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RESUMO 

 

O artigo analisou a distribuição espacial do consumo de energia elétrica e do número de 

unidades consumidoras de energia nos municípios paranaenses no período de 2002 a 

2016. O instrumental utilizado para a análise foi I de Moran, diagrama de dispersão e 

mapa de cluster LISA. Os resultados mostraram que o consumo de energia elétrica e o 

número de unidades consumidoras apresentaram I de Moran estatisticamente 

significativo e positivo, revelando que municípios com alto (baixo) consumo e número 

de unidades consumidoras eram também rodeados por municípios com alto (baixo) 

valores dessas variáveis. Além disso, existiam principalmente clusters BAIXO-BAIXO 

e ALTO-ALTO para o consumo de energia e o número de unidades consumidoras no 

estado do Paraná. Na região central do estado estavam os clusters BAIXO-BAIXO e 

nas bordas do estado os clusters ALTO-ALTO. 
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ABSTRACT 

 

The article analyzed the spatial distribution of electricity consumption and the number 

of energy consuming units in the cities of Paraná in the period from 2002 to 2016. The 

instrument used for the analysis was Moran's I, dispersion diagram and LISA cluster 

map. The results showed that the consumption of electricity and the number of 

consumer units presented a statistically significant and positive Moran's I, revealing that 

municipalities with high (low) consumption and number of consumer units were also 

surrounded by municipalities with high (low) values of these variables. In addition, 

there were mainly LOW-LOW and HIGH-HIGH clusters for energy consumption and 

the number of consumer units in the state of Paraná. In the central region of the state 

were the LOW-LOW clusters and at the edges of the state the HIGH-HIGH clusters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A energia elétrica é fundamental para a existência e manutenção da vida 

humana. Ela possibilita acesso a bens e serviços e viabiliza praticamente todas as 

atividades econômicas. O bem estar das pessoas está estreitamento relacionado com a 

capacidade de adquirir bens e serviços e utilizá-los por meio do consumo de energia. As 

atividades econômicas e produtivas são muito dependentes da geração e consumo de 

energia. 

O consumo de energia elétrica pode ser espacialmente correlacionado e ser 

influenciado pelo espaço geográfico devido a mobilidade dos agentes e 

transbordamentos dos efeitos econômicos. De acordo com Hao et al. (2016), se uma 

região apresenta elevada taxa de crescimento econômico, os seus vizinhos podem ser 

influenciados e se beneficiarem desse desenvolvimento. Assim, o consumo de energia e 

a qualidade ambiental das áreas vizinhas poderão ser afetados pelas políticas de 

desenvolvimento e meio ambiente dessa região. Analisar a possível dependência 

espacial do consumo de energia elétrica é importante pois pode indicar que as políticas e 

a planificação devem ser elaboradas levando em conta os transbordamentos espaciais 

regionais. 

O estado do Paraná possui municípios que consomem muita energia, e outros 

menores, com pouco consumo. Em 2017 era o quinto estado do Brasil em IDH e PIB e 

em 2020 quarto maior produtor de energia do Brasil e quarto maior consumidor (IBGE, 

2020, ANEEL, 2020). O estado do Paraná nessa condição precisa de estudos específicos 

que analisem o setor energético a fim de gerar informações úteis. Assim, o artigo tem 

como objetivo geral analisar a distribuição espacial do consumo de energia elétrica e do 

número de unidades consumidoras de energia nos municípios paranaenses no período de 

2002 a 2016. O período de estudo compreende os anos de 2002 a 2016 devido à 

limitação de acesso a dados mais antigos e mais atuais pelas bases brasileiras. 

No caso da energia elétrica, pelo menos duas são as justificativas para a 

existência da dependência espacial. Primeiro, a mobilidade dos agentes no espaço 

contribui para uma regionalização do consumo de energia, à medida que as pessoas 

trabalham e visitam regiões vizinhas, contribuindo para disseminação do consumo de 

energia. Para Cabral, Legey e Cabral (2017), é provável que o consumo de energia de 

uma região seja influenciado pelas regiões vizinhas porque estas regiões são social e 

economicamente inter-relacionadas. Segundo, as regiões próximas tendem a ter maior 

integração, comunicação e cooperação, de modo que regiões vizinhas procurem manter 

um padrão de desenvolvimento que implica em influências regionais no consumo de 

energia. 

Além disso, Perobelli et al. (2010, p. 3), ao estudarem a interdependência 

energética no Brasil, afirmaram que ―variações na produção de uma região levam a 

variações nos requerimentos de energia da própria região e das demais regiões do 

sistema‖. Segundo eles, o crescimento de uma região sob o prisma do consumo de 

energia influencia o crescimento da própria região e das regiões com as quais se 

relaciona. Assim, o consumo de energia tem impacto local e regional, afetando as 

localidades próximas uma das outras. 

