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Resumo 

No mundo globalizado, onde os sistemas de produção estão cada vez mais interligados digitalmente, o setor 

energético configura como uma relevante motriz para um crescimento econômico sustentável e tecnológico. 

O presente trabalho analisa a relação entre a demanda e oferta de energia elétrica no Brasil no período 2002 

a 2019, buscando investigar os possíveis riscos e oportunidades, para o equilíbrio do sistema energético 

brasileiro entre 2020 e 2029. Para tanto, além de realizar uma análise setorial que aborda as principais 

características e os investimentos previstos para o setor, esta pesquisa realiza uma previsão da demanda 

energética para próxima década por meio do Modelo Vetorial de Correção de Erros (VECM). Os resultados 

obtidos para a oferta, indicam um montante de R$ 239 bilhões previstos em investimentos para aumento da 

capacidade de geração de energia do Sistema Interligado Nacional e os empreendimentos estão em sua 

maioria destinados para geração oriunda de fontes renováveis e localizados na região norte do país. Quanto 

a demanda, os valores ajustados do modelo estimado, apresentam erros inferiores a 1% em relação às 

observações reais, embora cresçam na média 37,5% em relação ao ano de 2019, os riscos de escassez de 

energia se mostram mitigados. 
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Abstract 

In the globalized world, where production systems are increasingly digitally interconnected, the energy 

sector is a relevant driver for sustainable economic and technological growth. The present paper analyzes 

the relationship between the demand and supply of electricity in Brazil in the period 2002 to 2019, seeking 

to investigate the possible risks and opportunities, for the balance of the Brazilian energy system between 

2020 and 2029. Therefore, in addition to conducting an analysis sector that addresses the main 

characteristics and expected investments for the sector, this research makes a forecast of energy demand 

for the next decade through the Vector Error Correction Model (VECM). The results obtained for the offer 

indicate an amount of R$ 239 billion foreseen in investments to increase the power generation capacity of 

the National Interconnected System and the projects are mostly destined for generation from renewable 

sources and located in the northern region of Brazil. As for demand, the adjusted values of the estimated 

model, show errors of less than 1% in relation to the actual observations, although they grow by an average 

of 37.5% in relation to 2019, the risks of energy shortages are mitigated. 
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo globalizado, em que os diversos sistemas de produção e de prestação de serviços, estão 

cada vez mais interligados por circuitos eletrônicos e digitais, o setor energético configura como uma 

relevante motriz para um crescimento sustentável e tecnológico de qualquer economia.  

Historicamente a infraestrutura energética custou a se desenvolver no Brasil, como aponta 

Bolognesi (2018), a energia elétrica se difunde de fato nas últimas décadas do século XIX, através de 

indústrias que produziam energia para atender suas próprias demandas e até meados da década de 1930, 

observou-se uma ampla participação de empresas privadas estrangeiras e de empresas estatais regionais nos 

processos de energia. Com o Crise de 1929, e a escassez de recursos no cenário internacional, a capacidade 

de realização de novos investimentos por parte do setor privado ficou cada vez mais deficitária e em 1940 

o governo brasileiro, pressionado pela sociedade que cobrava por melhores serviços e regulação, começa a 

se preparar para assumir a liderança do setor. 

As décadas de 1950 e 1960 apresentaram grande crescimento da intervenção estatal no setor, seja 

pela criação de fundos e instituições de fomento a novos investimentos no governo de Vargas (BNDE por 

exemplo), ou ainda pela criação direta de usinas e empresas estatais no governo JK. Na década de 1970 o 

Estado já possuía uma grande dominância no setor, onde agia ampliando suas ações diretas na infraestrutura 

e também desestimulando a ação do setor privado com novos decretos, tarifas e regulações. 

Os choques no preço do petróleo ocorridos em 1973 e em 1979, mais uma vez elevou as taxas de 

juros no cenário internacional e este fato, aliado à falta de estimulo estatal para a iniciativa privada, 

deteriorou os investimentos em infraestrutura no setor, que conforme cita Bolognesi (2018), foi uma das 

principais causas do baixo crescimento econômico na década de 1980. Por sua vez, o autor menciona que 

nos anos 1980, além da escassez de investimentos na década anterior, as empresas do setor energético foram 

utilizadas como instrumento político para controle da inflação e a falta de reajuste nas tarifas de energia, 

exauriu ainda mais o caixa das concessionárias e consequentemente suas capacidades de realizarem novos 

investimentos – o que deixou o setor defasado tecnologicamente e sob sérios riscos econômicos. 

Diante da situação das empresas públicas do setor, a década de 1990 ficou marcada por um processo 

de privatizações e desestatizações. E além de uma reestruturação institucional, foi criado um órgão 

regulatório que passaria a fiscalizar o sistema. Bolognesi (2018) especifica que no período cerca de 80% 

das distribuidoras e 20% das geradoras foram privatizadas, mas que esse processo perdeu apoio social e 

político a partir de uma forte estiagem no ano de 2001, que gerou riscos de “apagão energético” no país. 

Dado o contexto histórico de desenvolvimento do setor, os altos riscos e valores necessários para 

investimentos, e também a importância da saúde desta infraestrutura; torna-se necessário ter conhecimento 

se a capacidade instalada atual e os investimentos previstos para expansão da geração, serão suficientes 

para atender a demanda de energia elétrica, prevista para a próxima década no Brasil (2020-2029). 

O objetivo principal deste artigo é analisar a relação entre demanda e oferta de energia elétrica no 

Brasil, buscando investigar os possíveis riscos e oportunidades, para o equilíbrio do sistema energético 

brasileiro nos próximos anos. Para alcançar a proposta, se estabelecem três objetivos específicos, sendo que 

o primeiro consiste em (i) realizar um mapeamento da capacidade atual de geração de energia e as principais 

características da matriz brasileira; o segundo objetivo específico visa (ii) analisar os projetos e iniciativas 

de expansão da capacidade de geração (previsão de oferta nos próximos anos); e por fim, o último objetivo 

específico consiste em (iii) estimar a demanda futura por energia elétrica no Brasil. 

Dada a relevância deste setor para a economia brasileira, torna-se fundamental avaliar se a 

infraestrutura atual e prevista para os próximos anos, será capaz de atender ou não a demanda de energia 

elétrica futura. Além desta contribuição, esta pesquisa também promove debates acerca da estratégia 

prevista pelos formuladores de políticas econômicas, para aumentar a sustentabilidade da matriz energética 

brasileira.  

Para se atingir tais objetivos, além desta (i) introdução e das (v) considerações finais, esta pesquisa 

ainda contém outras três seções, sendo que na (ii) segunda seção é apresentada a atual estrutura institucional 

do setor, a cadeia produtiva e os investimentos previstos para expansão da capacidade de geração. Já na 

(iii) terceira seção são apresentados os dados e os métodos econométricos que serão utilizados para 

estimação da demanda e por fim, a (iv) quarta seção apresenta os resultados obtidos. 
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2. ANÁLISE SETORIAL 

Esta seção tem o objetivo de apresentar um panorama do setor energético brasileiro. Para tanto, 

inicialmente se discute a atual estrutura institucional e na sequência a cadeia produtiva da energia elétrica. 

Não obstante dos objetivos do trabalho, também se discute a perspectiva de investimentos futuros no setor. 

 

2.1 Estrutura institucional 

Como cita ANEEL (2008), a atual composição do setor tomou origem a partir das reformas 

institucionais da década de 1990 e com o intuito de oferecer um dinamismo na apresentação da estrutura 

institucional, a Figura 1 apresenta um organograma com os principais agentes do setor: 

Figura 1: Estrutura institucional do setor elétrico. 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Aneel (2008). 
 

Conforme informa o CNPE (2020), o Conselho Nacional de Política Energética, é um órgão 

presidido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e como descrito nas Leis nº 10.847/2004 e nº 

10.848/2004, tem a função de assessorar a Presidência da República na formulação de políticas e diretrizes 

energéticas. Já a ANEEL (2020) expõe que a Agência Nacional de Energia Elétrica é uma autarquia 

vinculada ao MME criada por meio da Lei nº 9.427/86 e do Decreto nº 2.335/1997, cujo objetivo é regular 

e fiscalizar todo o setor elétrico.  

