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RESUMO 

 

O objetivo desta tese é avaliar os impactos regionais de longo prazo da política tarifária do 

setor elétrico brasileiro. As reformas estruturais neste setor determinaram o surgimento de 

duas diferentes tendências de distribuição espacial das tarifas de energia elétrica entre os 

estados brasileiros: uma de convergência e outra de dispersão espacial. A disparidade 

regional das tarifas no período recente vem sendo influenciada pelas características espaciais 

da economia brasileira, dentre as quais a elevada concentração espacial e distribuição 

hierárquica de grandes mercados no espaço. Nesse sentido, os diferenciais de preços de 

energia elétrica tendem a ser causados pelos diferenciais de tamanho de mercado, os quais 

fornecem diferentes condições para a obtenção de economias de escala pelas companhias de 

distribuição de energia elétrica. Com base nesses elementos e na evidência de que o produto 

energia elétrica é um insumo importante no processo produtivo, foi construído um modelo 

Interregional de Equilíbrio Geral Computável para análise de política energética. As 

simulações mostraram evidências de que as ligações de insumo-produto, a heterogeneidade 

espacial da intensidade de energia elétrica e os diferenciais regionais de substituição 

energética estão entre os principais determinantes dos impactos espaciais da variação no 

preço da energia elétrica. Por outro lado, a recente tendência de dispersão espacial nas tarifas 

de energia elétrica pode estar contribuindo para reduzir o PIB real nacional e aumentar as 

desigualdades regionais no Brasil. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to evaluate the long-run regional impacts of tariff policy 

of the Brazilian electric power sector. The structural reforms carried on this sector 

determined the emergence of two different spatial distribution trends of the electric power 

tariffs among the Brazilian states: one of convergence and another of spatial divergence. The 

regional dispersion of tariffs is being influenced by the spatial features of the Brazilian 

economy, which is marked by the high degree of spatial concentration and the hierarchical 

distribution of large markets on the space. In spite of this, the electric power price 

differentials in Brazil tend to be determined by the market size differentials, which provide 

different conditions for gains from economies of scale by the electric power distribution 

companies. Based on these elements and in the fact that electric power is an important input 

for the production process, an Interregional Computable General Equilibrium model for 

energy policy analysis was built. The simulations showed that the input-output linkages, the 

spatial heterogeneity of the electric power intensity and the regional energy substitution 

differentials are the main determinants of spatial impacts of electric power price changes in 

Brazil. On the other hand, the recent trend of spatial divergence of the electric power prices 

may be contributing to reduce the national real GDP and to increase the regional 

inequalities in Brazil.             
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta tese é avaliar os impactos regionais de longo prazo da política tarifária no 

setor elétrico brasileiro. Este setor passou por um processo de reestruturação na década de 90. 

Como parte da reestruturação, foi implementada uma nova política tarifária, baseada no 

sistema de regulação por incentivos através do regime tarifário de preço-teto, também 

conhecido na literatura como price-cap. Dessa nova política surgiram duas trajetórias de 

distribuição relativa das tarifas de energia elétrica entre os estados brasileiros, entre 1995 e 

2008: uma de convergência e outra de dispersão espacial. A primeira trajetória resultou do 

realinhamento tarifário e da recomposição financeira do setor elétrico, enquanto a segunda, da 

política tarifária de repasse de ganhos de produtividade das distribuidoras aos consumidores 

finais. Os desdobramentos sobre a atividade econômica resultantes do padrão de evolução da 

distribuição espacial das tarifas de energia elétrica serão avaliados neste trabalho utilizando 

um modelo Interregional de Equilíbrio Geral Computável (IEGC).     

 

A reestruturação do setor elétrico brasileiro teve como objetivo aumentar os investimentos, 

atrair o capital privado e melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo 

setor. Após uma década de reformas, o modelo de regulação tarifária passou a ser 

questionado, já que as características específicas do espaço econômico brasileiro podem 

determinar uma distribuição muito desigual dos ganhos de produtividade aos consumidores 

finais. Desse modo, a análise dos impactos regionais da política tarifária no contexto das 

desigualdades regionais brasileiras precisa ser norteada por métodos de análise da Ciência 

Regional.    

 

A relação entre política energética e desigualdades regionais é relativamente conhecida no 

campo da Ciência Regional. As principais pesquisas tentaram relacionar a oferta e a demanda 

de energia à distribuição espacial das atividades econômicas. Embora tenha sido verificado 

que os sistemas de energia tenham um forte apelo de análise no âmbito das interrelações no 

espaço, a conexão entre aspectos técnicos e econômicos dos setores de energia e os 

fundamentos da teoria econômica ainda permanecem abertos.  
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Os principais resultados dos estudos sobre política energética e desigualdades regionais 

revelam que choques nos mercados de energia podem afetar o equilíbrio entre as regiões. A 

distribuição desses efeitos no espaço depende de descontinuidades nas variáveis, direta ou 

indiretamente relacionadas ao uso de energia, como por exemplo: nível de atividade, 

população, clima, tecnologia ou a própria política energética. Por outro lado, os mercados de 

energia geralmente são imperfeitos, estando sujeitos a instrumentos de intervenção tais como 

regulação, racionamento, substituição imperfeita de insumos e ordenamentos de prioridade na 

oferta para determinados setores, regiões ou segmentos de demanda final. A relação entre 

essas imperfeições e questões de economia regional ainda são pouco exploradas.  

 

A análise dos impactos regionais de políticas relacionadas aos setores de energia no Brasil 

requer a consideração das características espaciais da economia brasileira. Esta é 

consideravelmente heterogênea e marcada por um elevado grau de concentração espacial. 

Após várias décadas de políticas governamentais destinadas a reverter essa concentração, os 

resultados ainda se mostram modestos. Por outro lado, a espacialidade da economia brasileira 

se torna mais complexa devido à existência de um conjunto de grandes mercados distribuídos 

hierarquicamente. Desse modo, a exposição de cada região aos choques nos preços ou a 

quaisquer outros distúrbios na oferta de energia elétrica depende da natureza das interrelações 

espaciais entre as regiões. 

 

A energia elétrica é um insumo básico para a atividade produtiva e um bem de consumo 

essencial para a manutenção de um determinado padrão de bem-estar. Deste modo, a hipótese 

levantada neste trabalho é que, no longo prazo, considerando a mobilidade de insumos e 

fatores de produção entre setores e regiões, a política tarifária em vigor no setor elétrico pode 

implicar na exacerbação dos desequilíbrios regionais na economia brasileira. Essa 

preocupação tem sido tema de frequentes discussões no Brasil, a partir da evidência de 

formação de novos padrões de distribuição espacial das tarifas de energia elétrica. Logo, a 

tese apresenta o seguinte problema de pesquisa:   

 

Quais os impactos regionais da evolução relativa das tarifas médias de energia elétrica entre 

os estados brasileiros no período 1995-2008?  

 



11 

 

 

 

O tratamento do problema apresentado sugere alguns desafios em termos de estrutura teórica 

e analítica. A Ciência Regional tem aprimorado nos últimos anos um instrumental teórico e 

analítico que permite introduzir relações espaciais entre os agentes econômicos. Dentro deste 

contexto, a Nova Geografia Econômica (NGE) fornece uma estrutura teórica capaz de definir 

os princípios gerais que governam a organização do espaço econômico. Com essa estrutura é 

possível explicar questões importantes como a concentração da atividade econômica a partir 

dos custos de transporte e economias de aglomeração.  

 

A análise dos impactos provenientes de choques nos setores de energia requer grande atenção 

sobre os setores intensivos em energia. Para muitos desses setores, a localização da produção 

depende mais da localização dos insumos utilizados do que da localização do mercado. No 

entanto, é possível, a partir das interrelações setoriais e espaciais entre os agentes, identificar a 

mobilidade de fatores em função de choques nos preços de energia. Desse modo, os 

diferenciais de preços de energia podem, no longo prazo, provocar desequilíbrios regionais no 

Brasil, a depender da direção dos choques. Por outro lado, as economias de aglomeração 

presentes no espaço econômico brasileiro podem exacerbar ou atenuar esses desequilíbrios, já 

que essas próprias economias podem determinar a heterogeneidade da oferta de energia.  

 

Além desta introdução, a tese é composta de mais seis capítulos. No Capítulo 1, é realizada 

uma análise do processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro. O principal elemento 

abordado é a nova política tarifária e o padrão de dispersão espacial das tarifas de energia 

elétrica. A análise da evolução da distribuição espacial das tarifas permite observar a 

formação de diferentes padrões tarifários no Brasil, relacionados ao nível de desenvolvimento 

das regiões e ao tamanho do mercado. O problema da pesquisa da tese é estruturado no final 

do capítulo, a partir da evidência de dois padrões de distribuição espacial das tarifas 

observados na última década: um de convergência e outro de dispersão espacial.   

 

No Capítulo 2 é elaborado o referencial teórico-metodológico que servirá de base para a 

realização da pesquisa. Além de uma revisão da literatura sobre a análise de problemas de 

energia no campo da Ciência Regional, um dos objetivos do capítulo é apresentar elementos 

da Ciência Regional capazes de nortear a análise de impactos de choques provenientes dos 

setores de energia. Por outro lado, o capítulo também apresenta a estrutura teórica básica dos 
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modelos IEGC e traça uma análise sobre a experiência brasileira com a construção, 

implementação e utilização desses modelos. No final do capítulo serão analisados os 

princípios de modelagem de problemas na área de energia com modelos de equilíbrio geral.    

 

O Capítulo 3 apresenta a estrutura teórica e as principais características do modelo ENERGY-

BR. Trata-se de um modelo IEGC reconhecendo 30 setores e 27 regiões da economia 

brasileira. Os fundamentos teóricos deste modelo derivam do modelo B-MARIA-27 

(HADDAD, 2004). As hipóteses teóricas referentes aos mercados e formas funcionais 

utilizadas para implementar o modelo são detalhadas, sendo apresentados também, como 

inovação, os detalhes da modelagem específica para a substituição energética incorporada ao 

modelo. Ao final do capítulo são apresentados os detalhes sobre os fechamentos utilizados no 

modelo para restringir o ambiente macroeconômico da simulação, e também a descrição do 

banco de dados utilizado para a calibragem do modelo.    

 

No Capítulo 4 são analisadas as interações espaciais entre os setores intensivos em energia, 

energia elétrica e as economias regionais brasileiras. O objetivo é avaliar o papel estrutural 

que os setores intensivos em energia desempenham na economia brasileira e o respectivo 

padrão de consumo de energia elétrica induzido setorialmente e espacialmente por estes 

setores. Para a análise dessas interações é utilizada a abordagem de campo de influência de 

energia conjuntamente a uma matriz interregional de insumo-produto e a um conjunto de 

coeficientes de intensidade energética. O aprendizado sobre as interações espaciais 

estabelecidas por estes setores auxiliarão no refinamento e no melhor entendimento dos 

resultados do modelo de equilíbrio geral. Além de informações sobre o padrão de consumo de 

energia no Brasil em unidades físicas, os dados da matriz interregional de insumo-produto 

utilizada para calibrar o modelo IEGC são utilizados para a realização desta análise.  

 

O Capítulo 5 apresenta os resultados das simulações realizadas. Inicialmente, é definida a 

metodologia de implementação dos choques exógenos e as relações de causalidades presentes 

no modelo de equilíbrio geral. Três simulações são definidas e realizadas. Na primeira, busca-

se obter o padrão de dispersão de choques nos preços de energia elétrica no espaço econômico 

brasileiro, a partir de um choque uniforme no preço da energia elétrica. Na segunda, 

mimetizam-se impactos dos aumentos relativos das tarifas estaduais verificadas no período de 

1995-2004. E, na terceira, os impactos no período 2004-2008. Os resultados destas três 
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simulações são avaliados a partir dos impactos macroeconômicos, setoriais e espaciais. No 

final do Capítulo também é apresentada a análise de sensibilidade dos resultados em relação a 

alguns conjuntos de parâmetros-chave.  

 

No Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais.  
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1 REFORMAS ESTRUTURAIS E A POLÍTICA TARIFÁRIA DO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 

Este capítulo apresenta uma análise do processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro e 

da nova política tarifária do setor. O principal objetivo é a estruturação do problema de 

pesquisa apresentado na introdução. A partir do entendimento das novas regras regulatórias 

vigentes no setor, buscou-se verificar a evolução das tarifas médias de energia elétrica entres 

as Unidades da Federação, a fim de analisar se a política tarifária estaria associada a algum 

padrão espacial no Brasil. Ao final da análise puderam ser observados dois padrões de 

dispersão tarifária distintos.      

 

 

1.1 As reformas estruturais no setor elétrico 

 

O sistema de produção e distribuição de energia elétrica no Brasil refere-se a um sistema 

hidrotérmico de grande escala com predominância de usinas hidrelétricas. A interligação 

através de redes de transmissão de energia elétrica em alta voltagem forma o Sistema 

Interligado Nacional (SIN), composto por empresas de geração e transmissão públicas e 

privadas que compõem quatro subsistemas que atendem às macrorregiões brasileiras: Sul; 

Sudeste-Centro-Oeste; Nordeste; e, parte da região Norte. Estes subsistemas são 

interconectados e permitem a otimização de 96,6% da capacidade de produção de energia 

elétrica no país (Figura 1). Os 3,4% restantes são compostos por pequenos sistemas isolados 

localizados principalmente na região Amazônica.  

 

Na Tabela 1 pode ser observada a estrutura de geração de energia elétrica no Brasil. Em 2007 

foram gerados 444,5 mil GWh
1
 de energia elétrica. A geração hidrelétrica, responsável por 

84,1% do total da energia produzida, e a geração térmica a gás, por 3,5%, são as duas maiores 

fontes de energia elétrica no Brasil. Desse total, 89,4% foram gerados por meio das Centrais 

Elétricas de Serviço Público e 10.6% pelos autoprodutores. A distribuição ao consumidor 

                                                           
1
 Gigawatts/hora. 

2
 Refere-se ao Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), em vigor no período de 1975-1989. 
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final é realizada por 64 distribuidoras, privadas em sua maioria, que operam em regime de 

concessão para prestação de serviços públicos e por 34 cooperativas de eletrificação rural.  

 

 
Figura 1 - Sistema Interligado Nacional 

FONTE: ONS, 2009. 

 

 

Tabela 1 - Geração de energia elétrica no Brasil, 2007 

Tipo de Geração  GWh Participação % 

Hidrelétrica 374.015,1 84,1 

Gás Natural 15.496,6 3,5 

Carvão Vapor 5.937,8 1,3 

Lenha 803,4 0,2 

Bagaço de Cana 11.094,8 2,5 

Óleo Diesel 6.268,7 1,4 

Óleo Combustível 5.672,8 1,3 

Nuclear 12.349,8 2,8 

Outras Fontes 12.943,9 2.9 

Total 444.582,8 100.0 

                    FONTE: BEN, 2008. 
 

Atualmente, o setor elétrico brasileiro ainda está ajustando-se a um conjunto de reformas 

iniciadas no ano de 1993, que tiveram como objetivo criar condições para a ampliação dos 

investimentos privados no setor, no âmbito de um conjunto de reformas liberalizantes na 

          
 

 

        

Subsistema Norte 

Subsistema Sudeste-

Centro-Oeste 

Subsistema 
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Subsistema Sul 
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economia brasileira. No entanto, a maioria dos problemas que culminaram na necessidade de 

reformulação do setor elétrico, a partir de 1993, teve a sua origem a partir dos planos 

nacionais de desenvolvimento, em especial o II PND.
2
 Com base na meta de crescimento do 

PIB de 10% a.a e do consumo de energia elétrica superior a 12% a.a, entre 1974 e 1979, os 

projetos de eletrificação rural, de transmissão de energia elétrica, os grandes projetos 

hidrelétricos e as usinas do Programa Nuclear foram concebidos no escopo daquele plano e 

financiados a partir da captação externa de financiamento (LANDI, 2006). Como a política 

econômica desconsiderava a profundidade da contração da economia mundial, o processo 

inflacionário e o endividamento externo do país, o setor elétrico começou a acumular 

problemas de fluxo de caixa na década de 1980 (BATISTA, 1987). 

 

No início da década de 1980, o problema agravou-se na medida em que o governo manteve a 

programação da expansão da oferta de energia elétrica, acompanhada pela redução no fluxo 

de recursos proveniente de tarifas e impostos do setor. Isso porque, de forma explícita, o 

governo tentava conter índices inflacionários a partir da redução no valor real das tarifas de 

serviços públicos, dentre elas as tarifas de energia elétrica (LORENZO, 2002; REGO, 2007). 

 

Nesse período, teve início um conjunto de distorções nas tarifas regionais de energia elétrica, 

sendo os contratos especiais de compra de energia elétrica podendo ser considerados um dos 

primeiros tipos de distorções. Estes contratos permitiam a concessão de tarifas de energia 

elétrica especiais da Eletronorte para a produção siderúrgica (essencialmente, o alumínio) nas 

regiões Norte (Estado do Pará) e Nordeste (Maranhão). Como contrapartida, eles ajudavam a 

financiar a continuidade de grandes projetos hidrelétricos iniciados no II PND e em 

dificuldades financeiras, como a usina de Tucuruí, por exemplo, (LIMA; MACHADO, 2003).  

 

Como parte da política de redução das desigualdades regionais, o Governo Federal instituiu, 

em 1974, a equalização tarifária
3
 em todo território nacional para a tarifa média de 

remuneração do setor elétrico. Esse mecanismo agravou o quadro financeiro das empresas de 

energia elétrica, já que os ganhos de produtividade das empresas mais eficientes eram 

transferidos para as empresas menos eficientes, para manter uma taxa média de remuneração 

                                                           
2
 Refere-se ao Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), em vigor no período de 1975-1989. 

3
 Decreto Lei n.1.383/1974. 
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para todo sistema. Essa política desestimulava a busca pela eficiência por parte das empresas 

de distribuição de energia elétrica do setor, controladas pelos governos estaduais. (LANDI, 

op. cit.; REGO, op. cit.).  

