda instantânea, tais como 
a demanda integralizada em uma hora ou a demanda integralizada em 15 minutos, que, 
para certos estudos, constituem proxis adequadas da demanda instantânea. 

A curva de carga de um sistema elétrico, em determinado período de tempo, constituída pela 
evolução da demanda instantânea ao longo do tempo, pode apresentar configurações muito 
distintas para diferentes sistemas e distintos períodos. Um parâmetro básico característico 
dessa curva de carga é o chamado fator de carga, geralmente expresso em termos 
percentuais, que corresponde à relação entre a carga média (carga de energia) e a carga 
máxima (demanda máxima instantânea) no período considerado (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nossos estudos, considerou-se, para a carga de demanda, o conceito de demanda 
integralizada em uma hora e o correspondente fator de carga, para o qual foram admitidas 
certas premissas de evolução. Dessa forma, as projeções da carga de demanda, entendida 
como demanda integralizada em uma hora, foram obtidas dividindo-se a carga de energia 
projetada pelo fator de carga. 
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Adotou-se para valores dos fatores de carga, por subsistema, no horizonte de projeção, os 
valores verificados no ano de 2004. O motivo dessa escolha é que, embora o fator de carga 
seja um indicador que, historicamente, não varia muito ao longo de períodos de tempo da 
ordem dos dez anos, de fato nos últimos anos ocorreu um incremento significativo desse 
indicador, com modulação da curva de carga do sistema, em função do próprio 
racionamento e dos aumentos tarifários ocorridos, sobrecarregando principalmente as tarifas 
no horário de ponta do sistema. Acredita-se que a modulação da carga do sistema elétrico, 
devida a esses efeitos, já se estabilizou, levando o fator de carga a acomodar-se em um 
novo patamar, que não deverá sofrer sensíveis alterações nos próximos anos. 

A carga de demanda é projetada por subsistema interligado e, em seguida, para calcular a 
carga de demanda dos sistemas interligados Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste, 
bem como do Sistema Interligado Nacional, a partir da carga dos subsistemas Norte, 
Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul, utilizam-se fatores de diversidade entre esses 
subsistemas, estimados com base em dados históricos, fatores esses representativos da não 
simultaneidade da ponta (demanda máxima) dos diferentes subsistemas. 

As projeções do consumo de energia elétrica para o Brasil, associadas à trajetória econômica 
de referência, obtidas a partir das duas metodologias descritas neste capítulo (top-down e 
top-down desagregada) são bastante aderentes ao longo do período 2005-2015, conforme 
pode ser observado na Tabela 44. A projeção elaborada com base na metodologia top-down 
desagregada é apresentada detalhadamente no Capítulo 5. 

Para os estudos do Plano Decenal de Expansão, adotou-se a projeção de mercado elaborada 
com base na metodologia top-down desagregada, já que, além de fornecer resultados 
desagregados por classe de consumo e por subsistema elétrico, tal metodologia permite 
incorporar explicitamente a entrada de novas cargas industriais de porte e/ou expansões 
significativas de cargas existentes. 

 
Projeção (GWh) Diferença 

GWh % Ano Top-Down 
(1) 

Top-Down 
desagregada 

(2) (2) – (1) [(2) – (1)]/(1) 

2005 346.068 346.068 0 0,0 

2006 364.546 363.901 -645 -0,2 

2007 383.076 383.809 733 0,2 

2008 401.341 404.190 2.849 0,7 

2009 422.194 423.800 1.606 0,4 

2010 441.718 443.530 1.812 0,4 

2011 461.646 465.214 3.568 0,8 

2012 485.414 490.535 5.121 1,1 

2013 510.616 516.432 5.816 1,1 

2014 536.850 540.976 4.125 0,8 

2015 564.078 566.819 2.740 0,5 
Tabela 44.  
Brasil – Consumo de Energia Elétrica (GWh).  
Comparação das Projeções Top-Down e Top-Down desagregada 
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CAPÍTULO 4 

RESUMO DAS PROJEÇÕES 

 

 

 

 

Neste capítulo apresenta-se um resumo dos resultados das projeções do mercado de energia 
elétrica relativos às três trajetórias da economia consideradas. Tais projeções foram obtidas 
com base na metodologia top-down desagregada, descrita no Capítulo 3. Dessa forma, 
obtiveram-se três projeções de mercado – referência, alto e baixo – correspondentes às 
trajetórias homônimas da economia. 

Ressalta-se que, nas projeções do consumo e carga apresentadas neste relatório, sempre 
que desagregadas por subsistema elétrico, considerou-se que o atual conjunto de Sistemas 
Isolados permaneceria isolado, isto é, as interligações previstas de sistemas isolados ao 
longo do horizonte decenal não estão incorporadas nas projeções do Sistema Interligado. 

Projeções do Consumo 
Na Tabela 45 apresenta-se um resumo das projeções do consumo de energia elétrica, 
entendido aqui como sendo o consumo total, incluindo autoprodução clássica e transportada, 
para efeito de comparação com a evolução do PIB. 

 
Trajetória 

Período 
Referência Alta Baixa 

Consumo (TWh) * 
2005 373,5 373,5 373,5 
2010 483,5 489,7 462,1 
2015 617,7 657,8 563,3 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 5,3 5,6 4,4 
2010-2015 5,0 6,1 4,0 
2005-2015 5,2 5,8 4,2 

Elasticidade-Renda 
2005-2010 1,32 1,24 1,45 
2010-2015 1,14 1,07 1,19 
2005-2015 1,23 1,14 1,31 

Tabela 45. 
Brasil – Consumo Total de Energia Elétrica (TWh) e Elasticidade-Renda 
* Inclui Autoprodução. 
Fonte: EPE. 
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As elasticidades-renda resultantes são maiores do que a unidade, porém menores do que as 
verificadas no histórico recente, refletindo um mercado mais maduro, fazendo uso mais 
racional da energia elétrica. Como se pode observar, os valores da elasticidade no segundo 
período são significativamente inferiores aos do primeiro, como resultado do progressivo 
incremento da conservação de energia e da eficiência elétrica da economia. Além disso, o 
valor da elasticidade é tanto menor quanto maior for o crescimento da economia: a maior 
elasticidade ocorre para a trajetória baixa e a menor para a trajetória alta. 

As Tabelas 46 e 47 mostram os resultados agregados das projeções do consumo de energia 
elétrica a ser atendido pelo Sistema Elétrico (isto é, excluída a autoprodução clássica), por 
classe e por subsistema elétrico, correspondentes às três trajetórias da economia: de 
referência, alta e baixa. 

 
Consumo (GWh) * Variação (% ao ano) 

Classe 
2005 2010 2015 2005/2010 2010/2015 

Trajetória de Referência 

Residencial 82.255 109.155 142.489 5,8 5,5 
Industrial 161.064 198.404 244.677 4,3 4,3 
Comercial 52.947 73.370 101.877 6,7 6,8 
Outras 49.803 62.601 77.776 4,7 4,4 
Total 346.068 443.530 566.819 5,1 5,0 

Trajetória Alta 

Residencial 82.255 110.625 150.652 6,1 6,4 
Industrial 161.064 201.164 261.611 4,5 5,4 
Comercial 52.947 74.754 110.471 7,1 8,1 
Outras 49.803 62.601 80.786 4,7 5,2 
Total 346.068 449.144 603.520 5,4 6,1 

Trajetória Baixa 

Residencial 82.255 104.314 130.474 4,9 4,6 
Industrial 161.064 191.385 226.771 3,5 3,5 
Comercial 52.947 68.214 88.416 5,2 5,3 
Outras 49.803 59.670 70.633 3,7 3,4 
Total 346.068 423.584 516.295 4,1 4,0 
Tabela 46. 
Brasil – Consumo de Energia Elétrica por Classe (GWh) 
*Não Inclui Autoprodução Clássica. 
Fonte: EPE. 

 

A Figura 30 mostra a evolução do consumo de energia elétrica, para as três trajetórias de 
crescimento econômico. Ressalta-se que o consumo considerado é o consumo de energia 
elétrica a ser atendido pelo Sistema Elétrico, excluída, portanto, a autoprodução clássica. 
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Consumo (GWh) * Variação (% ao ano) 

Subsistema 
2005 2010 2015 2005/2010 2010/2015 

Trajetória de Referência 
Isolado 7.178 10.874 15.988 8,7 8,0 
Norte 23.526 30.729 45.460 5,5 8,1 
Nordeste 47.541 61.222 78.118 5,2 5,0 
Sudeste/Centro-Oeste 209.059 266.841 335.072 5,0 4,7 
Sul 58.764 73.864 92.180 4,7 4,5 
Total 346.068 443.530 566.819 5,1 5,0 

Trajetória Alta 
Isolado 7.178 11.008 17.019 8,9 9,1 
Norte 23.526 30.922 48.770 5,6 9,5 
Nordeste 47.541 62.193 84.477 5,5 6,3 
Sudeste/Centro-Oeste 209.059 270.186 354.644 5,3 5,6 
Sul 58.764 74.835 98.611 5,0 5,7 
Total 346.068 449.144 603.520 5,4 6,1 

Trajetória Baixa 
Isolado 7.178 10.341 14.428 7,6 6,9 
Norte 23.526 30.005 43.256 5,0 7,6 
Nordeste 47.541 58.258 70.513 4,1 3,9 
Sudeste/Centro-Oeste 209.059 254.707 304.611 4,0 3,6 
Sul 58.764 70.273 83.486 3,6 3,5 
Total 346.068 423.584 516.295 4,1 4,0 
Tabela 47. 
Brasil – Consumo de Energia Elétrica por Subsistema (GWh) 
*Não Inclui Autoprodução Clássica. 
Fonte: EPE. 

 

O mercado de energia elétrica ficará, em 2010, cerca de 1,3% acima da trajetória de 
referência, no caso da trajetória alta, e 4,5% abaixo da trajetória de referência, no caso da 
trajetória baixa. Já, no ano de 2015, o mercado correspondente às trajetórias alta e baixa 
ficará, respectivamente, 6,5% acima e 8,9% abaixo do mercado de referência.  

Estes resultados revelam-se consistentes com as trajetórias macroeconômicas consideradas. 
De fato, na trajetória alta, o PIB fica em 2010 e 2015, respectivamente, 2,4% e 9,0% acima 
do PIB da trajetória de referência, enquanto que, na trajetória baixa, situa-se 4,7% e 9,2% 
abaixo do PIB de referência. Além disso, ressalta-se que as projeções do mercado relativo às 
trajetórias de referência e alta são quase coincidentes, ao longo do período 2005-2011, dado 
que os crescimentos da economia também são praticamente iguais nos dois casos: 4,0% 
a.a. e 4,5% a.a., respectivamente. 

Observa-se que o consumo total de energia elétrica cresce no período 2005-2015, a taxas 
médias anuais de 5,1%, 5,7% e 4,1%, respectivamente, nas trajetórias de referência, alta e 
baixa. 
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Para o consumo residencial projeta-se um crescimento médio de 5,6% ao ano, no período 
2005-2015, para a trajetória de referência, representando a retomada do crescimento da 
classe em seus patamares históricos. Estima-se que, nesse horizonte, sejam incorporados ao 
sistema, cerca de 1,5 milhões de novos consumidores residenciais em média por ano, sendo 
contemplados, neste total, os planos de governo relativos à meta de universalização do 
serviço público de energia elétrica. Com isso, o crescimento médio anual do número de 
consumidores residenciais, entre 2005 e 2015, seria de 2,7%.  

Na Figura 31 apresentam-se as projeções do consumo por consumidor residencial, que 
evolui de 142 kWh/mês em 2005, para 188 kWh/mês em 2015, na trajetória de referência.  
O consumo médio residencial, após atingir um máximo histórico de 179 kWh/mês em 1998, 
sofreu forte retração por conta do racionamento, situando-se ainda hoje em patamar muito 
baixo.  

Como conseqüência dos significativos aumentos tarifários ocorridos no período 1996-2004 e 
do próprio racionamento, o consumidor residencial incorporou medidas de racionalização do 
uso da energia elétrica, incluindo a aquisição de equipamentos mais eficientes, cujos efeitos 
deverão perdurar no comportamento futuro desta classe de consumidores. No que se refere 
aos incrementos das tarifas, segundo dados disponíveis no site da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, a tarifa média residencial de energia elétrica no Brasil saltou de R$ 
76,26/MWh em 1995 para R$ 106,63/MWh em 1996 e, a partir de 1997, cresceu a uma taxa 
média anual superior a 12%, atingindo o valor de R$ 270,49/MWh em 2004. 