Ao longo da estrutura, dois importantes agentes para a gestão do setor são a ONS e a CCEE. Como 

expõe a ONS (2020), o Operador Nacional do Sistema Elétrico foi criado pela Lei nº 9.648, com alterações 

pela Lei nº 10.848/2004 regulamentada pelo Decreto nº 5.081/2004 com o objetivo de coordenar e controlar 

toda a operação da cadeia de produção energética do Sistema Interligado Nacional (SIN), o órgão que assim 

como a CCEE, atua sob fiscalização da ANEEL, também planeja a operação dos sistemas isolados. Já no 

que tange à CCEE, Bolognesi (2018) menciona que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

surgiu do Decreto nº 5.184/2004, para substituir o MAE (Mercado Atacado de Energia), atuando com o 

controle das medições, contabilizações e liquidações da energia comercializada, tanto no Ambiente de 

Contratação Livre quanto no Ambiente de Contratação Regulada. 

A estrutura institucional ainda conta com outros órgãos e agências que trabalham sob supervisão ou 

em conjunto com a ANEEL na fiscalização da cadeia de produção. Além disto, existem alguns agentes 

institucionais, onde destaca-se a Empresa de Pesquisa Energética, que conforme destaca a EPE (2020), foi 

criada pela Lei nº 10.847/2004 com o objetivo de apoiar o MME com estudos e pesquisas para o 

planejamento energético do setor elétrico.5  

                                                           
5 O leitor interessado em um maior detalhamento da estrutura institucional do setor, pode consultar Bolognesi (2018). 
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2.2 Cadeia produtiva 

Bajay et al. (2018) mencionam de forma simplificada que a cadeia de produção do setor elétrico se 

inicia com um processo de geração nas usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas ou outras fontes de 

geração. O processo seguinte é denominado de transmissão, que basicamente é a fase de transporte da 

energia gerada nas usinas até as distribuidoras de energia, onde se inicia a fase de distribuição aos 

consumidores finais. Este processo ocorre por meio de uma grande rede de transmissão energética que liga 

todo o país, sendo denominado de Sistema Interligado Nacional (SIN) que é uma das composições do 

Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) – que integra as cinco regiões do Brasil; e possibilita transações entre as 

regiões do país. Além disso, conforme visto na Figura 1, este sistema que é operado pela ONS, possui dois 

ambientes de comercialização que são geridos pela CCEE, o Ambiente de Contratação Livre e o Ambiente 

de Contratação Regulada. 

Iniciando a análise da cadeia, no que tange ao processo de geração, a matriz energética brasileira é 

tida por muitos analistas como uma das mais diversificadas do mundo, a Tabela 1 ilustra a composição 

percentual da capacidade de geração por fonte energética entre 2006 e 2019, também apresenta nas últimas 

duas linhas a capacidade total de geração do SIN em GW e o seu crescimento percentual ano a ano: 

Tabela 1: Distribuição % da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil por fonte de geração e capacidade total em GW. 

Fonte/Ano ‘06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 

Hidrelétrica 74,8 74,7 72,8 70,8 68,0 66,9 66,1 64,0 62,8 61,3 60,9 60,3 60,4 60,5 

Termelétrica 21,2 21,2 22,3 23,8 26,2 26,7 27,1 28,8 28,2 28,1 27,5 26,5 24,9 24,2 

PCH+CGH 1,7 1,9 2,6 2,9 3,2 3,5 3,6 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 

Nuclear 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

Eólica 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 1,7 3,7 5,4 6,7 7,8 8,8 9,0 

Solar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 1,5 

Total em GW 96,3 100,4 102,9 106,6 113,3 117,1 121,0 126,7 133,9 140,9 150,3 157,1 162,8 170,1 

∆% Capac. - 4,2 2,6 3,5 6,3 3,4 3,3 4,8 5,7 5,2 6,7 4,5 3,6 4,5 
Fonte: Elaboração dos autores a partir do Anuário Estatístico da EPE (2020). 
  

 Observa-se que no período compreendido entre 2006 e 2019, a capacidade de geração do SIN 

aumentou de 96,3 para 170,1 GW, em outras palavras um crescimento de 76,7% nos 14 anos analisados, 

também observa-se que o um crescimento médio anual de 4,5% da capacidade de geração, com destaque 

para o ano de 2016, onde houve uma expansão de 6,7%. A Tabela 1 ainda permite analisar que existe uma 

grande dominância das fontes hidrelétricas e termelétricas, sendo as duas, os principais parques de geração 

energética do Brasil.  

Contudo, cabe mencionar que a participação relativa desses dois modais reduziu-se de 95,9% em 

2006 para 84,8% em 2019, muito em função da queda da participação relativa das  hidrelétricas, que 

representavam 74,8% em 2006 e em 2019 passou a ser de 60,5%; em tempo que a participação relativa das 

usinas eólicas aumentou de 0,2% para 9,0% - tais analises podem indicar que a matriz energética brasileira 

além de ter buscado aumentar a sua capacidade de geração, buscou se tornar mais sustentável (também se 

destaca a participação relativa da capacidade de geração de energia solar). 

Outra maneira de analisar a capacidade de geração no parque brasileiro é por uma ótica regional, 

para tanto a Tabela 2, assim como a tabela anteriormente analisada, apresenta na última linha a capacidade 

total de geração de energia elétrica no Brasil em GW entre 2006 e 2019; mas também apresenta a 

distribuição percentual ano a ano, da capacidade de geração entre as cinco regiões do Brasil. 

Se na Tabela 1 observamos que o Brasil buscou aumentar a sua capacidade de geração em tempo 

que buscou diversificações para fontes mais sustentáveis, a Tabela 2 indica que também houveram 

relevantes mudanças quanto a distribuição regional. No ano de 2006, 36% da capacidade de geração 

energética do Brasil estava concentrada na região sudeste e 24,3% na região sul; embora a região sudeste 

continue sendo o maior parque de geração energética do país, as regiões norte e nordeste que em 2006 

possuíam uma participação de 27,8% da capacidade instalada, aumentaram para 41,8% em 2019. A região 

centro-oeste não apresentou expressiva variação na sua participação relativa (de 11,8% para 12,0%) e a 

região sul apresentou queda de 24,3% para 19,0% de participação relativa na matriz energética brasileira. 
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Tabela 2: Distribuição % da capacidade instalada de geração elétrica por região no Brasil e capacidade total em GW. 

Região '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 

Norte 13,0 13,4 13,3 13,2 12,6 12,7 14,0 13,3 14,8 15,3 16,9 18,0 19,0 20,5 

Nordeste 14,8 14,2 14,6 14,7 15,5 15,8 16,4 17,5 18,7 19,1 19,8 20,7 21,5 21,3 

Sudeste 36,0 35,7 35,8 36,1 35,5 35,0 33,3 33,3 32,2 31,3 29,8 28,8 28,0 27,1 

Sul 24,3 25,2 24,7 24,5 24,3 24,2 24,3 23,4 22,3 22,1 21,1 20,3 19,4 19,0 

Centro-Oeste 11,8 11,4 11,5 11,4 12,0 12,4 12,1 12,6 12,1 12,3 12,4 12,2 12,1 12,0 

Total em GW 96,3 100,4 102,9 106,6 113,3 117,1 121,0 126,7 133,9 140,9 150,3 157,1 162,8 170,1 
Fonte: Elaboração dos autores a partir do Anuário Estatístico da EPE (2020). 
 

 A Tabela 2 também permite analisar que no período observado, os investimentos realizados para 

expansão da capacidade de oferta tenham sido realizados majoritariamente nas regiões norte e nordeste, 

como hipóteses pode-se levantar a necessidade de redução de déficit entre geração e consumo dessas 

regiões, necessidade de atendimento de demanda externa (exportação de energia) ou ainda, que suas 

características geográficas possam favorecer a produção de energias oriundas de fontes renováveis. 

 Conforme indica os dados da EPE (2020), a capacidade de geração energética no Brasil aumentou 

em 73,8 MW entre 2006 e 20196, desse aumento, 22,3 MW foram incrementados na região norte, 22,1 MW 

na região nordeste, 11,5 MW na região sudeste, 9,1 MW na região centro-oeste e 8,9 MW na região sul. 

No período, os principais empreendimentos foram a (i) Usina de Belo Monte, no Pará que aumentou a 

capacidade de geração do SIN em 11,2 MW a partir de 2016, a (ii) Usina de Jirau, construída no estado de 

Rondônia em 2013, que incrementou a capacidade de geração do parque brasileiro 3,7 MW e também a 

(iii) Usina de Santo Antônio, também construída no estado de Rondônia, onde no ano de 2012 elevou a 

capacidade do Sistema Elétrico Brasileiro em 3,5 MW.  