Os efeitos de transbordamento espacial surgem quando determinadas regiões 

apresentam desenvolvimento na infraestrutura, sendo de transportes, indústrias, etc. As 

regiões que estão situadas próximas geograficamente são mais propensas e estimuladas 

a desenvolver cooperação econômica, regional e social. Assim, é provável que as 

regiões vizinhas estejam intimamente relacionadas pelas suas atividades econômicas e 

ocorra um transbordamento espacial dos efeitos iniciados em uma determinada região. 



Dessa forma, negligenciar a correlação espacial pode levar a estimações enviesadas 

(HUANG et al., 2019). 

Existem poucos trabalhos na literatura nacional e regional sobre energia elétrica, 

especificamente com abordagem espacial. Existe relativa escassez de estudos mais 

regionalizados, uma vez que a maioria busca analisar o setor para o Brasil em sua 

totalidade. A maioria das pesquisas na literatura brasileira procura estimar funções de 

demanda microeconômicas do consumo de energia elétrica. Outros tantos fazem apenas 

análises históricas sobre o setor energético brasileiro. Nesse sentido concentram-se as 

principais contribuições do trabalho. 

O artigo está dividido em 4 seções além desta introdução. Na seção 2 é 

apresentado informações sobre o setor de energia elétrica no estado do Paraná. A seção 

3 trás a metodologia utilizada na pesquisa e a seção 4 os resultados e discussões. Por 

fim, a seção 5 tece as considerações finais do trabalho. 

 

 

2. SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO PARANÁ 

 
O estado do Paraná possui 399 municípios, 39 microrregiões e 10 mesorregiões. 

Está localizado na região Sul do Brasil, com 11,3 milhões de habitantes no ano de 2018 

e área de 199.308 km² (IPARDES, 2019). A Figura 1 apresenta a divisão geográfica do 

Estado do Paraná segundo as mesorregiões 

 
Figura 1- Mesorregiões geográficas do estado do Paraná 

Fonte: Baixar Mapas, 2019. 

O estado do Paraná é destaque na geração e no consumo de energia elétrica no 

Brasil. Contava em 2020 com 229 empreendimentos em operação gerando 

19.300.654,12 kWh de energia, correspondendo a 11,32% do total gerado no Brasil, 

ficando atrás apenas de São Paulo (15,78%), Pará (13,65%) e Minas Gerais (12,21%) 

(ANEEL, 2020). 

Dentre os estados brasileiros, o estado do Paraná foi o maior gerador de energia 

por muitos anos. Segundo a ANEEL (2020), em 2020 o Paraná era o quarto maior 

estado na geração de energia elétrica do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Pará e Minas 

Gerais. A hidrelétrica Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu - PR, tem potência para gerar 

7.000.000 kWh de energia, só na parte brasileira.  



A Tabela 1 apresenta a participação do Paraná na geração e no consumo de 

energia elétrica frente ao Brasil e a região Sul de 2013 a 2017. De 2013 para 2017 o 

Paraná reduziu a geração de energia em 6,41%. Em 2013 a participação do Paraná na 

geração nacional de energia era 18,15%, em 2014 caiu para 16,74%, em 2015 

apresentou pequeno aumento para 17,10%, em 2016 aumentou para 18,98%, reduzindo 

no ano seguinte para 16,47%. Em relação à região Sul, o Paraná gerava 66,14% em 

2013 passando para 65,33% em 2017. Apresentou acentuada queda na participação até 

2015, se recuperando desde então (EPE, 2018). 
 

Tabela 1- Participação percentual do estado do Paraná na geração e consumo de energia 

elétrica de 2013 a 2017 
Paraná 2013 2014 2015 2016 2017 

Geração de energia 

Relação Brasil 18,15 16,74 17,10 18,98 16,47 

Relação região Sul 66,14 60,89 59,62 64,17 65,33 

Consumo de energia 

Relação Brasil 8,62 6,40 6,41 6,41 6,58 

Relação região Sul 36,11 35,99 36,35 35,91 36,15 

Fonte: Elaborada pela autora com base em EPE (2018). 

 

Dos estados da região Sul, o estado do Paraná era o que mais consumia energia 

em 2017, com participação de 36,15%, seguido do Rio Grande do Sul com 35,2% e 

Santa Catarina com 28,6%. O estado do Paraná reduziu o seu consumo de energia de 

2014 para 2016 em 2,60%, voltando a aumentar em 2017 3,8%. De 2013 a 2017 o 

aumento no consumo foi de 5,84% (EPE, 2018). 

Em 2017 o Paraná foi responsável por consumir 6,58% do total de consumo de 

energia no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Do 

total de energia elétrica consumida no estado do Paraná em 2017, 23,82% eram 

destinadas ao setor residencial, 40,36% ao setor industrial, 19,16% ao comercial e 

7,69% ao setor rural, além de outros setores. A maior parte das unidades consumidoras 

de energia eram residências, 80% em 2017, seguido de comércio com 8,51%, 

estabelecimentos rurais com 7,70% e indústrias com 1.66% (EPE, 2018). 