Figura 30. 
Brasil –Trajetórias: Alta, Referência e Baixa 
Consumo de Energia Elétrica (GWh) 
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Deve-se ressaltar que os valores projetados do consumo médio por consumidor residencial 
ainda são muito baixos, quando confrontados com padrões internacionais, e que a sua 
evolução está diretamente ligada, entre outros fatores, à estabilização da economia. Além 
disso, a perspectiva de crescimento econômico pode trazer reflexos positivos na distribuição 
de renda, o que também funciona como elemento impulsionador do consumo residencial. Na 
trajetória de referência, o consumo médio residencial só recupera o valor máximo histórico, 
alcançado em 1998, no ano de 2013. 

Em termos da estrutura de composição do mercado por classe, ela tenderá a evoluir no 
sentido de ganhos de participação da classe residencial e, sobretudo, da comercial e perda 
das classes industrial e outras, como, aliás, já vem ocorrendo nos últimos anos. A Figura 32 
mostra a evolução dessa estrutura, no caso da trajetória de referência. 
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Figura 31. 
Brasil –Trajetórias: Alta, Referência e Baixa 
Consumo Médio por Consumidor Residencial (kWh/mês) 

Figura 32. 
Brasil – Trajetória de Referência 
Evolução da Estrutura do Consumo por Classe   2005-2015 
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Nas projeções apresentadas na Tabela 47 considerou-se que, no horizonte decenal, não 
haveria interligação de sistemas isolados ao Sistema Interligado Nacional, dado que não se 
conhece ainda, com precisão, as datas em que deverão ocorrer essas interligações. Os 
sistemas isolados de grande porte que deverão ser interligados são: o sistema de Manaus e 
localidades da margem esquerda do rio Amazonas mais o Amapá, interligados ao subsistema 
Norte; os sistemas isolados do Acre e Rondônia, interligados ao subsistema Sudeste/Centro-
Oeste. Estes sistemas correspondem atualmente a cerca de 85% do conjunto dos Sistemas 
Isolados. Ressalta-se que esses estados são hoje atendidos apenas por sistemas elétricos 
isolados. 

Além desses, ainda existem mais dois sistemas isolados de porte nos estados do Pará (Celpa 
- sistema isolado) e Mato Grosso (Cemat - sistema isolado), onde a maior parte dos estados 
já é interligada. Estes dois sistemas isolados deverão ser progressivamente incorporados aos 
sistemas interligados das respectivas concessionárias. 

A Tabela 48 apresenta a evolução da participação do consumo dos estados hoje 
completamente isolados, no consumo total de energia elétrica dos Sistemas Isolados. 

 

Estado 2005 2010 2015 
Rondônia 19,9 20,0 19,2 
Acre 6,3 6,2 6,1 
Amazonas 52,3 54,9 58,3 
Roraima 0,7 0,8 1,0 
Amapá 7,7 8,5 8,1 
Tabela 48. 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. 
Participação no Consumo de Energia Elétrica dos Sistemas Isolados (%) 
Fonte: EPE. 

 

Projeções da Carga de Energia - SIN 
A partir das projeções do consumo de energia elétrica, por subsistema interligado, e da 
premissa de que ocorrerá uma gradual redução do índice de perdas nos quatro subsistemas 
interligados, conforme dados apresentados na Tabela 49, foram elaboradas as projeções da 
carga de energia anual por subsistema, para as três trajetórias econômicas consideradas. 

 
Subsistemas Interligados 

Ano 
Norte Nordeste 

Sudeste/ 
Centro-Oeste 

Sul 
SIN 

2005 14,7 19,3 17,1 12,4 16,5 
2010 14,4 18,0 16,4 12,0 15,8 
2015 14,1 16,8 15,6 11,6 15,0 

Tabela 49. 
Sistema Interligado Nacional e Subsistemas Interligados 
Índice de Perdas (% da Carga de Energia) 
Fonte: EPE. 
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Na Tabela 50 apresentam-se as projeções da carga de energia, expressa em MWmédio, por 
subsistema interligado, para as três trajetórias. 

A Figura 33 mostra a evolução da carga de energia do Sistema Interligado Nacional, nas três 
trajetórias, para o período 2005-2015. Paralelamente ao consumo, a carga de energia situa-
se, para a trajetória alta, 1,3% e 6,5% acima da trajetória de referência, respectivamente 
nos anos de 2010 e 2015. No caso da trajetória baixa, a carga é, respectivamente, 4,5% e 
8,9% inferior à carga de referência. 

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. 

Os acréscimos anuais da carga de energia, para as três trajetórias, estão indicados na  
Figura 34. Além das diferenças decorrentes de postergação de entradas de cargas industriais 
nos cenários de crescimento mais baixo, observa-se ainda que, no período 2012-2015, o 
crescimento da economia na trajetória alta é 33% superior ao da trajetória de referência e o 
da trajetória baixa é 22% inferior, resultando em diferenças entre os acréscimos anuais de 
carga, para as trajetórias de referência e baixa, próximas a 1.000 MWmédios, nos últimos 
anos, e diferenças mesmo superiores a 1.000 MWmédios anuais entre os correspondentes 
acréscimos, quando se comparam as trajetórias de referência e alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46
.3

41 56
.0

03 67
.4

18

46
.3

41 58
.6

35 73
.9

98

46
.3

41 59
.3

78

78
.7

89

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2010 2015

B aixa R e fe rê ncia Alta

3.375

11.371

M W m édio

46
.3

41 56
.0

03 67
.4

18

46
.3

41 58
.6

35 73
.9

98

46
.3

41 59
.3

78

78
.7

89

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2010 2015

B aixa R e fe rê ncia Alta

3.375

11.371

M W m édio

Figura 33. 
Sistema Interligado Nacional – Trajetórias: Alta, Referência e Baixa 
Carga de Energia (MWmédio) 
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Carga de Energia (MWmédio) Variação (% ao ano) 

Subsistema 
2005 2010 2015 2005/2010 2010/2015 

Trajetória de Referência 

Norte 3.150 4.098 6.039 5,4 8,1 
Nordeste 6.725 8.526 10.712 4,9 4,7 
Sudeste/Centro-Oeste 28.812 36.433 45.346 4,8 4,5 
Sul 7.654 9.578 11.901 4,6 4,4 

SIN 46.341 58.635 73.998 4,8 4,8 

Trajetória Alta 

Norte 3.150 4.124 6.479 5,5 9,5 
Nordeste 6.725 8.661 11.584 5,2 6,0 
Sudeste/Centro-Oeste 28.812 36.889 47.995 5,1 5,4 
Sul 7.654 9.704 12.731 4,9 5,6 

SIN 46.341 59.378 78.789 5,1 5,8 

Trajetória Baixa 

Norte 3.150 4.002 5.746 4,9 7,5 
Nordeste 6.725 8.113 9.670 3,8 3,6 
Sudeste/Centro-Oeste 28.812 34.776 41.224 3,8 3,5 
Sul 7.654 9.113 10.778 3,6 3,4 

SIN 46.341 56.003 67.418 3,9 3,8 
Tabela 50. 
Sistema Interligado Nacional – SIN e Subsistemas  
Carga de Energia (MWmédio) 
Fonte: EPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. 
Sistema Interligado Nacional – Trajetórias: Alta, Referência e Baixa 
Acréscimos Anuais da Carga de Energia (MWmédio) 
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Projeções da Carga de Demanda – SIN 
Com base nas projeções da carga de energia e na hipótese de que os valores dos fatores de 
carga dos subsistemas interligados Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul, se 
manterão aproximadamente constantes e iguais aos respectivos valores no ano de 2004, ao 
longo do horizonte decenal, projeta-se a carga de demanda, para os quatro subsistemas, 
dividindo a carga de energia, expressa em MWmédio, pelo respectivo fator de carga. 

Para ressaltar que o conceito de demanda que está sendo utilizado é o da demanda 
integralizada em uma hora, é habitual representar a carga de demanda em MWh/h, embora, 
em termos de unidades físicas, isso seja dimensionalmente equivalente a MW. 

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 integralizada 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. 

A título de exemplo, pode-se dizer que a diferença para a unidade do fator de diversidade 
entre os subsistemas Norte e Nordeste é uma medida de quanto o valor da demanda 
máxima anual (integralizada em uma hora) do sistema Norte/Nordeste se afasta da soma 
dos valores das demandas máximas anuais dos subsistemas Norte e Nordeste, 
independentemente dos momentos de ocorrência dessas três demandas máximas. 

Os fatores de carga utilizados para os quatro subsistemas interligados, considerados 
constantes ao longo de todo o período 2005-2015, foram os seguintes: 

 
Subsistema Interligado Fator de Carga (%) 

Norte 85,4 
Nordeste 75,8 
Sudeste/Centro-Oeste 75,3 
Sul 72,7 

Por sua vez, os fatores de diversidade estimados com base no histórico dos últimos anos 
são: 

 

Sistema Interligado Fator de Diversidade 

Norte/Nordeste 0,98257 
Sul/Sudeste/Centro-Oeste 0,99382 
SIN 0,98884 

 

Utilizando os fatores de carga e os fatores de diversidade indicados, chegou-se às projeções 
da carga de demanda (demanda integralizada em uma hora), conforme Tabela 51. 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica  2005-2015 128 

 
Carga de Demanda (MWh/h) Variação (% ao ano) 

Subsistema 
2005 2010 2015 2005/2010 2011/2015 

Trajetória de Referência 
Norte 3.688 4.798 7.071 5,4 8,1 
Nordeste 8.869 11.244 14.127 4,9 4,7 
Sudeste/Centro-Oeste 38.272 48.395 60.235 4,8 4,5 
Sul 10.535 13.184 16.380 4,6 4,4 
N/NE 12.338 15.762 20.828 5,0 5,7 
S/SE/CO 48.505 61.198 76.142 4,8 4,5 
SIN 60.164 76.101 95.887 4,8 4,7 

Trajetória Alta 
Norte 3.688 4.828 7.585 5,5 9,5 
Nordeste 8.869 11.422 15.277 5,2 6,0 
Sudeste/Centro-Oeste 38.272 49.001 63.753 5,1 5,4 
Sul 10.535 13.357 17.523 4,9 5,6 
N/NE 12.338 15.967 22.464 5,3 7,1 
S/SE 48.505 61.973 80.774 5,0 5,4 
SIN 60.164 77.070 102.085 5,1 5,8 

Trajetória Baixa 
Norte 3.688 4.685 6.728 4,9 7,5 
Nordeste 8.869 10.699 12.752 3,8 3,6 
Sudeste/Centro-Oeste 38.272 46.194 54.759 3,8 3,5 
Sul 10.535 12.543 14.835 3,6 3,4 
N/NE 12.338 15.116 19.140 4,1 4,8 
S/SE/CO 48.505 58.374 69.164 3,8 3,5 
SIN 60.164 72.669 87.319 3,8 3,7 
Tabela 51. 
Sistema Interligado Nacional – SIN e Subsistemas  
Carga de Demanda (MWh/h) 
Fonte: EPE. 

 

Projeções da Carga de Energia e de Demanda 

Sistemas Isolados 
As perdas nos Sistemas Isolados ainda se situam em nível muito elevado. Por isso, admitiu-
se um cenário de redução significativa do índice de perdas, caindo dos atuais 34,0% para 
26,0% em 2010 e 18,0% em 2015. No que se refere ao fator de carga, supôs-se que ele se 
manteria em torno de 72% ao longo do horizonte de estudo. 

As projeções da carga de energia e de demanda, para os Sistemas Isolados, estão 
apresentadas na Tabela 52. 
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Trajetória Período 

Referência Alta Baixa 

Carga de Energia (MWmédio) 
2005 1.242 1.242 1.242 
2010 1.678 1.699 1.596 
2015 2.226 2.369 2.009 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 6,2 6,5 5,1 
2010-2015 5,8 6,9 4,7 
2005-2015 6,0 6,7 4,9 

Carga de Demanda (MWh/h) 
2005 1.746 1.746 1.746 
2010 2.328 2.357 2.214 
2015 3.096 3.295 2.794 

Variação (% ao ano) 
2005-2010 5,9 6,2 4,9 
2010-2015 5,9 6,9 4,8 
2005-2015 5,9 6,6 4,8 

Tabela 52. 
Sistemas Isolados – Carga de Energia e de Demanda 
Fonte: EPE. 
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CAPÍTULO 5 

PROJEÇÃO DO MERCADO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada a projeção do mercado de energia elétrica correspondente à 
trajetória econômica de referência, denominado mercado de referência, que servirá de base 
para o planejamento decenal da expansão do sistema elétrico. Essa projeção foi elaborada 
com apoio da metodologia denominada top-down desagregada, conforme descrita no 
Capítulo 3. Apresenta-se a projeção do consumo, discriminado segundo as grandes classes 
(residencial, industrial, comercial e outras) para o Brasil e Subsistemas Elétricos, bem como 
as projeções da carga de energia e da carga de demanda do Sistema Interligado Nacional, 
desagregadas por subsistema interligado, e ainda a projeção da carga dos Sistemas 
Isolados, para o período 2005-2015. 