A segunda etapa da cadeia de produção, responsável por levar a energia até as distribuidoras, é o 

chamado movimento de transmissão. A infraestrutura desse processo é fornecida pelo SIN que integra o 

sistema energético das cinco regiões. O SIN é operado pelo ONS, que também é responsável por propor 

ampliações nos sistemas de transmissão.  

Os dados da EPE (2020), indicam que em 2019 haviam 141.888 km de linhas de transmissão no 

SIN, o qual apresentou expansão média anual superior a 3% desde o ano de 2006. Bajay et al. (2018) 

apresentam que o sistema é tão extenso que suas linhas de transmissão equivalem, em extensão, ao sistema 

da União Europeia. No entanto, o sistema não está isento de perdas, e para reduzir esses prejuízos no 

processo de transmissão a eletricidade gerada tem a tensão elevada nas subestações e diminui ao chegar nas 

redes de distribuição. Em 2019, o SIN registrou que 19,3% da energia gerada foi perdida, ao passo que os 

sistemas isolados registraram cerca de 28,9% em perdas.  

Bajay et al. (2018) registram que, quando há escassez de energia em uma dada região, o sistema 

interligado atende a essa demanda. Já em locais nos quais as redes de transmissão do SIN não alcançam, há 

complementação pelos chamados sistemas isolados. Esses por sua vez produzem, transmitem e distribuem 

a energia aos consumidores locais. Dados da EPE (2020) indicam que em dezembro de 2019 haviam 84,2 

milhões de consumidores ligados ao SIN (99,0%) e 824,9 mil consumidores que utilizam energia de 

sistemas isolados (1,0%). Cabe mencionar também que todas as regiões exportam e importam energia 

elétrica com países vizinhos através dessas infraestruturas, com exceção da região norte, que é apenas 

exportadora.  

 O terceiro estágio da cadeia de produção é a distribuição. A ANEEL (2020) cita que a distribuição 

é composta desde o processo que reduz a tensão das redes de transmissão e até o fornecimento da energia 

aos consumidores finais. A entidade reafirma que esse sistema distribuidor é composto pela rede elétrica e 

por todos os equipamentos e instalações que operam em alta, média ou baixa tensão (entre 230 e 69kV, 

entre 69 e 1 kV e inferior a 1 kV, respectivamente). Os dados do agente regulador indicam que até 2018 

haviam 105 distribuidoras, sendo que destas 54 eram concessionárias e 38 permissionárias, além de outras 

13 cooperativas de eletrização rural. 

                                                           
6 O leitor interessado pode retornar as Tabelas 1 e 2. 



6 

 

 Essa rede de distribuição, conforme indicam os dados da EPE (2020), atendeu um consumo total de 

482,2 GWh no Brasil no ano de 2019. Sendo que 35% foi destinado ao uso industrial, 30% residencial, 

19% comercial e 6% rural; e enquanto o consumo público, a iluminação pública e o serviço público 

representaram cada um 3% do consumo total do país, próprio sistema utilizou 1%. Esses dados indicam 

que a atividade industrial, comercial e o uso residencial das famílias podem possuir grande relevância para 

explicar a variabilidade da demanda energética do país. 

 Já outro fator que é determinante para compreender o funcionamento da cadeia de produção 

energética, é a organização do mercado brasileiro. Como cita a CCEE (2020), o atual modelo começou a 

ser estruturado em 1998 com o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico e de fato passou a ser 

implementado em 2004 a partir da criação da CCEE; de forma simples, existem dois mercados de 

comercialização de energia: o Ambiente de Contratação Regulada – ACR e o Ambiente de Contratação 

Livre – ACL. 

 A ANEEL (2020) define que o ACR é o segmento do mercado onde vendedores e distribuidores de 

energia realizam negociações de compra e venda. Já a CCEE (2020) formaliza que neste ambiente a ANEEL 

realiza leilões diários com regulação específica para o preço, submercado e vigência da contratação. Em 

continuidade, a ANEEL (2020) expõe que o ACL é um outro segmento do mercado, onde os termos dos 

contratos de compra e venda de energia são negociados diretamente e de forma livre pelos vendedores e 

consumidores finais de energia. Uma outra inovação que surgiu com a CCEE foi o Mercado de Curto Prazo, 

onde segundo a Câmara, são contabilizadas e liquidadas todas as diferenças financeiras de quantidades de 

energia contratadas e de fato consumidas entre os agentes do sistema.  

Dados da EPE (2020) indicam que em dezembro de 2019 haviam 85,1 milhões de consumidores 

cativos de energia e apenas 16.079 consumidores livres de energia – o que os diferencia é que os últimos 

fazem parte do ACL e os primeiros (cativos), só possuem permissão para utilizarem energia de 

distribuidores, conforme Resolução Normativa da ANEEL nº 482 de 2012. Um fato relevante é que a 

quantidade de consumidores livre de energia no ano de 2019 foi 25% superior à quantidade de 2018 

(12.831) e estes por sua vez estão majoritariamente na região sudeste (55,8%) e realizam um consumo na 

grande maioria para fins industriais (61,8%). 

Desta forma, com base na literatura discutida, propõe-se na Figura 2 um modelo para representação 

gráfica da cadeia produtiva de energia elétrica no Brasil7: 

Figura 2: Cadeia produtiva da energia elétrica no Brasil. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

2.3 Investimentos previstos 

A necessidade de novos investimentos sempre se manteve ativa. Tanto que dados da EPE (2020) 

indicam que em maio de 2020 haviam 282 empreendimentos em construção no Brasil e que estas poderiam 

expandir a capacidade de geração energética em até 9,4 GW quando finalizados. Outras análises mais 

robustas podem ser realizadas através dos Planos Decenais, realizados pelo MME em conjunto com a EPE. 

                                                           
7 O leitor interessado encontrará um melhor detalhamento no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=izrywvKDWkg 
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A Tabela 3 além de apresentar a capacidade de geração prevista no plano para o período 2020-2029, 

apresenta as taxas de crescimento anual e também a composição percentual prevista por fonte de geração8: 

Tabela 3: Distribuição % da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil prevista para o período 2020-2029. 

Fonte/Ano '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 

Hidrelétrica 62,0 61,2 60,8 58,0 55,7 54,4 52,1 50,4 49,1 47,0 

Termelétrica 22,0 22,4 22,3 22,6 22,7 22,4 22,7 23,1 23,3 24,6 

PCH+CGH 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

Nuclear 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,7 1,7 1,6 1,5 

Eólica 9,3 9,3 9,4 11,5 13,3 14,6 15,5 16,4 17,3 17,9 

Solar 1,5 1,8 2,2 2,6 3,1 3,3 3,9 4,2 4,6 4,8 

Total em GW 164,5 166,5 167,5 176,1 183,5 187,6 196,9 204,1 210,7 221,0 

∆% Capac. -3,3 1,3 0,6 5,1 4,2 2,2 4,9 3,7 3,3 4,9 
Fonte: Elaboração dos autores a partir do Anuário Estatístico da EPE (2019). 

  

 Através da Tabela 3 observa-se que o plano desenvolvido pretende expandir a capacidade de geração 

em 34,4%, passando de 164,5 GW em 2020 para 221,0 GW em 2029. Os dados também indicam que as 

fontes de geração solares e eólicas tendem a expandir suas participações relativas na matriz energética 

brasileira, se juntas em 2020 totalizam 10,8% da capacidade de geração, em 2029 estão previstas para 

comporem uma fatia parcela relativa de 22,7%. As fontes solares que em 2020 possuem capacidade prevista 

de 2,5 GW, passam para 10,7 GW em 2029 (+330%); já as fontes eólicas que em 2020 podem gerar 15,4 

GW, possuem capacidade de geração prevista em 39,5 GW para 2029 (+157%). O terceiro modal que mais 

aumentou a sua capacidade relativa foi a geração térmica, em especial a partir do ano de 2027; em 

contrapartida, observa-se que a perda de participação relativa das fontes hidrelétricas (redução de 14,9 p.p. 

comparando 2020 vs. 2029) – pode indicar um planejamento de mudança na matriz energética brasileira. 

Tabela 4: Incrementos previstos para expansão da capacidade de geração no período 2020-2029. 