 

Esse processo, acompanhado da elevação nas taxas de juros internacionais a partir da década 

de 1980, culminou no endividamento progressivo das concessionárias de serviço público e, 

em especial, as empresas de energia elétrica. No início da década de 1990, diante da 

necessidade de atrair investimentos e melhorar a qualidade dos serviços públicos, surge a 

necessidade de reformulação do setor elétrico brasileiro. Esta reformulação compreendia 

mudanças institucionais, a revisão da matriz energética, a política tarifária, a política de 

financiamento e a criação de condições para a atração de investimentos.   

 

As bases para a reestruturação do setor elétrico brasileiro foram iniciadas em 1990, com a 

adoção do Programa Nacional de Desestatização.
4
 Este programa sinalizava a recuperação dos 

preços dos serviços públicos, a minimização de aportes por parte do Tesouro Nacional e a 

criação de condições para a atuação de agentes privados na prestação de serviços públicos. 

 

Em 1993, o governo transferiu para as concessionárias de energia elétrica a responsabilidade 

de fixar e reajustar tarifas, mantendo o mecanismo de tarifa pelo custo do serviço.
5
 Com esse 

mecanismo, alterou-se a antiga prática de rentabilidade garantida de 10% sobre os ativos das 

empresas, ao mesmo tempo em que se eliminava o regime de equalização tarifária. No 

entanto, dado o cenário de inflação elevada, as empresas mantiveram a prática de 

reajustamento dos preços com base na inflação do período anterior. O que se verificou na 

prática com essa medida foi que, entre 1993 e 1994, houve uma recuperação considerável das 

tarifas na classe residencial, não acompanhada pela classe industrial, o que reforçava a 

evidência da prática de subsídios cruzados no setor, além da sua fragilidade institucional. 

(LANDI, op. cit.). 

 

No entanto, a Lei n.8.631/1993, que transferia a responsabilidade pelos reajustes para as 

distribuidoras, trazia elementos importantes para a reestruturação do setor elétrico brasileiro. 

Isso porque, além de abandonar o nivelamento geográfico das tarifas de energia elétrica, esta 

                                                           
4
 Lei n. 8.031/1990.  

5
 Lei n. 8.631/1993. 
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Lei também determinava um ajuste de contas entre credores e devedores e a obrigatoriedade 

de contratos de suprimento de energia entre agentes geradores e distribuidores de energia 

elétrica. Na prática, estava sendo dado início a um processo de desverticalização do setor 

elétrico, com a introdução da tarifa de suprimento para os agentes geradores e da tarifa de 

fornecimento para os distribuidores. As tarifas de suprimento eram acrescidas dos custos de 

transmissão, enquanto que as tarifas de fornecimento podiam variar de acordo com a classe de 

consumo e em relação à quantidade de energia consumida (PIRES; PICCININE, 1998).
 6

 

 

A partir de 1995, a política energética passou por uma profunda reforma, na qual os dois 

maiores setores estatais  ̵̶  petróleo e energia elétrica  ̵̶  tiveram um tratamento diferenciado. 

Como o setor de petróleo apresentava equilíbrio financeiro, este sofreu apenas pequenas 

modificações. Em relação à energia elétrica, era necessária uma profunda reestruturação, pois 

o setor apresentava um grave desequilíbrio financeiro.
7
 Desse modo, foi aprovada a Lei de 

Concessões
8
, que passou a definir o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos. Neste mesmo ano teve início no Brasil a privatização da maioria das empresas 

estaduais de distribuição de energia elétrica (LANDI, op. cit.).    

 

A partir do início das privatizações surge a necessidade de novos arranjos institucionais no 

setor elétrico. Em 1996, foi criada a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica
9
, para ser 

o órgão regulador do setor no âmbito federal, seguindo o modelo de regulação dos demais 

setores prestadores de serviços públicos. A mesma Lei que criou a ANEEL
10

 também 

estruturou o setor elétrico brasileiro em áreas de: (i) produção (geração); (ii) transmissão em 

alta tensão; (iii) distribuição para atendimento aos consumidores finais ; (iv) e vendas no 

varejo aos consumidores finais (comercialização) (LANDI, op. cit.). As funções da ANEEL 

seriam: (i) a regulação e a fiscalização dos agentes nessa nova estrutura; (ii) a realização de 

                                                           
6
 Como complemento à Lei n.8.631/1993, o Decreto n.1.009/1993 criou o Sistema Nacional de Transmissão de 

Energia Elétrica (SINTREL), composto pelos sistemas de transmissão de propriedade das empresas controladas 

pelo Eletrobrás. Embora os sistemas de transmissão continuassem sob a administração da Eletrobrás, essa 

medida, além de separar as áreas de transmissão do conjunto do sistema, também criou a necessidade de 

formular instrumentos jurídicos para o acesso aos sistemas de transmissão por parte dos agentes do setor elétrico.   
7
 A correção destes desequilíbrios fazia parte das negociações com os organismos financeiros internacionais 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), que financiavam a estabilização da economia naquele período 

(GOLDEMBERG; PRADO, 2003).    
8
 Lei n.8.987/1995 

9
  Embora criada em 1996, a ANEEL iniciou suas operações somente em 1997 (REGO, op. cit. ). 

10
 Lei n.9.427/1996. 
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licitações para novas concessões; (iii) e a fixação de critérios e estabelecimentos de reajustes 

tarifários nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

 

Para melhorar a nova organização industrial do setor elétrico foram regulamentadas, em 1996, 

as atividades do produtor independente e autoprodutor de energia elétrica.
11

 Essa 

regulamentação assegurou a esses produtores o acesso às redes de transmissão e distribuição 

existentes. Dentro deste arcabouço institucional, foi permitido que os grandes consumidores 

pudessem escolher seus fornecedores de energia elétrica. Outras importantes decisões 

ocorreram em 1998
12

 tais como: a reestruturação da Eletrobrás e de suas subsidiárias, a 

criação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE)
13

 e a constituição do Operador 

Nacional do Sistema (ONS). 

 

Com o setor elétrico dotado de uma nova organização industrial, a próxima etapa seria o 

estabelecimento do formato institucional para o funcionamento do setor. Era necessário 

formular um novo desenho de mercado que preservasse tanto a competição nos segmentos de 

geração e comercialização de energia elétrica quanto às condições de atuação nos segmentos 

em que ainda predominavam os monopólios naturais como a transmissão e a distribuição de 

energia. Por outro lado, era necessário um arranjo institucional para definir o papel das 

instituições e empresas vinculadas ao Governo Federal. Um consórcio liderado pela 

consultoria Coopers & Lybrand e contratado pelo Ministério de Minas e Energia e pela 

Eletrobrás preparou o documento conhecido como “Projeto de Reestruturação do Setor 

Elétrico Brasileiro”, onde foram estipuladas as bases para o funcionamento do setor (PIRES, 

1999; VIEIRA, 2005; LANDI, op. cit.; REGO, op. cit.). A partir de um novo modelo de 

funcionamento e em bases competitivas, a regulação tarifária ganhou uma importância cada 

vez maior no âmbito das políticas do setor elétrico brasileiro.  

 

 

1.2 Regulação tarifária do setor elétrico 

 

Até 1993, dentro de uma estrutura verticalizada com a predominância de monopólios públicos 

estatais, as tarifas de energia elétrica eram baseadas no custo de produção e equalizadas 

                                                           
11

 Decreto-Lei n.2.003/1996. 
12

 Medida Provisória 1.531/1998.  
13

 O MAE foi substituído em 2004 pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 
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geograficamente em todo território nacional. A partir de 1993
14

, foram introduzidos os 

conceitos de regime tarifário de “serviço pelo preço” e “equilíbrio-econômico financeiro”. 

Nesse regime, as tarifas passaram a ser fixadas no contrato de concessão ou permissão 

resultante de licitação pública. As regras de revisão foram estabelecidas nos editais dos 

contratos de licitação, considerando o equilíbrio econômico-financeiro inicial das empresas 

vencedoras, as regras de participação no mercado e a obrigação mínima de investimentos 

(LORENZO, op. cit.; ANEEL, 2005). 

 

Coube à ANEEL regular as tarifas cobradas pelas distribuidoras de energia elétrica aos 

consumidores finais, bem como garantir o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. 

Para a tarifa de varejo da distribuição foi implementado o método de regulação por incentivos, 

através do price-cap.
15

 Nesse método, a ANEEL estipula um preço inicial limite a ser cobrado 

pela distribuidora que permanece até o reajuste tarifário subseqüente. O reajuste é feito sobre 

uma base anual, através de um índice geral de preços, menos um Fator X de produtividade, 

fixado pelo regulador.   

 

O price-cap faz refletir na tarifa os elementos de um mercado competitivo, ao permitir que 

ganhos de produtividade sejam apropriados tanto pelas distribuidoras, quanto pelos 

consumidores. A distribuidora pode internalizar qualquer ganho de produtividade entre as 

revisões tarifárias, acima e abaixo do Fator X, o que funciona como um incentivo pela busca 

da eficiência. O consumidor também se apropria de ganhos de produtividade, pois quanto 

maior for o Fator X fixado pelo regulador, menor será o reajuste anual da tarifa. Além destas 

vantagens, o regime permite que os custos não-gerenciáveis das distribuidoras sejam 

transferidos diretamente para as tarifas (ANEEL, op. cit.).  

 

Para implementar o price-cap, a ANEEL estabelece inicialmente a receita anual requerida da 

empresa, capaz de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Essa receita é 

composta de duas parcelas, A e B, onde a parcela A refere-se ao repasse dos custos 

considerados como não-gerenciáveis pela empresa, como por exemplo a compra de energia 

para revenda aos consumidores e os encargos e tributos setoriais (Conta de Desenvolvimento 

                                                           
14

 Leis n.8.987/1995 e n.9427/1996 
15

 Sobre o surgimento do price cap, ver Littelchild (1983). 
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Energético, Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica e outros). Já a parcela B, de 

custos gerenciáveis, é composta pelos custos de pessoal, de material e de outras atividades 

vinculadas diretamente à operação e manutenção dos serviços de distribuição de energia 

elétrica, bem como dos custos de depreciação e remuneração dos investimentos realizados 

pela empresa para o atendimento do serviço. As distribuidoras podem aumentar a eficiência 

gerenciando os custos da parcela B, que dependerão ainda de fatores como densidade de carga 

e/ou economias de escala.    

 

A partir desses valores, a ANEEL calcula o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) anual como: 

 

0

01 )(*

RA

XIVIVPBVPA
IRT


               (1.1) 

 

Na equação acima, considera-se que na data do reajuste em processamento a distribuidora tem 

consolidada, com base na estrutura e níveis tarifários então vigentes, a sua Receita Anual 

referente aos últimos doze meses (RA0) e o Valor da Parcela A (VPA0) considerando os 

valores e condições vigentes na data de referência anterior. O novo Valor da Parcela A 

(VPA1) é obtido com base nos valores então vigentes. O Valor da Parcela B (VPB0), na data 

de referência anterior, é obtido pela diferença entre RA0 e VPA0. Um novo valor da Parcela B 

(VPB1) também pode ser obtido pela correção de VPB0 por um índice de preço (IGP-M, por 

exemplo) dos últimos 12 meses anteriores à data do reajuste (Ibid., p.20-22). 

 

As demais variáveis da equação referem-se ao “número índice” (IVI) obtido pela divisão do 

índice de preço do mês anterior à data do reajuste em processamento pelo índice do mês 

anterior à data de referência anterior. O Fator X também é um “número índice”, porém fixado 

pela ANEEL a cada revisão tarifária periódica, conforme definido no contrato de concessão. 

Este fator é subtraído ou adicionado ao IVI a cada reajuste tarifário anual (Ibid., 2005, p.23). 

 

Além do reajuste tarifário anual destinado a restabelecer o poder de compra da receita das 

distribuidoras, a ANEEL também realiza a revisão tarifária periódica, implementada 

geralmente após um período de 3 ou 4 anos, definidos nos contratos de concessão inicial com 

o objetivo de monitorar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Nesse processo é 

calculado o reposicionamento tarifário e o estabelecimento de um novo Fator X, que é fixado 
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igual a zero, antes da primeira revisão. Até o momento foram realizados dois ciclos de revisão 

tarifária: o primeiro no período 2003/2004 e o segundo em 2007/2008.     

 

No processo de regulação tarifária, a ANEEL também eliminou os subsídios cruzados entre as 

classes de consumo e os contratos especiais de fornecimento para alguns grandes 

consumidores, estabelecidos na década de 1980. Estes dois mecanismos eram responsáveis 

por grande parte das distorções tarifárias entre as classes de consumo e entre as regiões 

brasileiras. Para eliminar os subsídios cruzados, a ANEEL implementou o realinhamento 

tarifário, estabelecendo que, até 2007, todas as classes de consumidores deveriam pagar o 

mesmo valor pela tarifa de energia elétrica. Foram adicionados a esta tarifa os valores 

proporcionais dos encargos setoriais e do uso dos sistemas de transmissão e distribuição e dos 

impostos. Quanto aos contratos especiais de fornecimento, estes não poderiam ser renovados 

após o último ano de vigência, 2004.
16

  

 

Como veremos a seguir, as medidas adotadas pela ANEEL tiveram profundas alterações nas 

tarifas médias regionais de energia elétrica no Brasil.     

 

 

1.3 Padrão de dispersão espacial das tarifas de energia elétrica no Brasil  

 

Esta seção tem por objetivo analisar a evolução do padrão do espacial das tarifas de energia 

elétrica no Brasil após a reestruturação do setor. Entre 1995 e 2008, passou a vigorar um novo 

regime tarifário, sendo realizados dois ciclos de revisão tarifária. A hipótese levantada nesta 

seção é de que a política regulatória está determinando um padrão desfavorável de 

distribuição espacial das tarifas com relação às regiões menos desenvolvidas do Brasil, devido 

às características espaciais específicas da economia brasileira associadas à concentração 

econômica e à heterogeneidade espacial.   

 

                                                           
16

 Os subsídios permitidos na tarifa de fornecimento e criados em lei foram os de até 65% para consumidores de 

baixa renda, até 90% para consumo em atividades rurais e de 15% para serviços públicos de água, esgoto e 

saneamento e iluminação pública. Além disso, também foram criados os subsídios na tarifa de uso do sistema de 

distribuição (TUSD) de 50% a 100% para produção e consumo de energia de fontes alternativas (Eólica, Solar, 

Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas) e 100% para as distribuidoras com mercado inferior a 500 

GWh/ano que utilizam redes de distribuição de outra distribuidora em função da pequena escala de mercado.       
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Como visto, o principal elemento para a definição da evolução da tarifa de energia elétrica no 

Brasil é o Fator X. Para determinar esta variável, o regulador baseia-se em estudos sobre a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF) e nos níveis de eficiência das distribuidoras. Em um 

estudo envolvendo 17 distribuidoras brasileiras de energia elétrica, Ramos-Real et al (2009) 

mostraram que somente após o ano de 2004 as distribuidoras passaram a apresentar 

indicadores de produtividade favoráveis e taxas de retorno do capital positivas. O mesmo 

estudo também mostra que as distribuidoras com uma menor razão entre a energia elétrica 

distribuída por quilômetro de rede (KWh/Km
2
) tendem a apresentar fraco desempenho em 

relação às demais. Em outra pesquisa, Tovar et al (2009) também mostraram que o tamanho 

das distribuidoras é um importante elemento de determinação da produtividade. Desse modo, 

a densidade de demanda e o tamanho das empresas podem determinar os diferenciais de 

tarifas entre as regiões.   

 

Entre 1995 e 2008, a tarifa média nacional real de energia elétrica aumentou 

consideravelmente. Conforme a Figura 2, esta que era de R$ 57,12 por MWh, em 1995, 

aumentou para R$ 263,22 por MWh, em 2008 (aumento de 360,8%). Esse aumento foi um 

reflexo da necessidade de recompor financeiramente o setor. No entanto, verifica-se também 

na Figura 2 que, a partir de 2004, houve uma redução na velocidade de aumento na tarifa 

média nacional. Em 2008, esta apresentou um declínio em relação a 2007, o que pode estar 

refletindo a recuperação financeira do setor. Dentro desse contexto, a distribuição espacial das 

tarifas fornece uma avaliação da evolução relativa das tarifas entre as Unidades da Federação. 

 

 

Figura 2 - Evolução da tarifa média nacional real de energia elétrica no Brasil, 1995-2008  

FONTE: ANEEL, 2009.  
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Figura 3 - Tarifa média por Unidade da Federação no Brasil, 1995, 2004 e 2008 

FONTE: ANEEL, 2009. 
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(2003-2005) 

 

(2006-2008) 

 

Figura 4 - Aumento, em %, da tarifa média por Unidade da Federação no Brasil, 1995-2008 

FONTE: ANEEL, 2009. 
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A Figura 3 apresenta as tarifas médias por Unidade da Federação para os anos de 1995, 2004 

e 2008. É possível observar que em 1995, quando teve início o processo de privatização e a 

reforma do setor elétrico, os estados das regiões Norte e Nordeste apresentavam tarifas mais 

elevadas. Em 2004, após o primeiro ciclo de revisão tarifária, não se verificou um padrão bem 

definido de concentração das maiores e menores tarifas, o que indica uma aproximação entre 

as tarifas naquele ano. Já em 2008, após início do segundo ciclo de revisão tarifária, embora o 

padrão tarifário também não seja bem definido, verifica-se que os estados da região Sul, 

juntamente com o Estado de São Paulo, formam uma concentração com as menores tarifas.  

 

A Figura 4 apresenta a variação percentual da tarifa média real de energia elétrica por 

Unidade da Federação, para três intervalos de tempo. No período que antecede o primeiro 

ciclo de revisão tarifária, 1995-2002, os maiores aumentos foram verificados em alguns 

estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) na 

região Sudeste (Rio de Janeiro) e região Norte (Acre, Rondônia e Tocantins). No período 

2003-2005, entre o início e o fim do primeiro ciclo de revisão tarifária, não se verificou um 

padrão bem definido. Os maiores e menores aumentos tarifários ficaram distribuídos em todas 

as regiões. No entanto, verifica-se um leve predomínio de menores aumentos nos estados da 

região Norte. Por fim, no período 2006-2008, que compreende o segundo ciclo de revisão 

tarifária, com exceção do Estado do Mato Grosso do Sul, os maiores aumentos foram 

verificados em estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em muitos estados das 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e nos mais desenvolvidos da região Nordeste, 

predominou, neste último período, a redução tarifária.   