Projeção do Consumo por Classe e por Subsistema 
Nas Tabelas 53 e 54 apresentam-se as projeções do consumo de energia elétrica para o 
Brasil, por classe e por subsistema elétrico.  

As classes residencial e comercial são as que apresentam maiores crescimentos médios 
anuais no período 2005-2015: 5,6% e 6,8% ao ano, respectivamente. Dessa forma, a classe 
comercial é a que mais ganha em termos de participação no consumo total, passando dos 
atuais 15,3% para cerca de 18,0% em 2015. A classe residencial evolui de uma participação 
de 23,8% para 25,1% no final do horizonte. Por sua vez, a classe industrial e outras perdem 
participação, sendo a industrial aquela que vê mais reduzida sua participação: de 46,5% em 
2005 para 43,2% em 2015. 

No que se refere às projeções do consumo por subsistema elétrico, apresentadas na Tabela 
54, observa-se que ele cresce a taxas mais elevadas nos sistemas isolados e no subsistema 
interligado Norte. No primeiro caso, em virtude do grande potencial da região, função das 
ainda precárias condições de atendimento, e, no caso do subsistema Norte, em virtude da 
entrada de grandes cargas industriais. Enquanto que o consumo no Brasil, para o período 
2005-2015, cresce em média 5,1% ao ano, nos sistemas isolados cresce a 8,3% e no 
subsistema Norte a 6,8%. O subsistema Nordeste apresenta um crescimento, de 5,1% ao 
ano, ligeiramente superior à média nacional, e os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul 
crescem a taxas inferiores a essa média: 4,8% e 4,6% ao ano, respectivamente.  

Assim, a participação do consumo dos Sistemas Isolados no consumo total do Brasil 
aumenta de 2,1% em 2005 para 2,8% em 2015 e a participação do subsistema Norte 
interligado evolui de 6,8% para 8,0%. O subsistema Nordeste aumenta ligeiramente a 
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participação, o Sul diminui um pouco, e o subsistema Sudeste/Centro-Oeste apresenta uma 
perda significativa, passando de 60,4% do mercado para 59,1% em 2015. 

 
Ano Residencial Industrial Comercial Outras Classes Total 

2004(*) 78.469 156.771 49.686 46.552 331.478 

2005 82.255 161.064 52.947 49.803 346.068 

2006 87.531 167.649 56.457 52.264 363.901 

2007 92.622 176.107 60.346 54.734 383.809 

2008 97.912 184.553 64.451 57.274 404.190 

2009 103.421 191.695 68.788 59.896 423.800 

2010 109.155 198.404 73.370 62.601 443.530 

2011 115.097 206.508 78.212 65.397 465.214 

2012 121.562 216.953 83.653 68.368 490.535 

2013 128.289 227.308 89.408 71.427 516.432 

2014 135.261 235.677 95.477 74.561 540.976 

2015 142.489 244.677 101.877 77.776 566.819 
Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,8 4,3 6,7 4,7 5,1 

2010-2015 5,5 4,3 6,8 4,4 5,0 

2005-2015 5,6 4,3 6,8 4,6 5,1 
Período Estrutura de Participação (%) 

2005 23,8 46,5 15,3 14,4 100,0 

2010 24,6 44,7 16,5 14,1 100,0 

2015 25,1 43,2 18,0 13,7 100,0 
Tabela 53. 
Brasil – Trajetória de Referência 
Consumo de Energia Elétrica por Classe (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

Para o consumo residencial projeta-se um crescimento médio de 5,6% ao ano, no período 
2005-2015, com o consumo médio por consumidor residencial crescendo a uma taxa média 
de 2,8% ao ano, passando de 142 kWh/mês em 2005 para 188 kWh/mês em 2015, e o 
número de consumidores residenciais crescendo a uma taxa de 2,8% ao ano, 
correspondendo a um acréscimo médio de cerca de 1,5 milhões de novos consumidores 
anuais. Na Tabela 55 apresenta-se a projeção do consumo por consumidor residencial e do 
número de consumidores residenciais. 
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Subsistemas Interligados 

Ano 
Sistemas 
Isolados Norte Nordeste 

Sudeste/ 

Centro-Oeste 
Sul 

SIN Brasil 

2004(*) 6.697 22.408 44.859 201.367 56.147 324.781 331.478 

2005 7.178 23.526 47.541 209.059 58.764 338.890 346.068 

2006 7.831 24.916 49.742 219.956 61.455 356.070 363.901 

2007 8.577 26.206 52.737 231.950 64.340 375.233 383.809 

2008 9.301 28.415 55.569 243.575 67.329 394.889 404.190 

2009 10.067 29.709 58.295 255.092 70.637 413.733 423.800 

2010 10.874 30.729 61.222 266.841 73.864 432.656 443.530 

2011 11.766 33.624 64.178 278.462 77.184 453.448 465.214 

2012 12.723 37.872 67.273 291.923 80.745 477.813 490.535 

2013 13.764 42.135 70.452 305.692 84.389 502.668 516.432 

2014 14.842 43.682 74.328 319.840 88.283 526.134 540.976 

2015 15.988 45.460 78.118 335.072 92.180 550.831 566.819 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 8,7 5,5 5,2 5,0 4,7 5,0 5,1 

2010-2015 8,0 8,1 5,0 4,7 4,5 4,9 5,0 

2005-2015 8,3 6,8 5,1 4,8 4,6 5,0 5,1 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 2,1 6,8 13,7 60,4 17,0 97,9 100,0 

2010 2,5 6,9 13,8 60,2 16,7 97,5 100,0 

2015 2,8 8,0 13,8 59,1 16,3 97,2 100,0 
Tabela 54. 
Brasil – Trajetória de Referência 
Consumo de Energia Elétrica por Subsistema (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

O consumo comercial apresenta a dinâmica de maior crescimento no horizonte de projeção, 
com crescimento médio, no período 2005-2015, de 6,8% ao ano. 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. 

Para o consumo industrial total, projetou-se um crescimento de 4,3% ao ano, em média, no 
período 2005-2015. A parcela do consumo industrial tradicional apresenta, para o mesmo 
período, crescimento médio anual de 4,4%, enquanto que a parcela correspondente aos 
grandes consumidores industriais, cresce 4,1% ao ano. A projeção dessas duas parcelas do 
consumo industrial está discriminada anualmente na Tabela 56. 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica  2005-2015 134 

 

Ano 
Consumo Residencial           

(GWh) 
NCR (mil) CPC (kWh/mês) 

2004(*) 78.469 46.792 140 

2005 82.255 48.193 142 

2006 87.531 49.678 147 

2007 92.622 51.162 151 

2008 97.912 52.649 155 

2009 103.421 54.145 159 

2010 109.155 55.651 163 

2011 115.097 57.155 168 

2012 121.562 58.662 173 

2013 128.289 60.172 178 

2014 135.261 61.674 183 

2015 142.489 63.172 188 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,8 2,9 2,8 

2010-2015 5,5 2,6 2,8 

2005-2015 5,6 2,7 2,8 
Tabela 55. 
Brasil – Trajetória de Referência 
Consumo Residencial – Número de Consumidores - NCR e Consumo Médio - CPC 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 
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Ano Industrial Total Grandes Consumidores Industrial Tradicional 

2004(*) 156.771 63.418 93.353 

2005 161.064 66.066 94.997 

2006 167.649 68.529 99.120 

2007 176.107 72.690 103.417 

2008 184.553 76.701 107.852 

2009 191.695 79.249 112.446 

2010 198.404 81.204 117.200 

2011 206.508 84.254 122.254 

2012 216.953 89.128 127.825 

2013 227.308 93.686 133.622 

2014 235.677 96.035 139.642 

2015 244.677 98.778 145.899 
Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 4,3 4,2 4,3 

2010-2015 4,3 4,0 4,5 

2005-2015 4,3 4,1 4,4 
Período Estrutura de Participação (%) 

2005 100,0 41,0 59,0 

2010 100,0 40,9 59,1 

2015 100,0 40,4 59,6 
Tabela 56. 
Brasil – Trajetória de Referência 
Consumo Industrial – Grandes Consumidores e Industrial Tradicional (GWh)  
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

De fato, para projetar o consumo dos grandes consumidores, em conformidade com a 
metodologia descrita no Capítulo 3, projeta-se, inicialmente, o seu consumo total de 
eletricidade, incluindo a autoprodução clássica, e, em seguida, retirou-se essa autoprodução 
para obter o consumo a ser atendido pelo Sistema Elétrico. Na Tabela 57 apresenta-se a 
projeção do consumo industrial total dos grandes consumidores e da correspondente 
autoprodução clássica. 
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Ano Consumo Total 1/ Autoprodução 2/ Consumo 3/ 

2004(*) 80.469 17.052 63.418 

2005 83.700 17.633 66.066 

2006 86.815 18.286 68.529 

2007 92.648 19.958 72.690 

2008 98.924 22.223 76.701 

2009 105.520 26.271 79.249 

2010 108.702 27.498 81.204 

2011 114.246 29.991 84.254 

2012 120.121 30.993 89.128 

2013 126.199 32.513 93.686 

2014 129.672 33.636 96.035 

2015 133.604 34.826 98.778 
Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,4 9,3 4,2 

2010-2015 4,2 4,8 4,0 

2005-2015 4,8 7,0 4,1 
Período Estrutura de Participação (%) 

2005 100,0 21,1 78,9 

2010 100,0 25,3 74,7 

2015 100,0 26,1 73,9 
Tabela 57. 
Brasil – Trajetória de Referência 
Grandes Consumidores Industriais - Consumo Total e Autoprodução Clássica (GWh)  
1/ Inclui Autoprodução Clássica 
2/ Autoprodução Clássica 
3/ Consumo a ser atendido pelo Sistema Elétrico 
(*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

Sistemas Isolados 

Para os Sistemas Isolados espera-se um crescimento do mercado da ordem de 8,3% ao ano 
entre 2005 e 2015. O consumo residencial deverá evoluir, no período, a uma taxa média de 
9,4%. Para o consumo comercial projetou-se um crescimento médio de 9,5% ao ano, no 
mesmo período. As classes residencial e comercial, em conjunto, respondem por 54% do 
mercado total dos Sistemas Isolados. O consumo industrial, por sua vez, deverá crescer, no 
período, 6,5%. Os resultados da projeção por classe, para os Sistemas Isolados, estão 
apresentados na Tabela 58. 
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Ano Residencial Industrial Comercial Outras Classes Total 

2004(*) 2.290 1.688 1.301 1.418 6.697 

2005 2.421 1.791 1.419 1.548 7.178 

2006 2.718 1.905 1.542 1.667 7.831 

2007 3.006 2.049 1.708 1.814 8.577 

2008 3.290 2.183 1.874 1.954 9.301 

2009 3.592 2.323 2.052 2.099 10.067 

2010 3.913 2.468 2.243 2.251 10.874 

2011 4.267 2.627 2.455 2.416 11.766 

2012 4.647 2.797 2.690 2.588 12.723 

2013 5.062 2.982 2.948 2.773 13.764 

2014 5.492 3.170 3.220 2.960 14.842 

2015 5.951 3.368 3.514 3.154 15.988 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 10,1 6,6 9,6 7,8 8,7 

2010-2015 8,7 6,4 9,4 7,0 8,0 

2005-2015 9,4 6,5 9,5 7,4 8,3 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 33,7 24,9 19,8 21,6 100,0 

2010 36,0 22,7 20,6 20,7 100,0 

2015 37,2 21,1 22,0 19,7 100,0 
Tabela 58. 
Sistemas Isolados – Trajetória de Referência 
Consumo por Classe (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

 

Subsistema Norte Interligado 

O mercado do Subsistema Norte Interligado cresce, em média, 5,5% ao ano no período 
2005-2010 e 8,1% ao ano no período 2010-2015, resultando num crescimento médio anual 
de 6,8% no período 2005-2015.  