Apesar de já ser destaque na geração de energia, o estado do Paraná tem 

potencial para crescer e explorar várias fontes de energia, como eólica, solar e biomassa. 

O estado possui um grande potencial em fontes renováveis. O Sudeste do Paraná é 

bastante propício para instalação de usinas eólicas. O estado também é favorecido em 

termos de radiação solar (CEPEL, 2002; ANEEL, 2008). De acordo com pesquisa de 

Tiepolo et al. (2018), o Paraná apresenta bons índices de irradiação solar, com destaque 

para a mesorregião Noroeste, que apresentou a maior média anual e menor variabilidade 

da irradiação global. Os altos índices de irradiação encontrados em toda a região Norte e 

em direção ao Oeste do estado fazem com que a média do estado seja bastante elevada, 

superior a grande parte dos países europeus como Alemanha, Reino Unido e França. 

O Paraná também tem potencial para crescimento da energia gerada pela 

biomassa, principalmente pela cana-de-açúcar, já que o bagaço e a palha já são 

utilizados como fonte de energia. O volume já produzido de cana e o potencial de 

crescimento permitem demanda crescente para etanol e resíduos para produção de 

energia. (ANEEL, 2008). 

As energias alternativas merecem ganhar mais atenção dos formuladores de 

políticas em busca de maior sustentabilidade ambiental já que o estado do Paraná, assim 

como o Brasil, possui elevado potencial para desenvolvimento dessas fontes mais 

limpas de energia. A energia elétrica é o serviço de infraestrutura mais universalizado 



no Brasil e o estado do Paraná é um dos estados destaques na geração e consumo de 

energia elétrica no Brasil. 

 
 

3. METODOLOGIA 

 
Para iniciar uma análise espacial é necessário especificar uma matriz de 

ponderação espacial (W) que procura determinar as interações entre as regiões e 

quantificar as conexões. Regiões mais próximas tendem a ter mais interação entre si do 

que regiões mais distantes. Cada conexão entre duas regiões é representada em uma 

célula da matriz, sendo denominada de peso espacial (𝑤𝑖𝑗 ). Existem algumas formas de 

expressar a conexão entre as regiões por meio de matrizes, via critério geográfico ou 

socieconômico. Geralmente uma medida da conexão geográfica é a proximidade. O 

critério para medir a conexão via proximidade pode ser de acordo com a contiguidade 

ou com a distância geográfica. A contiguidade define uma região como vizinha de outra 

se compartilharem a mesma fronteira física. Já o critério de distância determina uma 

região próxima de outra pela definição de uma distância geográfica medida geralmente 

em quilômetros (LE SAGE, 2008; ALMEIDA, 2012).  

Existem na literatura três formas distintas para definir a contiguidade, ou 

vizinhança, entre as regiões. A convenção rainha (queen) define regiões vizinhas como 

sendo aquelas que fazem fronteira ou que possuem algum vértice de conexão. A forma 

torre (rook) especifica uma região vizinha apenas se apresentar fronteira física. Já a 

convenção bispo (bishop) considera apenas os vértices para definir a contiguidade 

(ANSELIN, 1988). A Figura 2 apresenta as distintas convenções.  

 

 
Figura 2- Diferentes especificações de matrizes via critério de contigüidade 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Almeida, 2012. 

 

 A matriz de distância geográfica, por sua vez, estabelece como critério de 

proximidade a distância geográfica entre as regiões. Existem várias formas de 

estabelecer os critérios de proximidade baseado na distância geográfica. A primeira 

delas é conhecida como matriz de k-vizinhos. É uma matriz binária baseada na distância 

geográfica, medida em quilômetros ou milhas. A principal vantagem da matriz de k 

vizinhos é a regularidade, pois todas as unidades espaciais terão o mesmo número de 

vizinhos.  

 Almeida (2012) chama a atenção para a complexidade do processo de escolha 

das matrizes de pesos espaciais. Em tese, a matriz de pesos deveria ser capaz de 

mensurar toda a dependência espacial entre as regiões, porém, na prática isto é bastante 

difícil. A especificação incorreta da matriz pode levar a problemas na estimação como 

enviesamento e inconsistência do modelo. Embora não existem testes específicos para a 

escolha da melhor matriz de peso espacial, alguns procedimentos podem ser seguidos 

para garantir uma boa escolha, como o proposto por Baumont (2004): 



1. Determinar vários tipos de matrizes de pesos espaciais diferentes, sendo que 

para k vizinhos, a orientação é testar ate k variando de 1 até 20; 

2. Estimar a regressão escolhida pelo Modelo Clássico de Regressão Linear 

(MQO); 