Fonte/Ano '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 Total Comp. % 

Hidrelétrica 0,61 0,04 - 0,20 - - 0,39 0,42 0,50 0,52 2,67 4,5 

Termelétrica 2,03 1,45 0,05 2,22 1,87 0,23 2,75 2,49 1,88 5,42 20,38 34,0 

PCH+CGH 0,23 0,18 0,11 0,31 0,34 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 2,66 4,4 

Nuclear - - - - - - 1,41 - - - 1,41 2,3 

Eólica 0,35 0,11 0,26 4,52 4,21 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 24,46 40,8 

Solar 0,30 0,56 0,59 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,44 14,1 

Total em GW 3,52 2,33 1,01 8,26 7,42 4,53 8,84 7,20 6,67 10,25 60,02 100,0 
Fonte: Elaboração dos autores a partir do Anuário Estatístico da EPE (2019). 
 

A Tabela 4 complementa as análises de investimentos indicando os incrementos previstos ano a ano 

e por fonte de geração no Brasil. Os dados indicam que o planejamento é expandir a capacidade de geração 

em 60 GW entre 2020 e 2029, sendo que 40,8% será em fontes eólicas e 34% em fontes termelétricas. 

Conforme exposto em EPE (2019), os investimentos previstos são de R$ 239 bilhões, sendo os 

maiores empreendimentos: (i) acréscimo de 16,8 GW em capacidade instalada de fonte eólica no nordeste 

a partir de 2023 (R$ 80 bi); (ii) expansão de 6,1 GW de capacidade de geração em fonte térmica (gás 

natural) no sudeste a partir de 2025 (R$ 21,8 bi); (iii) ampliação de 4,2 GW na geração de energia eólica 

na região sul a partir de 2023 (R$ 20,1 bi) e (iv) aumento de 5,6 GW da capacidade instalada de energia 

solar (fotovoltaica) no nordeste a partir de 2023 (R$ 19,6 bi). 

Ao término desta seção que tinha o objetivo de realizar uma análise setorial do mercado elétrico no 

Brasil, discutiu-se de forma breve a estrutura institucional do setor, os principais processos da cadeia de 

produção e apresentou-se um panorama dos investimentos previstos para a expansão da capacidade de 

geração. Em continuidade aos objetivos do trabalho, a próxima seção discute as metodologias de pesquisa. 

                                                           
8 Recomenda-se que o leitor realize a leitura da Tabela 3 em conjunto com a Tabela 1, pois são complementares. 
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3. METODOLOGIA 

Esta seção tem o objetivo de apresentar os métodos e dados que serão utilizados para atingir o 

propósito da pesquisa. Inicialmente se discute as variáveis utilizadas, bem como suas principais 

características e limitações. Na sequência realiza-se testes de raiz unitária Dickey Fuller Aumentado (ADF) 

e Phillips-Perron (PP), teste de Seleção de defasagens VAR e também, o teste de Cointegração de Johansen 

e Juselius (1990). Com base nas estatísticas obtidas, define-se o método que será utilizado. 

Em linha com a autores como Modiano (1984), Andrade e Lobão (1997), Siqueira, Júnior e Castelar 

(2006), a análise da cadeia produtiva realizada na Seção 2.2 e ainda, com base nos conceitos da Teoria do 

Consumidor, propõe-se uma curva de demanda neoclássica, tomada em logaritmos naturais: 

 

 𝑙𝑛�̂�𝑡 = 𝑙𝑛�̂�0 + �̂�1𝑙𝑛𝑌𝑡 − �̂�2𝑙𝑛𝑃𝑡 + �̂�3𝑙𝑛𝐼𝑡 + �̂�4𝑙𝑛𝐶𝑡 + �̂�5𝑙𝑛𝐸𝑡 + �̂�𝑡  (1) 

 

As variáveis que serão utilizadas estão descritas na Tabela 5. Os dados estão dispostos na 

periodicidade mensal entre janeiro de 2002 e dezembro de 2019, portanto, serão 216 observações para cada 

série temporal. Além destas, a pesquisa também utilizará variáveis dummies para captar possíveis efeitos 

sazonais. 

 

Tabela 5: Variáveis que serão utilizadas na pesquisa. 

Var. Proxy Série Fonte Unidade 

D Demanda de energia elétrica Energia elétrica - qde. 
Eletrobrás in 

IPEADATA 
GWh/mês 

Y Renda dos consumidores 
PIB mensal - Valores 

correntes 
Bacen (SGS) 

R$ milhões/ 

mês 

P Preço da energia elétrica 
Energia elétrica - tarifa 

média 

Eletrobrás in 

IPEADATA 
R$/MWh 

I Nível de atividade da indústria 
Produção física indústria 

geral (PIM-PF) 
IBGE (SIDRA) 

Índice 

2012=100 

C Nível de atividade do comércio 
Vendas no comércio 

varejista (PMC) 
IBGE (SIDRA) 

Índice 

2014=100 

E 
Estoque de doméstico de 

eletrodomésticos nas residências 
IPA-EP-DI FGV (IBRE) 

Índice 

1944=100 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Gráfico 1: Séries de tempo utilizadas na pesquisa. 

 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software R. 
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As variáveis Y e P foram deflacionadas pelo índice IGP-DI, com base em dezembro de 2019. Já a 

variável D, originalmente está representada em GWh, mas para os fins desta pesquisa foi convertida em 

MWh9. As variáveis I, C10 e E não sofreram nenhuma transformação, e embora o Gráfico 2 apresente o 

comportamento de todas as séries em nível, para a realização dos procedimentos econométricos as séries 

foram convertidas para escala de logaritmos naturais (ln). 

Em linha com a teoria microeconômica, espera-se que a energia seja um bem do tipo normal e reaja 

de forma positiva com acréscimos na renda, e de forma negativa aos acréscimos nos preços. O preço dos 

eletrodomésticos é constantemente utilizado em trabalhos acadêmicos11 como uma proxy do estoque de 

eletrodomésticos que as famílias possuem em suas residências12, portanto espera-se que quanto maior o 

estoque de eletrodomésticos, maior será a demanda por energia. Esta pesquisa também assume, em linha 

com a análise setorial realizada na seção anterior, que quanto maior o nível de atividade industrial e 

comercial, maiores serão os níveis de consumo energético. 

O comportamento das séries de tempo ilustradas no Gráfico 1 oferece indícios das relações 

mencionadas no parágrafo anterior. Os destaques ficam com repentino aumento na tarifa de energia em 

outubro de 2013 e com uma queda de 20 p.p. no nível de atividade da indústria entre setembro e dezembro 

de 2008. No primeiro caso, em linha com os Boletins de Monitoramento do Sistema Elétrico do MME, 

avalia-se que foi um efeito oriundo da necessidade de maior utilização das usinas termelétricas (maior custo 

de operação) devido à forte estiagem observada no período (este fenômeno natural compromete a operação 

das usinas hidrelétricas por conta do baixo nível de água nos reservatórios); já a Crise do Subprime ajuda a 

compreender o segundo caso. 

Apresentadas as variáveis e discutidas suas principais características, a Tabelas 6 apresenta os testes 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Phillps-Perron (PP) para checar a presença de raiz unitária: 

 

Tabela 6: Resultados dos testes de Raiz Unitária – Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Phillps-Perron (PP). 

Variáveis 
ADF PP 

I(d) 
τ τc τct Z Zc Zct 

ln_D 3,08002 -2,52945 -0,705017 2,26308 -2,30536 -2,96788 I(1) 

ln_Y 1,38213 -1,05065 -1,29218 1,34831 -1,36102 -2,57352 I(1) 

ln_P 0,0509673 -2,04861 -1,99063 0,0413139 -3,29093 -3,32114* I(1) 

ln_C 2,36789 -2,30451 -0,939391 1,00088 -2,43908 -7,95476*** I(1) 

ln_I 0,282252 -1,81755 -1,56835 0,353541 -2,15907 -1,86304 I(1) 

ln_E 2,57559 -0,603322 -6,3015*** 4,6027 -2,23139 -4,24801*** I(1) 

Δln_D 4,61079*** -5,64598*** -6,13489*** -14,1274*** -14,3074*** -14,3938*** I(0) 

Δln_Y -4,77175*** -4,98354*** -5,01014*** -18,2111*** -18,2292*** -18,2117*** I(0) 

Δln_P -13,7684*** -13,7344*** -13,7147*** -23,0722*** -23,0139*** -22,9801*** I(0) 

Δln_C -2,17751** -3,58283*** -4,12682*** -29,6187*** -29,5691*** -29,4941*** I(0) 

Δln_I -16,7481*** -16,7133*** -16,803*** -17,1188*** -17,0833*** -17,2128*** I(0) 

Δln_E -3,70158*** -4,61741*** -4,68507*** -4,80295*** -6,26807*** -6,34984*** I(0) 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

Notas: Estatísticas *** são significativas a 1%, ** significativas a 5%, * significativas a 10%. Foram testadas abaixo de 12 defasagens com 

base no Critério de Akaike (AIC), com uso de dummies sazonais. Para o teste ADF, o valor τ é a estatística “tau” sem constante e sem tendência, 

o valor τc é a estatística “tau” com constante e sem tendência, já o valor de τct é a estatística “tau” com constante e com tendência. Para o teste 

PP, o valor Z é a estatística Z(t) sem constante e sem tendência, o valor Zc é a estatística Z(t) com constante e sem tendência, já o valor de Zct 

é a estatística Z(t) com constante e com tendência. 