A grande aceleração do crescimento do consumo, no segundo período, está fortemente 
influenciada pelo incremento do consumo industrial (8,9% ao ano), devido, principalmente, à 
implantação de uma planta de alumínio na região, com capacidade instalada de 400 mil 
toneladas por ano de alumínio primário (equivalente à duplicação da Albrás). Admitiu-se que 
essa unidade industrial entraria em operação entre 2012 e 2013, no caso da trajetória de 
referência.  
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O consumo comercial também apresenta um forte ritmo de crescimento na região: cerca de 
7,1% ao ano em todo o horizonte decenal. 

O consumo residencial crescerá a taxas médias anuais de 7,0% e 6,5%, respectivamente, 
nos dois períodos, 2005-2010 e 2010-2015, resultado de uma desaceleração progressiva na 
incorporação de novos consumidores, que crescem a uma taxa de 3,8% ao ano no primeiro 
período contra 3,3% no segundo. Por sua vez, o consumo médio por consumidor residencial 
apresenta crescimentos de 3,1% ao ano e 3,2% ao ano, respectivamente, nos mesmos 
períodos. Os resultados das projeções do Subsistema Norte Interligado estão apresentados 
na Tabela 59. 

 
Ano Residencial Industrial Comercial Outras Classes Total 

2004(*) 2.946 16.077 1.618 1.767 22.408 

2005 3.129 16.767 1.737 1.893 23.526 

2006 3.364 17.715 1.848 1.989 24.916 

2007 3.600 18.536 1.982 2.088 26.206 

2008 3.848 20.252 2.125 2.191 28.415 

2009 4.108 21.027 2.276 2.298 29.709 

2010 4.382 21.503 2.436 2.408 30.729 

2011 4.669 23.827 2.606 2.522 33.624 

2012 4.983 27.447 2.798 2.643 37.872 

2013 5.312 31.052 3.002 2.768 42.135 

2014 5.657 31.911 3.218 2.896 43.682 

2015 6.017 32.969 3.446 3.028 45.460 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 7,0 5,1 7,0 4,9 5,5 

2010-2015 6,5 8,9 7,2 4,7 8,1 

2005-2015 6,8 7,0 7,1 4,8 6,8 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 13,3 71,3 7,4 8,0 100,0 

2010 14,3 70,0 7,9 7,8 100,0 

2015 13,2 72,5 7,6 6,7 100,0 
Tabela 59. 
Subsistema Norte Interligado – Trajetória de Referência 
Consumo por Classe (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 
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Subsistema Nordeste Interligado 

O mercado do Subsistema Nordeste cresce, em média, 5,1% ao ano no período 2005-2015 
(Tabela 60). As classes residencial e comercial crescem a taxas relativamente elevadas, de 
6,1% e 7,3% ao ano, respectivamente, no mesmo período. O número de novas ligações 
residenciais cresce a um ritmo um pouco inferior ao do subsistema Norte: 3,3% ao ano, no 
período 2005-2010, e 3,0% ao ano no segundo período. 

O menor ritmo de crescimento do consumo industrial da região Nordeste, no segundo 
período, deve-se especialmente ao baixo desempenho dos grandes consumidores industriais, 
cujo consumo cresce apenas 2,2% ao ano nesse período contra 4,4% ao ano no primeiro 
período. De fato, na trajetória de referência, admitiram-se expansões não muito 
significativas dos grandes consumidores na região Nordeste e, quase todas elas, 
concentradas no período 2005-2010. Tais expansões ocorrem prioritariamente nos setores 
de soda-cloro, petroquímica e siderurgia.  

 
Ano Residencial Industrial Comercial Outras Classes Total 

2004(*) 11.441 18.763 6.444 8.211 44.859 

2005 12.092 19.680 6.934 8.835 47.541 

2006 12.857 20.247 7.418 9.220 49.742 

2007 13.649 21.530 7.938 9.621 52.737 

2008 14.485 22.552 8.495 10.037 55.569 

2009 15.365 23.368 9.094 10.469 58.295 

2010 16.293 24.276 9.736 10.917 61.222 

2011 17.270 25.100 10.426 11.383 64.178 

2012 18.346 25.825 11.219 11.883 67.273 

2013 19.481 26.496 12.073 12.401 70.452 

2014 20.677 27.720 12.994 12.938 74.328 

2015 21.937 28.705 13.985 13.492 78.118 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 6,1 4,3 7,0 4,3 5,2 

2010-2015 6,1 3,4 7,5 4,3 5,0 

2005-2015 6,1 3,8 7,3 4,3 5,1 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 25,4 41,4 14,6 18,6 100,0 

2010 26,6 39,7 15,9 17,8 100,0 

2015 28,1 36,7 17,9 17,3 100,0 
Tabela 60. 
Subsistema Nordeste Interligado – Trajetória de Referência 
Consumo por Classe (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 
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Subsistema Sudeste/Centro-Oeste Interligado 

O mercado do Subsistema Interligado Sudeste/Centro-Oeste cresce, em média, 5,0% ao ano 
no período 2005-2010 e 4,7% ao ano no período 2010-2015, resultando num crescimento 
médio anual de 4,8% no período 2005-2015. A classe comercial cresce em ritmo acelerado, 
com uma taxa média de 6,6% ao ano em todo o período 2005-2015.  

Por sua vez, o consumo residencial crescerá a taxas inferiores às das regiões Norte e 
Nordeste, com um crescimento médio de 5,3% ao ano no período 2005-2015, resultado de 
um crescimento de 2,9% ao ano do consumo médio por consumidor residencial e de um 
incremento no número de novas ligações residenciais crescendo em torno de 2,3% ao ano, 
isto é, a um ritmo significativamente inferior ao das outras duas regiões mencionadas. 

 
Ano Residencial Industrial Comercial Outras Classes Total 

2004(*) 48.680 94.978 32.066 25.643 201.367 

2005 50.856 96.788 34.073 27.342 209.059 

2006 53.918 100.964 36.334 28.741 219.956 

2007 56.827 106.241 38.795 30.086 231.950 

2008 59.848 110.859 41.393 31.476 243.575 

2009 62.977 115.077 44.129 32.908 255.092 

2010 66.218 119.230 47.009 34.383 266.841 

2011 69.570 122.953 50.038 35.900 278.462 

2012 73.211 127.772 53.430 37.511 291.923 

2013 76.971 132.561 56.998 39.163 305.692 

2014 80.846 137.395 60.745 40.854 319.840 

2015 84.837 142.975 64.676 42.583 335.072 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,4 4,3 6,6 4,7 5,0 

2010-2015 5,1 3,7 6,6 4,4 4,7 

2005-2015 5,3 4,0 6,6 4,5 4,8 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 24,3 46,3 16,3 13,1 100,0 

2010 24,8 44,7 17,6 12,9 100,0 

2015 25,3 42,7 19,3 12,7 100,0 
Tabela 61. 
Subsistema Sudeste/Centro-Oeste Interligado – Trajetória de Referência 
Consumo por Classe (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

O consumo industrial tradicional cresce a um ritmo aproximadamente constante em todo o 
período 2005-2015, com uma taxa média de 4,3% ao ano. Por sua vez, os grandes 
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consumidores industriais, que hoje respondem por cerca de 35% do consumo industrial da 
região, apresentam um crescimento de 4,3% ao ano no período 2005-2010, contra 2,6% ao 
ano no segundo período. As principais expansões consideradas no primeiro período, que 
acarretam aumento significativo de consumo de energia elétrica, concentram-se nos setores 
de siderurgia, alumínio e petroquímica. As projeções do mercado do Subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste, por classe de consumo, estão apresentadas na Tabela 61. 

Subsistema Sul Interligado 

O mercado do Subsistema Interligado Sul cresce, em média, 4,7% ao ano no período 2005-
2010 e 4,5% ao ano no período 2010-2015, resultando num crescimento médio anual de 
4,6% no período 2005-2015 (Tabela 62). A classe comercial cresce em ritmo acelerado, com 
uma taxa média de 6,3% ao ano no período 2005-2015.  

No que se refere aos grandes consumidores industriais, ao contrário das restantes regiões, 
no caso da região Sul admitiu-se que eles apresentam pequena expansão do consumo, com 
uma taxa média de crescimento em torno de 1,7% ao ano no período 2005-2015. 

 
Ano Residencial Industrial Comercial Outras Classes Total 

2004(*) 13.112 25.265 8.257 9.513 56.147 

2005 13.757 26.038 8.784 10.185 58.764 

2006 14.674 26.819 9.314 10.648 61.455 

2007 15.540 27.751 9.923 11.125 64.340 

2008 16.442 28.707 10.564 11.617 67.329 

2009 17.378 29.899 11.237 12.123 70.637 

2010 18.349 30.928 11.945 12.642 73.864 

2011 19.321 32.000 12.687 13.176 77.184 

2012 20.375 33.112 13.516 13.742 80.745 

2013 21.464 34.217 14.387 14.321 84.389 

2014 22.588 35.482 15.300 14.913 88.283 

2015 23.747 36.660 16.255 15.518 92.180 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,9 3,5 6,3 4,4 4,7 

2010-2015 5,3 3,5 6,4 4,2 4,5 

2005-2015 5,6 3,5 6,3 4,3 4,6 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 23,4 44,3 14,9 17,3 100,0 

2010 24,8 41,9 16,2 17,1 100,0 

2015 25,8 39,8 17,6 16,8 100,0 
Tabela 62. 
Subsistema Sul Interligado – Trajetória de Referência 
Consumo por Classe (GWh) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 
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Projeção da Carga de Energia – SIN 
A projeção da carga de energia do Sistema Interligado Nacional – SIN, correspondente à 
projeção do mercado (consumo) de referência apresentada anteriormente, foi elaborada, por 
subsistema elétrico interligado, utilizando-se como premissa básica um cenário de redução 
gradual das perdas totais (técnicas e comerciais) ao longo do período 2005-2015, conforme 
Tabela 63. 
 

Subsistemas Interligados 

Ano 
Norte Nordeste 

Sudeste/ 

Centro-Oeste 
Sul 

SIN 

2004(*) 15,8 18,7 17,2 12,5 16,6 

2005 14,7 19,3 17,1 12,4 16,5 

2006 14,7 19,0 17,0 12,3 16,3 

2007 14,6 18,8 16,8 12,2 16,2 

2008 14,5 18,5 16,7 12,1 16,1 

2009 14,5 18,3 16,5 12,0 15,9 

2010 14,4 18,0 16,4 12,0 15,8 

2011 14,3 17,8 16,2 11,9 15,6 

2012 14,3 17,5 16,1 11,8 15,5 

2013 14,2 17,3 15,9 11,7 15,3 

2014 14,1 17,0 15,8 11,7 15,1 

2015 14,1 16,8 15,6 11,6 15,0 
Tabela 63. 
Sistema Interligado Nacional e Subsistemas Interligados 
Índice de Perdas (% da Carga de Energia) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 64, onde se apresenta a projeção da carga 
de energia, expressa em MWmédio, para os quatro subsistemas interligados (Norte, 
Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul) e para o Sistema Interligado Nacional - SIN, e na 
Figura 35 que mostra os acréscimos anuais da carga de energia. Destacam-se os elevados 
incrementos da carga nos anos de 2012 e 2013, função, principalmente, da previsão de 
entrada em operação de uma grande carga de alumínio na Região Norte, equivalente a cerca 
de 700 MWmédios.  
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Subsistemas Interligados 

Ano 
Norte Nordeste 

Sudeste/ 

Centro-Oeste 
Sul 

SIN 

2004(*) 3.031 6.283 27.702 7.301 44.316 

2005 3.150 6.725 28.812 7.654 46.341 

2006 3.334 7.014 30.246 7.997 48.591 

2007 3.503 7.413 31.838 8.365 51.120 

2008 3.796 7.787 33.375 8.746 53.703 

2009 3.965 8.144 34.890 9.168 56.167 

2010 4.098 8.526 36.433 9.578 58.635 

2011 4.481 8.910 37.952 10.000 61.342 

2012 5.043 9.311 39.716 10.452 64.522 

2013 5.606 9.721 41.516 10.914 67.757 

2014 5.807 10.224 43.361 11.408 70.800 

2015 6.039 10.712 45.346 11.901 73.998 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,4 4,9 4,8 4,6 4,8 

2010-2015 8,1 4,7 4,5 4,4 4,8 

2005-2015 6,7 4,8 4,6 4,5 4,8 

Período Estrutura de Participação (%) 

2005 6,8 14,5 62,2 16,5 100,0 

2010 7,0 14,5 62,1 16,3 100,0 

2015 8,2 14,5 61,3 16,1 100,0 

Tabela 64. 
Sistema Interligado Nacional e Subsistemas – Trajetória de Referência 
Carga de Energia (MWmédio) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 
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Figura 1. SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL E SUBSISTEMAS 
      Acréscimos Anuais da Carga – 2005/2015 (MWmédio) 

Figura 35.  
Sistema Interligado Nacional e Subsistemas 
Acréscimos anuais de Carga  2005-2015 (MWmédio) 
 

Sudeste/Centro-Oeste 
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Projeção da Carga de Demanda – SIN 
Utilizando-se os fatores de carga, para cada um dos quatro subsistemas interligados (Norte, 
Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul), bem como os fatores de diversidade que traduzem a 
não simultaneidade da ponta dos diversos subsistemas, conforme indicado no Capítulo 4, 
obteve-se a projeção da carga de demanda (demanda integralizada em uma hora) para os 
subsistemas e sistemas interligados, apresentada na Tabela 65. 