 

Nos três períodos analisados na Figura 4, as tarifas sofreram a ação dos três elementos 

descritos anteriormente: o realinhamento tarifário, o fim dos contratos especiais e o novo 

regime de tarifação. Em resumo, a Figura 5 sugere que até 2004, ocorreu um processo de 

convergência geográfica das tarifas médias das Unidades da Federação em relação à tarifa 

média nacional. A partir desse período aumentou a dispersão espacial das tarifas entre as 

distribuidoras de energia elétrica.  
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Figura 5 - Desvio padrão da relação entre as tarifas médias por Unidade da Federação e a tarifa média 

nacional no Brasil, 1995-2008 

FONTE: ANEEL, 2009. 

 

A Figura 5 apresenta a evolução do desvio padrão da relação entre as tarifas médias por 

Unidade da Federação e a tarifa média nacional. Pode-se observar que este desvio apresentou 

uma tendência decrescente até o ano de 2004, quando voltou a aumentar. Desse modo, é 

possível inferir que o período 2003-2004 determinou o fim de uma tendência de convergência 

tarifária entre regiões no Brasil. Neste período teve início o primeiro ciclo de revisão tarifária 

que determinou a retomada da dispersão tarifária. 

 

Para detectar a presença de algum padrão espacial na dispersão das tarifas de energia elétrica 

foi utilizado o cálculo do coeficiente de autocorrelação espacial, calculado a partir do Índice 

de Moram.
17

 A evolução desse coeficiente, apresentada na Figura 6, sugere que, 

estatisticamente, existe um padrão espacial de distribuição das tarifas de energia elétrica, com 

estados com tarifas baixas fazendo vizinhança com outros estados também com tarifas baixas. 

Por outro lado, os estados com tarifas mais elevadas também fazem vizinhança entre si. No 

entanto, esse padrão é decrescente até o ano de 2003, quando é retomada uma trajetória de 

crescimento novamente. Mais uma vez, os dados apontam para a existência de um padrão 

espacial de distribuição das tarifas de energia elétrica, antes e depois do início do primeiro 

ciclo de revisão tarifária, com tarifas mais elevadas nas regiões Norte e Nordeste e mais 

baixas nas demais regiões do país.  

                                                           
17

 O Índice de Moran fornece uma medida geral da associação espacial existente no conjunto dos dados. O 

coeficiente estimado varia de –1 a 1. Valores próximos de zero indicam a inexistência de autocorrelação espacial 

entre os valores dos objetos e seus vizinhos. Valores positivos para o índice indicam autocorrelação espacial 

positiva, ou seja, o valor do atributo de um objeto tende a ser semelhante aos valores dos seus vizinhos. Valores 

negativos para o índice, por sua vez, indicam autocorrelação negativa (ANSELIN, 1988). 
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Figura 6 - Autocorrelação espacial entre as tarifas médias por Unidade da Federação no Brasil, 1995-2008 

 

A nosso ver, essa retomada da dispersão espacial da tarifas por estar ocorrendo em função da 

metodologia aplicada pela ANEEL nos ciclos de revisão tarifária. No primeiro ciclo, no 

cálculo do Fator X, as tarifas foram reposicionadas de maneira que as distribuidoras que 

atendem as áreas menos desenvolvidas ou com menor densidade de carga tiveram a 

remuneração elevada para o mesmo nível das distribuidoras que atendem as áreas de maior 

desenvolvimento. Por outro lado, no segundo ciclo, as tarifas das distribuidoras que atendem 

as áreas mais desenvolvidas foram reduzidas a partir do repasse dos ganhos de produtividade 

das distribuidoras para os consumidores finais, o que intensificou a dispersão tarifária. A 

crítica a esse processo refere-se ao fato de que as tarifas que garantiriam o equilíbrio 

econômico-financeiro e que são fixadas nos contratos de concessão, não estariam sendo 

preservadas. Logo, os riscos assumidos pelas distribuidoras estariam sendo transferidos para 

os consumidores nas regiões menos desenvolvidas do Brasil (SALES, 2009). 

 

A análise acima fornece evidências sobre a tendência do padrão de dispersão espacial das 

tarifas de energia elétrica no Brasil. Até 2003, houve uma redução da autocorrelação espacial 

com uma possível convergência espacial das tarifas. Após 2003, um leve aumento da 

autocorrelação espacial também seguido de uma maior dispersão espacial das tarifas. Embora 

a análise acima considere o mercado para consumidores cativos e a convergência e dispersão 

tarifária possam diferir entre as classes de consumo, é possível concluir que existe uma 

relação entre a distribuição espacial das tarifas e o padrão de concentração espacial da 

atividade econômica no Brasil. Apesar dos estados mais pobres poderem se beneficiar, no 

longo prazo, dos investimentos em universalização dos serviços de energia elétrica, a 
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tendência de apresentarem maiores tarifas pode provocar deslocamentos de atividade 

produtiva que resultem em prejuízos no longo prazo.   

 

Os possíveis desequilíbrios regionais provocados pelos movimentos tarifários descritos 

anteriormente, dada a interrelação entre os setores de energia e o resto da economia, serão o 

principal foco deste trabalho. Segue no próximo capítulo a apresentação do referencial 

teórico-metodológico que norteará a construção do modelo IEGC e a análise dos impactos de 

choques no setor de energia elétrica.  
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2 ENERGIA, CIÊNCIA REGIONAL E MODELAGEM INTERREGIONAL DE 

EQUILÍBRIO GERAL COMPUTÁVEL 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o referencial teórico-metodológico que dará suporte à 

análise dos impactos regionais da política tarifária no setor elétrico brasileiro. Além de uma 

revisão sobre o enfoque dado aos problemas energéticos pela Ciência Regional, o capítulo 

descreve alguns elementos da NGE que auxiliarão no entendimento das relações entre energia 

e espaço. É apresentada também a estrutura teórica dos modelos Interregionais de Equilíbrio 

Geral Computável (IEGC) e os princípios de modelagem de problemas de energia em uma 

estrutura de equilíbrio geral. 

     

 

2.1 Energia e a Ciência Regional 

 

A relação entre política energética e questões regionais é relativamente conhecida no campo 

da Ciência Regional. No período durante e após os choques do petróleo, alguns pesquisadores 

tentaram estabelecer uma agenda de pesquisas ligando uma nova área de pesquisas 

denominada Economia da Energia à área já estabelecida da Ciência Regional 

(LAKSHMANAN, 1981; NIJKAMP, 1980; 1983; LAKSHMANAN; BOLTON, 1986; 

NIJKAMP; PARRELS, 1988). O foco dessa agenda era a relação entre oferta e demanda de 

energia e a distribuição espacial das atividades econômicas. Embora tenha sido verificado que 

os sistemas de energia tenham um forte apelo de análise no âmbito das interrelações no 

espaço, a conexão entre aspectos técnicos e econômicos dos setores de energia e fundamentos 

teóricos da economia espacial ainda permanecem abertos.   

 

Os principais resultados referem-se à constatação de que os choques nos mercados de energia 

podem afetar o equilíbrio entre as regiões. A distribuição desses efeitos no espaço depende 

das descontinuidades nas variáveis direta ou indiretamente relacionadas ao uso de energia, 

como por exemplo, nível de atividade, população, clima, tecnologia ou variáveis de política 

econômica. Por outro lado, os mercados de energia geralmente são imperfeitos, estando 

sujeitos a instrumentos de intervenção tais como regulação, racionamento, substituição 
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imperfeita de insumos e ordenamentos de prioridade na oferta para determinados setores, 

segmentos de demanda final ou regiões.  

 

Considerando ainda que a distribuição espacial dos recursos energéticos é heterogênea, os 

impactos de choques de oferta ou demanda de energia dependerão dos diferentes graus de 

substituição entre fontes de energia em diferentes pontos no espaço, do uso da terra e de 

restrições ambientais. A disponibilidade de energia pode mudar a percepção e o valor do 

espaço através de alterações no uso da terra ou no padrão de desenvolvimento das regiões 

(STERNBERG, 1985).
18

 Desse modo, a oferta de energia pode causar mobilidade de fatores 

de uma região para outra. Logo, as alterações nos mercados de energia podem gerar 

importantes efeitos espaciais. 

 

Os impactos dos choques de oferta de energia sobre o comportamento da firma individual 

dependem da composição e da participação dos insumos de energia nos custos de produção. 

De acordo com Miernik (1976; 1977) e Nijkamp e Parrels (op. cit.), a sensibilidade das 

indústrias intensivas em energia às mudanças nos mercados de energia faz desses setores o 

principal canal por meio do qual os choques nos preços, impostos, subsídios e restrições 

ambientais relacionados à oferta de energia afetam a atividade econômica. A participação 

relativa dos insumos de energia combinados com custos de transporte pode determinar o 

deslocamento de firmas intensivas em energia na direção da origem dos fatores ou para 

próximo dos mercados de acordo com princípios weberianos. Além disso, pode ocorrer a 

reespecialização da indústria para subsetores menos intensivos em energia. 

 

Embora a relação entre localização das firmas e alterações nos preços de energia tenha 

suporte teórico na Ciência Regional, na prática isso não se verifica facilmente. A produção 

das indústrias intensivas em energia geralmente depende mais da localização de recursos 

naturais como minério de ferro (para as indústrias de ferro, aço ou alumínio), por exemplo, do 

que da oferta de energia. Por outro lado, as decisões de investimento e localização sempre 

ocorrem em períodos de estabilidade econômica, tendo a oferta de energia como dada. Outro 

fator é que quando os preços de energia são guiados por regras de mercado, os diferenciais de 

                                                           
18

Em um contexto de vantagens comparativas na oferta de energia, a especialização de determinadas regiões na 

produção de produtos intensivos em energia é consistente com o modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson 

(HILLMAN; BULLARD, 1978).   
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preços entre as regiões diminuem, dados os efeitos de convergência causados pela redução 

das distorções (NIJKAMP; PARRELS, op. cit.). Por fim, no longo prazo, os efeitos de 

aumentos nos preços de energia podem ser minimizados por processos de substituição, 

programas de conservação ou obtenção de contratos mais estáveis junto aos fornecedores. 

Estes elementos têm dificultado o aprofundamento dos estudos envolvendo questões 

energéticas e a localização da atividade econômica. 

 

Cabe ressaltar ainda que a distribuição espacial da demanda pode afetar a composição dos 

insumos utilizados no processo de produção e transformação de energia. Esta hipótese foi 

investigada por Mountain (1981) onde, por meio de estudos econométricos, o autor 

demonstrou que o uso de insumos utilizados para produzir energia elétrica depende das 

características técnicas das plantas de geração, do sistema de rede de distribuição e da 

composição regional da demanda. Logo, o deslocamento do centro gravitacional da demanda 

pode mudar a composição dos insumos energéticos. 

 

 

2.2 Nova Geografia Econômica e ligações de insumo-produto 

 

Os elementos acima sugerem a necessidade de se aprofundar os estudos das relações entre 

energia e localização da atividade econômica. Na busca de fundamentos teóricos de 

sustentação a estes estudos cabe ressaltar que a Ciência Regional teve sua perspectiva de 

análise renovada, a partir dos avanços recentes da NGE que permitem introduzir elementos 

espaciais no centro da teoria econômica tradicional. Desse modo, com base nos modelos de 

comércio, (KRUGMAN, 1980), a NGE formaliza o mecanismo de aglomeração baseado no 

tamanho endógeno do mercado. Os setores caracterizados por retornos crescentes de escala, 

competição imperfeita e custos de transporte se localizarão em regiões, dentre outros, com 

boas condições de acesso ao mercado. 

 

A base da NGE é o modelo „Centro-Periferia‟ (CP) apresentado por Krugman (1991). O 

modelo apresenta os fundamentos da formação das “economias de aglomeração”. Estas são 

definidas como a tendência da concentração espacial da atividade econômica de criar as 

próprias condições econômicas que reforçam a concentração. A intuição do modelo CP é de 
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que três efeitos guiam a formação de economias aglomerações. O primeiro é o „efeito de 

acesso ao mercado‟, sendo a tendência das firmas monopolísticas localizarem-se próximas 

dos grandes mercados e exportarem para os pequenos mercados. O segundo é o „efeito custo 

de vida‟, relacionado ao impacto da localização das firmas sobre o custo de vida local. Os 

bens tendem a ser mais baratos na região como maior aglomeração de firmas industriais já 

que os consumidores pagam menores custos de transporte devido à menor necessidade de 

realizar importações. Quanto ao terceiro, refere-se ao „efeito competição‟, no qual existe a 

tendência das firmas monopolísticas localizarem-se em mercados relativamente com poucos 

competidores (KRUGMAN, op. cit.; FUJITA et al, 1999; FUJITA; THISSE, 2002; 

BALDWIN et al, 2003). 

 

A combinação dos efeitos de acesso ao mercado e de custo de vida juntamente com migração 

interregional cria o potencial de causalidade circular (ou cumulativa) que funciona como uma 

força de atração e/ou aglomeração. Por outro lado, o efeito competição funciona como uma 

força de dispersão. Desse modo, qualquer modelo da NGE envolve uma tensão entre forças de 

aglomeração que tendem a concentrar consumidores e firmas dentro de uma mesma região e 

forças de dispersão que inibem esse processo.   

 

A NGE também considera as estruturas de insumo-produto como importantes determinantes 

das aglomerações industriais. As ligações de insumo-produto, na presença de custos de 

transporte positivos, fazem com que quanto maior a quantidade dos próprios produtos 

utilizados em uma indústria como insumo intermediário, maior será sua concentração 

absoluta, objetivando reduzir estes custos. Embora a proximidade possa acirrar a competição 

e funcionar como uma força de dispersão, a NGE considera que competição imperfeita e 

retornos crescentes de escala podem modificar ou inverter os efeitos de localização, 

encorajando a aglomeração na presença de competição. Com base nesses princípios e na 

estrutura básica do modelo CP surgiram os modelos de ligações verticais (vertical linkages), 

relevantes para nossa discussão (BALDWIN; VENABLES, 1995; KRUGMAN; 

VENABLES, 1996; VENABLES, 1995). 

 

O modelo básico de ligações verticais considera uma economia formada por duas regiões, 

dois setores (agrícola e industrial) e dois fatores primários (capital e trabalho). O setor 

industrial é caracterizado por retornos crescentes de escala, competição monopolística em 
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variedades diferenciadas e custos de transporte no deslocamento de bens entre os limites 

regionais. No setor agrícola é assumido apenas retornos constantes de escala e competição 

perfeita. É assumido mobilidade intersetorial e imobilidade interregional do fator utilizado 

intensivamente. Por fim, todas das firmas industriais compram produtos umas das outras, 

como insumos intermediários.  

 

Dois resultados do modelo CP norteiam os resultados do modelo com ligações verticais. O 

primeiro é o „efeito de acesso ao mercado‟, como a tendência de firmas imperfeitamente 

competitivas concentrarem a produção próxima dos grandes mercados e exportar para 

pequenos mercados. O segundo é o „efeito de custo de produção‟ relacionado ao impacto da 

localização das firmas sobre os custos de produção. Cada firma industrial produz uma 

variedade diferenciada e, devido aos custos de transporte, uma dada variedade é mais barata 

em uma região do que na outra. Consumidores de firmas na região com maior aglomeração 

importam menos e evitam custos de transporte. Índices de preços relativamente menores e 

mobilidade intersetorial de trabalho ativam o mecanismo de causalidade cumulativa 

(BALDWIN et al, op. cit.; OTTAVIANO; ROBERT-NICOUD, 2005). 

 

Uma variante dos modelos de ligações verticais é o modelo de Robert-Nicoud (2004) que 

combina mobilidade de capital e ligações de insumo-produto para explicar a formação de 

economias de aglomeração. No equilíbrio de longo prazo, o capital se desloca para regiões 

que propiciam retornos mais elevados. A primeira força de aglomeração é a ligação para trás 

(backward linkage). Custos de transporte fazem com que as firmas aumentem os gastos com 

produtos intermediários no mercado doméstico. Maior quantidade de capital alocada nesta 

região leva a um aumento da produção, resultando no deslocamento de gastos e aumentos nos 

lucros. A segunda força é a ligação para frente (forward linkage). Quanto maior o número de 

variedades de produtos industriais produzidas, menor será o índice de preço ao consumidor na 

região doméstica e maior será o custo de produção nas demais. Isso dá início à causalidade 

circular. A vantagem desse tipo de modelo é que a distribuição espacial dos gastos e a renda 

dos fatores móveis explicam a formação de aglomerações (BALDWIN et al, op. cit; 

ROBERT-NICOUD, op. cit).    
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Embora os modelos da NGE ainda sejam de difícil tratabilidade empírica, estes têm lançado 

novos desafios para a Ciência Regional. Por outro lado, os modelos ainda destacam somente o 

papel dos setores industriais e bens tradables na formação de economias de aglomeração. 

Baldwin et al (op. cit.) destaca o modelo Faini (1984) como um importante modelo de 

determinação da localização industrial baseado em ligações verticais e um modelo de 

crescimento e acumulação de capital. Neste modelo, a produção de um bem final utiliza 

capital, trabalho e insumos intermediários non-tradables. 

 

A partir da literatura sobre economia urbana, Faini (op. cit.) ressalta a importância dos setores 

non-tradables e suas interrelações com as decisões de localização e formação de economias 

de aglomeração. O autor baseia-se em estudos empíricos que mostram que setores capital-

intensivos produtores de serviços prontamente disponíveis para propósitos de produção 

(transporte, comunicações, energia elétrica e outros) tendem a apresentar retornos crescentes 

de escala. A hipótese básica, a partir da literatura, é de que o desempenho econômico de uma 

região é afetado pelos custos ou disponibilidade de produtores de serviços, sendo este um dos 

fundamentos da formação de economias de aglomeração. A existência de retornos crescentes 

de escala nos setores de serviços capital-intensivos gera um processo de causalidade 

cumulativa, onde determinadas regiões especializam-se em setores verticalmente integrados e 

relativamente intensivos nesses serviços.  