 

                                                           
9 A conversão ocorre na proporção: 1 GWh = 1.000 MWh, logo todos os dados da série original foram multiplicados por 1.000. 
10 Os resultados obtidos com dados dessazonalizados para o comércio não se mostraram significativamente diferentes. 
11 Consultar: Siqueira, Júnior e Castelar (2006), Mattos e Lima (2005), Schimidt e Lima (2004), Andrade e Lobão (1997). 
12 Para maiores detalhes da abordagem algébrica consultar Andrade e Lobão (1997). 
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Os resultados da Tabela 6 sobre o teste ADF apontam que tanto a variável dependente quanto as 

variáveis explicativas, não rejeitam a hipótese nula de que as séries possuem raiz unitária em nível. 

Entretanto, tomando as primeiras diferenças de cada série, as mesmas passam a rejeitar a hipótese nula do 

teste. A exceção foi o resultado de ln_E, que em nível apresentou-se estacionária no teste com constante e 

tendência, mas assume-se que os resultados do trabalho não se comprometem em função dos resultados das 

demais modalidades do teste (τ e τc),  não rejeitarem a presença de raiz unitária. 

Para corroborar o teste ADF aplica-se o teste Philips-Perron (PP), sob a hipótese nula de não 

estacionariedade das séries. Os resultados, também expressos na Tabela 6, indicam que as variáveis 

selecionadas são estacionárias em primeiras diferenças; com exceção das variáveis ln_P, ln_C e ln_E, 

contudo, assume-se que não comprometerá as estimações do modelo pela ótica das versões do teste Z e Zc. 

Na etapa seguinte checou-se o melhor número de defasagens para modelos econométricos de séries 

de tempo multivariadas. A Tabela 7 apresenta os resultados do teste de Seleção de defasagens VAR, o 

mesmo foi realizado com as variáveis da Tabela 5 em diferenças logarítmicas, pois como visto nos testes 

ADF e PP, são estacionárias nesta forma funcional. 

 

Tabela 7: Seleção de defasagens VAR. 

Defasagens AIC SBC HQC 

1 -30,016168 -28,155550*   -29,263436* 

2 -30,109060 -27,660878 -29,118623 

3 -30,148023 -27,112277 -28,919881 

4 -30,115192 -26,491883 -28,649346 

5 -30,216323*  -26,005451 -28,512773 

6 -30,070884 -25,272447 -28,129628 

7 -29,929191 -24,543191 -27,750231 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

Nota: Com *, estão os melhores critérios de defasagem para as respectivas metodologias:  AIC- Critério de Akaike; SBC Critério Bayesiano 

de Schwarz; HQC – Critério de Hannah-Quinn. Os testes foram realizados com constante, tendência e dummies sazonais com até 12 defasagens. 

 

Conforme os resultados da Tabela 7, houveram divergências entre os critérios de informação de 

Akaike, Schwarz e Hannah-Quinn. Nesta pesquisa utiliza-se o critério da parcimônia e aplica-se a menor 

defasagens entre os resultados obtidos, desta forma, assume-se que haverá uma menor perda de graus de 

liberdade e consequentemente, maior robustez aos resultados estimados. 

Para checar se as variáveis da Tabela 5 se cointegram, aplicou-se os testes de Traço e de Máximo 

Autovalor de Johansen e Juselius (1990), para as mesmas em diferenças logarítmicas. Os resultados estão 

explícitos nas Tabela 8. O Teste de Traço indica que pode haver até cinco vetores de cointegração, já o 

Teste de Máximo Autovalor indica que pode existir até dois vetores de cointegração.  

 

Tabela 8: Testes de Cointegração de Johansen e Juselius (1990). 

Ordem Teste de Traço p-valor Teste Máximo Autovalor p-valor 

0 171,620 0,0000*** 51,865 0,0007*** 

1 119,760 0,0000*** 47,260 0,0003*** 

2 72,498 0,0000*** 34,711 0,0035*** 

3 37,870 0,0043*** 18,000 0,1334 

4 19,788 0,0093*** 12,839 0,0820* 

5 6,948 0,0084*** 6,948 0,0084*** 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

Nota: Estatísticas *** são significativas a 1%, ** significativas a 5%, * significativas a 10%. 

 

Com base nos testes realizados até o presente estágio, observa-se que as variáveis da Tabela 5 são 

estacionárias em primeiras diferenças logarítmicas e possuem ao menos dois vetores de cointegração. Com 
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estes parâmetros, assume-se que para os propósitos desta pesquisa, o melhor método para de se realizar 

previsões de demanda futura por energia elétrica, é por meio do Modelo Vetorial de Correção de Erros 

(VECM) com as variáveis da Tabela 5 em nível e na escala logarítmica, ainda com o uso de dummies 

sazonais.  

Bueno (2008), expõe que os modelos VAR compostos por variáveis com raiz unitária, mas 

diferenciadas, podem omitir fatores econometricamente relevantes, já o VECM pode corrigir esses 

problemas. A Tabela 9 apresenta as principais metodologias utilizadas na literatura econômica consultada, 

e é possível observar que a escolha do método VECM está de acordo com trabalhos já consolidados.  

 

Tabela 9: Métodos utilizados pela teoria econômica. 

Autor Demanda Mercado Relevante Metodologia Recorte 

Andrade e Lobão (1997) Residencial Brasil VECM 1963/1995 

Gross et al. (2017) Industrial Brasil VECM/ARIMA 1990/2012 

Irffi (2007) Múltiplos Nordeste DOLS 1970/2003 

Lima (2011) Múltiplos Pernambuco VECM 1970/2009 

Mattos e Lima (2005) Residencial Minas Gerais VECM 1970/2002 

Modiano (1984) Múltiplos Brasil MMQO 1963/1981 

Neto e Lima (2011) Residencial Brasil VECM 1990/2013 

Schimidt e Lima (2004) Múltiplos Brasil VECM 1960/2000 

Siqueira, Júnior e Castellar (2006) Múltiplos Nordeste VECM 1970/2003 

Thomaz (2017) Múltiplos Brasil VECM 1995/2015 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Nesta seção foram discutidas quais as variáveis que serão utilizadas na pesquisa, bem como suas 

principais características, limitações e implicações econômicas. Na sequência foram realizados testes de 

raiz unitária, Dickey Fuller Aumentado e Phillips Perron, onde a hipótese nula de as séries possuem raiz 

unitária foi rejeitada para as variáveis em diferenças logarítmicas. Na sequência, embora os critérios de 

informação Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn apontarem resultados distintos para o melhor número de 

defasagens VAR, os decide-se por utilizar apenas uma única defasagem pelo critério da parcimônia.   

Em relação ao Teste de Traço e Teste de Máximo Autovalor, interpreta-se que pode existir até dois 

vetores de cointegração para as variáveis em diferenças logarítmicas. Diante deste contexto, avalia-se que 

a melhor metodologia para se realizar previsões da demanda por energia no Brasil, é por meio do Modelo 

Vetorial com Correção de Erros (VECM) e percebe-se que este é um método já difundido na literatura 

econômica. Fica atribuído à próxima seção, apresentar os resultados dos procedimentos econométricos. 

 

4. RESULTADOS 

Esta seção tem o objetivo de apresentar os resultados econométricos propostos para a pesquisa. 