3. Testar a autocorrelação espacial nos resíduos da regressão por meio do I de 

Moran para as várias especificações de matrizes; 

4. Selecionar a matriz de pesos espaciais que gere o maior valor para o I de 

Moran dentre aquelas que forem estatisticamente significativas; 

  

Um procedimento prévio para uma análise econométrica espacial é a realização 

da Análise Exploratória de Dados Espaciais- AEDE. Essa análise é um conjunto de 

técnicas para descrever e visualizar distribuições espaciais como as associações 

espaciais ou outliers espaciais. A partir de um conjunto de dados, tiram-se conclusões 

sobre a aleatoriedade, ou se eles seguem um padrão espacial sistemático. A análise 

exploratória permite analisar os padrões de associação não apenas pela observação, mas 

por testes estatísticos que averiguam a aleatoriedade da distribuição espacial (STEGE, 

2015). 

A análise exploratória também é útil para o processo de conhecimento dos 

dados, que ajudará na correta especificação dos modelos espaciais. O ponto de partida é 

testar a hipótese de que um conjunto de dados está aleatoriamente distribuído no espaço, 

ou seja, que os valores de um atributo em uma região não dependem dos valores desse 

atributo nas regiões vizinhas. Esse processo é chamado de autocorrelação espacial, e um 

teste usualmente feito para detectar essa relação é o I de Moran (MORAN, 1948). A 

estatística é dada pelas expressões: 

 

𝐼 =  
𝑛    𝑤 𝑖𝑗 𝑧𝑖𝑧𝑗𝑗𝑖

𝑆0   𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

     ou    𝐼 =  
𝑛  𝑧′𝑊𝑧

𝑆0  𝑧′𝑧
  ou   𝐼 =  

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
                    (1) 

 

Em que 𝑛 é o número de regiões; 𝑧 são os valores padronizados da variável de 

interesse; 𝑊𝑧 representa os valores médios da variável de interesse padronizada nos 

vizinhos de acordo com uma matriz de pesos espaciais; 𝑤𝑖𝑗  é um elemento da matriz de 

pesos espaciais; e 𝑆0 indica   𝑤𝑖𝑗 , a soma de todos os elementos da matriz de pesos 

espaciais 𝑊. Se a matriz de pesos espaciais for normalizada na linha, a especificação é 

dada apenas pela terceira expressão (MORAN, 1948). 

A interpretação do I de Moran com autocorrelação espacial positiva revela que 

regiões com altos (baixos) valores de um atributo tendem a ser rodeados por vizinhos 

que também possuem altos (baixos) valores desse atributo. Isso indica existência de 

contágio ou transbordamento do efeito para as regiões vizinhas. Por outro lado, a 

autocorrelação espacial negativa indica uma dissimilaridade entre as regiões, ou seja, 

uma região com alto (baixo) valor de um atributo está rodeado por regiões com baixo 

(alto) valor do mesmo atributo, não sendo possível perceber o efeito transbordamento 

ou contágio entre as regiões. De forma geral, o I de Moran permite identificar a 

aleatoriedade espacial; se positivo indica concentração, se negativo, dispersão; e ainda, 

quanto mais próximo de 1, mais forte a autocorrelação espacial e, mais próximo de -1, 

mais dispersas estão as informações (ALMEIDA, 2012).  

Outra abordagem que permite fazer inferências espaciais é o diagrama de 

dispersão de Moran. Este apresenta a defasagem espacial de uma variável de interesse 

no eixo vertical e o valor desta variável no eixo horizontal. É um gráfico que permite 

visualizar a dispersão das regiões com relação a uma variável de interesse. Compõe-se 



de quatro quadrantes que representam tipos de associação espacial: Alto-Alto (AA), 

Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA) (ALMEIDA, 2012).  

A Figura 3 apresenta um esboço do diagrama de dispersão de Moran. O 

quadrante AA indica que regiões com altos valores de uma variável de interesse são 

rodeados por vizinhos que também possuem altos valores desta variável. O quadrante 

BB mostra que regiões com baixos valores de uma variável são rodeados por vizinhos 

também com baixos valores desta. Já os quadrantes AB e BA indicam que regiões com 

altos e baixos valores de uma variável, são rodeados por outros com baixos e altos 

valores desta variável, respectivamente (ANSELIN; SYABRI; SMIRNOV, 2003; 

ALMEIDA, 2012). 
 

 
Figura 3- Diagrama de Dispersão de Moran univariado 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Almeida, 2012. 

As estatística de Moran bem como os diagramas de dispersão apresentados até 

aqui se referem a autocorrelação global, aquela que leva em conta todo o conjunto dos 

dados. No entanto, é útil muitas vezes observar a autocorrelação que existe com 

informações locais. Nesta perspectiva, tem-se a estatística I de Moran local univariada, 

conhecida como indicador LISA- Local Indicator of Spatial Association, e também a 

autocorrelação local bivariada.  