 

Apesar da dificuldade de se modelar os elementos acima em uma estrutura de equilíbrio geral, 

estes podem ajudar a entender tanto o problema quanto os resultados do estudo. O diferencial 

de tarifas de energia elétrica pode estar se dando em função de um efeito de economias de 

aglomeração. Regiões mais ricas e industrializadas proporcionam maiores ganhos para 

consumidores e produtores. Na distribuição de energia elétrica, os maiores ganhos de 

produtividade devem-se às maiores economias de escala obtidas em regiões com maior 

densidade de carga. No Brasil, a própria política tarifária faz com que esses ganhos sejam 

traduzidos em menores preços de energia elétrica pela aplicação do Fator X. Por outro lado, 

na avaliação dos impactos regionais de mudanças nos preços de energia elétrica, a mobilidade 

de fatores indicada no modelo com ligações verticais deve ser considerada. 
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2.3 Modelagem interregional de equilíbrio geral 

 

Um modelo EGC é obtido a partir da conversão de uma estrutura teórica formalizada de 

equilíbrio geral Walrasiano em um modelo numérico que represente uma economia real. A 

formalização do modelo básico de equilíbrio geral Walrasiano foi desenvolvida por Arrow e 

Debreu (1954). O modelo fornece uma estrutura para a avaliação microeconômica de efeitos 

de política econômica sobre a alocação de recursos. Por outro lado, a representação numérica 

do modelo, a partir de dados empíricos, possibilita que este possa ser utilizado para a 

avaliação concreta de políticas econômicas. 

 

A estrutura formal do modelo Arrow-Debreu foi elaborada por Arrow e Hahn (1971). O 

modelo especifica o número de consumidores de uma economia e cada consumidor possui 

dotações iniciais de N mercadorias e um conjunto de preferências que resultam em funções de 

demanda para cada mercadoria. As demandas do mercado que são a soma das demandas 

individuais (que dependem dos preços), são contínuas, não-negativas, homogêneas de grau 

zero (não existe ilusão monetária) e satisfazem à Lei de Walras. Na produção, a tecnologia é 

descrita por funções de produção com retornos constantes ou não-crescentes de escala. Os 

produtores maximizam lucro. A homogeneidade de grau zero das funções de demanda e a 

homogeneidade linear das funções lucro, em preço, implicam que somente os preços relativos 

importam no modelo; logo, valores absolutos de preço não terão impacto sobre o equilíbrio. 

Desse modo, o equilíbrio é caracterizado por um conjunto de preços e níveis de produção em 

cada indústria (SHOVEN; WHALLEY, 1992).        

  

O ponto de partida para a aplicação computacional dos modelos de equilíbrio geral foram os 

trabalhos de Johansen (1960) e Scarf (1967a; 1973), que desenvolveram métodos numéricos 

de solução para um sistema de equilíbrio geral Arrow-Debreu. A partir desses autores, teve 

início inicio a construção de diferentes métodos de solução de modelos de equilíbrio geral 

(SHOVEN e WHALLEY, 1972; 1973; MILLER; SPENCER, 1977; DIXON 1978). Após a 

década de 1970, vários modelos EGC foram construídos para representar economias nacionais 

(DERVIS, 1982; SHOVEN; WHALLEY, 1984; PEREIRA; SHOVEN, 1988; DE MELLO, 

1988; BANDARA, 1991; BHATTACHARYYA, 1996).  
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No desenvolvimento da dimensão aplicada dos modelos EGC surgiram duas Escolas de 

modelagem: a Norueguesa/Australiana e a Americana. A Escola Norueguesa/Australiana se 

caracteriza pelo desenvolvimento de modelos EGC a partir da abordagem de Johansen (op. 

cit.). Nesta abordagem, a estrutura matemática dos modelos é representada por um sistema de 

equações linearizadas e as soluções são obtidas na forma de taxas de crescimento, o que reduz 

os custos computacionais e permite a utilização de bancos de dados detalhados e amplas 

possibilidades de restrição sobre o ambiente macroeconômico de simulação (fechamentos). 

Estas características fizeram com que a Escola Australiana/Norueguesa tenha sido marcada 

pelo desenvolvimento de modelos EGC de grande escala para análise de políticas.  

 

A Escola Americana, por outro lado, procurou desenvolver modelos EGC a partir da 

abordagem de Scarf (1967b; 1973). Dentro dessa abordagem, a estrutura matemática dos 

modelos é representada geralmente por um sistema de equações não-linearizadas. A solução 

direta deste sistema fornece resultados em nível. Isso faz com que os custos computacionais 

aumentem consideravelmente, o que impõe maiores restrições sobre o tamanho dos modelos e 

sobre o detalhamento dos bancos de dados. Somado a estas características, a menor 

possibilidade de restringir o ambiente macroeconômico das simulações fez com que os 

modelos desta Escola tenham sido mais disseminados para testar pontos específicos da teoria 

econômica.    

 

Os modelos IEGC surgiram a partir da crítica aos métodos tradicionais de modelagem 

regional, tais como insumo-produto e modelos de base econômica. Embora a maioria desses 

métodos tradicionais também utilize pressupostos (implícitos) de equilíbrio geral, outros 

pressupostos, tais como perfeita elasticidade da oferta e preços fixos, fazem com que os 

impactos de choques sobre as variáveis endógenas geralmente sejam proporcionais aos 

choques exógenos. Os modelos IEGC são fundamentados pela teoria econômica neoclássica e 

derivados dos modelos de equilíbrio geral Walrasiano. O equilíbrio entre a oferta e a demanda 

é atingido com preços flexíveis, e os impactos de choques exógenos sobre as variáveis 

endógenas (e/ou economias regionais) dependem de elasticidades de oferta e demanda. Esta 

flexibilidade metodológica fez com que esses modelos se tornassem uma ferramenta de 

pesquisa e avaliação de políticas muito utilizada na Ciência Regional. 

 



39 

 

 

 

A escassez de dados interregionais e os elevados custos computacionais implicaram num 

relativo atraso nesta agenda de pesquisa. No entanto, os novos avanços em informática que 

permitem organizar, manipular e processar grandes bases de dados têm facilitado a construção 

de grandes modelos, representando setores e economias regionais reais. Isso fez com que as 

pesquisas com modelos IEGC tenham aumentado consideravelmente a partir da década de 

1990. Partridge e Rickman (1998) apresentam uma revisão da literatura com as principais 

características desses modelos. A fronteira de pesquisas tem se ocupado com a dimensão 

espacial desses modelos, através dos chamados modelos espaciais EGC (BROCKER, 1998; 

ALMEIDA, 2003; HADDAD, 2004). 

 

Os modelos IEGC seguem o princípio de que, em uma economia com R regiões, os resultados 

nacionais derivam do comportamento dos agentes econômicos especificado no nível regional. 

Isso deu origem à metodologia de modelagem regional bottom-up. Nesta metodologia, as 

regiões são tratadas como um grupo de economias individuais, porém interdependentes e que 

comercializam entre si. A atividade econômica é modelada no nível regional, de maneira que 

os resultados nacionais são obtidos a partir da agregação dos resultados regionais. Os modelos 

IEGC referem-se à dimensão aplicada do método bottom-up. Por outro lado, os métodos de 

modelagem em que resultados regionais são desagregações dos resultados nacionais são 

conhecidos como top-down. Liew (1984a) fez uma comparação entre os dois tipos de 

abordagem. Além da superioridade teórica, o autor aponta que, dentre as principais vantagens 

da abordagem bottom-up, estão os efeitos de feedback entre regiões e a economia nacional. 

Estes efeitos facilitam a avaliação dos impactos de políticas originadas no âmbito regional 

sobre a economia nacional, e vice-versa. 

 

 

2.3.1 Teoria dos modelos IEGC 

 

A estrutura teórica dos modelos IEGC confere um alto grau de endogeneidade para as 

atividades econômicas, regiões e a economia nacional. A formalização de um modelo 

neoclássico estilizado bottom-up pode ser encontrada em Haddad (1999). 
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Nesta formalização, considera-se R regiões, r=1, ..., R, que exaurem o espaço da economia. 

As interações econômicas ocorrem dentro e fora das regiões através do comércio intraregional 

e interregional. Existem L mercadorias, l=1, ..., L, fornecidas por R diferentes fontes, o que 

formam uma lista de mercadorias expressa por um vetor IR
LR

. Também existem I 

consumidores, i=1, ..., I, distribuídos espacialmente nas R regiões, de maneira que a 

população de cada região r é dada por I
(r)

, sendo 0 <  I
(r)

 > I  e  


R

r

r II
1

)(
. Cada consumidor 

é caracterizado por um conjunto de consumo convexo X
i
   IR

LR
 e preferências racionais 

(completas e transitivas), contínuas, convexas e localmente não-saciadas. 

 

As firmas J firmas, j=1, ..., J, também são distribuídas espacialmente nas R regiões de forma 

que em cada região r o número de firmas é dado por J
(r)

, sendo 0 <  J
(r)

 > J  e  


R

r

r JJ
1

)(
. 

Cada firma é caracterizada por um conjunto de produção Y
j
   IR

LR
. Y

j
  é um conjunto 

estritamente convexo contendo o elemento zero e limitado superiormente. A restrição sobre Y
j
 

de que as firmas produzem somente mercadorias regionais relacionados às suas respectivas 

localizações específicas faz com que os vetores de produção disponível para cada firma j na 

região r seja denotado por y
j 

= (0, ..., 0, y1r, ..., yLr, 0,...,0)  IR
LR

. Finalmente, cada 

consumidor i tem um vetor de dotação inicial de mercadorias i  X
i 
  IR

LR
 e uma 

participação inicial na propriedade de cada uma das j firmas θ
ij
  [0,1], de forma que 

 
i

ij 1 , para todo j.    

 

A especificação acima define a especificação regional de um modelo IEGC, sugerindo que a 

fonte de cada mercadoria importa e a heterogeneidade espacial é considerada no modelo. As 

características dos consumidores são especificadas e a população é distribuída espacialmente 

entre as regiões, de forma que em cada região existe pelo menos um consumidor. A 

distribuição espacial das firmas faz com que a fonte de produção seja diretamente conectada à 

localização da firma onde a mercadoria é produzida. Por fim, os consumidores regionais 

possuem diferentes dotações.     

 

Dentro da especificação acima, os efeitos de feedbacks são derivados do comportamento 

otimizador dos agentes. As firmas maximizam lucro geralmente com mercados perfeitamente 

competitivos para bens e fatores de produção e minimizam custos com a demanda por 

insumos e fatores de produção respondendo aos respectivos preços. As famílias maximizam a 
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utilidade nas decisões de consumo, também respondendo às diferenças de preços entre 

diferentes bens e serviços. No equilíbrio de mercado, os preços no mercado de bens e de 

fatores igualam a oferta à demanda. A partir dessa estrutura teórica geral são desenvolvidos 

outros princípios para modelagem do comportamento de agentes e mercados. 

 

A especificação neoclássica da estrutura de produção dos modelos IEGC assume que a 

demanda por insumos e fatores depende de seus respectivos preços. As funções contínuas 

Cobb-Douglas e CES (Constant Elasticity of Substitution) são as mais utilizadas para 

especificar o valor adicionado na produção, assumindo-se retornos constantes ou não-

crescentes de escala. A função CES permite ainda especificar formas funcionais aninhadas 

através das chamadas NCES (Nested Constant Elasticity of Substitution) com diferentes 

fatores e insumos em cada nível regional e cada um com sua própria elasticidade de 

substituição. 

 

Dentro da estrutura de substituição interregional, bens intermediários podem ser comprados 

em diferentes regiões utilizando funções NCES e assumindo uma estrutura de substituição 

imperfeita de Armington (ARMINGTON, 1969). Por outro lado, a utilização de Formas 

Funcionais Flexíveis (FFF) permite complementaridade entre insumos, retornos crescentes de 

escala e não-homoteticidade (DESPOTAKIS; FISHER, 1988). Estas estruturas permitem que 

as firmas escolham entre compostos de fatores e bens intermediários, geralmente assumindo-

se coeficientes fixos através de uma tecnologia Leontief no topo da estrutura de produção.  

 

As demandas privadas são representadas por famílias regionais que gastam a renda regional 

em bens produzidos localmente, em outras regiões e no resto do mundo. A correspondência 

entre as regiões de propriedade e as de uso dos fatores pode ser feita. Se o modelo for estático, 

poupança e investimento podem ser omitidos, assumindo que os vetores de consumo e 

investimento são idênticos. Por outro lado, se a poupança for incluída, o investimento pode 

ser endogenamente determinado pela poupança, ou então a poupança poderá ser direcionada 

para um pool nacional com investimentos determinados exogenamente. As mesmas formas 

funcionais utilizadas na especificação da produção podem ser utilizadas ou, alternativamente, 

aplicar funções utilidade Stone-Geary, as quais conduzem a um sistema linear de gastos LES 
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(Linear Expenditure System) que permite a modelagem de não-homoteticidades 

(PARTRIDGE; RICKMAN, op. cit.).  

 

Os modelos podem ser construídos tanto para representar economias fechadas quanto 

economias abertas. Bens podem ser importados tanto para consumo intermediário quanto para 

consumo final. Com relação aos bens a serem exportados, geralmente utiliza-se uma função 

CET, Constant Elasticity of Transformation, para especificar uma transformação do produto 

antes da entrega. 

 

No caso da demanda do governo, as especificações incluem os gastos exógenos de governos 

regionais ou federais na demanda final. A fonte de receitas inclui, em geral, os impostos, 

aluguel de fatores, transferências intergovernamentais e poupanças. Os gastos do governo 

podem ser conectados à renda regional das famílias ou agrupados com gastos do Governo 

Federal. Neste caso, os gastos do governo refletem os gastos dos consumidores. Em alguns 

estudos regionais direcionados para política fiscal, os governos regionais poderão ser 

especificados como um setor que demanda insumos. (Ibid. p.213). 

 

Os mercados de fatores são especificados para serem perfeitamente competitivos na maioria 

dos modelos IEGC. As variações mais freqüentes na especificação deste mercado referem-se 

ao grau de mobilidade entre os fatores capital e trabalho, entre setores e regiões. As 

especificações para análise de curto prazo geralmente assumem imobilidade ou mobilidade 

imperfeita de fatores, com variações nos retornos entre as regiões. Na análise de longo prazo, 

a perfeita mobilidade de capital permite equalizar os retornos entre os setores e regiões. No 

entanto, diferenciais de compensação setorial podem ser usados para justificar diferenciais de 

retorno dos fatores no equilíbrio (Ibid., 214-215).    

 

Com relação ao mercado de bens, a complexidade dos modelos interregionais em geral 

implica em ter que assumir mercados perfeitamente competitivos, em que o custo unitário é 

igual ao preço independente do nível do produto. A condição de lucro zero fornece a ligação 

entre os custos do produtor e os preços da demanda final, com diferenciais, a depender das 

margens e impostos. A demanda final por bens pode variar entre regiões de origem e na 

composição agregada interregional desses bens. Para permitir substituição imperfeita desses 
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agregados, utiliza-se o pressuposto de Armington, que conduz a produtos diferenciados 

variando em preços, mesmo com a condição de lucro zero (Ibid., p. 215).
 19

   

 

 

2.3.2 Implementação de modelos IEGC  

 

Após a especificação das equações e dada a existência de um banco de dados, a fase crítica 

para a construção de um modelo IEGC é a implementação computacional. A implementação 

parte de um processo de calibragem no qual se realiza a parametrização das equações 

comportamentais do modelo, utilizando uma base de dados consistente para um determinado 

ano base. Esta base de dados, representada por um sistema de contas regionais integradas, 

permite a obtenção de coeficientes estruturais. O modelo deve ser programado 

computacionalmente, de maneira que os coeficientes estruturais, juntamente com parâmetros 

comportamentais (elasticidades, por exemplo) permitam ao modelo replicar os dados do ano 

base. A partir de então novos equilíbrios contrafactuais podem ser obtidos por meio de 

choques em uma ou mais variáveis exógenas do modelo.  

 

Uma variedade de métodos de solução e softwares que facilitam a implementação de modelos 

EGC está disponível livremente ou comercialmente. Os métodos de solução utilizados variam 

entre algoritmos de Ponto Fixo a algoritmos de base Newtoniana (MANNE, 1985; 

HARRIGAN, 1993). Vários softwares contendo rotinas de otimização podem ser utilizados 

para solucionar modelos EGC. Dentre os mais utilizados está o General Algebric Modeling 

System (GAMS) (BROOKE et al, 1996) que possui, como uma de suas vantagens para o 

processo de implementação, a possibilidade de utilizar o subsistema Mathematical 

Programming System for General Equilibrium Analysis (MPSGE) para facilitar a 

implementação das equações, ao permitir a especificação direta de funções NCES 

(RUTHERFORD, 1999). 

 

Outro software recomendado é o General Equilibrium Modeling Package (GEMPACK). Este 

se constitui em um ambiente de modelagem econômica de propósito geral para modelos de 

                                                           
19

 Outra vantagem da utilização da estrutura de Armington é a possibilidade de introduzir competição 

monopolística ou oligopolística, ver Hertel (1985), Hertel e Mount (1985) e Brocker (1995). 
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equilíbrio geral e parcial. É composto por subsistemas independentes que facilitam a 

manipulação de base de dados, códigos, soluções e simulações. O método de solução do 

GEMPACK é baseado na solução de sistemas de equações que formam matrizes esparsas, o 

que reduz consideravelmente os custos computacionais dos modelos (PEARSON, 1988; 

CODSI; PERSON, 1988; CODSI et al, 1992; HARRISON; PEARSON, 1996; HARRISON et 

al, 1996).  

 

 

2.4 A Abordagem de Johansen e a “tradição australiana” de modelagem EGC 

 

A abordagem de Johansen considera uma classe de modelos de equilíbrio geral em que 

equilíbrio é dado por um vetor Z, de extensão n e satisfazendo um sistema de equações 

F(Z)=0. Se o sistema de equações for de grande dimensão, com as equações sendo 

representadas por uma ampla variedade de formas funcionais não-lineares, os custos 

computacionais poderiam inviabilizar a construção de um modelo EGC. Esta limitação não 

ocorre no caso da abordagem de Johansen, tendo em vista a aplicação de um procedimento 

específico para a solução deste sistema de equações.    