Inicialmente se apresenta a elasticidade-renda e elasticidade-preço da demanda, os resultados são 

apresentados de forma gráfica, no qual além de comparados com os resultados de demais pesquisas, possui 

suas especificações analisadas. Na sequência, são apresentados os resultados do VECM, com interpretação 

da função de impulso resposta, análise da decomposição da variância, os valores previstos e o grau de 

ajustamento do modelo. Por fim, nesta seção ainda se realiza uma análise que compara a demanda prevista 

no VECM estimado, com a previsão de capacidade oferta energética já investigada na Seção 2. 

 

4.1 Elasticidades 

 Para as estimar as elasticidades, utiliza-se o seguinte modelo estimado via MMQO: 
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𝑙𝑑�̂�𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝑙𝑑𝑌𝑡 − �̂�2𝑙𝑑𝑃𝑡 + �̂�3𝐸𝑠𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚 + �̂�𝑡  (2) 

 

Onde as variáveis D, Y e P são as variáveis já conhecidas da Tabela 5 em diferenças logarítmicas, 

já a variável Estiagem é uma dummy que assume o valor igual a 1 no período outubro/2013, que tem o 

objetivo de captar o efeito de uso assíduo de usinas termelétricas. O modelo foi estimado com erros padrões 

robustos e os resultados do �̂�1 e �̂�2 estão expressos no Gráfico 213, onde o painel à  esquerda apresenta a 

elasticidade-preço e à direita a elasticidade-renda da demanda: 

 

Gráfico 2: Elasticidade-preço (esquerda) e elasticidade-renda (direita) da demanda por energia elétrica no Brasil. 

 
Fonte:  Elaboração dos autores.  

A elasticidade-preço estimada foi de |-0,026| e a mesma se mostrou estatisticamente significativa a 

10% (o erro padrão foi de 0,014), este resultado indica que a quando o preço da energia aumenta 10%, a 

demanda por energia elétrica reduz 2,6%, o que configura a característica de bem inelástico em relação ao 

preço. Já a elasticidade-renda estimada foi de 0,081e a mesma se mostrou estatisticamente significativa a 

5% (o erro padrão foi de 0,041), o parâmetro indica que a energia elétrica é um bem normal e inelástico em 

relação a renda, pois, quando a renda dos consumidores aumenta 10%, o consumo energia também aumenta, 

entretanto em uma proporção menor, em média de 8,1%.  

Embora os resultados obtidos estejam em linha com autores como Andrade e Lobão (1997), Gross 

et al. (2017), Irffi (2007), Modiano (1984) e Schimidt e Lima (2004); é reconhecido de que o modelo da 

Equação 2 é simplificado, mas entende-se que não oferece prejuízos às análises propostas, uma vez que seu 

único objetivo é mensurar as elasticidades renda e preço da demanda de energia elétrica. Mais um destaque 

para esta subseção, é encontrado no trabalho de Silva, Feres e Lirio (2012), que estimam a elasticidade 

renda e preço da demanda por meio de regressão quantílica, para captar as diferentes elasticidades por faixa 

de consumo. 

 

4.2 Previsões 

Estimou-se um modelo vetorial com correção de erros (VECM) com as variáveis da Tabela 5 na 

escala logarítmica. Utilizou-se uma defasagem temporal (conforme analisado na Tabela 7) e através das 

                                                           
13 Nota: SJC (2016) é a abreviatura dos trabalhos de Siqueira, Júnior e Castellar (2006), SL (2004) é a abreviatura de Schimidt e Lima (2004), 

NL (2011) é a abreviatura de Neto e Lima (2011), ML (2005) é a abreviatura de Mattos e Lima (2005), AL (1997) é a abreviatura de Andrade 

e Lobão (1997). Os subscritos “- I”, ”- R” e ”- C” corresponde as elasticidades para os segmentos industrial, residencial e comercial 

respectivamente, para trabalhos que não possuem essa legenda, se referem as elasticidades de todos os mercados juntos. 
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discussões da Tabela 8, optou-se pelo uso de uma ordem de posto14, a especificação completou-se com o 

apoio de variáveis dummies sazonais. Os resultados das funções de impulso resposta, decomposição da 

variância e o grau de ajustamento de modelo, são discutidos na sequência.15 
 

Gráfico 3: Resposta da demanda a um choque positivo na demanda (esquerda) e na renda (direita). 

 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

 

Segundo a função de impulso resposta da demanda, um choque positivo na própria demanda, indica 

que a mesma tende a se elevar no primeiro período, mas que, gradualmente se reduz e os efeitos dos choques 

são amenizados. Embora no longo prazo não volte ao estágio inicial, apresenta estabilidade a partir do 

quinto período. Já quando a renda dos consumidores sofre um choque positivo, a demanda tende a se elevar 

e apesar de não voltar ao seu estágio inicial, se mantém estável a partir do quinto período. Esses resultados 

estão de acordo com a teoria microeconômica. 

 

Gráfico 4: Resposta da demanda a um choque positivo no preço (esquerda) e no nível de atividade da indústria (direita). 

 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

 

Um choque positivo na tarifa, tende a provocar queda na demanda de energia e um choque positivo 

no nível de atividade da indústria, indica que a demanda por energia elétrica tende a se elevar. Assim como 

na análise anterior, o nível de demanda em ambos os casos não volta ao seu estágio inicial, mas se mantém 
                                                           
14 Esta pesquisa utilizou apenas 1 vetor de cointegração, pois este modelo se mostrou com uma melhor capacidade de ajuste do 

que o modelo com 2 vetores. 
15 Os resíduos da primeira equação do modelo estimado, que possui ln_D como variável dependente, quando checado pelo 

teste de Jarque-Bera apresentou p-valor igual a zero, assim, permite rejeitar a hipótese de que não estão normalmente 

distribuídos. 
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estável a partir do quinto período, esses resultados eram esperados frente às características do bem 

analisado. 

Gráfico 5: Resposta da demanda a um choque positivo no nível de atividade do comércio (esquerda) e no estoque de eletrodomésticos nas 

residências (direita). 

 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

 

 Já o Gráfico 5 apresenta a resposta a demanda a choques positivos no nível de atividade do comércio 

e no estoque de eletrodoméstico das residências. À contramão do esperado, um choque na atividade 

comercial reduz a demanda por energia, e esta tende a se manter estável a partir do quinto período, por 

outra ótica, quando há um choque no estoque de eletrodomésticos, a resposta da demanda está em linha 

com a teoria econômica: um crescimento rápido que se mantém estável no longo prazo. 

Outra possibilidade do modelo vetorial regressivo é analisar a da decomposição da variância de 

possíveis choques na demanda de energia. Conforme a Tabela 10, os resultados indicam que com o passar 

dos períodos, a renda dos consumidores aumenta seu poder de explicação sobre a variância da demanda, se 

no terceiro período explica 7,61% no 60º período explica 17,84%. O mesmo fenômeno ocorre com o nível 

de atividade do comércio, que no terceiro período explica 6,49% da variância da demanda, e a partir do 60º 

período já possui poder de explicação superior a 15%. A tarifa de energia, o nível de atividade da indústria 

e o estoque de eletrodomésticos também elevam suas capacidades de explicação da variabilidade da 

demanda, entretanto, em escala reduzida em relação às variáveis anteriormente mencionadas. 

Consequentemente, em caso de um hipotético choque positivo, o auto poder de explicação da demanda de 

energia é reduzido conforme os períodos vão se estendendo, se no terceiro período a demanda explica 

84,61%, no 120º período explica 63,41% da variância de si própria. 

  

Tabela 10: Análise de decomposição da variância do erro de previsão da demanda. 

Período Erro-padrão ln_D ln_Y ln_P ln_I ln_C ln_E 

1 0,0154 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0266 84,6141 7,6161 0,0551 0,9802 6,4961 0,2383 

5 0,0348 76,3629 11,7005 0,0847 1,5059 9,9798 0,3662 

10 0,0500 69,4835 15,1059 0,1093 1,9442 12,8844 0,4727 

20 0,0713 66,1309 16,7654 0,1213 2,1578 14,2999 0,5247 

30 0,0876 65,0362 17,3073 0,1252 2,2276 14,7621 0,5416 

60 0,1242 63,9527 17,8436 0,1291 2,2966 15,2195 0,5584 

90 0,1522 63,5940 18,0212 0,1304 2,3194 15,3710 0,5640 

120 0,1759 63,4151 18,1097 0,1310 2,3308 15,4465 0,5667 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 
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 Além da análise das funções de impulso resposta e da análise da decomposição da variância, torna-

se necessário investigar o grau de ajustamento do modelo. Para tanto a Tabela 11 compara a previsão da 

demanda realizada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) nos Planos Decenais de Expansão de 

Energia nos períodos 2017-2017 e 2019-2029, com as previsões realizadas pelos trabalhos de Thomaz 

(2017) e com os valores ajustados encontrados nesta pesquisa. 