 
Subsistema Sistema 

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

2004(*) 3.481 8.268 36.200 9.962 11.595 45.599 56.795 

2005 3.688 8.869 38.272 10.535 12.338 48.505 60.164 

2006 3.903 9.250 40.177 11.008 12.924 50.868 63.080 

2007 4.102 9.776 42.292 11.514 13.636 53.473 66.360 

2008 4.444 10.269 44.333 12.039 14.457 56.023 69.692 

2009 4.643 10.739 46.346 12.619 15.114 58.600 72.891 

2010 4.798 11.244 48.395 13.184 15.762 61.198 76.101 

2011 5.246 11.750 50.413 13.764 16.700 63.780 79.582 

2012 5.904 12.278 52.757 14.386 17.866 66.728 83.649 

2013 6.564 12.819 55.147 15.022 19.045 69.736 87.790 

2014 6.799 13.483 57.598 15.702 19.929 72.847 91.740 

2015 7.071 14.127 60.235 16.380 20.828 76.142 95.887 

Período Variação (% ao ano) 

2005-2010 5,4 4,9 4,8 4,6 5,0 4,8 4,8 

2010-2015 8,1 4,7 4,5 4,4 5,7 4,5 4,7 

2005-2015 6,7 4,8 4,6 4,5 5,4 4,6 4,8 

Tabela 65. 
Sistema Interligado Nacional e Subsistemas – Trajetória de Referência 
Carga de Demanda (MWh/h) 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 

 

 



 

Relatório Analítico – Projeções do Mercado de Energia Elétrica  2005-2015 146 

Projeção da Carga de Energia e de Demanda - Sistemas 
Isolados 
A partir da projeção do consumo de energia elétrica para os Sistemas Isolados, apresentada 
no início deste capítulo, e de uma premissa sobre a redução do índice de perdas ao longo do 
horizonte decenal, obtém-se a projeção anual da carga de energia para o conjunto dos 
Sistemas Isolados. Utilizando-se um fator de carga baseado em valores históricos, obtém-se 
a correspondente projeção da carga de demanda.  

As premissas adotadas para a evolução do índice de perdas e do fator de carga, assim como 
os valores resultantes para a carga de energia e para a carga de demanda dos Sistemas 
Isolados, estão apresentados na Tabela 66. 

 

Discriminação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perdas (%) 34,0 32,4 30,8 29,2 27,6 26,0 24,4 22,8 21,2 19,6 18,0

Carga de Energia 

(MWmédio) 
1.242 1.323 1.415 1.500 1.588 1.678 1.777 1.882 1.994 2.107 2.226

Fator de Carga (%) 71,2 72,0 72,0 72,2 72,0 72,1 72,0 72,1 71,9 71,9 71,9

Carga de Demanda 

(MWh/h) 
1.746 1.837 1.965 2.078 2.205 2.328 2.469 2.610 2.774 2.931 3.096

Tabela 66. 
Sistemas Isolados – Trajetória de Referência 
Carga de Energia e Carga de Demanda 
 (*) Valores Verificados. 
Fonte: EPE. 
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CAPÍTULO 6 

DETALHAMENTO DA PROJEÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

Neste capítulo detalha-se a projeção do mercado de referência, apresentada no Capítulo 5, 
discriminando a projeção da carga de energia do Sistema Interligado Nacional em base 
mensal, para o período 2005-2015, e a projeção da carga de energia mensal por patamar, 
para o período 2005-2009. 

Por sua vez, as projeções da carga por barramento, que subsidiam os estudos da expansão 
da rede de transmissão, serão apresentadas em relatório específico, a ser publicado pela 
EPE. Essas projeções estão em processo de consistência e consolidação, por um lado, com 
as projeções elaboradas pela EPE por subsistema e, por outro lado, com as projeções por 
barramento elaboradas pelas empresas concessionárias.  

Projeção da Carga de Energia em Base Mensal 
A partir das projeções anuais da carga de energia, foram elaboradas as correspondentes 
projeções mensais da carga, utilizando-se índices de sazonalidade típicos, por subsistema 
interligado, baseados no comportamento histórico da carga, conforme dados do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS. As projeções mensais da carga de energia, para os 
quatro subsistemas interligados e para o Sistema Interligado Nacional, correspondentes à 
Trajetória de Referência, estão apresentadas nas Tabelas 67 a 71. 

As Figuras 36 e 37 ilustram o comportamento típico da curva de carga anual do Sistema 
Interligado Nacional - SIN e dos subsistemas interligados Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-
Oeste e Sul, através de índices de sazonalidade obtidos a partir dos dados históricos da 
carga de energia expressa em MWmédio. 

Observa-se a forte semelhança do perfil das curvas de carga anuais do Subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste e do Sistema Interligado Nacional, dado o peso daquele subsistema 
no total da carga do SIN (mais de 62% da carga do SIN). Ambas as curvas apresentam dois 
máximos locais, nos meses de março e outubro/novembro, e dois mínimos locais, nos meses 
de janeiro e junho. O pico de outubro/novembro corresponde ao máximo global, no ano, da 
carga de energia mensal, ocorrendo no mês de outubro para o Subsistema Sudeste/Centro-
Oeste e, geralmente, no mês de novembro para o SIN, embora com uma diferença mínima 
entre os valores correspondentes aos dois meses. 
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Figura 36.  
Sistema Interligado Nacional - SIN 
Curva de Carga Típica Anual – Índice de Sazonalidade 
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Figura 37.  
Subsistemas Interligados 
Curvas de Carga Típicas Anuais – Índices de Sazonalidade 
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O Subsistema Norte apresenta um perfil de carga crescente de janeiro até setembro, caindo 
nos meses seguintes até janeiro do ano subseqüente. 

A maior variabilidade da carga mensal ao longo do ano encontra-se no Subsistema Nordeste, 
onde tal carga varia entre um valor mínimo de cerca de 0,96 e um valor máximo de 1,06 da 
carga média anual, e com uma tendência de forte aceleração ao longo de todo o segundo 
semestre do ano, conforme pode ser visto na Figura 37.  

No Subsistema Sul, ao contrário do Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste, a carga ainda 
apresenta uma tendência de queda de julho até setembro, passando a crescer nos últimos 
três meses do ano. 

Conforme se mencionou, a projeção mensal da carga de energia foi realizada com base na 
sazonalidade histórica média dos últimos anos, eliminando-se anos atípicos, tais como os 
anos do racionamento. 

Contudo, ressalta-se a necessidade de aprofundar os estudos sobre a evolução temporal da 
carga e sobre os principais fatores que afetam o comportamento da carga ao longo do 
tempo, procurando identificar e quantificar a influência desses fatores, tanto no curto quanto 
no médio prazo, vale dizer: desde a influência no comportamento da curva de carga diária – 
podendo alterar, por exemplo, a configuração da distribuição da carga pelos patamares de 
carga – até a configuração da  curva de carga anual. 

Dessa forma, com base em características específicas dos cenários de mercado de energia 
elétrica considerados, poderão ser incorporadas alterações nos índices de sazonalidade 
históricos, com o objetivo de refletir mudanças prováveis no comportamento da carga. 

Em particular, é importante analisar a contribuição, para a composição da carga, das 
diferentes classes de consumo (residencial, industrial, comercial, etc.) e, possivelmente, de 
segmentos específicos dentro dessas classes, no sentido de procurar prever alterações 
significativas no perfil de carga futuro, em função dos cenários de mercado de energia 
elétrica. Apenas como um exemplo, a entrada de uma carga com peso significativo, em 
determinado subsistema, na metade de um dado ano, poderá provocar uma alteração 
sensível no perfil da curva de carga nesse ano. 
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Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 3.039 3.204 3.368 3.648 3.811 3.938 

Fevereiro 3.048 3.245 3.410 3.695 3.861 3.990 

Março 3.099 3.263 3.430 3.716 3.882 4.012 

Abril 3.101 3.280 3.448 3.736 3.903 4.034 

Maio 3.171 3.321 3.491 3.782 3.951 4.083 

Junho 3.186 3.340 3.510 3.803 3.973 4.106 

Julho 3.086 3.360 3.532 3.827 3.997 4.131 

Agosto 3.195 3.402 3.575 3.873 4.047 4.182 

Setembro 3.205 3.425 3.600 3.900 4.075 4.211 

Outubro 3.215 3.422 3.595 3.895 4.069 4.206 

Novembro 3.225 3.398 3.571 3.869 4.042 4.178 

Dezembro 3.229 3.341 3.511 3.803 3.973 4.106 

Ano 3.150 3.334 3.503 3.796 3.965 4.098 

Tabela 67. 
Subsistema Norte Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2005-2010 (MWmédio) 
Fonte: EPE 

 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 4.306 4.846 5.387 5.581 5.804 

Fevereiro 4.363 4.910 5.459 5.655 5.880 

Março 4.386 4.936 5.488 5.685 5.912 

Abril 4.411 4.964 5.518 5.716 5.944 

Maio 4.464 5.024 5.585 5.786 6.017 

Junho 4.490 5.053 5.617 5.819 6.051 

Julho 4.517 5.084 5.651 5.854 6.088 

Agosto 4.573 5.146 5.721 5.927 6.163 

Setembro 4.604 5.182 5.761 5.967 6.206 

Outubro 4.598 5.175 5.753 5.960 6.197 

Novembro 4.568 5.141 5.715 5.920 6.156 

Dezembro 4.490 5.053 5.617 5.819 6.051 

Ano 4.481 5.043 5.606 5.807 6.039 

Tabela 67 (continuação) 
Subsistema Norte Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2011-2015 (MWmédio) 
Fonte: EPE 
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Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 6.714 6.803 7.190 7.551 7.897 8.268 

Fevereiro 6.679 6.885 7.277 7.644 7.993 8.369 

Março 6.787 6.975 7.372 7.743 8.098 8.478 

Abril 6.744 6.891 7.283 7.650 8.000 8.376 

Maio 6.564 6.837 7.226 7.591 7.939 8.312 

Junho 6.404 6.751 7.136 7.495 7.839 8.207 

Julho 6.422 6.821 7.208 7.572 7.919 8.291 

Agosto 6.585 6.931 7.325 7.694 8.047 8.425 

Setembro 6.779 7.115 7.520 7.898 8.260 8.648 

Outubro 6.945 7.309 7.725 8.115 8.487 8.885 

Novembro 7.034 7.420 7.842 8.238 8.615 9.019 

Dezembro 7.044 7.433 7.856 8.251 8.628 9.034 

Ano 6.725 7.014 7.413 7.787 8.144 8.526 

Tabela 68. 
Subsistema Nordeste Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2005-2010 (MWmédio) 
Fonte: EPE 

 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 8.640 9.029 9.427 9.915 10.388 

Fevereiro 8.746 9.139 9.541 10.035 10.515 

Março 8.860 9.258 9.666 10.166 10.652 

Abril 8.753 9.147 9.550 10.044 10.524 

Maio 8.686 9.077 9.476 9.967 10.443 

Junho 8.576 8.962 9.357 9.841 10.311 

Julho 8.664 9.054 9.453 9.942 10.417 

Agosto 8.804 9.200 9.605 10.103 10.586 

Setembro 9.038 9.444 9.860 10.371 10.866 

Outubro 9.285 9.703 10.130 10.655 11.164 

Novembro 9.425 9.849 10.283 10.815 11.332 

Dezembro 9.440 9.865 10.299 10.833 11.350 

Ano 8.910 9.311 9.721 10.224 10.712 

Tabela 68 (continuação). 
Subsistema Nordeste Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2011-2015 (MWmédio) 
Fonte: EPE 
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Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 28.264 29.226 30.764 32.247 33.712 35.202 