 

Em uma abordagem pioneira desenvolvida por Johansen (op. cit.), é possível derivar um 

sistema de equações lineares de F(Z)=0 no qual as variáveis são mudanças percentuais ou 

mudanças em logaritmo dos componentes de Z (DIXON et al, 1992). O processo de 

linearização resulta que, do ponto de vista computacional, um sistema não-linear quase 

intratável é convertido em um sistema tratável. Isso porque a solução computacional é 

convertida na solução matemática de um sistema de equações lineares, de maneira que o 

tamanho dos modelos passa a depender da eficiência computacional dos métodos utilizados 

para inverter grandes matrizes.   

 

Dentro da Escola Norueguesa/Australiana de modelagem EGC, duas derivações de modelos 

do tipo Johansen são encontradas na literatura. A primeira tem origem nos modelos 

multisetoriais de crescimento conhecidos como modelos MSG (Multi-Sectoral Growth). Estes 

modelos derivam originalmente do modelo de Johansen (op. cit.) e têm sido utilizados para 

políticas de planejamento na economia norueguesa (HOLMØY, 1992). A segunda derivação 

dos modelos do tipo Johansen teve início com o modelo ORANI (DIXON et al, 1977; 1982). 
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ORANI é um modelo estático representando a economia australiana. As revisões e aplicações 

do modelo podem ser encontradas em Parmenter e Meagher (1985) e Powel e Lawson (1989). 

Além das aplicações para a economia australiana, o modelo ORANI tem sido utilizado como 

um ponto de partida para a construção de modelos em vários países (DIXON; RIMMER, 

2002). A influência deste modelo e seus sucessores deram origem na literatura à chamada 

“tradição australiana” de modelagem EGC. 

 

A partir de modelos como o ORANI, surgiram modelos interregionais (ou bottom-up) e 

dinâmicos do tipo Johansen. Liew (1984b) forneceu uma estrutura teórica para construção dos 

modelos interregionais. Desse modo, surgiu a versão interregional do ORANI para a 

economia australiana: o modelo Monash Multiregional (MONASH-MR) (NAQVI; PETER, 

1996). A inclusão de dinâmica de acumulação intertemporal em variáveis como estoque de 

capital e dívida externa deu origem a uma versão dinâmica do ORANI denominada 

MONASH (DIXON; RIMMER, 1998). A inclusão desses elementos de dinâmica ao modelo 

MONASH-MR deu origem ao Monash Multiregional Forecast (MONASH-MRF) (PETER et 

al, 1996). Nesse modelo, o comportamento dos agentes pode ser especificado no nível 

regional e os resultados nacionais a partir da agregação de resultados das economias regionais 

interdependentes, conectados por fluxos de comércio, movimentos populacionais e políticas 

econômicas.  

 

Em paralelo aos desenvolvimentos do modelo ORANI, foram obtidos avanços na modelagem 

de problemas relacionados aos setores de energia, especificamente derivados de combustíveis 

fósseis e energia elétrica. Truong (1985; 1986) incorporou processos de substituição entre 

vários tipos de energia (inter-fuel) e entre fatores de produção (inter-factor), dando origem ao 

modelo ORANI-FUEL. No desenvolvimento seguinte, MacDougall (1993a; 1993b) e Naqvi 

(1997) especificaram detalhes tecnológicos da oferta de energia no modelo ORANI-E, 

utilizado para análise de política energética e abatimento de emissões. A partir desses 

avanços, Hinchy e Hasnlow (1996) desenvolveram o avanço mais recente para a 

implementação de modelagem dos sistemas de oferta de energia para modelos do tipo 

Johansen, conhecido como abordagem de Vetor Tecnológico (Technology Bundle).
 20

 

 

                                                           
20

 Detalhes no Capítulo 3. 
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Todos os avanços a partir do modelo ORANI foram incorporados ao modelo Monash Multi-

Regional Forecast Green (MONASH-MRF-GREEN). Trata-se de um modelo dinâmico, 

interregional, multisetorial e fiscal da economia australiana. Além da possibilidade de 

simulação de políticas nos níveis setorial e regional com as indústrias ofertando múltiplos 

produtos, este modelo possui ampla capacidade para a análise de política tributária, 

energética, ambiental e de transporte (ADAMS et al, 2003).    

 

Além dos modelos apresentados acima, também derivou da abordagem de EGC tipo Johansen 

o modelo GTAP (HERTEL, 1997). Trata-se de um modelo multiregional representando as 

economias de 113 países e 57 setores. O modelo é utilizado principalmente para análise de 

políticas comerciais. Na evolução do modelo, Burniaux e Truong (2002) implementaram 

processos de  substituição energética e de  emissões de carbono, provenientes de combustíveis 

fósseis, ao modelo GTAP. Isso deu origem ao modelo GTAP-E, que permite a análise do 

comércio internacional de emissões. 

 

 

2.5 Experiência brasileira de modelagem IEGC  

  

A literatura sobre modelos EGC aplicados à economia brasileira apresenta modelos 

provenientes de diferentes tradições de modelagem, porém com predominância dos modelos 

do tipo Johansen. A revisão desses modelos pode ser encontrada em Guilhoto (1995) e 

Domingues (2002). Quanto aos modelos IEGC para a economia brasileira, a Figura 7 resume  

a experiência brasileira na sua construção e utilização..  

 

Haddad (1999) apresentou o modelo B-MARIA, Brazilian Multisectoral and 

Regional/Interregional Analysis Model, primeiro modelo IEGC para a economia brasileira. O   

B-MARIA incorpora todos os avanços do modelo MONASH-MRF e identifica três regiões do 

Brasil (Centro-Sul, Nordeste e Resto do Brasil) foi utilizado para a análise de desigualdades 

regionais e mudanças estruturais na economia brasileira. A partir desse modelo, Domingues e 

Haddad (2003) desenvolveram o modelo B-MARIA-SP para avaliar os impactos de mudanças 

no regime tributário brasileiro sobre o Estado de São Paulo.  
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Figura 7 - Experiência brasileira de construção de utilização de modelos IEGC 

 

Haddad (2004) desenvolveu uma versão do modelo B-MARIA, denominado B-MARIA-27, 

identificando as 27 Unidades da Federação brasileiras. O modelo foi desenvolvido para fins 

de análise política e previsão, incorporando ainda a modelagem de elementos da NGE tais 

como custos de transporte e retornos não constantes de escala. Domingues (op. cit.) 

desenvolveu o modelo SPARTA com duas regiões (São Paulo e Resto do Brasil) para avaliar 

os impactos setoriais e regionais da possível integração brasileira à Área de Livre Comércio 

das Américas (ALCA), desagregando a especificação do setor externo do modelo B-MARIA. 

Perobeli (2004) utilizou uma versão do modelo B-MARIA27, o B-MARIA27-IT, para fazer 

uma análise espacial das interações econômicas na economia brasileira, incorporando maior 

detalhamento da especificação do setor externo. Porsse (2005) utilizou o modelo B-MARIA-

RS identificando duas regiões (Rio Grande do Sul e Resto do Brasil) para avaliar competição 

tributária, externalidades e federalismo na economia brasileira. Neste caso, houve um 

tratamento adicional do módulo fiscal.  

 

Dentro da “família” B-MARIA de modelos IEGC, há ainda outros desdobramentos 

relevantes. Haddad et al (2008) desenvolveram o modelo B-MARIA-MG, que é integrado a 

uma rede real de transportes e reconhece 07 regiões para fins de análise de política de 

transporte. Haddad et al (2007) também apresentou o modelo B-MARIA-PORT que 

incorpora links de transporte para análise de eficiência portuária no Brasil. Mais 
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recentemente, Haddad et al  (2009) construíram o modelo B-MARIA-27-COM que reconhece 

diferentes produtos por setor de atividade econômica no Brasil e está sendo utilizado, dentro 

outros, para análise de impactos de mudança climática na economia brasileira.    

  

Além destes, outros modelos para análise regional foram desenvolvidos. Domingues et al 

(2009) desenvolveram o IMAGEM-B, derivado do modelo TERM para a economia 

australiana, que  reconhece as economias das 27 Unidades da Federação brasileiras e é 

utilizado para análise de investimentos públicos. Ferreira Filho et al (2004) desenvolveram o 

MOSAICO, um modelo EGC multiregional (top-down) derivado do GTAP, para analisar os 

efeitos do processo de mudança tecnológica na agricultura brasileira. Dentro da agenda de 

pesquisas em modelagem IEGC, merece destaque que Almeida (2003), desenvolveu o 

MINAS-SPACE, primeiro modelo espacial de equilíbrio geral computável para a economia 

brasileira, derivado de um modelo-protótipo apresentado em Brocker (1998), para a análise de 

políticas de transporte. 

 

Além dos modelos EGC acima, também está presente na literatura brasileira uma “família” de 

modelos nacionais utilizados para projeção macroeconômica, setorial e regional, e análise de 

políticas econômicas. Haddad e Domingues (2001) construíram o modelo EFES, um modelo 

EGC especificado com componentes de dinâmica e capaz de gerar projeções anuais para 42 

setores e 80 produtos, consistentes com cenários macroeconômicos preestabelecidos para a 

economia brasileira. Haddad et al (2002a) também desenvolveram EFES-REG, uma extensão 

que permite gerar resultados desagregados para os estados brasileiros a partir das projeções 

nacionais obtidas com o modelo EFES. Por fim, Haddad et al (2002b) desenvolveram o 

EFES-IT, uma outra extensão do EFES com a desagregação do setor externo em diferentes 

blocos de comércio. 

 

Cabe destacar, na agenda de pesquisas brasileira, a preocupação em incorporar aos modelos 

IEGC os recentes desenvolvimentos teóricos da NGE. A adoção de regimes de competição 

imperfeita, a incorporação de retornos crescentes de escala às funções de produção regionais e 

o tratamento de custos de transporte têm sido utilizados pela NGE para introduzir outros 

elementos como heterogeneidade espacial aos modelos teóricos. Tais avanços têm permitido a 

compreensão de fenômenos econômicos relacionados às economias da aglomeração e política 
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comercial. Apesar destes avanços, os testes empíricos ainda se constituem num grande 

desafio. 

 

Haddad (2004) incorporou os principais mecanismos de funcionamento de uma economia 

espacial, em um modelo de equilibro geral computável aplicado a uma economia real. A partir 

dos dois principais elementos da NGE, retornos crescentes de escala e custos de transporte, o 

autor integra um modelo IEGC com retornos crescentes nas funções de produção a um 

modelo de transporte georreferenciado. O procedimento constitui-se num avanço 

metodológico considerável, tendo em vista a possibilidade de melhor compreensão dos 

fenômenos espaciais em uma economia.   

 

A revisão da literatura sobre a experiência brasileira mostra que existe no Brasil experiência 

acumulada na construção e aplicação de modelos EGC. A possibilidade de especificar funções 

de produção e demanda que consideram as interrelações espaciais entre os agentes, ou a 

integração destes com modelos de transporte, têm transformado os modelos IEGC num 

instrumento importante para a análise de impactos regionais de políticas econômicas.  No 

Brasil, a partir de Haddad (1999), a utilização desses modelos tem contribuído para o 

entendimento de problemas econômicos em que o espaço é um elemento relevante. 

Considerando então que o espaço pode ser um elemento importante para a análise de política 

energética, um dos objetivos desse trabalho é se apoiar na experiência brasileira na construção 

e aplicação de modelos IEGC para introduzir elementos espaciais na análise de política 

energética brasileira.  

 

 

2.6 Modelos EGC para a análise problemas energéticos  

 

A utilização de modelos de Equilibro Geral Computável (de) Energia (EGCE) para avaliar os 

impactos de choques de oferta e demanda de energia teve início em paralelo ao 

desenvolvimento de modelos EGC orientados para análise de política. O principal atrativo 

destes modelos é a possibilidade de modelar a interação entre os setores de energia e o resto 

da economia, detalhando os mecanismos de substituição entre as diversas fontes de energia. 

Além disso, os efeitos de feedback entre as regiões e a possibilidade de considerar diferentes 
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teorias de comércio em economias abertas também torna os modelos EGCE uma importante 

ferramenta para análise de política energética. As principais revisões da literatura sobre a 

utilização de modelos EGC para análise de política energética são: Devarajan (1988), 

Bergman (1988), Bhattacharyya (1996) e Naqvi (1997).  

 

Em Devarajan (op. cit.) são revisadas as aplicações de modelos EGC especificados para 

modelar esgotamento de recursos naturais e taxação em países em desenvolvimento. O autor 

apresenta três categorias de modelos: modelos de gerenciamento de oferta de energia; 

modelos para avaliação de Dutch-disease; e modelos de depleção ótima. Nos modelos de 

gerenciamento de oferta destaca o papel dos recursos naturais no processo de produção de 

energia (BLITZER, 1986; DE LUCIA; JACOBY, 1982; HUGHES, 1986). Para os modelos 

para avaliação de Dutch-disease que capturam os efeitos irreversíveis da elevação na taxa de 

câmbio devido à elevação nos preços do petróleo, ver Corden e Neary (1982) e Benjamin et al 

(1989). Quanto aos modelos de depleção ótima, onde se considera a exaustão dos recursos 

energéticos e a conexão entre extração ótima e decisões de investimento, ver Martin e 

Wijnbergen (1986).  

 

Bergman (op. cit.) identificou três categorias de modelos numéricos desenvolvidos para 

analisar problemas de política energética: (i) modelos de otimização utilizados nas decisões 

de investimento e planejamento de operações; (ii) modelos de equilíbrio parcial que tratam os 

setores de energia de forma integrada (NORDHAUS, 1974); (iii) e por fim, os modelos EGC 

de economia-energia especificados para avaliar os impactos de mudanças nas condições de 

oferta e demanda de energia sobre o nível de bem estar (HUDSON; JOGERSON, 1975; 

MANNE, 1977; LONGVA et al, 1985; LUNDGREN, 1985). 

 

Uma das características dos modelos EGCE é a modelagem da substituição entre fontes de 

energia e outros insumos ou fatores de produção. Para conferir realismo ao processo de 

modelagem, é comum a utilização de formas funcionais flexíveis em estruturas de produção e 

substituição. De acordo com Longva e Olsen (1983), pressupostos de separabilidade podem 

ser utilizados para que as elasticidades de substituição entre os insumos pertencentes a um 

determinado subconjunto de insumos e a variável arbitrária fora desse subconjunto sejam 

idênticas. Por outro lado, é comum modelar a substituição energética, de maneira que as 

fontes de energia formem um agregado que compete contra os outros insumos. Por outro lado, 
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embora ainda seja um tema controverso na literatura, também pode ser modelada a 

competição entre um composto de energia e outro de fatores de produção.      

 

A mesma categorização utilizada para definir a modelagem interregional, top-down e bottom-

up, apresentada na seção 2.3, também é utilizada na literatura de Economia da Energia para 

definir os modelos numéricos orientados para análise de política energética. No entanto, esta 

categorização está relacionada aos processos de produção e substituição energética presente 

nos modelos. Nesse sentido, a literatura tem convergido para dois tipos de modelagem: 

modelos top-down baseados em formas funcionais regulares e modelos bottom-up baseados 

em formas funcionais flexíveis com detalhamento dos sistemas produção e substituição 

energética (BOHRINGER, 1998).
21

 Embora existam diferentes discussões metodológicas em 

torno dessa categorização (GRUBB et al, 1993; WEYANT, 1985; MATHIESEN, 1985), 

trata-se de dois tipos de modelagem que diferem somente na ênfase dada aos detalhes técnicos 

dos sistemas de energia (BOHRINGER; RUTHERFORD, 2008).  

 

Os modelos de energia top-down em geral são modelos de equilíbrio geral especificados para 

representar um amplo sistema econômico. Nesses modelos, a busca pela maior endogeneidade 

das respostas dos choques de política faz com que detalhes tecnológicos ou mesmo a 

representação dos sistemas de energia sejam limitados. A falta de detalhes sobre as opções 

tecnológicas dificulta a avaliação precisa das opções de política energética, uma vez que se 

torna mais difícil incluir as restrições físicas dos sistemas de energia (BOHRINGER;  

RUTHERFORD, op. cit., p.575). 

 

Quanto aos modelos bottom-up, trata-se, em geral, de modelos de equilíbrio parcial 

especificados para representar detalhes das tecnologias de oferta de energia, a partir de um 

conjunto de tecnologias discretas. Essas tecnologias captam processos de substituição entre 

fontes de energia. As combinações de menor custo de energia satisfazem uma determinada 

demanda sujeita a restrições técnicas dos sistemas de energia e restrições de política 

energética como, por exemplo, instrumentos de regulação. A crítica a esse tipo de modelagem 

é o fato de que o esforço de detalhamento do sistema de oferta de energia, em uma estrutura 

                                                           
21

 Jacobsen (1998) também usou a mesma categorização (top-down e bottom-up) para descrever metodologias de 

integração de diferentes modelos economia-energia.   
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de equilíbrio parcial, ocorre em detrimento da interação dos sistemas de energia com o 

restante da economia.    

 

A representação de tecnologias de oferta de energia em um modelo de energia bottom-up 

envolve, geralmente, um conjunto de tecnologias discretas do tipo Leontief (t=1,..., s) 

pertencentes a um respectivo conjunto de setores de energia j. Cada tecnologia bottom-up t é 

representada por um vetor líquido de unidades de proporções fixas aitj. O i-ésimo elemento do 

vetor aitj representa o insumo da mercadoria i por unidade de operação da tecnologia t no setor 

j.  Com esta especificação, uma curva de oferta emerge de um fator Qtj que impõe um limite 

superior para a produção de cada tecnologia t (BOHRINGER, 1998). 

 

A pesquisa recente sobre modelos EGCE busca, por meio de uma modelagem híbrida que 

combina especificidades dos modelos top-down e bottom-up, especificar maiores detalhes dos 

sistemas de oferta de energia dentro de um amplo sistema econômico. Este tipo de 

modelagem tem crescido na literatura de economia da energia e tem sido motivada 

principalmente pela utilização de modelos EGCE para avaliar impactos de políticas de 

mitigação de emissões de gases causadoras do efeito estufa (ou mudança climática). 