 

Tabela 11: Grau de ajustamento do modelo. 

Período 
Demanda 

real (MWh) 

Quantidade prevista MWh Diferença percentual 

EPE Thomaz (2017) Esta pesquisa EPE Thomaz (2017) Esta pesquisa 

2017 465.039 526.00016 536.661 466.985 13,11 15,40 0,42 

2019 480.782 552.00017 594.284 479.887 14,81 23,61 -0,19 
Fonte:  Elaboração dos autores. 

 

Interpretando a Tabela 11, observa-se que a demanda total real de energia elétrica observada no 

Brasil no ano de 2017 foi de 465.039 MWh18, o Plano Decenal 2017-2027 elaborado pela EPE no ano de 

2016 previu uma demanda total de 526.000 MWh, o trabalho de Thomaz (2017) previu uma demanda de 

536.661 MWh, já o modelo desenvolvido nesta pesquisa se mostrou mais assertivo pois o valor ajustado 

para a demanda foi de 466.985 MWh. As últimas colunas da Tabela 11 indicam que para o ano de 2017 a 

previsão da EPE foi 13,11% acima do valor real, já o trabalho de Thomaz (2017) realizou uma projeção 

15,40% acima do real observado, e o erro do valor ajustado deste modelo foi de +0,42%. Em uma análise 

similar realizada para o ano de 2019, o desvio do valor ajustado do modelo desenvolvido nesta pesquisa 

frente a demanda real observada foi de -0,19%. Esses indicadores oferecem segurança quanto a capacidade 

de ajuste do modelo desenvolvido e também, para realizar projeções de demanda futura por energia. Assim 

a Tabela 12 apresenta os valores previstos e ajustados entre os anos de 2002 a 2029. 

 

4.3 Oferta e demanda de energia 

Para analisar a relação entre capacidade de geração e demanda de energia no Brasil, propõe-se o 

Gráfico 6. O mesmo é elaborado a partir das Tabelas 1, 3 e 11 e nas linhas contínuas apresenta a capacidade 

de oferta (cinza) e demanda real observada (preto) entre os anos 2002 e 2019. Já as linhas segmentadas 

apresentam para o período 2020 a 2029 a capacidade de oferta prevista no Plano Decenal da EPE (cinza) e 

a demanda prevista pelo modelo VECM (preto), todas as séries estão apresentadas na escala de GW. 

É possível observar que historicamente, o Sistema Elétrico Brasileiro trabalha com grande 

ociosidade pela relação entre a potência da capacidade total de geração e a potência de fato demandada. A 

potência necessária para atender a demanda total no ano de 2006 foi de 40,9 GW e o SEB possuía 

capacidade total de geração de 96,3 GW, em outras palavras, 136% do necessário para atender a demanda; 

essa relação aumenta para 210% em 2019 (170,1 GW versus 54,9 GW) e no cenário em que o Plano Decenal 

é comparado com os valores médios previstos no modelo VECM estimado nessa pesquisa, a relação 

mencionada, reduz para 178% em 2022 (167,8 GW versus 60,3 GW) e alcança 193% em 2029 (221,0 GW 

versus 75,5 GW). 

Retomando as discussões na Seção 2.3, onde se menciona que o Plano Decenal 2019-2029 prevê 

que sejam realizados R$ 239 bilhões em investimentos para expansão da infraestrutura de geração de 

energia (aproximadamente 5,8% do PIB de 2019), e ainda, sob o pano de fundo da crise fiscal observada 

na atual conjuntura da economia brasileira; pode-se questionar a necessidade em dar continuidade nos 

                                                           
16 Plano Decenal 2017-2017 
17 Plano Decenal 2019-2029 
18 Esta série está representada pela Variável D na Tabela 4. 



16 

 

investimentos – uma vez que a capacidade total de geração de energia no ano de 2019 (170,1 GW) é superior 

à potência necessária para atendimento da demanda média prevista para 2029 (75,5 GW)19.  

 

Tabela 12: Demanda real observada e valores ajustados pelo modelo VECM. 

Ano Demanda Real 

(MWh)(i) 

IC Inf. 

(MWh) (ii) 

Previsão 

(MWh) (iii) 

IC Sup. 

(MWh) (iv) 

Desvio 

%(v) 

Demanda 

Real (GW) (vi) 

Previsão 

(GW) (vii) 

2002 289.867.028 - 
 

- - 33,1 
 

2003 300.991.953 - 301.295.898 - 0,10 34,4 34,4 

2004 317.427.986 - 317.618.744 - 0,06 36,2 36,3 

2005 335.916.983 - 334.872.506 - -0,31 38,3 38,2 

2006 357.974.030 - 356.698.923 - -0,36 40,9 40,7 

2007 378.554.046 - 378.301.892 - -0,07 43,2 43,2 

2008 392.843.967 - 394.582.836 - 0,44 44,8 45,0 

2009 388.611.010 - 385.330.947 - -0,84 44,4 44,0 

2010 415.684.001 - 418.255.964 - 0,62 47,5 47,7 

2011 433.033.018 - 434.865.070 - 0,42 49,4 49,6 

2012 448.133.998 - 446.451.727 - -0,38 51,2 51,0 

2013 463.068.059 - 461.958.579 - -0,24 52,9 52,7 

2014 473.557.055 - 472.361.764 - -0,25 54,1 53,9 

2015 464.599.996 - 465.451.886 - 0,18 53,0 53,1 

2016 460.155.931 - 460.308.769 - 0,03 52,5 52,5 

2017 465.038.966 - 466.985.374 - 0,42 53,1 53,3 

2018 471.643.005 - 473.039.747 - 0,30 53,8 54,0 

2019 480.782.003 - 479.887.198 - -0,19 54,9 54,8 

2020 - 459.516.826 495.221.812 534.003.715 - 
 

56,5 

2021 - 447.419.517 511.463.682 584.772.968 - 
 

58,4 

2022 - 444.293.099 528.129.400 627.847.612 - 
 

60,3 

2023 - 444.480.218 545.338.024 669.129.166 - 
 

62,3 

2024 - 446.587.372 563.107.422 710.068.018 - 
 

64,3 

2025 - 450.012.784 581.455.823 751.325.574 - 
 

66,4 

2026 - 454.435.748 600.402.039 793.283.651 - 
 

68,5 

2027 - 459.663.846 619.965.705 836.198.426 - 
 

70,8 

2028 - 465.573.323 640.166.681 880.259.706 - 
 

73,1 

2029 - 472.080.153 661.026.049 925.620.105 - 
 

75,5 
Fonte:  Elaboração dos autores a partir de dados citados na Tabela 5, com uso do software Gretl. 

Notas: (i) Esta série foi construída com o agrupamento dos dados mensais em ano da variável D, descrita na Tabela 5; (ii) e (iv) São os intervalos 

de confiança inferiores e superiores, respectivamente, calculados com 95% de confiança; (iii) Nesta série estão contidos os valores previstos 

pelo modelo VECM, originalmente estão dispostos na periodicidade mensal e foram agrupados para a escala anual; (v) Esta coluna compara o 

desvio percentual dos valores previstos em relação aos valores reais; (vi) e (vii) Estas séries representam a conversão da demanda real observada 

e a demanda prevista pelo modelo VECM de MWh para GW, o procedimento ocorreu pela seguinte fórmula: 𝑄𝑡𝑑.  𝐺𝑊 = {
[
𝑞𝑡𝑑.  𝑀𝑊ℎ

(365×24)
]

1.000
}. 

Para tanto algumas hipóteses para justificativa dos investimentos podem ser levantadas como: (i) 

ociosidade planejada devido a sazonalidades climáticas de fontes de geração renováveis; (ii) transformações 

na matriz energética para um mix mais sustentável; (iii) possíveis inconsistências nos modelos de previsão 

de demanda dos formuladores de política energética; (iv) redução de déficit de consumo/produção entre os 

subsistemas do SEB ou ainda (v) atendimento de demanda externa (exportação de energia).  