Segundo Anselin (1995), a estatística LISA permite a decomposição de 

indicadores globais, como o I de Moran, na contribuição de cada observação individual 

e serve para avaliar a influência de cada localidade na magnitude da estatística global e 

para identificar outliers espaciais. Para cada observação é computado uma estatística e 

esta também se baseia em um teste sob a hipótese nula de não haver associação espacial 

local. A apresentação da estatística LISA é dada sob a forma de mapa, devido a 

quantidade de informações geradas. Os mapas são os chamados mapas de cluster LISA e 

também seguem os tipos de associação AA, BB, AB, BA.  

A AEDE, de maneira geral, permite descrever e visualizar a distribuição espacial 

do consumo de energia elétrica, além das outras variáveis. Além disso, verifica-se se o 

espaço influencia nesse consumo e procura-se descobrir padrões de associação espacial 

sob a forma de clusters. A Figura 4 resume os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

 



 
Figura 4- Procedimentos metodológicos para a distribuição espacial do consumo e das 

unidades consumidoras de energia elétrica 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Duas variáveis são utilizadas para a análise da distribuição espacial nos 

municípios paranaenses, o consumo total de energia elétrica e o número de unidades 

consumidoras de energia. A variável consumo total de energia elétrica foi coletada 

diretamente do IPARDES e transformada em termos per capita pela divisão em relação 

a população residente estimada de cada município informada pelo IBGE. As unidades 

consumidoras de energia foram intensificadas pela área medida em km² coletada 

também do IPARDES. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção é apresentada a análise exploratória de dados espaciais do consumo 

de energia elétrica e das unidades consumidoras de energia, que é estreitamente 

relacionada ao consumo de energia. O período de análise é de 2002 a 2016, com dados 

anuais. 

A Figura 5 apresenta a distribuição espacial do consumo de energia elétrica per 

capita no estado do Paraná para o ano inicial e final da amostra, ou seja, 2002 e 2016. 

Nessa análise os valores da variável são divididos em 5 intervalos (quantis
3
), sendo que 

os intervalos contém o mesmo número de unidades apresentadas em cada um deles, ou 

seja, a mesma dimensão que se refere a municípios. 

 

 
Figura 5- Distribuição espacial do consumo de energia elétrica per capita no estado do 

Paraná 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software ArcGIS. 

Nota: Aproximadamente 80 municípios por intervalo. 

 

                                                           
3
 Quantil divide os dados ordenados em k-subconjuntos com dimensões iguais. 



Os municípios com maior consumo de energia elétrica per capita estavam 

concentrados em todas as bordas do estado, principalmente próximo à Região 

Metropolitana de Curitiba, Norte e Oeste paranaense. Toda a região central do estado 

era composta por municípios com baixo consumo de energia. O padrão espacial não se 

alterou significativamente de 2002 para 2016, no entanto, os valores dos intervalos se 

alteraram bastante ao longo do período, indicando que houve aumento no consumo de 

energia elétrica per capita nos municípios paranaenses. 

A distribuição espacial das unidades consumidoras de energia elétrica por km² é 

apresentada na Figura 6.  

 

 
Figura 6- Distribuição espacial das unidades consumidoras de energia elétrica por km² 

no estado do Paraná 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software ArcGIS. 

Nota: Aproximadamente 80 municípios por intervalo. 

 

Percebe-se um padrão muito parecido em relação ao consumo de energia elétrica 

per capita, apenas com municípios com alto número de unidades consumidoras mais 

concentradas nas bordas e na região Metropolitana de Curitiba.  Toda a região central 

do estado, estendida para o Centro-Sul e Sudeste, e também para o Centro Oriental, 

possuía municípios com baixo número de unidades consumidoras de energia por km². 

Praticamente não houve alterações do início para o fim do período no padrão espacial, 

mas os valores dos intervalos também se alteraram significativamente, sugerindo 

aumento do número de unidades consumidoras de energia por km². 

Esse padrão de concentração de municípios com maior consumo nas bordas do 

estado é explicado por ali se concentrarem as cidades mais populosas do estado e grande 

parte das principais atividades industriais. Já o centro do estado, além de contar com 

cidades menos populosas e menos desenvolvidas, também apresenta elementos 

importantes que refletem na menor ocupação e também no menor consumo de energia 

como: tipo de terra e solo não tão favorável a produção agrícola; predominância de 

atividades econômicas mais básicas; reduzida densidade demográfica; entre outros. 

 As estatísticas de I de Moran global univariada para as variáveis utilizadas, os 

diagramas de dispersão de Moran e as estatísticas de cluster LISA são apresentados para 

os anos 2002, 2006, 2011 e 2016 a fim de não tornar a análise exploratória exaustiva. 