 

A literatura sobre modelagem híbrida aponta para três tipos de abordagem para o tratamento 

de problemas de energia. Na primeira, modelos independentes (insumo-produto, programação 

linear e econométricos, por exemplo) são integrados com base em supostos comportamentais. 

Esta abordagem surgiu na década de 1970 e é a mais criticada devido à fragilidade dos 

supostos utilizados. Na segunda, a modelagem é centralizada sobre um tipo de modelo, top-

down ou bottom-up, e na representação da forma reduzida do outro. A estrutura de integração 

mais comum é a integração entre um sistema de energia bottom-up altamente desagregado e 

um modelo macroeconômico. Para alguns exemplos, ver Manne (1977), Bahl et al (1999), 

Messer e Schrattenholzer (2000), Bosetti (2006) e Manne et al (2006). A terceira abordagem 

surgiu na década de 1990 e resulta em modelos completamente integrados, desde os supostos 

comportamentais baseados na teoria neoclássica, até a derivação das equações do modelo. 

Esses modelos estão baseados no desenvolvimento de algoritmos de solução para problemas 

de complementaridade mista (DIRKSE; FERRIS, 1995; RUTHERFORD, 1995; 

BOHRINGER; RUTHERFORD, op. cit.). 
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Dentro da tradição de modelagem EGC do tipo Johansen, Hinchy e Hanslow (op. cit.) 

apresentam uma metodologia de modelagem híbrida para modelos EGC de grande escala. 

Desse modo, é possível especificar modelos EGCE de grande escala com a representação de 

tecnologias de oferta de energia. Essa metodologia será apresentada no próximo capítulo e 

utilizada neste trabalho.     

 

Pode-se concluir ao final deste capítulo que o estudo de problemas energéticos no âmbito da 

Ciência Regional pode ser amparado tanto pelo referencial teórico, quanto pelo ferramental 

quantitativo específico, no caso, os modelos IEGC. Por outro lado, a experiência brasileira 

mostra que existe conhecimento acumulado suficiente no Brasil para dar suporte à construção 

de modelos IEGC para análise de política energética. No próximo capítulo será especificado 

um modelo IEGC para análise de política energética na economia brasileira. Este abrange 

tanto os detalhes da modelagem IEGC quanto dos modelos EGCE.  
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3 ESTRUTURA DO MODELO ENERGY-BR 

 

 

Este capítulo tem por objetivo descrever estrutura teórica do modelo ENERGY-BR. Os 

fundamentos teóricos deste modelo derivam da tradição australiana de modelagem EGC do 

tipo Johansen (1960). O ENERGY-BR é um modelo IEGC para análise de política energética, 

derivado do modelo B-MARIA-27 Haddad (2004). O B-MARIA-27 serviu como base para a 

especificação das equações comportamentais e para implementação computacional do 

modelo. Na fase de implementação, o código computacional do modelo B-MARIA-27 foi 

adaptado às especificidades do banco de dados do modelo ENERGY-BR. Em seguida, foi 

incorporada uma modelagem específica para os processos de substituição energética, com 

base na modelagem utilizada no modelo MMRF-GREEN (ADAMS et al, 2003). 

 

 

3.1 Características do modelo ENERGY-BR 

 

O modelo ENERGY-BR reconhece 30 setores produtivos, em cada uma das 27 Unidades da 

Federação brasileiras. Considera-se que cada setor produz um único bem. A principal 

característica do modelo é a interação entre os setores de energia e o resto da economia. A 

base do modelo é um sistema de contas nacionais que acomoda os setores de energia 

compatíveis com o Balanço Energético Nacional (BEN). A descrição dessa base de dados 

(matriz interregional de insumo-produto e os parâmetros-chave) será apresentada na seção 

(3.7) deste capítulo. No âmbito setorial, buscou-se priorizar os setores intensivos em energia 

apresentados no BEN. 

 

A Tabela 2 apresenta a desagregação setorial do modelo, estabelecida a partir do problema de 

pesquisa apresentado neste trabalho. Logo, foram priorizadas as desagregações da indústria de 

energia elétrica. O Setor Agropecuário foi mantido agregado. Na Indústria Extrativa, devido à 

relevância do setor de Petróleo e Gás para a geração de energia elétrica, este foi mantido 

separado dos demais setores de mineração. Com exceção do setor 08, os setores de 01 a 13 

buscam refletir a desagregação da indústria intensiva em energia apresentada no BEN, sendo 

que o setor 07 também é um setor produtor de energia secundária (combustíveis). O setor 14 



56 

 

agrega indústrias de média intensidade energética e o setor 15 as indústrias não-intensivas em 

energia (ou intensivas em trabalho). Do setor 16 ao setor 23 é representada a indústria de 

energia elétrica. Os setores 24 e 25 foram mantidos desagregados devido à importância que 

gás natural tem assumido na matriz energética brasileira. Os demais setores seguem o padrão 

do sistema de Contas Nacionais do Brasil. A Tabela 3 apresenta os agrupamentos setoriais 

relevantes para a demanda de energia elétrica que podem ser refletidos na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Setores do Modelo ENERGY-BR 

Ordem Setores 

 01 Agropecuário 

02 Mineração - Petróleo e Gás 

03 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros 

04 Alimentos e Bebidas 

05 Produtos Têxteis (exclusive Vestuário e Calçados) 

06 Papel e Celulose 

07 Refino de Petróleo 

08 Produção de Álcool 

09 Química, Borracha e Plástico 

10 Cimento 

11 Cerâmica e Vidro 

12 Siderurgia 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) 

14 Produtos de Metal- Máquinas, Indústria Automobilístico e Materiais de Transporte 

15 Outras Indústrias 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível 

18 Energia Elétrica – Carvão 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel 

20 Energia Elétrica - Gás Natural 

21 Energia Elétrica - Biomassa da Cana-de-açúcar 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 

24 Fornecimento de Gás encanado 

25 Fornecimento de Água e esgoto 

26 Construção 

27 Comércio 

28 Transporte 

29 Serviços 

30 Administração Pública 
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Tabela 3 - Agrupamentos setoriais 

Ordem Setores 

Rural Agropecuário 

Mineração 
Mineração de Petróleo e Gás; Mineração de Minério de Ferro, Carvão e 

Outros 

Setor Energético 

Refino de Petróleo; Álcool; Produção de Energia Elétrica (Hidroelétrica,  

Óleo Combustível, Carvão, Óleo Diesel, Gás Natural, Biomassa da Cana-de-

açúcar, Outras Fontes) 

Alta intensidade Energética 

Produtos Têxteis; Papel e Celulose; Química, Borracha e Plástico; Cimento; 

Cerâmica e Vidro; Siderurgia; Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e 

Cobre); Transporte (não intensivo em energia elétrica) 

Média intensidade Energética Alimentos e Bebidas; Produtos de metal 

Baixa intensidade Energética Outras Indústrias 

Serviços Públicos 
Distribuição de Energia Elétrica; Fornecimento de Gás Encanado; 

Fornecimento de Água e esgoto 

Construção Construção 

Comercial e Serviços Comércio; Serviços 

Público Administração Pública  

 

 

 

3.2 Estrutura teórica do modelo ENERGY-BR   

 

A estrutura teórica do modelo ENERGY-BR segue uma estrutura padrão de equilíbrio geral 

Arrow-Debreu, conforme descrito no Capítulo 2. A especificação do modelo deriva da 

especificação do modelo B-MARIA-27, e é apresentada no Anexo 1.  

 

Seguindo a notação iniciada na Seção 2.4, o sistema de equações F é apresentado em cinco 

módulos (blocos) de equações integradas: núcleo (core) EGC; acumulação de capital e 

investimento; finanças públicas; acumulação de dívida externa; e mercado de trabalho e 

migração regional. Os processos de substituição de energética ocorrem dentro do núcleo EGC 

e serão detalhados na seção (3.2.1.1). Os blocos de equações determinam o comportamento de 

seis conjuntos de agentes: 30 produtores e 30 investidores que organizam a criação de capital 

em cada região; 27 famílias regionais; 27 governos regionais; 1 Governo Federal; e 1 

consumidor estrangeiro. O modelo também reconhece três fatores de produção: trabalho, 

capital e terra. 
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O núcleo EGC é formado por equações de oferta, demanda e market clearing. Essas equações 

determinam a oferta e demanda regional, com base em pressupostos de comportamento 

otimizador dos agentes em mercados competitivos, no nível microeconômico. A oferta de 

trabalho nacional é determinada por fatores demográficos, enquanto que a oferta de capital 

responde a uma taxa de retorno. Existe mobilidade de fatores, de maneira que tanto capital 

quanto o trabalho podem se mover para fora dos limites regionais. Isso faz com que as 

dotações regionais de fatores reflitam as oportunidades de emprego regional e as taxas de 

retorno relativas.   

 

Nos mercados regionais perfeitamente competitivos, o preço do produtor é igual ao custo 

marginal em cada setor regional, considerando a existência de lucro zero. A demanda é igual à 

oferta em todos os mercados, exceto no mercado de trabalho, onde os excessos de oferta 

podem ser especificados. A intervenção no mercado pode ser feita pelo governo 

(impostos/subsídios sobre as vendas, por exemplo) estabelecendo um diferencial entre o preço 

de compra e o preço de venda. Dois produtos são reconhecidos como produtos margem: 

comércio e transporte. O pressuposto utilizado em relação à existência de produtos margem é 

que os custos de deslocamento referentes ao uso destes dois produtos, para mover outros 

produtos do produtor para o consumidor, precisam ser inclusos nos preços do comprador. 

 

 

 

3.2.1 O núcleo EGC 

 

O núcleo do modelo é composto por cinco blocos de equações, descritos a seguir.   

 

 

3.2.1.1 Produção: demanda por insumos no processo produtivo 

 

O modelo reconhece duas categorias de insumos: intermediários não energéticos, 

intermediários energéticos e fatores primários. Em cada firma industrial é assumida a escolha 

de um mix de insumos que minimiza o custo de produção para um dado nível de produto. A 

restrição para a escolha dos insumos é dada por tecnologias de produção aninhadas. Dois 
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processos de substituição energética ocorrem no modelo, um entre insumos energéticos e 

outro entre as fontes de energia elétrica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Figura 8 - Estrutura aninhada da tecnologia de produção regional 

 

A Figura 8 apresenta a tecnologia de produção padrão do modelo ENERGY-BR. No primeiro 

nível, insumos intermediários, insumos energéticos e fatores primários são demandados em 

proporções fixas por unidade de produto, por meio de uma tecnologia de produção Leontief. 

No segundo nível, para os insumos não-energéticos, ocorre a substituição entre insumos 

domésticos e importados por meio de uma tecnologia de produção CES. Na demanda por 

insumos, utiliza-se o pressuposto de substituição imperfeita de Armington. No terceiro nível, 

para os insumos não-energéticos, vetores de insumos domésticos são formados como 

combinações de insumos provenientes de diferentes regiões. Na demanda por fatores, onde 

ocorre a substituição entre trabalho, terra e capital, também através de uma tecnologia CES. 

 

Para os insumos energéticos, no primeiro nível, cada firma demanda, em proporções fixas por 

unidade de produto, por meio de uma tecnologia Leontief, um composto de energia e um 

composto de energia elétrica. O composto de energia, refere-se a uma combinação de 
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Produtos de Refino de Petróleo, Energia Elétrica e Gás Natural. Embora não seja apresentado 

na Figura 8, para cada um desses insumos energéticos ocorre ainda a substituição entre 

insumos domésticos e importados e também entre as regiões domésticas, com base no 

pressuposto de substituição imperfeita de Armington, por meio de uma tecnologia CES.  

 

No caso do composto de energia elétrica, existe a possibilidade de substituição entre as sete 

fontes de geração de energia elétrica através uma tecnologia CES ou através de uma 

tecnologia CRESH.
22

 O composto de energia elétrica é demandado pelo setor de Distribuição 

de Energia Elétrica e também pelos demais setores, uma vez que grandes consumidores, por 

exemplo, adquirem energia elétrica diretamente dos setores de geração (ou de sua 

autoprodução). 

 

A substituição entre o composto de energia e fatores primários não é modelada, já que não há 

consenso na literatura sobre o tema (CHANG, 1994). Por outro lado, a substituição entre a 

energia elétrica demandada pelos grandes consumidores diretamente dos setores de geração e 

o composto de energia também não é modelada. Isso ocorre porque não seria plausível supor 

que os grandes consumires decidem pela compra direta ou pela autoprodução de energia 

elétrica antes de esgotar as possibilidades de substituição entre os insumos do composto de 

energia.      

 

No caso da modelagem da demanda de energia elétrica através da tecnologia de produção 

CRESH apresentada acima, o modelo considera a abordagem bottom-up conhecida como 

“Vetor Tecnológico” (Technology Bundle) (MCDOUGALL, 1993a, 1993b; HINCHY; 

HANSLOW, 1996; ADAMS et al, 2003; LI et al, 2000). A derivação da função de demanda a 

partir da tecnologia de produção CRESH é apresentada no Anexo 2.  

 

Nesse sentido, a oferta de energia elétrica é uma função do produto proveniente de uma 

combinação da média ponderada de diferentes tecnologias de geração t=1,...,n. Cada 

tecnologia t utiliza insumos como proporção fixa do produto, combinados em uma função de 

produção Leontief. O produto das n tecnologias é combinado através de uma função de 

produção CRESH em que diferentes tecnologias podem ser substituídas. A abordagem não 

                                                           
22

 Do inglês Constant Ratio of Elasticities of Substitution, Homothetic, ver Hanoch (1971) e Dixon et al (1982; 

1992).  
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implica a necessidade de alterações nos custos relativos do uso de tecnologias alternativas 

antes do processo de substituição entre as tecnologias. Isso faz com que o padrão de uso dos 

insumos seja consistente com tecnologias conhecidas.  

 

A Figura 9 mostra um vetor composto por três técnicas hipotéticas (X1, X2, X3) de geração de 

energia elétrica e seus respectivos requisitos de capital e trabalho por unidade gerada. A 

combinação de insumos sobre os segmentos da isoquanta da tecnologia mais capital-intensivo 

é apresentada em t1, a trabalho-intensivo em t3 e a combinação intermediária em t2. Os pontos 

t1 e t3 são as duas regiões críticas apresentadas como áreas sombreadas no diagrama. As áreas 

à esquerda de t1 e à direita de t3 determinam combinações de insumos inconsistentes com 

tecnologias conhecidas. Essa inconsistência ocorre porque o produto pode ser produzido 

somente com mais de 100% de uso da tecnologia. 

 

 
          

Figura 9 - Isoquanta do Vetor Tecnológico 

 

Na Figura 9 acima são traçadas duas isoquantas. A isoquanta típica assume substituição 

contínua entre os insumos, é assintótica a ambos os eixos e cruza dentro de regiões de 

combinações de insumos tecnologicamente não-factíveis. A outra isoquanta é traçada no 

segmento de linha t1, t2 e t3 e correspondente a um montante de energia elétrica gerada. Neste 

caso, existem dois segmentos à isoquanta do vetor tecnológico com a própria taxa de 

substituição entre capital e trabalho. Estes dois segmentos fornecem uma aproximação da 
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isoquanta do vetor tecnológico. Quanto maior a quantidade de tecnologias presentes no 

modelo, mais próximas da origem e menos custosas serão as isoquantas, o que a aproxima de 

uma forma padrão de isoquanta contínua.   

 

Com relação à substituição entre tecnologias, cada um dos dois segmentos do vetor 

tecnológico representa a isoquanta que seria derivada se tecnologias alternativas fossem 

substitutos perfeitos. Substituição imperfeita implicaria em vetores tecnológicos convexos 

com relação à origem e situados acima da isoquanta com substituição perfeita. Desse modo, é 

assumido que tecnologias alternativas são substitutos imperfeitos. A justificativa para este 

suposto é análoga à justificativa para o uso do suposto de Armington. Considera-se que 

diferentes tecnologias utilizadas para produzir o mesmo produto resultem em produtos com 

diferentes características. No caso de energia elétrica, a disponibilidade de água nos 

reservatórios, a localização e o tamanho das reservas de recursos energéticos e os impactos 

ambientais de tecnologias alternativas colocam restrições sobre as opções de substituição. 

 

O suposto de substituição imperfeita é imperativo se mudanças plausíveis no padrão de uso de 

tecnologias alternativas podem ser obtidas. Não são permitidas trocas de 100% da produção 

de uma tecnologia por outra. Embora substituição perfeita resulte no uso mais eficiente dos 

insumos, substituição imperfeita é mais próxima da realidade. Exceto em casos especiais, 

100% da produção proveniente da tecnologia pode ser aproximada, mas nunca atingida. 

 

  

3.2.1.2 Estrutura de demanda das famílias 

 

Em cada região, uma função consumo Keynesiana determina o gasto como uma função da 

renda disponível. As famílias determinam a composição do consumo, escolhendo vetores de 

produtos para maximizar uma função utilidade Stone-Geary, sujeita à renda disponível. A 

estrutura de demanda segue um padrão aninhado com diferentes elasticidades-substituição 

(Figura 10).  

 

No primeiro nível, a demanda das famílias é dada por uma função de utilidade Stone-Geary 

que conduz a um sistema LES. No segundo nível, por meio de uma CES, ocorre a substituição 

entre bens domésticos e importados, com diferentes elasticidades-substituição. No terceiro 
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nível, novamente a substituição ocorre entre diferentes fontes regionais domésticas. A 

utilidade derivada do consumo de bens domésticos é maximizada antes da substituição entre 

bens domésticos e importados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Estrutura aninhada de demanda regional das famílias 

 

A substituição energética não foi modelada no caso da demanda das famílias. Alguns fatores 

condicionaram esta decisão. Os processos de formação de um composto de energia pelas 

famílias são menos factíveis, comparados às firmas. O setor de Refino de Petróleo agrega 

todo um conjunto de produtos derivados de petróleo utilizados pelas famílias, tais como 

querosene, gasolina, óleo diesel e outros. Desse modo, torna-se difícil fazer suposições sobre 

a presença destes produtos no composto de energia das famílias. Por outro lado, as 

possibilidades reais de substituição entre energia elétrica e gás natural ainda são muito 

restritas no Brasil. Logo, a realização de suposições sobre o processo de substituição 

energética das famílias requer alguns esforços de pesquisa adicionais para viabilizar sua 

modelagem. 

