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1. Apresentação  

Este informe tem como objetivo apresentar os principais resultados das 
previsões de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) para o 
período 2018-2022, realizadas em conjunto pela Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e a 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.  

Essas projeções serão consideradas como uma das premissas para a 
atualização da base de dados do Planejamento Anual da Operação 
Energética 2018–2022 a ser utilizada a partir do PMO de janeiro/18. 

As projeções foram atualizadas tomando como base a avaliação da 
conjuntura econômica e o monitoramento do consumo e da carga, ao 
longo do ano de 2017, através das Resenhas Mensais de Energia 
Elétrica da EPE, dos Boletins de Carga Mensais do ONS e dos 
InfoMercados Mensais da CCEE, bem como dos desvios observados 
entre a carga verificada e as projeções elaboradas para o Planejamento 
Anual da Operação Energética 2017-2021.  

 

2. Panorama econômico  

O PIB do terceiro trimestre cresceu 0,1% na margem, confirmando a 
recuperação gradual da economia brasileira. Os destaques foram o 
aumento do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo 
que voltou a crescer, na margem, após 16 quedas consecutivas. Além 
do resultado do terceiro trimestre, o IBGE divulgou a revisão da série 
das Contas Nacionais Trimestrais, alterando os resultados dos anos 
anteriores, bem como do primeiro e do segundo trimestre deste ano 
que passaram, respectivamente de -0,4% para 0% e de 0,3% para 
0,4% (taxas contra o mesmo trimestre do ano anterior). Assim, o 
melhor desempenho de alguns componentes de demanda e a mudança 
significativa no histórico levaram a uma revisão da projeção de 
crescimento econômico para este ano de 0,5% para 1,0%. 

No que diz respeito aos setores da economia, foram revisadas para 
cima as perspectivas de crescimento em 2017 dos setores da 
agropecuária (de 8,5% para 12,5%) e de serviços (de -0,2% para 
0,3%), este último puxado pelo crescimento de comércio (+3,8%, 
contra o mesmo trimestre de 2016), em linha com o resultado do 
consumo das famílias. Em relação à indústria, o crescimento de 0,4% 
para este trimestre interrompeu a sequência de 13 trimestres de queda. 
Entretanto, o resultado acumulado no ano (-0,9%) se encontra abaixo 
de nossas perspectivas à época da 2ª Revisão Quadrimestral, o que 
motivou a revisão do setor em 2017 para baixo (de 0,5% para -0,1%). 

Para 2018, a projeção de PIB foi revisada de 2% para 2,6%, pois se 
espera que o melhor desempenho recente da economia seja um 
indicativo de crescimento mais robusto no horizonte do curto prazo. 
Nos anos iniciais, a expectativa é de que a economia seja beneficiada 
pela flexibilização da política monetária possibilitada pela redução da 
taxa de inflação observada recentemente, já que tal fato tende a gerar 
efeitos positivos sobre o consumo e os investimentos no curto prazo.  

Nos anos seguintes, o maior nível de confiança numa recuperação mais 
consistente da economia deve contribuir para o melhor desempenho 
dos investimentos, especialmente em infraestrutura. Além disso, a 
retomada da atividade abrirá espaço para novos investimentos, à 
medida que o nível de ociosidade for diminuindo, e contribuirá 
positivamente para a melhoria no mercado de trabalho e, 
consequentemente, melhor desempenho do consumo das famílias. 
Nesse sentido, espera-se uma recuperação gradual, atingindo uma taxa 
de crescimento médio de 2,8% entre 2018 e 2022. Em termos setoriais, 
a perspectiva é de que a agropecuária e a indústria avancem cerca de 
3% em média, e serviços 2,5%. A Tabela 1 resume as taxas de 
crescimento de PIB para o período 2018-2022. 