As informações para o I de Moran univariado são apresentadas levando em 

consideração as matrizes rainha, rainha de 2º ordem, torre, k3, k5, k10, k15 e k20 

vizinhos, respectivamente, buscando robustez para a pesquisa. As demais análises são 

apresentadas apenas para uma das convenções. 



A Tabela 2 apresenta o índice de Moran para a variável consumo total de energia 

elétrica per capita, em logaritmo natural, para várias matrizes de pesos espaciais 

diferentes para os anos 2002, 2006, 2011 e 2016. É possível verificar que em todos os 

anos e em todas as convenções espaciais utilizadas, o I de Moran foi estatisticamente 

significativo e positivo, indicando a dependência espacial da variável. Destaca-se nessa 

tabela a matriz de 3 vizinhos, que conseguiu captar a máxima relação espacial em todos 

os anos analisados. 

 

Tabela 2- I de Moran Global univariado para ln do consumo total de energia elétrica per 

capita 
2002 2006 

Matriz I de Moran p-value z-value Matriz I de Moran p-value z-value 

rainha 0,2078 0,0010 6,9996 Rainha 0,1825 0,0010 6,1125 

rainha 2 0,1448 0,0010 9,0131 rainha 2 0,1180 0,0010 7,3790 

torre 0,2085 0,0100 6,9518 Torre 0,1838 0,0010 6,0932 

k3 0,2465 0,0010 6,6580 k3 0,2145 0,0010 5,8636 

k5 0,2236 0,0010 7,6896 k5 0,1893 0,0010 6,5195 

k10 0,2002 0,0010 9,8842 k10 0,1692 0,0010 8,2919 

k15 0,1727 0,0010 10,6121 k15 0,1460 0,0010 8,9536 

k20 0,1580 0,0010 11,0992 k20 0,1299 0,0010 9,0806 

2011 2016 

Matriz I de Moran p-value z-value Matriz I de Moran p-value z-value 

rainha 0,2235 0,0010 7,5191 Rainha 0,2205 0,0010 7,2171 

rainha 2 0,1482 0,0010 9,0935 rainha 2 0,1508 0,0010 8,9206 

torre 0,2249 0,0010 7,5205 Torre 0,2229 0,0010 7,2810 

k3 0,2472 0,0010 6,5836 k3 0,5234 0,0010 14,1504 

k5 0,2222 0,0010 7,5846 k5 0,2301 0,0010 7,7098 

k10 0,2028 0,0010 9,8830 k10 0,2011 0,0010 9,5182 

k15 0,1735 0,0010 10,5157 k15 0,1734 0,0010 10,2162 

k20 0,1615 0,0010 11,1961 k20 0,1638 0,0010 11,0291 

    Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software Geoda. 

    Nota: E(I)= -0,0025. Pseudo p-value baseado em 999 permutações aleatórias. 
 

A Tabela 3 apresenta o coeficiente I de Moran para a variável unidades 

consumidoras totais de energia por km², transformada em logaritmo natural. É possível 

verificar que o número de unidades consumidoras de energia elétrica apresentou I de 

Moran estatisticamente significativo e positivo, revelando que municípios com alto 

(baixo) número de unidades consumidoras eram também rodeados por municípios com 

alto (baixo) número dessas unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tabela 3- I de Moran Global univariado para ln do número de unidades consumidoras 

totais de energia/km² 
2002 2006 

Matriz I de Moran p-value z-value Matriz I de Moran p-value z-value 

rainha 0,4019 0,0010 13,2230 Rainha 0,4182 0,0010 13,3178 

rainha 2 0,2697 0,0010 16,1228 rainha 2 0,2755 0,0010 16,1664 

torre 0,4015 0,0010 13,0720 Torre 0,4176 0,0010 13,6505 

k3 0,4762 0,0010 12,7192 k3 0,4943 0,0010 12,7908 

k5 0,3941 0,0010 13,3593 k5 0,4098 0,0010 13,7385 

k10 0,3421 0,0010 16,0102 k10 0,3581 0,0010 17,0081 

k15 0,2897 0,0010 16,7875 k15 0,3035 0,0010 17,8480 

k20 0,2531 0,0010 16,8516 k20 0,2652 0,0010 18,1309 

2011 2016 

Matriz I de Moran p-value z-value Matriz I de Moran p-value z-value 

rainha 0,4220 0,0010 14,3682 Rainha 0,4361 0,0010 14,0873 

rainha 2 0,2738 0,0010 16,8483 rainha 2 0,2880 0,0010 17,6624 

torre 0,4213 0,0010 14,1104 Torre 0,4352 0,0010 14,3780 

k3 0,4989 0,0010 13,1734 k3 0,5124 0,0010 13,6935 

k5 0,4133 0,0010 13,6351 k5 0,4278 0,0010 13,9557 

k10 0,3629 0,0010 16,6759 k10 0,3781 0,0010 18,5047 

k15 0,3077 0,0010 17,8345 k15 0,3232 0,0010 19,0204 

k20 0,2680 0,0010 17,8489 k20 0,2828 0,0010 20,1260 

    Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software Geoda. 