 

 

3.2.1.3 Demanda por investimento 

 

Dado o nível de gastos com investimento, as firmas em cada setor e em cada região escolhem 

insumos para formar unidades de capital. Na escolhas dos insumos as firmas minimizam o 
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custo da criação de capital sujeitas a uma tecnologia de composição (Figura 11). Esta também 

segue um padrão aninhado sem a utilização de fatores de produção. Isso porque é assumido 

que o uso de fatores de produção para a criação de capital é reconhecido através dos insumos 

utilizados nos “Serviços de Construção”.  

 

O nível de gastos com investimento das indústrias depende do modo em que o modelo será 

solucionado, em estática comparativa ou para previsão. Neste trabalho, será solucionado no 

modo em estática comparativa, onde a determinação dos investimentos da indústria depende 

do “período” do experimento, se curto ou longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Estrutura aninhada da demanda regional por investimentos 

 

Em estática comparativa, no curto prazo, onde o ano de interesse é um ou dois anos após o 

choque exógeno na economia, o investimento nacional agregado é exogenamente determinado 

e distribuído entre as 30 indústrias regionais com base na taxa de retorno de cada indústria. 

No longo prazo, onde o ano de interesse está além de cinco ou mais anos após o choque 

exógeno, o investimento agregado é determinado pela soma entre as indústrias e regiões. O 

estoque de capital se ajusta para preservar uma taxa de retorno global da economia, 

determinada exogenamente. Por outro lado, as alocações de capital entre as indústrias 

regionais se ajustam para satisfazer uma relação entre a taxa de retorno relativa e o 
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crescimento relativo do capital. As demandas das indústrias por bens de investimento são 

determinadas por uma razão investimento/capital especificada exogenamente.    

 

 

3.2.1.4 Demanda do governo para consumo corrente 

 

Em cada região existem dois tipos de gastos do governo: dos governos regionais e os do 

Governo Federal. Como não existe uma teoria específica para determinar os gastos de 

consumo do governo, a literatura sobre modelos EGC aponta três formas alternativas de 

especificação: gastos endógenos, movendo-se de acordo com o consumo das famílias ou 

absorção doméstica; endogenamente, como um instrumento que varia para acomodar uma 

meta de política, como por exemplo, um nível de déficit do governo; e, os gastos 

determinados exogenamente (no fechamento do modelo). No modelo ENERGY-BR é 

utilizada a primeira especificação. Os gastos dos governos regionais seguem o consumo 

regional real das famílias e os gastos do Governo Federal seguem o consumo nacional real 

agregado das famílias.  

 

 

3.2.1.5 Demanda externa  

 

Na especificação da demanda externa por produtos nacionais as mercadorias são divididas em 

dois grupos; exportações tradicionais e não-tradicionais. Desse modo, cada setor orientado 

para exportação, em cada região, depara-se com sua própria curva de demanda negativamente 

inclinada nos próprios preços do mercado internacional. Se um choque melhorar a 

competitividade dos preços de um setor exportador, o resultado será um aumento no volume 

de exportações a um preço relativo internacional mais baixo. Um vetor de elasticidades define 

a resposta da demanda externa a alterações no preço FOB das exportações regionais, sendo 

que, por hipótese, estas elasticidades são idênticas por região e podem ser diferenciadas por 

bem.   
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Estes cinco blocos de equações apresentados acima definem o núcleo EGC do modelo 

ENERGY-BR. Outros quatro blocos adicionais permitem maior flexibilidade e a inserção de 

dinâmica no modelo. 

 

 

3.2.2 Finanças públicas  

 

O modelo inclui um sistema de equações que determinam as fontes de receita e os gastos para 

cada um dos 27 governos regionais e para o Governo Federal. No lado da receita, as fontes de 

renda do governo são os impostos diretos, impostos sobre a renda, outros impostos diretos, 

impostos indiretos, outros impostos indiretos, receita de tarifas, recebimento de transferências 

federais para as regiões e recebimentos de juros. No lado dos gastos são contabilizados os 

gastos públicos com bens e serviços, gastos com investimentos, pagamentos de benefícios 

pessoais às famílias, transferências para as regiões, pagamentos de juros e outros gastos.  

 

A especificação deste módulo permite analisar os efeitos de mudanças em políticas fiscais dos 

governos regionais e Federal, além de impactos de um amplo espectro de choques exógenos 

sobre a situação orçamentária do governo. Para maiores detalhes, ver Porsse (2005). 

 

 

3.2.3 Mercado de trabalho regional 

 

Este bloco de equações permite aumentar a flexibilidade da modelagem do mercado de 

trabalho regional, ao relacionar a população regional e a população economicamente ativa à 

oferta de trabalho regional. As equações também definem a taxa de desemprego regional em 

função da oferta e demanda por trabalho. Existem três tratamentos possíveis do mercado de 

trabalho: (i) oferta de trabalho regional e taxas de desemprego exógenas e diferenciais de 

salário regional endógenos; (ii) diferenciais de salário regional e taxas de desemprego 

exógenas e oferta de trabalho regional endógena; (iii) oferta de trabalho regional e diferenciais 

de salário exógeno e taxas de desemprego endógenas. 
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3.2.4 Acumulação de dívida externa 

 

A acumulação de dívida segue uma relação linear com os saldos comerciais externos. Desse 

modo, os déficits comerciais são financiados pela acumulação de dívida externa. 

 

 

3.2.5 Acumulação de capital e investimento  

 

Embora o modelo não seja utilizado para fins de previsão neste trabalho, foi mantida a 

estrutura dinâmica proveniente do modelo B-MARIA-27. Um bloco de equações com 

mecanismos dinâmicos visa facilitar a realização de projeções de médio e longo prazo e 

análise dinâmica de política. Existem vários métodos para inserir dinâmica em um modelo 

EGC do tipo Johansen (DIXON; PARMENTER, 1996; DIXON; RIMMER 2002). Dois 

métodos são incorporados no modelo: ligações intertemporais para acumulação de capital 

físico e processos de ajustamento defasado. No método de acumulação de capital físico é 

assumido que o investimento realizado no período t torna-se operacional no início do período 

t+1. A acumulação de capital na indústria j na região q é dada por:  

 

)()()1()1( ..,. tYtKdeptK qjqjqjqj                 (3.1) 

 

Na equação (3.1), Kj,q (t) é o estoque de capital disponível na indústria j, na região q, no início 

do período t, Yj,q(t) é a quantidade de capital novo criado para a indústria j, na região q, 

durante o período t, O termo depj,q é a taxa de depreciação na indústria j, tratada como um 

parâmetro exógeno.  

 

Dado o valor do estoque de capital no ponto de partida t=0 e com um mecanismo para 

explicar o investimento no tempo, a equação (3.1) pode ser usada para determinar o caminho 

temporal do estoque de capital da indústria. O investimento na indústria j na região s no ano t 

é determinado por:  

 

)]([1)(/)1( .... tERRORFtKtK qj

t

qjqjqj              (3.2) 
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O termo ERRORj,q é a taxa esperada de retorno sobre o investimento na indústria j na região q 

no ano t, e t

qjF . é uma função crescente da taxa esperada de retorno com inclinação finita.  

 

Com base na especificação do modelo MONASH, duas possibilidades são permitidas para 

formulação da ERROR, expectativas estáticas e expectativas racionais (forward-looking). Sob 

expectativas estáticas é assumido que os investidores consideram apenas a renda corrente e os 

preços dos ativos quando formam as expectativas correntes sobre taxas de retorno. Sob 

expectativas racionais, a taxa esperada de retorno é especificada para que seja igual ao valor 

presente, no ano t, do investimento de uma unidade monetária na indústria j na região r, 

considerando a remuneração dos ativos e o valor depreciado dos ativos deste investimento no 

período t+1. 

 

 

3.3 Método de solução 

 

A principal característica dos modelos EGC do tipo Johansen está no método de solução do 

sistema de equações do modelo. Dixon et al (1982; 1992) apresenta os fundamentos 

computacionais do método de Johansen.   

 

Neste método, é assumido que um modelo de equilíbrio geral no qual o equilíbrio é dado por 

um vetor Z, de extensão n representando o número de variáveis, satisfazendo um sistema de m 

equações, pode ser descrito como:  

 

0)( ZF                        (3.3) 

 

Em (3.3), funções utilidade e de produção, diferenciáveis, representando preferências e 

tecnologias permitem a inclusão de supostos neoclássicos sobre o comportamento dos agentes 

econômicos. A demanda das famílias surge da maximização da utilidade sujeita à restrição 

orçamentária. As firmas minimizam custos com demandas por insumos respondendo a preços. 

Existe lucro zero e a oferta é igual à demanda. Por outro lado, as variáveis econômicas como: 

quantidades, preços, impostos ou coeficientes tecnológicos determinam as relações 

econômicas. Essas relações estão presentes em equações que representam: as demandas por 
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produtos intermediários, finais e por fatores de produção; equações relacionando preços a 

custos de produção; market clearing nos mercados de fatores de produção e produtos finais; 

dentre outras. 

 

No sistema (3.3), F é um vetor de m funções duas vezes continuamente diferenciável do vetor 

Z, definido sobre um subconjunto aberto do R
n
. Também é assumido que “alguns” Fi‟s não 

são definidos para componentes não-positivos de Z e que n>m.  

 

Para obter a solução matemática e computacional do sistema é necessário fechar o conjunto 

no qual F é definido, especificando (n – m) variáveis exógenas. Para fins de calibragem do 

sistema é necessário assumir que uma solução inicial Z* é conhecida, i.e. *ZZ  , tal que 

0)( ZF . Dada a solução inicial Z*, um novo conjunto de soluções para o modelo pode ser 

computado escolhendo variáveis endógenas e exógenas. A derivação deste procedimento pode 

ser verificada no Anexo 3 deste trabalho. 

  

 

3.4 Fechamentos e teste do modelo 

 

O modelo ENERGY-BR contém 7.397.126 equações e 7.466.034 variáveis, o que implica em 

determinar 68.908 variáveis exógenas, já que o número de variáveis endógenas deve ser igual 

ao número de equações. No entanto, a implementação do modelo utilizando o software 

GEMPACK permite condensá-lo, reduzindo as necessidades computacionais. Isso pode ser 

feito por meio da substituição de variáveis endógenas, de maneira a eliminar algumas 

equações do modelo. Esse procedimento possibilitou a obtenção de uma versão reduzida do 

modelo contento 63.229 equações e 92.492 variáveis, tornando necessário determinar 29.263 

variáveis exógenas. 

 

A identificação do fechamento do modelo é um elemento central para o processo de solução, 

já que equivale à determinação do ambiente econômico da simulação. O procedimento exige 

cautela, pois além da determinação das variáveis exógenas não garantir a existência ou a 

unicidade da solução, as regras de fechamento, neoclássico ou Keynesiano, por exemplo, 
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podem alterar os resultados das simulações (RATTSO, 1982; DEWATRIPONT E MICHEL, 

1987; HARRIGAN; McGRAGOR, 1989).  

 

Nos modelos do tipo Johansen existe grande flexibilidade para escolha do fechamento, o que 

permite estender as aplicações do modelo. Nas aplicações de modelos derivados do modelo 

MONASH é possível aplicar quatro classes de fechamento: histórico, decomposição, previsão 

e política (DIXON; RIMMER, op. cit.). Dois fechamentos padrão podem ser feitos para 

simulações em estática comparativa: o de curto e o de longo prazo. O que distingue ambos é a 

abordagem microeconômica do ajustamento do estoque de capital. No curto, os estoques de 

capital são mantidos fixos, enquanto que, no longo prazo, os choques de política podem afetar 

os estoques de capital nas regiões. Para avaliar impactos da política tarifária no setor elétrica 

brasileiro será utilizado o fechamento de longo prazo para realizar simulações em estática 

comparativa. 

 

Dado que o modelo trabalha com preços relativos, é preciso determinar alguma variável como 

numerário. Esta escolha geralmente recai sobre o índice de preços ao consumidor, ou sobre a 

taxa de câmbio. No fechamento do modelo ENERGY-BR foi mantida o fechamento do 

modelo B-MARIA-27, mantendo a taxa de câmbio como numerário, exógena e com choque 

nulo. Esse procedimento anula a política cambial, de modo que esta não pode ser definida 

exogenamente ou determinada endogenamente para atingir alguma meta de superávit ou 

inflação. A seguir serão definidos os fechamentos de curto e longo prazo com base em 

Haddad (2004). 

 

 

3.4.1 Fechamento de curto prazo 

 

No fechamento de curto prazo considera-se um “período” entre um e dois anos. O principal 

elemento desse fechamento é a imobilidade intersetorial e interregional do estoque de capital. 

Além disso, a população regional e a oferta de trabalho são mantidas fixas, os diferenciais 

regionais de salário são constantes e o salário real nacional fixo. O emprego regional deriva 

dos supostos feitos sobre taxa de salário, que determinam indiretamente as taxas de 

desemprego regionais. De acordo com Haddad (op. cit.), estas hipóteses captam, de maneira 

mais próxima, a realidade do mercado de trabalho brasileiro, já que variações na demanda por 
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trabalho são atendidas por variações na taxa de desemprego, ao invés de afetar o salário real, 

dado o elevado nível de desemprego disfarçado na maior parte do país. Por outro lado, a 

imobilidade interregional do trabalho, no curto prazo, sugere que migração seja uma decisão 

de longo prazo. Quanto aos diferenciais nominais de salário, estes são persistentes e refletem 

a segmentação geográfica da força de trabalho no Brasil. 

 

Com relação à demanda final, os gastos de investimento são exógenos, de maneira que, no 

curto prazo, as firmas não reavaliam decisões de investimento. O consumo das famílias segue 

a renda disponível. O consumo dos governos regionais e do Governo Federal é fixo. 

Alterações nos gastos do governo podem ser feitas por meio da especificação exógena do 

déficit do governo. Os choques tecnológicos são mantidos exógenos, já que o modelo não 

incorpora nenhuma teria do crescimento endógeno.  

 

 

3.4.2 Fechamento de longo prazo 

 

No fechamento de longo prazo considera-se um “período” superior a cinco anos. Este 

representa um equilíbrio de steady-state no qual capital e trabalho podem se deslocar 

intersetorialmente e interregionalmente. No mercado de trabalho o emprego agregado é 

determinado pelo crescimento da população, taxas de participação da força de trabalho e taxa 

natural de desemprego. A força de trabalho é distribuída espacialmente e setorialmente de 

forma endógena, de forma que o trabalho é atraído para setores mais competitivos nas áreas 

geográficas relativamente mais favorecidas. 

  

Quanto ao estoque de capital, este se desloca para setores mais competitivos, fazendo com 

que as taxas de retorno sejam mantidas em seus níveis iniciais.    

 

 

3.5 Teste de homogeneidade 

 

Uma vez implementado e calibrado, o modelo foi solucionado utilizando o fechamento de 

curto prazo. Um teste de homogeneidade padrão foi efetuado para checar possíveis erros 
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computacionais e o balanceamento do banco de dados. O modelo deve ser homogêneo de grau 

zero, de forma que um choque de 1% no numerário faz com que todas as variáveis nominais 

aumentem 1% e todas as variáveis reais (quantidades) permanecem inalteradas.  Desse modo, 

foi aplicado um choque de 1% na taxa de câmbio. O resultado esperado foi atingido, de forma 

que o modelo ENERGY-BR mostrou-se homogêneo. Esta simulação-teste está contida no CD 

que acompanha a tese.    

 

 

3.6 Análise de sensibilidade dos resultados 

 

A estrutura dos modelos EGC pode ser classificada de acordo com a tipologia proposta por 

McKitric (1998) e utilizada por Domingues (2002), em analítica, funcional e numérica. A 

estrutura analítica refere-se aos fundamentos teóricos que determinam as relações causais do 

modelo. No caso dos modelos interregionais, essas relações são dadas pelo paradigma 

walrasiano. A estrutura funcional refere-se às equações algébricas, que forma a representação 

matemática da estrutura analítica, a partir da escolhas das formas funcionais. Quanto à 

estrutura numérica, esta é representada por coeficientes estruturais e parâmetros 

comportamentais utilizados para calibrar o modelo, ou seja, parametrizar a estrutura funcional 

do modelo.    

 

A literatura sobre EGC tem chamado a atenção para a robustez dos resultados diante dos 

parâmetros utilizados no processo de calibragem (LIU, 2001; DOMINGUES, op. cit.; 

HADDAD, op. cit.). A velocidade dos avanços na construção de modelos EGC não é 

acompanhada pela estimação de parâmetros. Em muitos casos, o pesquisador tem que recorrer 

a parâmetros da literatura ou implementar valores ad-hoc. Neste caso, é imprescindível a 

realização de uma “análise de sensibilidade sistemática” dos resultados, já que existe margem 

de incerteza sobre os resultados. Por outro lado, mesmo que o pesquisador estime os 

parâmetros, a análise de sensibilidade também é necessária, dadas as restrições impostas ao 

modelo pelas formas funcionais utilizadas.
 23

  

                                                           
23

 Haddad et al (2002c) apresentam a possibilidade de realizar uma “análise de sensibilidade qualitativa, ou 

estrutural” para testar a incerteza subjacente às informações do modelo. O procedimento consiste em rodar 

diferentes simulações com diferentes conjuntos dos principais parâmetros comportamentais e coeficientes 

estruturais do modelo. A partir do juízo do pesquisador, combinações alternativas, refletindo hipóteses 

estruturais para as economias regionais, poderiam ser adotadas para se alcançar um conjunto de resultados para 
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No caso do modelo ENERGY-BR, a falta de estimativas para os parâmetros de substituição 

entre fontes de energia elétrica no Brasil faz com que seja necessário gerar informações sobre 

média e desvio padrão para que seja possível uma análise de sensibilidade que permita gerar 

uma distribuição dos resultados de uma simulação específica em relação à distribuição 

proposta do conjunto de parâmetros. A “análise de sensibilidade sistemática” realizada neste 

trabalho segue metodologia de quadratura gaussiana proposta por DeVuyst e Preckel (1997). 