Fevereiro 28.774 30.011 31.591 33.115 34.619 36.149 

Março 29.821 30.553 32.160 33.712 35.243 36.801 

Abril 30.059 30.270 31.863 33.401 34.918 36.461 

Maio 28.301 29.972 31.550 33.072 34.574 36.102 

Junho 28.338 29.900 31.475 32.993 34.491 36.016 

Julho 27.655 29.982 31.561 33.084 34.587 36.115 

Agosto 28.605 30.384 31.983 33.528 35.051 36.600 

Setembro 29.145 30.449 32.051 33.600 35.126 36.679 

Outubro 29.142 30.931 32.560 34.131 35.681 37.258 

Novembro 28.890 30.807 32.431 33.996 35.540 37.111 

Dezembro 28.750 30.466 32.071 33.617 35.144 36.698 

Ano 28.812 30.246 31.838 33.375 34.890 36.433 

Tabela 69. 
Subsistema /Centro-Oeste Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2005-2010 (MWmédio) 
Fonte: EPE 

 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 36.670 38.375 40.114 41.897 43.815 

Fevereiro 37.657 39.407 41.193 43.024 44.993 

Março 38.335 40.118 41.936 43.799 45.804 

Abril 37.982 39.747 41.549 43.395 45.382 

Maio 37.607 39.356 41.139 42.967 44.934 

Junho 37.518 39.262 41.041 42.865 44.827 

Julho 37.622 39.371 41.155 42.984 44.951 

Agosto 38.126 39.899 41.707 43.560 45.554 

Setembro 38.208 39.985 41.797 43.654 45.653 

Outubro 38.812 40.616 42.456 44.343 46.373 

Novembro 38.658 40.455 42.289 44.168 46.190 

Dezembro 38.228 40.005 41.818 43.677 45.676 

Ano 37.952 39.716 41.516 43.361 45.346 

Tabela 69 (continuação). 
Subsistema Sudeste/Centro-Oeste Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2011-2015 (MWmédio) 
Fonte: EPE 
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Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 7.872 7.976 8.343 8.723 9.143 9.552 

Fevereiro 8.096 8.118 8.492 8.878 9.306 9.722 

Março 8.200 8.272 8.651 9.046 9.482 9.907 

Abril 7.762 8.048 8.419 8.802 9.227 9.640 

Maio 7.370 7.917 8.280 8.657 9.074 9.480 

Junho 7.482 7.891 8.253 8.629 9.045 9.450 

Julho 7.169 7.865 8.228 8.601 9.017 9.420 

Agosto 7.480 7.901 8.264 8.640 9.056 9.462 

Setembro 7.516 7.833 8.194 8.567 8.979 9.381 

Outubro 7.531 7.904 8.268 8.644 9.061 9.467 

Novembro 7.601 8.032 8.402 8.786 9.209 9.621 

Dezembro 7.769 8.212 8.591 8.981 9.414 9.836 

Ano 7.654 7.997 8.365 8.746 9.168 9.578 

Tabela 70. 
Subsistema Sul Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2005-2010 (MWmédio) 
Fonte: EPE 

 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 9.973 10.424 10.885 11.377 11.868 

Fevereiro 10.150 10.609 11.078 11.579 12.080 

Março 10.343 10.811 11.289 11.799 12.309 

Abril 10.064 10.519 10.984 11.481 11.977 

Maio 9.897 10.345 10.802 11.291 11.779 

Junho 9.866 10.312 10.768 11.255 11.742 

Julho 9.835 10.280 10.734 11.220 11.705 

Agosto 9.878 10.325 10.781 11.269 11.756 

Setembro 9.794 10.237 10.690 11.173 11.656 

Outubro 9.883 10.330 10.787 11.275 11.762 

Novembro 10.045 10.499 10.963 11.459 11.954 

Dezembro 10.269 10.733 11.207 11.714 12.221 

Ano 10.000 10.452 10.914 11.408 11.901 

Tabela 70 (continuação). 
Subsistema Sul Interligado – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2011-2015 (MWmédio) 
Fonte: EPE 
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Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 45.888 47.209 49.663 52.169 54.563 56.961 

Fevereiro 46.597 48.260 50.770 53.333 55.779 58.230 

Março 47.906 49.062 51.613 54.217 56.704 59.197 

Abril 47.666 48.490 51.014 53.589 56.048 58.511 

Maio 45.406 48.047 50.547 53.101 55.537 57.977 

Junho 45.410 47.881 50.373 52.920 55.348 57.779 

Julho 44.332 48.029 50.530 53.085 55.520 57.958 

Agosto 45.865 48.617 51.147 53.736 56.201 58.669 

Setembro 46.645 48.823 51.365 53.965 56.440 58.919 

Outubro 46.833 49.565 52.148 54.785 57.298 59.815 

Novembro 46.751 49.658 52.245 54.888 57.406 59.929 

Dezembro 46.792 49.452 52.028 54.653 57.160 59.673 

Ano 46.341 48.591 51.120 53.703 56.167 58.635 

Tabela 71. 
Sistema Interligado Nacional – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2005-2010 (MWmédio) 
Fonte: EPE 

 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 59.589 62.674 65.813 68.769 71.875 

Fevereiro 60.915 64.066 67.271 70.293 73.468 

Março 61.924 65.123 68.378 71.449 74.677 

Abril 61.210 64.378 67.601 70.637 73.828 

Maio 60.655 63.802 67.003 70.011 73.173 

Junho 60.450 63.589 66.783 69.780 72.931 

Julho 60.638 63.788 66.993 70.000 73.161 

Agosto 61.381 64.570 67.815 70.858 74.059 

Setembro 61.644 64.848 68.107 71.165 74.380 

Outubro 62.578 65.824 69.127 72.232 75.497 

Novembro 62.696 65.944 69.250 72.363 75.633 

Dezembro 62.427 65.656 68.942 72.043 75.298 

Ano 61.342 64.522 67.757 70.800 73.998 

Tabela 71 (continuação). 
Sistema Interligado Nacional – Trajetória de Referência 
Carga de Energia Mensal  2011-2015 (MWmédio) 
Fonte: EPE 
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Projeção da Carga de Energia Mensal por Patamar 
Neste item, desagrega-se a projeção da carga de energia mensal, apresentada no item 
anterior, em três patamares de carga – leve, médio e pesado – de acordo com a 
conceituação atualmente vigente no Setor Elétrico, nomeadamente a que é utilizada pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE. 

Nesse sentido, distinguem-se dois tipos de dia da semana, com características bem 
diferentes em termos do perfil de carga, denominados de dias do Tipo 1 (segunda feira a 
sábado, exceto feriados) e dias do Tipo 2 (domingos e feriados). Os horários 
correspondentes aos patamares de carga leve, médio e pesado, para os dias de Tipo 1 e de 
Tipo 2 estão indicados na Tabela 72. 

A curva típica de permanência da carga mensal, que permite visualizar a alocação da carga 
entre os três patamares, ao longo de um determinado mês, pode ser definida conforme 
indicado na Figura 38. Os níveis de carga nos três patamares (a, b e c) podem estar 
referidos, por exemplo, em MW ou em P.U. da demanda média ou máxima mensal.  

 
Dias Tipo 1 (segunda feira a sábado, exceto feriados) 

Fora do Horário de Verão No Horário de Verão 
Patamar 

Horário No Horas Horário No Horas 

Leve 00:00 às 07:00 7 00:00 às 07:00 7 

Médio 
07:00 às 18:00 

21:00 às 24:00 
14 

07:00 às 19:00 

22:00 às 24:00 
14 

Pesado 18:00 às 21:00 3 19:00 às 22:00 3 

Dias Tipo 2  (domingos e feriados) 

Fora do Horário de Verão No Horário de Verão 
Patamar 

Horário No Horas Horário No Horas 

Leve 
00:00 às 17:00 

22:00 às 24:00 
19 

00:00 às 18:00 

23:00 às 24:00 
19 

Médio 17:00 às 22:00 5 18:00 às 23:00 5 

Pesado - 0 - 0 

Tabela 72.  
Definição dos Patamares de Carga (leve, médio e pesado) 
Fonte: ONS/CCEE. 
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onde: 

a = Nível médio de carga do patamar de carga pesada 

b = Nível médio de carga do patamar de carga média 

c = Nível médio de carga do patamar de carga leve 

EP = Energia no horário de carga pesada 

EM = Energia no horário de carga média 

EL = Energia no horário de carga leve 

K = Carga média do mês 

T1 = Duração do patamar de carga pesada 

T2 – T1  = Duração do patamar de carga média 

T3 – T2  = Duração do patamar de carga leve 

 

Com base nos dados históricos da carga horária, por subsistema interligado, o ONS realiza 
estudos sobre o comportamento da carga, compondo, em particular, curvas de carga típicas 
diárias, para os diferentes dias da semana, e curvas de carga típicas mensais. Além disso, 
podem obter-se, por exemplo, curvas de carga típicas mensais por patamar de carga (leve, 
médio e pesado). A projeção da carga de energia mensal por patamar, apresentada neste 
item, foi obtida a partir de curvas de carga mensais, por patamar de carga e por subsistema 
interligado, expressas em P.U. da demanda média mensal, informadas pelo ONS. 

As Tabelas 73 a 77 resumem as projeções da carga de energia mensal por patamar e por 
subsistema interligado, para o período 2005-2009. Observa-se que a carga média do mês é 
sempre inferior ao nível médio da carga do patamar médio, como conseqüência de dois 

Figura 38.  
Curva de permanência mensal da carga em três patamares 
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efeitos: o patamar de carga leve tem uma duração superior à do patamar de carga pesada e, 
além disso, a diferença entre os níveis médios de carga leve e média é superior à diferença 
entre os níveis médios de carga pesada e média, nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e 
Sul, em todos os meses do ano e, nos subsistemas Norte e Nordeste, em alguns meses. 

Ressalta-se uma característica específica do Subsistema Sul: trata-se do único subsistema 
para o qual ocorre que, em um determinado mês do ano (janeiro, no caso), o nível médio da 
carga do patamar médio é superior ao nível médio da carga do patamar pesado. Este fato 
deve-se ao peso dos levantes hidráulicos, utilizados para irrigação na região, que se 
concentram principalmente nesta época do ano e que elevam muito a carga, porém fora do 
horário da carga pesada do sistema interligado. De fato, comparando-se os níveis de carga 
média e pesada, nos diferentes meses do ano, pode-se constatar a influência dos levantes 
hidráulicos na carga do Subsistema Sul, ao longo dos meses de novembro a março, nos 
quais a diferença entre a carga pesada e média se reduz significativamente, ocorrendo no 
mês de janeiro a situação extrema em que a carga média ultrapassa a pesada. 

 
Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 2.938 3.095 3.253 3.523 3.681 

Médio 3.074 3.239 3.404 3.687 3.852 
Pesado 3.245 3.419 3.593 3.892 4.066 

Janeiro 

Total 3.039 3.204 3.368 3.648 3.811 

Leve 2.930 3.119 3.277 3.551 3.711 
Médio 3.093 3.292 3.460 3.748 3.917 
Pesado 3.266 3.477 3.653 3.958 4.136 

Fevereiro 

Total 3.048 3.245 3.410 3.695 3.861 

Leve 2.961 3.114 3.273 3.554 3.709 
Médio 3.154 3.317 3.486 3.787 3.951 
Pesado 3.313 3.484 3.662 3.978 4.150 

Março 

Total 3.099 3.263 3.430 3.716 3.882 

Leve 2.955 3.134 3.294 3.561 3.725 

Médio 3.157 3.349 3.520 3.803 3.979 
Pesado 3.349 3.552 3.734 4.035 4.221 

Abril 

Total 3.101 3.280 3.448 3.736 3.903 

Leve 3.013 3.151 3.312 3.593 3.754 
Médio 3.241 3.390 3.563 3.866 4.038 
Pesado 3.426 3.584 3.767 4.087 4.269 

Maio 

Total 3.171 3.321 3.491 3.782 3.951 

Leve 3.039 3.190 3.352 3.633 3.795 
Médio 3.238 3.400 3.573 3.871 4.044 
Pesado 3.412 3.581 3.764 4.078 4.260 

Junho 

Total 3.186 3.340 3.510 3.803 3.973 
Tabela 73. 
Subsistema Norte Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 2.960 3.223 3.388 3.666 3.830 