    Nota: E(I)= -0,0025. Pseudo p-value baseado em 999 permutações aleatórias. 

 

A autocorrelação espacial também pode ser verificada por meio do diagrama de 

dispersão de Moran. Nele é possível verificar a relação entre uma variável de interesse e 

ela mesma defasada espacialmente. A Figura 7 apresenta o diagrama de dispersão de 

Moran para o consumo total de energia elétrica per capita para os anos 2002, 2006, 

2011 e 2016, utilizando a matriz de 3 vizinhos. Essa matriz foi escolhida para todos os 

diagramas por ter conseguido captar maior autocorrelação espacial dentre as várias 

matrizes utilizadas na análise do I de Moran univariado. 
 



 
Figura 7- Diagrama de Dispersão de Moran para ln consumo total de energia elétrica 

per capita 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software Geoda.  

Nota: Matriz k3 vizinhos. 999 permutações aleatórias. 

 

É possível identificar que os municípios paranaenses estavam bastante divididos 

entre os quatro quadrantes com relação ao consumo total de energia elétrica per capita, 

nos quatro anos. De forma geral, a maioria estava concentrada nos quadrantes AA e BB. 

Ou seja, a maioria deles possuía alto (baixo) consumo de energia per capita e estava 

rodeado por municípios que também possuíam alto (baixo) consumo de energia per 

capita. 

A Figura 8 apresenta o diagrama de dispersão para o número de unidades 

consumidoras totais de energia por km² nos anos 2002, 2006, 2011 e 2016. O padrão de 

concentração foi muito parecido com o consumo total de energia, mas com um 

espraiamento maior no quadrante AA. A maior parte das unidades consumidoras 

estavam nos quadrantes AA e BB. 

 



 
Figura 8- Diagrama de Dispersão de Moran para ln unidades consumidoras totais de 

energia/km² 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software Geoda. 

Nota: Matriz k3 vizinhos. 999 permutações aleatórias. 

 

A estatística I de Moran local univariada, chamada de mapa de cluster LISA, 

permite a decomposição do I de Moran na contribuição de cada observação individual. 

Esta serve para avaliar a influência de cada município na magnitude da estatística global 

e para identificar clusters e outliers espaciais. A Figura 9 apresenta o mapa de cluster 

para a variável consumo de energia elétrica total per capita para os municípios 

paranaenses nos anos de 2002 e 2016. Todos os mapas LISA foram elaborados com a 

matriz 3 vizinhos. 

Verifica-se a existência principalmente de clusters BAIXO-BAIXO e ALTO-

ALTO para o consumo total de energia elétrica per capita no estado do Paraná. Alguns 

municípios pertencentes às mesorregiões Centro Ocidental, Centro Oriental e Centro 

Sul, em 2002, e também Norte Pioneiro em 2016, em sua maioria, possuíam baixo 

consumo de energia e eram rodeados por municípios também com baixo consumo. Já 

nas mesorregiões Oeste, Centro Oriental e Sudeste, existiam alguns municípios com alto 

consumo de energia rodeados por outros também com elevado consumo. Destaca-se no 

cluster ALTO-ALTO, na mesorregião Oeste, os municípios de Toledo, Marechal 

Cândido Rondon, Assis Chateubriand e Matelância, no Centro Oriental, Piraí do Sul e 

Castro, e no Sudeste, Lapa. Além desses, em 2016, no Sudoeste Paranaense, os 

municípios de Verê e São Jorge do Oeste pertenciam ao clusters ALTO-ALTO.  

 



 
Figura 9- Mapa de cluster LISA para ln consumo total de energia elétrica per capita 

2002 e 2016 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software ArcGIS.  

Nota: Matriz k3 vizinhos. 999 permutações aleatórias. 

   

 De 2002 para 2016 houve pequena mudança na composição dos clusters do 

consumo de energia elétrica, apenas ocorrendo a inclusão de vários municípios no 

cluster BB e a saída de alguns do cluster AA, principalmente na mesorregião Sudeste.   

 A Figura 10 apresenta o mapa de cluster LISA para a variável unidades 

consumidoras totais de energia elétrica por km² para os anos 2002 e 2016.  

 

 
Figura 10- Mapa de cluster LISA para ln unidades consumidoras totais de energia 

elétrica por km² 2002 e 2016 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Software ArcGIS. 

Nota: Matriz k3 vizinhos. 999 permutações aleatórias. 