3. Previsão de mercado de energia elétrica 

O consumo no SIN terminou o período janeiro-outubro com um 
crescimento de 0,6% em relação ao mesmo período de 2016. Para o 
final do ano, espera-se que se dê continuidade à retomada do consumo 
observada a partir de setembro de 2017, alinhada à expectativa de 
aquecimento adotada no cenário econômico deste estudo. Desta forma, 
no último bimestre de 2017, o consumo no SIN cresce à taxa de 2,3%. 
Em 2017, a expectativa é que o consumo na rede do SIN terá alta de 
0,9% frente a 2016. 

Até 2022, o consumo no SIN deverá crescer à taxa de 3,8% anuais. 
Espera-se que o consumo industrial no SIN nesse período observe taxa 
média de crescimento de 3,5% ao ano influenciado em especial pela 
retomada gradual de alguns setores intensivos em energia, em 
especial, do setor produtor de alumínio primário. As classes residencial 
e comercial devem registrar taxas de crescimento de aproximadamente 
4,0%. Com isso, a projeção do consumo na rede atinge, no ano 2021, 
um valor 1,8 TWh acima do previsto na 2ª Revisão Quadrimestral 2017-
2021. 

 

4. Evolução da Carga do SIN e Subsistemas no período 
janeiro-dezembro/17 

Os sinais mais consistentes de recuperação da economia, já podem ser 
observados no comportamento da carga do SIN. Considerando os 
valores verificados até outubro, os preliminares para novembro e os 
previstos para dezembro no PMO de dezembro/17, a carga de energia 
do SIN, no ano de 2017, registra variação de 1,5% sobre igual período 
de 2016. Fatores como a queda na taxa de inflação e a redução das 
taxas de juros ampliam a renda disponível e ajudam na recuperação do 
consumo.  Esse efeito já pode ser percebido nos setores de comércio e 
serviços.  

No subsistema Sudeste/Centro-Oeste, onde está concentrada cerca de 
60% da carga industrial do país, a carga apresenta variação positiva de 
1,2%, no ano de 2017, sobretudo em função do desempenho da 
indústria. Ressalta-se que como a atividade industrial está muito baixa 
e disseminada, qualquer sinal de recuperação mais consistente do 
setor, é percebido imediatamente no desempenho carga. 

A carga do subsistema Sul apresenta no ano de 2017, um crescimento 
de 2,3% relativamente ao ano anterior consolidando a melhora do 
desempenho da carga decorrente da retomada do crescimento 
econômico em alguns setores da economia.  

A carga dos subsistemas Norte e Nordeste registrou em 2017 taxas de 
crescimento positivas de, respectivamente, 2,0% e 1,3%. Ressalta-se 
que crescimento da carga do subsistema Nordeste está influenciado 
pela ocorrência de nebulosidade e chuva nas regiões litorâneas 
acompanhadas de temperaturas máximas inferiores à média dos 
últimos 10 anos em grande parte do ano. 

 

5. Previsão da carga de energia 2018-2022 

A carga de energia do SIN prevista para o ano de 2018 apresenta 
crescimento de 3,7% relativamente ao ano anterior, situando-se  
105 MWmédios acima do valor previsto na 2ª Revisão Quadrimestral 
da Carga para o Planejamento Anual da Operação Energética 2017-
2021. Para o período 2018-2022, prevê-se um crescimento médio anual 
da carga de energia do SIN de 3,9% ao ano, significando uma expansão 
média anual de 2.784 MWmédios. A carga do SIN atinge 79.151 
MWmédios em 2022. 

As Tabelas 2, 3 e 4 resumem os valores previstos da carga de energia 
em MWmédios, as taxas de crescimento resultantes e os respectivos 
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acréscimos de carga anuais por subsistema. A Tabela 5 mostra as 
diferenças entre as previsões de carga de energia, por subsistema do 
SIN, da previsão de carga para o Planejamento Anual da Operação 
Energética 2018-2022 e da 2ª Revisão Quadrimestral da carga para 
Planejamento Anual da Operação Energética 2017-2021. 

 

6. Observação 

Metodologias para análise de perdas serão avaliadas e estruturadas 
para incorporação nos estudos de planejamento. 
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