Médio 3.127 3.405 3.579 3.873 4.045 

Pesado 3.331 3.627 3.813 4.126 4.310 
Julho 

Total 3.086 3.360 3.532 3.827 3.997 

Leve 3.038 3.234 3.399 3.687 3.852 

Médio 3.250 3.461 3.636 3.945 4.122 

Pesado 3.441 3.664 3.850 4.177 4.364 
Agosto 

Total 3.195 3.402 3.575 3.873 4.047 

Leve 3.034 3.243 3.413 3.687 3.857 

Médio 3.270 3.495 3.678 3.973 4.157 

Pesado 3.497 3.737 3.933 4.249 4.445 
Setembro 

Total 3.205 3.425 3.600 3.900 4.075 

Leve 3.065 3.261 3.422 3.702 3.874 

Médio 3.264 3.473 3.645 3.943 4.125 

Pesado 3.547 3.775 3.961 4.285 4.483 
Outubro 

Total 3.215 3.422 3.595 3.895 4.069 

Leve 3.098 3.264 3.430 3.716 3.883 

Médio 3.263 3.438 3.613 3.914 4.090 

Pesado 3.528 3.717 3.906 4.232 4.422 
Novembro 

Total 3.225 3.398 3.571 3.869 4.042 

Leve 3.095 3.209 3.373 3.650 3.813 

Médio 3.257 3.377 3.549 3.841 4.012 

Pesado 3.531 3.661 3.848 4.164 4.349 
Dezembro 

Total 3.229 3.341 3.511 3.803 3.973 
Tabela 73 (continuação).  
Subsistema Norte Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 6.187 6.255 6.611 6.943 7.261 

Médio 6.895 6.971 7.367 7.738 8.092 

Pesado 7.823 7.910 8.359 8.780 9.182 
Janeiro 

Total 6.714 6.803 7.190 7.551 7.897 

Leve 6.060 6.247 6.603 6.932 7.252 

Médio 6.905 7.118 7.523 7.899 8.264 

Pesado 7.841 8.084 8.544 8.969 9.384 
Fevereiro 

Total 6.679 6.885 7.277 7.644 7.993 

Leve 6.059 6.209 6.563 6.933 7.230 

Médio 7.073 7.248 7.660 8.093 8.439 

Pesado 7.946 8.142 8.605 9.091 9.480 
Março 

Total 6.787 6.975 7.372 7.743 8.098 

Leve 5.986 6.155 6.505 6.789 7.124 

Médio 7.053 7.253 7.665 8.000 8.392 

Pesado 7.935 8.160 8.623 9.000 9.443 
Abril 

Total 6.744 6.891 7.283 7.650 8.000 

Leve 5.810 6.033 6.377 6.719 7.027 

Médio 6.898 7.161 7.569 7.977 8.343 

Pesado 7.778 8.076 8.536 8.995 9.408 
Maio 

Total 6.564 6.837 7.226 7.591 7.939 

Leve 5.682 6.008 6.351 6.670 6.976 

Médio 6.644 7.025 7.426 7.800 8.158 

Pesado 7.612 8.049 8.508 8.936 9.346 
Junho 

Total 6.404 6.751 7.136 7.495 7.839 
Tabela 74.  
Subsistema Nordeste Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 5.696 6.050 6.394 6.695 7.002 

Médio 6.684 7.100 7.503 7.857 8.217 

Pesado 7.687 8.165 8.629 9.037 9.451 
Julho 

Total 6.422 6.821 7.208 7.572 7.919 

Leve 5.788 6.092 6.439 6.786 7.097 

Médio 6.865 7.226 7.637 8.049 8.418 

Pesado 7.812 8.223 8.691 9.159 9.578 
Agosto 

Total 6.585 6.931 7.325 7.694 8.047 

Leve 6.006 6.304 6.684 6.976 7.319 

Médio 7.096 7.447 7.897 8.240 8.646 

Pesado 7.974 8.369 8.874 9.261 9.717 
Setembro 

Total 6.779 7.115 7.520 7.898 8.260 

Leve 6.154 6.477 6.823 7.145 7.495 

Médio 7.300 7.683 8.097 8.479 8.895 

Pesado 8.177 8.606 9.067 9.495 9.961 
Outubro 

Total 6.945 7.309 7.725 8.115 8.487 

Leve 6.323 6.670 7.049 7.405 7.744 

Médio 7.344 7.747 8.187 8.601 8.994 

Pesado 8.246 8.699 9.193 9.658 10.100 
Novembro 

Total 7.034 7.420 7.842 8.238 8.615 

Leve 6.428 6.815 7.203 7.547 7.892 

Médio 7.240 7.677 8.114 8.502 8.891 

Pesado 8.091 8.577 9.065 9.500 9.934 
Dezembro 

Total 7.044 7.433 7.856 8.251 8.628 
Tabela 74 (continuação).  
Subsistema Nordeste Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 24.327 25.061 26.380 27.652 28.908 

Médio 30.418 31.339 32.988 34.579 36.149 

Pesado 32.518 33.499 35.261 36.962 38.641 
Janeiro 

Total 28.264 29.226 30.764 32.247 33.712 

Leve 24.935 26.008 27.376 28.678 30.001 

Médio 30.704 32.025 33.710 35.321 36.942 

Pesado 33.256 34.687 36.512 38.248 40.012 
Fevereiro 

Total 28.774 30.011 31.591 33.115 34.619 

Leve 25.076 25.582 26.928 28.470 29.636 

Médio 32.067 32.722 34.443 36.413 37.897 

Pesado 35.454 36.168 38.071 40.249 41.900 
Março 

Total 29.821 30.553 32.160 33.712 35.243 

Leve 25.352 25.756 27.112 28.170 29.582 

Médio 32.160 32.676 34.396 35.735 37.530 

Pesado 36.491 37.071 39.023 40.548 42.579 
Abril 

Total 30.059 30.270 31.863 33.401 34.918 

Leve 23.552 24.829 26.136 27.522 28.772 

Médio 30.574 32.226 33.922 35.727 37.350 

Pesado 35.102 37.004 38.952 41.019 42.882 
Maio 

Total 28.301 29.972 31.550 33.072 34.574 

Leve 23.441 24.850 26.159 27.420 28.665 

Médio 30.245 32.065 33.753 35.381 36.988 

Pesado 35.137 37.246 39.208 41.099 42.965 
Junho 

Total 28.338 29.900 31.475 32.993 34.491 
Tabela 75.  
Subsistema Sudeste/Centro-Oeste Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 23.078 25.020 26.338 27.486 28.735 

Médio 29.533 32.018 33.704 35.175 36.772 

Pesado 34.538 37.445 39.417 41.133 43.002 
Julho 

Total 27.655 29.982 31.561 33.084 34.587 

Leve 23.576 25.042 26.361 27.764 29.025 

Médio 30.556 32.456 34.164 35.982 37.616 

Pesado 35.461 37.667 39.650 41.759 43.656 
Agosto 

Total 28.605 30.384 31.983 33.528 35.051 

Leve 24.412 25.504 26.968 28.015 29.422 

Médio 31.310 32.711 34.587 35.931 37.736 

Pesado 35.356 36.938 39.058 40.575 42.611 
Setembro 

Total 29.145 30.449 32.051 33.600 35.126 

Leve 24.546 26.053 27.305 28.499 29.922 

Médio 31.336 33.260 34.868 36.387 38.210 

Pesado 35.658 37.847 39.668 41.400 43.470 
Outubro 

Total 29.142 30.931 32.560 34.131 35.681 

Leve 24.707 26.347 27.735 29.073 30.394 

Médio 31.152 33.220 34.970 36.657 38.322 

Pesado 33.776 36.017 37.915 39.744 41.549 
Novembro 

Total 28.890 30.807 32.431 33.996 35.540 

Leve 24.975 26.646 28.049 29.300 30.632 

Médio 30.421 32.459 34.168 35.694 37.316 

Pesado 32.899 35.103 36.952 38.599 40.353 
Dezembro 

Total 28.750 30.466 32.071 33.617 35.144 
Tabela 75 (continuação).  
Subsistema Sudeste/Centro-Oeste Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 6.557 6.615 6.918 7.234 7.582 

Médio 8.722 8.798 9.203 9.622 10.086 

Pesado 8.640 8.716 9.117 9.532 9.992 
Janeiro 

Total 7.872 7.976 8.343 8.723 9.143 

Leve 6.871 6.890 7.207 7.529 7.898 

Médio 8.826 8.849 9.257 9.669 10.144 

Pesado 8.969 8.993 9.407 9.827 10.309 
Fevereiro 

Total 8.096 8.118 8.492 8.878 9.306 

Leve 6.665 6.690 6.997 7.389 7.707 

Médio 9.020 9.054 9.470 10.001 10.431 

Pesado 9.562 9.599 10.039 10.600 11.057 
Março 

Total 8.200 8.272 8.651 9.046 9.482 

Leve 6.222 6.523 6.824 7.056 7.437 

Médio 8.528 8.939 9.351 9.671 10.193 

Pesado 9.478 9.937 10.394 10.749 11.329 
Abril 

Total 7.762 8.048 8.419 8.802 9.227 

Leve 5.791 6.185 6.469 6.803 7.130 

Médio 8.194 8.750 9.151 9.625 10.088 

Pesado 9.277 9.908 10.362 10.898 11.422 
Maio 

Total 7.370 7.917 8.280 8.657 9.074 

Leve 5.855 6.211 6.496 6.792 7.120 

Médio 8.181 8.678 9.076 9.491 9.948 

Pesado 9.421 9.994 10.453 10.930 11.457 
Junho 

Total 7.482 7.891 8.253 8.629 9.045 
Tabela 76.  
Subsistema Sul Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 5.612 6.157 6.441 6.695 7.018 

Médio 7.898 8.665 9.065 9.421 9.876 

Pesado 9.065 9.945 10.403 10.813 11.335 
Julho 

Total 7.169 7.865 8.228 8.601 9.017 

Leve 5.810 6.136 6.419 6.750 7.075 

Médio 8.195 8.655 9.053 9.522 9.981 

Pesado 9.430 9.960 10.417 10.956 11.483 
Agosto 

Total 7.480 7.901 8.264 8.640 9.056 

Leve 6.003 6.256 6.581 6.804 7.172 

Médio 8.248 8.597 9.044 9.351 9.855 

Pesado 9.296 9.689 10.193 10.538 11.106 
Setembro 

Total 7.516 7.833 8.194 8.567 8.979 

Leve 6.028 6.326 6.581 6.844 7.213 

Médio 8.302 8.713 9.066 9.427 9.936 

Pesado 9.395 9.859 10.257 10.666 11.241 
Outubro 

Total 7.531 7.904 8.268 8.644 9.061 

Leve 6.098 6.444 6.740 7.048 7.388 

Médio 8.497 8.979 9.392 9.820 10.294 

Pesado 8.941 9.448 9.883 10.334 10.832 
Novembro 

Total 7.601 8.032 8.402 8.786 9.209 

Leve 6.800 7.234 7.568 7.887 8.267 

Médio 8.216 8.743 9.146 9.531 9.990 

Pesado 8.736 9.295 9.723 10.133 10.621 
Dezembro 

Total 7.769 8.212 8.591 8.981 9.414 
Tabela 76 (continuação).  
Subsistema Sul Interligado 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 40.009 41.026 43.162 45.353 47.433 

Médio 49.108 50.347 52.962 55.626 58.180 

Pesado 52.227 53.544 56.331 59.166 61.880 
Janeiro 

Total 45.888 47.209 49.663 52.169 54.563 

Leve 40.796 42.263 44.464 46.689 48.862 

Médio 49.527 51.285 53.950 56.637 59.267 

Pesado 53.332 55.240 58.117 61.003 63.842 
Fevereiro 

Total 46.597 48.260 50.770 53.333 55.779 

Leve 40.762 41.595 43.760 46.346 48.281 

Médio 51.313 52.341 55.060 58.293 60.717 

Pesado 56.275 57.393 60.378 63.918 66.588 
Março 

Total 47.906 49.062 51.613 54.217 56.704 

Leve 40.514 41.570 43.736 45.576 47.868 

Médio 50.897 52.217 54.932 57.209 60.093 

Pesado 57.253 58.720 61.774 64.332 67.571 
Abril 

Total 47.666 48.490 51.014 53.589 56.048 

Leve 38.167 40.199 42.293 44.637 46.684 

Médio 48.907 51.527 54.205 57.195 59.819 

Pesado 55.584 58.572 61.616 64.998 67.981 
Maio 

Total 45.406 48.047 50.547 53.101 55.537 

Leve 38.017 40.258 42.357 44.515 46.556 

Médio 48.309 51.168 53.829 56.543 59.138 

Pesado 55.580 58.871 61.933 65.043 68.029 
Junho 

Total 45.410 47.881 50.373 52.920 55.348 
Tabela 77.  
Sistema Interligado Nacional 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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Mês Patamar 2005 2006 2007 2008 2009 