 

Existiam dois clusters BAIXO-BAIXO basicamente no Centro Ocidental e 

Centro-Sul Paranaense e dois clusters ALTO-ALTO na região Metropolitana de 

Curitiba e Norte Central. Nesse último cluster estavam municípios como Maringá, 

Arapongas, Apucarana, Rolândia, Guaratuba, São José dos Pinhais, Araucária e 

Curitiba. 

Tanto os clusters de consumo de energia como os de unidades consumidoras 

refletem a dinâmica espacial de maior concentração populacional do estado do Paraná. 

Nas bordas do estado estão os municípios mais desenvolvimentos, mais populosos e 

com maior dinamismo das atividades econômicas. No centro os municípios menos 

populosos, menos desenvolvidos, com solo e terra mais desfavoráveis e com menor 



intensidade de atividades econômicas. Esses elementos contribuem para a formações 

dos cluster do consumo de energia e das unidades consumidoras de energia. 

Segundo Magalhães e Kleinke (2000), as principais correntes migratórias do 

estado do Paraná dos anos de 1970 a 1990 foram em direção da Região Metropolitana 

de Curitiba e para a região Norte Central, mais especificamente para Londrina e 

Maringá. Eles afirmam que o Paraná acompanhou o padrão nacional de concentração 

em aglomerações urbanas, com grupos de municípios vizinhos com elevada população e 

intenso crescimento.  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O consumo de energia elétrica é afetado pelo espaço geográfico. Como os 

agentes econômicos se movem no espaço, as pessoas podem morar em um lugar, 

trabalhar em outro, e se deslocar facilmente. Regiões próximas umas das outras tendem 

a ser mais integradas economicamente e socialmente, de modo que pode ocorrer difusão 

no consumo de energia. 

Assim, esse artigo teve por objetivo analisar a distribuição espacial do consumo 

de energia elétrica e das unidades consumidoras de energia nos municípios paranaenses 

no período de 2002 a 2016. O consumo de energia elétrica é essencial para muitas 

atividades econômicas e para a sobrevivência das pessoas. Ele possibilita acesso aos 

bens e serviços e melhora a qualidade de vidas das pessoas. Por ser um elemento muito 

importante, é visto também como indicador de crescimento e desenvolvimento 

econômico.  

O Brasil apresentou aumento significativo do consumo de energia elétrica ao 

longo dos anos. Em 2017 o Brasil encontrava-se na 10º posição entre os maiores 

consumidores de energia do mundo. O estado do Paraná era o que mais consumia 

energia em 2017 dos estados do Sul. Na geração de energia, por sua vez, o estado do 

Paraná foi destaque por muitos anos. Em 2020 a participação do Paraná era 11,32% em 

potência instalada brasileira, sendo o quarto maior estado na geração de energia (EPE, 

2018).   

Pela sua significativa importância na geração e no consumo de energia elétrica 

para o Brasil, foi analisado o setor elétrico do estado do Paraná e feito uma análise da 

distribuição espacial do consumo de energia e das unidades consumidoras. O consumo 

de energia elétrica foi espacialmente correlacionado no estado do Paraná. Existia 

concentração de municípios com alto consumo de energia per capita em todas as bordas 

do estado do Paraná, principalmente próximo à Região Metropolitana de Curitiba, Norte 

e Oeste paranaense. Toda a região central do estado era composta por municípios com 

baixo consumo de energia.  

Houve aumento no consumo de energia elétrica dos municípios paranaenses de 

2002 para 2016. O I de Moran revelou que regiões com alto (baixo) consumo de energia 

elétrica per capita e alto (baixo) número de unidades consumidoras de energia por km² 

eram rodeadas por vizinhos com altos (baixos) valores dessas variáveis. Existiam dois 

principais clusters para o consumo de energia elétrica per capita dos municípios 

paranaenses: BAIXO-BAIXO e ALTO-ALTO. Os municípios pertencentes às 

mesorregiões Centro Ocidental, Centro Ocidental e Centro Sul, em 2002, e também 

Norte Pioneiro em 2016 possuíam baixo consumo de energia e eram rodeados por 

municípios também com baixo consumo. Já nas mesorregiões Oeste, Centro Oriental e 

Sudeste existiam alguns municípios com alto consumo de energia rodeados por outros 

também com elevado consumo. 



Este trabalho contribuiu para a literatura brasileira pelo fato de existir escassez 

de análises do setor de energia elétrica para estados ou regiões, especificamente para o 

estado do Paraná. A análise do setor elétrico brasileiro já foi feita apenas em pesquisas 

qualitativas, não sendo realizado até o momento análise espacial ampla dessa natureza.  

Como sugestão para próximas pesquisas orienta-se acompanhar a divulgação das 

informações relevantes, para possível atualização dos dados. Essa pesquisa pode ser 

aplicada também para outros estados brasileiros, a fim de conhecimento do setor, para 

embasar a tomada de decisão e justificar políticas públicas.  
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