                                                           
19 Assumindo: 1 − 𝛼 = 0,95, o intervalo de confiança dos valores previstos para o ano de 2029 é de: 53,9 GW – 105,7 GW. 
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Gráfico 6: Oferta e demanda de energia no Brasil entre 2002 e 2029. 
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Fonte:  Elaboração dos autores com dados das Tabelas 1, 3 e 11. 

 A primeira hipótese pode ser discutida pela ótica da diversidade da matriz brasileira. Devido a 

questões climáticas e geográficas, oscilações nos volumes de chuva, ou na incidência de ventos e de raios 

solares, pode comprometer a performance de usinas hidrelétricas, eólicas ou solares respectivamente. E 

possivelmente em função disto, o SEB não atua em sua capacidade máxima de geração a todo instante, 

além do mais, sabe-se que o ONS busca acionar usinas não sustentáveis (como a queima de combustíveis 

por exemplo), somente em casos de emergência ou riscos de não atendimento da demanda. 

 A segunda hipótese pode ser verificada sob a luz das Tabelas 1 e 3, onde as distribuições da 

capacidade de geração de energia indicam que com o passar dos anos os órgãos de política energética 

buscam aumentar a capacidade de oferta de fontes sustentáveis e consequentemente reduzir o uso de fontes 

nocivas ao meio ambiente. 

 Já a hipótese de que os modelos de previsão de demanda energética dos órgãos planejadores 

apresentam inconsistências, pode ser checada pela Tabela 11, na qual é possível verificar que nos dois 

últimos Planos Decenais, a demanda prevista pela EPE divergiu entre 13 e 15% frente a demanda de fato 

observada. A elasticidade-renda também pode ser outro indício de possível inconsistência no modelo dos 

planejadores, para o Plano Decenal 2019-2029 foi considerado uma elasticidade-renda que varia entre 0,82 

e 0,88 e conforme visto no Gráfico 2, embora tais parâmetros estejam em linha com trabalhos como 

Schimidt e Lima (2004) e Lima (2011), estão distantes do estimado nesta pesquisa (0,081). 

 A hipótese de que esses investimentos buscam reduzir um possível déficit na relação capacidade de 

geração versus consumo, nas diferentes regiões do SEB, pode ter discussões iniciadas a partir da Tabela 2 

e dos dados apresentados na Seção 2.3 – onde se percebe que historicamente a maior parte da capacidade 

instalada estava concentrada nas regiões sul e sudeste, mas que há uma tendência de aumento de 

investimentos nas regiões norte e nordeste. Não está no escopo desta pesquisa avaliar o déficit entre 

produção e consumo por regiões do Brasil20, mas é uma hipótese que não pode deixar de ser considerada. 

 Também não está no escopo deste trabalho uma investigação acerca das relações comerciais 

internacionais de energia do Brasil. Entretanto, sabe-se que a região norte é uma grande exportadora de 

energia e também que grande parte dos investimentos são destinados à esta região em fontes sustentáveis.

 Esta seção apresentou e discutiu os resultados das elasticidades estimadas, a demanda prevista e o 

grau de ajustamento do VECM e também, investigou a relação entre demanda e capacidade de geração de 

energia no Brasil entre 2002 e 2029. A próxima seção realiza as considerações finais da pesquisa. 

                                                           
20 Em um exercício fictício, pode-se imaginar que a região nordeste consome mais energia do que tem capacidade para gerar e 

então necessita que o SIN transmita energia da região sudeste (superavitária) para atender sua demanda energética. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa analisou a relação entre capacidade de oferta e demanda do sistema energético 

brasileiro. Para tanto, realizou uma análise setorial onde se discutiu a estrutura institucional do setor, as 

principais características da cadeia produtiva da energia e também os investimentos previstos para expansão 

da capacidade de geração do Sistema Elétrico Brasileiro. 

Para se alcançar os propósitos finais da pesquisa, dividiu-se o objetivo principal em três objetivos 

específicos, sendo que o primeiro consistia em (i) realizar um mapeamento da capacidade atual de geração 

de energia, bem como, as principais características da matriz brasileira. Frente à pesquisa, constatou-se que 

a matriz brasileira em 2019 possuía capacidade de geração energética de 170,1 GW, sendo as principais 

fontes de geração oriundas de usinas hidrelétricas (60,5%) e termelétricas (24,2%); entretanto, fontes 

sustentáveis como eólica e solar vinham aumentando consistentemente sua participação no parque elétrico 

brasileiro. Também constatou-se que a região sudeste possui 27,1% da capacidade de geração do país e que 

35% do consumo total é direcionado para fins industriais. 

No que tange ao segundo objetivo específico, que visava (ii) analisar os projetos e iniciativas de 

expansão da capacidade de geração (previsão de oferta para os próximos anos), uma análise pormenorizada 

do Plano Decenal da EPE indicou que para o período 2020-2029 estão previstos R$ 239 bilhões em 

investimentos no setor (5,8% do PIB de 2019), onde ceteris paribus, terá sua capacidade de geração elevada 

em 34% e atingirá potência de 221,0 GW em 2029, sendo que os principais empreendimentos estão 

previstos para a expansão de geração em fontes renováveis na região norte do país. 

Já para atingir o terceiro objetivo específico, que propunha (iii) estimar a demanda futura por energia 

elétrica no Brasil; após uma revisão da literatura, realizou-se os testes de raiz unitária, seleção de defasagens 

VAR e cointegração. Os resultados encontrados indicaram que o melhor método de estimação da demanda 

futura seria com o modelo VECM, utilizando variáveis dummies sazonais, uma ordem de posto e uma 

defasagem temporal. E assim, após a análise das funções de impulso resposta e de decomposição da 

variância, estimou-se na Seção 4.2 que a demanda total média prevista para o ano de 2029 será de 75,5 

GW, formalizando um crescimento de 37,5% em relação ao ano de 2019. 

Frente ao objetivo principal deste artigo, que definiu-se em analisar a relação entre demanda e oferta 

de energia elétrica no Brasil, buscando investigar os possíveis riscos e oportunidades, para o equilíbrio do 

sistema energético nos próximos anos; observa-se na Seção 4.3 que o país possui uma grande capacidade 

ociosa: em números absolutos, a capacidade total de geração do ano de 2019 seria capaz de atender a 

demanda média prevista para 2029, sem a necessidade de novos investimentos. 

Contudo, apesar de o cenário avaliado permitir rejeitar a hipótese de que o Sistema Elétrico 

Brasileiro corre riscos de escassez de oferta para atender a demanda prevista nos próximos anos (um típico 

problema econômico, que no contexto é popularmente conhecido como “apagão”); o balanço de riscos e as 

características do setor, não permitem rejeitar a hipótese de que os investimentos são necessários para um 

equilíbrio estável do sistema energético – principalmente quando assume-se pressupostos como: (i) 

necessidade de “ociosidade planejada” devido a sazonalidades climáticas de fontes de geração renováveis; 

(ii) tendência à alteração na matriz energética para um mix de geração mais sustentável; (iii) existência de 

inconsistências nos modelos de previsão de demanda dos formuladores de política energética; (iv) busca 

por redução de déficit na relação entre consumo e geração entre os cinco subsistemas do SEB ou ainda (v) 

necessidade atendimento de demanda externa (exportação de energia para parceiros comerciais).  

Ao término das considerações, ressalta-se que algumas limitações da pesquisa podem ser 

encontradas no método utilizado para estimação das elasticidades, no comportamento da função de impulso 

resposta da demanda frente a um choque positivo no nível de atividade do comércio, algumas variáveis não 

se apresentaram estacionárias nos testes de raiz unitária com constante e tendência e também na 

heterogeneidade nos resultados dos testes de seleção de defasagens VAR. Também se ressalta que os 

pesquisadores interessados no tema podem prosseguir com o objeto de estudo, seja pela checagem dos 

pressupostos levantados pelos autores para justificativa da necessidade dos investimentos previstos no 

Plano Decenal 2019-2029, ou ainda, replicando a metodologia desta pesquisa para um modelo de previsão 

de demanda energética com a abertura dos dados pelas classes de consumo industrial, residencial e 

comercial. Pode-se ainda, comparar não só as elasticidades das três classes de consumo, mas também, as 

quantidades previstas para a demanda no período 2020-2029 com os dados obtidos nesta pesquisa.  
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