Leve 37.347 40.451 42.561 44.543 46.584 

Médio 47.242 51.188 53.851 56.326 58.911 

Pesado 54.622 59.183 62.262 65.109 68.097 
Julho 

Total 44.332 48.029 50.530 53.085 55.520 

Leve 38.212 40.505 42.616 44.987 47.049 

Médio 48.866 51.798 54.491 57.499 60.137 

Pesado 56.145 59.513 62.607 66.051 69.082 
Agosto 

Total 45.865 48.617 51.147 53.736 56.201 

Leve 39.455 41.307 43.646 45.481 47.769 

Médio 49.925 52.250 55.205 57.495 60.394 

Pesado 56.123 58.733 62.057 64.622 67.880 
Setembro 

Total 46.645 48.823 51.365 53.965 56.440 

Leve 39.793 42.117 44.131 46.190 48.503 

Médio 50.203 53.129 55.675 58.235 61.166 

Pesado 56.776 60.086 62.952 65.846 69.155 
Outubro 

Total 46.833 49.565 52.148 54.785 57.298 

Leve 40.226 42.724 44.954 47.242 49.408 

Médio 50.256 53.383 56.163 58.994 61.701 

Pesado 54.490 57.880 60.897 63.968 66.902 
Novembro 

Total 46.751 49.658 52.245 54.888 57.406 

Leve 41.299 43.905 46.192 48.384 50.604 

Médio 49.134 52.256 54.977 57.568 60.209 

Pesado 53.256 56.637 59.588 62.395 65.257 
Dezembro 

Total 46.792 49.452 52.028 54.653 57.160 
Tabela 77 (continuação).  
Sistema Interligado Nacional 
Carga de Energia por Patamar  2005-2009 (MWmédio) 
Fonte: EPE. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISES COMPARATIVAS 
 

 

 

 

Comparação entre as Projeções dos Ciclos 2004 e 2005 
Na comparação dos resultados relativos às projeções do mercado dos ciclos de planejamento 
2004 e 2005, o primeiro ainda sob coordenação do Comitê Técnico para Estudos de Mercado 
– CTEM e o segundo já realizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE e sintetizado 
no presente relatório, considera-se o período decenal 2004-2014, que é coberto pelas 
projeções de ambos os ciclos.  Ressalta-se, em primeiro lugar, uma diferença no que se 
refere à quantificação do cenário econômico (trajetória de referência) nos dois casos: o 
crescimento médio do PIB, para o período 2004-2014, no ciclo 2004 era de 4,7% ao ano, 
enquanto que, no atual ciclo, é de 4,0% ao ano11.  

A Figura 39 mostra o resultado das projeções do consumo de energia elétrica, para o Brasil, 
realizadas nos dois ciclos. O consumo aqui considerado é aquele que será demandado do 
sistema elétrico, portanto excluída a autoprodução clássica. Observa-se que a projeção do 
ciclo atual é inferior à projeção do ciclo 2004, situando-se cerca de 7% abaixo desta em 
2014. Este desvio é superior ao das trajetórias econômicas de referência, consideradas nos 
dois casos, para as quais o ciclo atual situa-se em torno de 4% abaixo do ciclo anterior, ao 
final do horizonte. 

Na Figura 40 são apresentadas as taxas de crescimento do mercado projetado, por classe de 
consumo, para os ciclos 2004 e 2005, e as respectivas taxas de crescimento do PIB. 

Embora a projeção do consumo no ciclo atual seja 7,4% inferior à do ciclo anterior ao final 
do horizonte do estudo, a diferença entre o crescimento previsto para o consumo total, nos 
dois ciclos, mostra-se compatível com a diferença dos respectivos crescimentos da economia.  

No entanto, a evolução relativa das classes apresenta algumas diferenças significativas, com 
destaque para a classe industrial que, no atual ciclo está crescendo 4,2% ao ano, contra um 
crescimento previsto de 5,9% ao ano no ciclo anterior. Este fato é devido, em parte, a uma 
menor expansão das grandes cargas industriais no período e, também, ao menor ritmo de 
crescimento do consumo industrial tradicional, no atual ciclo, bem como ao aumento da 
participação relativa da autoprodução, em comparação com o ciclo anterior. 

                                                 
11 No decênio 2005-2015, a taxa é de 4,2% ao ano. 
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No que se refere ao consumo comercial, considerou-se, no ciclo atual, uma expansão mais 
acelerada do que no ciclo anterior, levando-se em conta, não só a tendência recente, bem 
como a dinâmica de evolução dessa classe de consumo. De fato, o consumo comercial 
cresceu cerca de 26% acima do residencial no decênio 1990-2000. Não se considerou, nesta 
análise, o período posterior a 2000, uma vez que, em virtude dos efeitos do racionamento, o 
consumo residencial ainda fechou o ano de 2004 com valor inferior ao verificado em 2000, e 
mesmo inferior ao de 1998, enquanto que o consumo comercial já recuperava em 2003 o 
nível do ano 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  
Brasil – Projeção do Consumo de Energia Elétrica (TWh) 
Trajetória de Referência 
Comparação entre os Ciclos de Planejamento 2004 e 2005 

Figura 40.  
Brasil - Crescimento da Economia e do Consumo 2004-2014 (% ao ano) 
Trajetória de Referência 
Comparação entre os Ciclos de Planejamento 2004 e 2005  
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Em relação ao consumo residencial observa-se aderência entre as projeções dos dois ciclos, 
com taxas de crescimento aproximadamente proporcionais às correspondentes taxas de 
crescimento da economia.  

Na comparação das projeções dos dois ciclos, por subsistema interligado, conforme pode ser 
visto na Figura 41, nota-se uma aderência quase que total no Sudeste/Centro-Oeste, desvios 
que atingem cerca de 9% a 10% ao final do horizonte nos subsistemas Sul e Nordeste, e um 
desvio mais acentuado no subsistema Norte, muito concentrado na classe industrial, em 
virtude da postergação de expansões de grandes cargas industriais e de outros fatores, tais 
como a hipótese formulada sobre as novas plantas siderúrgicas, que se admitiu serem 
integralmente atendidas via autoprodução. 

Além disso, diferentemente do ciclo anterior, os estudos de cenários deste ciclo 
apresentaram resultados que mostram, em relação ao ciclo 2004, uma diminuição do ritmo 
de ganho de participação da economia das regiões menos desenvolvidas, ao longo do 
período. 
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Figura 41.  
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Comparações Internacionais 
O consumo de energia elétrica de um país é função de uma série de variáveis, tais como o 
seu nível de desenvolvimento, o número de habitantes, da sua matriz energética, da sua 
estrutura econômica, dos hábitos de consumo de sua população, entre outras.  

Algumas comparações acerca do consumo entre vários países podem ser destacadas com 
base na Tabela 78. 

 

País 
População  
(milhões) 

PIB  
(US$ de 95 
bilhões) 

%  
do PIB 
Mundial 

Consumo de 
Energia 
Elétrica 
(TWh) 

%  
do 

Consumo 
Mundial 

 

Consumo 
de Energia 
Elétrica 

per Capita 
(kWh/hab) 

Intensidade 
Elétrica 

(kWh/US$) 
 

Mundo 6.195,66 35.317,65  14.701,27  2.373 0,416 

Alemanha 82,48 2.715,40 7,7 556,09 3,8 6.742 0,205 

Argentina  36,48 249,60 0,7 75,96 0,5 2.082 0,304 

Brasil  174,49 809,93 2,3 321,55 2,2 1.843 0,397 

Canadá 31,41 751,04 2,1 532,11 3,6 16.941 0,708 

China 1.287,15 1.381,62 3,9 1.554,37 10,6 1.208 1,125 

EUA 287,46 9.196,40 26,0 3.802,38 25,9 13.228 0,413 

França 61,23 1.831,52 5,2 451,05 3,1 7.366 0,246 

Índia 1.048,64 517,26 1,5 441,52 3,0 421 0,854 

Japão 127,44 5.715,29 16,2 1.047,56 7,1 8.220 0,183 

Reino Unido 59,21 1.375,93 3,9 364,62 2,5 6.158 0,265 

Rússia 144,07 469,30 1,3 770,77 5,2 5.350 1,642 

Tabela 78.  
Comparações Internacionais – Dados relativos ao ano 2002 

FF Fonte: Key World Energy Statistics 2004 - Agência Internacional de Energia. 

 

Claramente nota-se que os países em desenvolvimento tais como China e Índia apresentam 
elevados patamares de consumo de energia elétrica, que comparados ao seu PIB 
caracterizam uma economia bastante eletro-intensiva.  

Analisando o consumo de energia elétrica dos países desenvolvidos, que apresentam bons 
indicadores de desenvolvimento humano, nota-se que elevados padrões de consumo 
energético, tais como o dos EUA não representa condição indispensável ao desenvolvimento 
de uma nação. A trajetória para o desenvolvimento sustentável deve assimilar tecnologias 
mais eficientes e novas estratégias de oferta e consumo que sejam capazes de alavancar o 
crescimento econômico e a melhoria das condições de vida da população através do uso 
racionalizado dos recursos energéticos. 
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Com respeito às projeções para os próximos anos, de acordo com o International Energy 
Outlook 2005 do U.S. Department of Energy - DOE, a expectativa é de que o PIB brasileiro 
cresça em média 3,9% ao ano entre 2005 e 2015. O valor é ligeiramente superior ao cenário 
baixo considerado no presente relatório. Tomando o cenário de referência, onde a média de 
crescimento do PIB no período é de 4,5% ao ano, a economia nacional estaria crescendo 
alinhada à média das economias de transição12 no relatório do DOE. No cenário alto, o país 
estaria crescendo alinhando ao crescimento das economias emergentes.13  

Avaliando as projeções do DOE e de acordo com o cenário de referência, a participação do 
Brasil no consumo mundial de eletricidade deverá crescer de 2,5% em 2003 para 2,9% em 
2015. As taxas médias de crescimento do consumo, nesse cenário, aproximam-se daquelas 
verificadas pela Espanha entre 2003 e 2004. 

No cenário baixo, as projeções seguem o comportamento médio mundial estimado pelo DOE 
para o período. 

Em se realizando o consumo previsto no cenário de referência, o consumo de energia 
elétrica no Brasil em 2015 seria equivalente ao consumo da China em 1990 ou da Alemanha 
em 2004. Para o cenário alto, em 2015 o consumo seria equivalente ao consumo da  Índia 
em 2004. 

Em todos os cenários apresentados, destaca-se o forte crescimento da Região Norte que 
chega a crescer a uma taxa média de 9,5% ao ano no cenário alto. Para se ter uma idéia do 
enorme crescimento projetado para a Região Norte, o seu consumo em 2004 é equivalente 
ao consumo de Bangladesh e, em 2015, seria igual ao consumo da Bulgária em 2004, na 
trajetória de referência. Para melhor comparação, vale lembrar que o PIB per capita de 
Bangladesh em 2004 era de US$ 1.700 e o seu IDH igual a 0, 509, enquanto, na Bulgária, 
em 2004 o PIB per capita estava em US$ 7.130 e o IDH em 0,796. 

No cenário alto, o consumo da região superaria o consumo de países tais como Nova 
Zelândia, Portugal e Colômbia em 2004. 

Nos três cenários, o consumo da Região Sudeste em 2015 será maior do que o da Itália em 
2004. No Nordeste, o consumo projetado, no cenário alto para 2015, seria comparável ao da 
República Checa em 2004. No Sul, nesse mesmo cenário, o consumo seria equivalente ao de 
países como Argentina e Países Baixos em 2004. 

O consumo per capita nacional atingiria níveis semelhantes aos atuais da Polônia (3.217 kWh 
anuais per capita) que tem um PIB per capita 35% superior ao brasileiro e Índice de 
Desenvolvimento Humano igual a 0,85 enquanto no Brasil este índice é de 0,77. 
 

                                                 

12 Economias de transição são consideradas aquelas que estão migrando de um planejamento econômico 

centralizado para uma economia de mercado. 
13 Essas incluem países em desenvolvimento, mas caminham para padrões de consumo de energia tais como os 

das economias maduras nas próximas duas décadas. Em geral essas economias têm apresentado rápido 

crescimento econômico tais como China e Índia. 
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A apresentação dessas comparações corrobora com a hipótese de que o aumento do 
consumo de energia está intimamente ligado ao desenvolvimento do país.  

Portanto, a expansão do consumo representada nos três cenários certamente virá 
acompanhada de crescimento econômico e desenvolvimento regional. Notadamente esse 
processo será mais intenso na Região Norte, reduzindo as disparidades regionais existentes 
hoje no país. 
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