Nessa metodologia, o modelo EGC é tratado como um problema de integração numérica. 

Simultaneamente à solução do modelo (resultado das variáveis endógenas) são obtidos os dois 

primeiros momentos (média e variância) dessa solução, dada uma distribuição das variáveis 

exógenas (parâmetros ou choques). Um conjunto de dados qualitativos formado pelas 

estimativas de média, desvio padrão e intervalos de confiança para os resultados do modelo 

podem ser obtidos. Com esse conjunto de informações é possível avaliar a sensibilidade dos 

resultados do modelo a parâmetros específicos. A aplicação da metodologia pode encontrada 

em Arndt (1996), Arndt e Hertel (1997), Domingues (op. cit.) e Haddad (op. cit.). 

 

 

3.7 Base de dados e parâmetros-chave 

 

A matriz interregional de insumo-produto, representando os fluxos intersetoriais e 

interregionais entre os 30 setores e 27 estados brasileiros, foi obtida a partir da agregação de 

uma matriz interregional representando 132 setores e 27 Unidades da Federação para o ano 

base de 2004 (Guilhoto, 2008). O sistema interregional é baseado em uma tecnologia de 

produção setorial de maneira que cada setor produz um único produto. A agregação do 

sistema interregional com 132 setores e 27 regiões para um sistema com 30 setores e 27 

regiões foi realizada utilizando o aplicativo PyIO. Trata-se de módulo para análise de insumo-

produto em linguagem Pytton e desenvolvido pelo Regional Economics Applications 

Laboratory (REAL). No processo de agregação foi priorizada a abertura dos setores de 

produção de energia elétrica e setores industriais intensivos em energia (ver Tabela 2).  

 

                                                                                                                                                  
uma dada simulação. Isso proporcionaria um “intervalo de confiança” por meio da utilização de cenários 

estruturais alternativos. 
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Antes da obtenção da matriz interregional de insumo-produto original, foi necessário realizar 

o tratamento dos setores de energia inclusos no setor de Serviços Industriais de Utilidade 

Pública (SIUP) do Sistema de Contas Nacionais. Este setor foi desagregado em todas as 

Unidades da Federação para formar os setores Geração de Energia Elétrica, Transmissão e 

Distribuição de Energia Elétrica, Fornecimento de Gás Encanado e Fornecimento de Água de 

Esgoto. Os dados necessários foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A desagregação dos sete setores de geração de energia elétrica foi realizada a partir 

de informações do BEN (ano base 2004) e da base de dados do Ministério de Minas e Energia 

(MME). A geração de energia elétrica das Centrais Elétricas Autoprodutoras foi desagregada 

da geração das Centrais Elétricas de Serviço Público. Dos 387.4 GWh de energia elétrica 

gerados no Brasil em 2004, 9,8% foram produzidos por Autoprodutores. Embora parte da 

autoprodução seja encaminhada ao setor de Transmissão e Distribuição, considerou-se que 

toda autoprodução foi consumida diretamente pelos respectivos autoprodutores. Esse conjunto 

de informação foi utilizado para gerar a matriz interregional de insumo-produto.  

 

O detalhamento no setor de geração de energia elétrica minimizou o problema da presença de 

alguns consumidores livres, que em 2004 já demandavam aproximadamente 5,0% do total da 

energia elétrica gerada no país. Esse tipo de consumo tem crescido no Brasil nos últimos anos, 

de maneira que deve ser considerado nas simulações de longo prazo. Como as informações 

sobre consumo e tarifa de energia elétrica dos consumidores livres são sigilosas no Brasil e 

não puderam ser obtidas, optou-se por utilizar as informações sobre autoprodução de cada 

setor, por Unidade da Federação, e direcionar esse fluxo de geração diretamente para os 

respectivos setores autoprodutores. Essas informações foram obtidas diretamente do MME. 

Quanto aos 90,2% de energia elétrica produzida pelas Centrais Elétricas de Serviços Públicos, 

o fluxo é todo direcionado aos setores de Transmissão e Distribuição. 

 

Ainda na indústria de energia elétrica, a escassez de informações para desagregar os 

segmentos de transmissão e distribuição fez com que estes fossem mantidos agregados. Os 

encargos de transmissão representam apenas 8,0% dos custos totais de energia elétrica para os 

consumidores finais no Brasil. Como esses encargos são repassados aos consumidores pelas 

distribuidoras, proporcionalmente à energia elétrica distribuída, a manutenção dos dois 

segmentos agregados não trará problemas para a implementação dos choques de preço em 

energia elétrica. 
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No processo de calibragem do modelo, além das informações provenientes do sistema 

interregional de insumo produto, também foi necessário obter alguns conjuntos de parâmetros 

comportamentais. As elasticidades (de Armington) referentes à substituição entre insumos 

regionais formam um desses conjuntos. Estas foram obtidas a partir das elasticidades 

estimadas para calibrar o modelo B-MARIA-27-COM
24

, e ponderadas para a agregação de 30 

setores do modelo ENERGY-BR com base na Matriz de Produção do ano de 2004. Esse 

mesmo conjunto de parâmetros foi utilizado para representar as elasticidades (de Armington) 

referentes à substituição entre insumos domésticos e importados. Por este motivo, uma análise 

de sensibilidade deverá ser feita sobre esses parâmetros. A Tabela 4 apresenta os valores das 

elasticidades de Armington para os 30 setores do modelo ENERGY-BR.  

 

Tabela 4  – Parâmetros referentes às elasticidades de Armington do ENERGY-BR 

Ordem Setores Parâmetro 

 01 Agropecuário 2,403 

02 Mineração - Petróleo e Gás 2,925 

03 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros 1,796 

04 Alimentos e Bebidas 2,464 

05 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados 3,561 

06 Papel e Celulose 2,052 

07 Refino de Petróleo 1,163 

08 Produção de Álcool 3,530 

09 Química, Borracha e Plástico 2,802 

10 Cimento 3,171 

11 Cerâmica e Vidro 3,099 

12 Siderurgia 2,907 

13 Metalurgia de Não-Ferrosos (Alumínio e Cobre) 2,900 

14 Produtos de Metal (Máquinas, Indústria Automob. e Transporte 2,183 

15 Outras Indústrias 2,321 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica 0,010 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível 0,010 

18 Energia Elétrica – Carvão 0,010 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel 0,010 

20 Energia Elétrica - Gás Natural 0,010 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar 0,010 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) 0,010 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 0,010 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,010 

25 Fornecimento de Água e esgoto 0,001 

26 Construção 0,002 

27 Comércio 0,690 

28 Transporte 1,400 

29 Serviços 0,150 

30 Administração Pública 0,070 

     FONTE: Elaborado com base nas estimações econométricas do modelo B-MARIA-27-COM.  

                                                           
24

  Calibrado recentemente, para a análise de impactos de mudanças climáticas. 
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Além da tradicional dificuldade de se obter estimativas de parâmetros para calibragem de 

modelos IEGC, no caso do modelo ENERGY-BR esta dificuldade aumentou, dada a 

indisponibilidade de estimações de elasticidades referentes aos fluxos interregionais de 

energia elétrica, principalmente pelo fato de a literatura não registrar a construção de nenhum 

modelo EGC para análise de política energética no Brasil. No entanto, cabe ressaltar que as 

distribuidoras têm poucos graus de liberdade para deslocar suas demandas intersetoriais de 

energia elétrica. Atualmente, as distribuidoras enviam à ANEEL as demandas de energia 

equivalente a quatro anos de consumo futuro. Posteriormente, a ANEEL coordena um leilão 

onde blocos de energia, gerados em localização não definida, são ofertados nesse leilão. 

Desse modo, para as elasticidades de Armington dos setores de geração de energia elétrica, 

optou-se por um valor próximo de zero (0,01).  

 

Por outro lado, na implementação da substituição entre as fontes de energia elétrica também 

não foram encontrados parâmetros. Além da possibilidade de estimação econométrica, estas 

elasticidades também podem ser derivadas com utilização de resultados de modelos bottom up 

específicos de energia. Uma alternativa seria a estimação utilizando os dados de preços dos 

leilões de energia realizados pela ANEEL. No entanto, os leilões de energia elétrica são 

realizados em função da disponibilidade de energia elétrica independentemente da fonte de 

geração, de forma que uma fonte não compete com a outra no leilão. Desse modo, optou-se 

pela estrutura de substituição através da tecnologia CES, que requer menos parâmetros e a 

estes parâmetros foram atribuídos valores ad-hoc, condicionados à necessidade de realização 

testes de sensibilidade. Para a substituição dos setores de alta intensidade energética (ver 

Tabela 03) e para o setor de distribuição, o valor do parâmetro foi de 0,15. Para setores de 

baixa intensidade ou não-intensivos, o valor foi de 0,1. Para os setores de Geração de Energia 

Elétrica, Distribuição de Gás, Distribuição de Água, Construção Civil e Setor Público, o valor 

foi zero. Os valores foram os mesmos para todas as Unidades da Federação, dado que a 

energia elétrica pode ser recebida por meio do SIN. Apesar de que uma análise de 

sensibilidade pode ser feita sobre esses valores, o aprofundamento das aplicações do modelo 

ENERGY-BR dependerá de um esforço de pesquisa para a obtenção desses parâmetros.  

 

Quantos às elasticidades de substituição para formar o composto de energia (Energia Elétrica, 

Refino de Petróleo e Gás Natural), embora existam estimações na literatura, optou-se por uma 

estratégia conservadora. Como a oferta do gás natural é muito heterogênea no território 
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nacional, foi criado um diferencial em relação a essa característica de oferta. Para todos os 

setores foi estipulado um valor de 0,20 para as Unidades da Federação integradas ao gasoduto 

Brasil-Bolívia (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais) e de 0,1 para os demais estados.   

 

O modelo foi implementado computacionalmente utilizando o sotfware GEMPACK, versão 

10.0. Detalhes do software podem ser encontrados em Harrison e Pearson, (1996).    

 

No próximo capítulo, são analisadas as interações espaciais entre os setores intensivos em 

energia, energia elétrica e as economias regionais brasileiras, a partir dos dados da matriz 

interregional de insumo-produto utilizada para calibrar o modelo ENERGY-BR e de dados 

sobre consumo setorial de energia elétrica em unidades físicas. Está análise, além de permitir 

um conhecimento prévio sobre os coeficientes estruturais do modelo, fornecerá informações 

úteis para análise dos resultados das simulações do modelo de equilíbrio geral. 
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4 INTERAÇÕES ESPACIAIS ENTRE ENERGIA ELÉTRICA E SETORES 

INTENSIVOS EM ENERGIA NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

 

Como base na hipótese de que os principais canais de transmissão de choques nos setores de 

energia são os setores intensivos em energia, uma análise mais detalhada do papel destes 

setores na economia brasileira se faz necessária. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é 

avaliar as interações espaciais entre os setores intensivos em energia, consumo de energia 

elétrica e as economias regionais brasileiras. Os setores intensivos em energia desempenham 

um papel importante na economia devido às fortes ligações de insumo-produto, para frente e 

para trás. Apoiando-se na metodologia de campo de influência, coeficientes de intensidade de 

energia elétrica e uma matriz interregional de insumo-produto serão utilizados para extrair as 

ligações setoriais e espaciais de energia relevantes na economia brasileira. Como resultado, 

espera-se obter quais setores e regiões formam os principais canais de transmissão de choques 

no setor elétrico brasileiro.   

 

 

4.1 Energia elétrica e concentração espacial na economia brasileira 

 

Assim como o setor de energia elétrica, os demais setores de energia vêm passando por um 

conjunto de reformas iniciadas na década de 90. Essas reformas têm impactado sobre as 

estruturas de mercado e causado aumentos nos níveis de preço acima da inflação. 

Considerando que a política energética brasileira vem estimulando a diversificação das fontes 

de energia para aumentar os processos de substituição energética, essas políticas podem ter 

alterado o padrão de consumo regional de energia do País, na direção de regiões mais ou 

menos intensivas em energia ou em um tipo específico de energia. Antes de introduzir estes 

elementos, deve-se, sobretudo, considerar as características espaciais da economia brasileira.  

 

A economia brasileira é consideravelmente heterogênea e marcada por um alto grau de 

concentração espacial (AZZONI, 1997; 2001; HADDAD, 1999; 2004). Após várias décadas 

de políticas governamentais destinadas a reverter essa concentração, os resultados ainda se 
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mostram modestos. A Tabela 5 mostra que a região Sudeste concentrava, em 2004, 55,4% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, enquanto a região Norte, apenas 5,0%. A mesma 

Tabela mostra que as regiões mais pobres, Norte e Nordeste, apresentam os mais elevados 

coeficientes de intensidade de energia elétrica em relação às demais regiões. Se estas regiões 

encontram-se ou não mais expostas aos choques nos preços ou a quaisquer outros distúrbios 

na oferta de energia elétrica, isso irá depender das interrelações setoriais entre as regiões.  

 

Tabela 5 – Concentração econômica e intensidade de energia elétrica no Brasil, 2004
25

 

Regiões PIB 
Consumo de 

Energia Elétrica 

Intensidade de Energia 

Elétrica (GWh/PIB*) 

Norte 5.0% 6.6% 0.168 

Nordeste 12.9% 16.9% 0.165 

Centro-Oeste 9.1% 5.4% 0.075 

Sudeste 55.4% 53.5% 0.122 

Sul 17.6% 17.6% 0.127 

Brasil                100.0%                     100.0%                0.126 

      FONTE: Banco de dados do modelo ENERGY-BR e ANEEL 2008.  

      * Cálculos realizados com PIB em R$ milhões. 

 

Como os principais canais de transmissão de choques nos setores de energia são os setores 

intensivos em energia, uma análise mais detalhada do papel destes setores na economia 

brasileira se faz necessária. Tanto estes setores quanto os setores produtores de energia 

fizeram parte do núcleo das políticas de desenvolvimento do país. Como conseqüência, o 

desenvolvimento desses dois grupos de setores ocorreu concomitantemente ao fortalecimento 

do histórico das ligações setoriais e espaciais na economia brasileira. A próxima seção 

apresenta sucintamente as políticas de fortalecimento destes setores na economia brasileira e a 

evolução do padrão de consumo de energia no País. 

 

 

4.2 Políticas de desenvolvimento e a evolução do consumo de energia no Brasil  

 

Os setores intensivos em energia têm desempenhado um papel importante na economia 

brasileira. Na década de 1970, após o primeiro choque do petróleo, a estratégia do governo 

para fortalecer a indústria nacional colocou os setores de bens intermediários, energia e 

                                                           
25

 Ano base dos dados utilizados para calibragem do modelo utilizado nas simulações do próximo capítulo. 
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transporte no núcleo do processo de desenvolvimento.
 26

 A meta do governo era transformar 

recursos naturais em divisas, substituir produtos importados por domésticos e minimizar 

efeitos do primeiro choque do petróleo.  

 

Para implementar esta estratégia, os investimentos privados e governamentais foram 

canalizados para os setores prioritários de: (i) energia (petróleo, energia elétrica; carvão e 

gás); (ii) bens intermediários como metalurgia (ferro, aço, alumínio e outros), petroquímicos, 

produtos minerais não-metálicos, papel e celulose; (iii) bens de capital (equipamentos de 

transporte, material mecânico, elétrico e outros); (iv) serviços de transporte (rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos e outros); (v) e comunicações (BATISTA, 1987, p. 70). Além de 

mudar a estrutura de oferta de energia, esta estratégia também fortaleceu as interrelações entre 

setores e regiões no Brasil. 

 

Tabela 6 - Participação % dos setores industriais na produção industrial no Brasil, 1970-1980 

Setores  1970 1980 Variação 

Indústria Extrativa 1.6 1.4 - 

Alimentos, Bebidas e Fumo 22.7 15.4 - 

Produtos Minerais Não-Metálicos 4.1 4.2 + 

Metalurgia (Ferro, Aço, Alumínio e Cobre) 12.3 13.7 + 

Mecânica 5.6 7.6 + 

Equipamentos Elétricos e Comunicações 4.6 5.2 + 

Equipamentos de Transporte 8.1 7.8 - 

Papel e Celulose 2.4 2.7 + 

Química 10.7 19.2 + 

Têxtil, Vestuário e Calçados 12.5 10.3 - 

Outros 15.5 12.5 - 

Total  100.0 100.0   

FONTE: IBGE, 1990. 

 

Apesar da persistência da concentração industrial no Centro-Sul do Brasil, a estratégia de 

desenvolvimento na década de 1970 teve fortes implicações para processo de industrialização 

nacional. A Tabela 6 mostra a evolução estrutural da economia brasileira no período entre 

1970 a 1980. Pode-se observar que os setores intensivos em energia (minerais não-metálicos, 

metalurgia, papel e celulose e química) e de bens de capital (mecânica, equipamentos elétricos 

e comunicações) aumentaram suas respectivas participações na produção industrial brasileira.    

 

                                                           
26

 A estratégia foi institucionalmente introduzida dentro do “Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento” (II 

PND), em vigor no período de 1975-1989. Este plano sucedia o “Primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento” (I PND) em vigor no período 1972-1974. 
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Dados os estímulos do processo de substituição de importações combinados com o 

fortalecimento das relações intersetoriais na economia, tal mudança estrutural na economia 

levou a um considerável aumento no consumo industrial de energia. De 1970 a 1980, a 

participação do consumo final de energia (de todas as fontes) do setor industrial aumentou de 

27,7% para 35,9% do total do consumo nacional de energia. Essa participação manteve-se em 

torno de 35,0% entre 1980 e 1990, período de estagnação econômica. Após esse período, 

retomou sua trajetória de crescimento e em 2008 era de 38,0%.   

 

A década de 1970 também foi marcada por um aumento da eficiência energética. O 

coeficiente de intensidade total de energia (TEP/10
6
 US$ PIB)

27
 no País diminuiu de 202,8 

para 148,0 no período entre 1970 e 1980. Após esse período, tal coeficiente voltou a 

aumentar, mas se manteve em um nível mais baixo, sendo que em 2007, era de 164,1. O 

ajustamento no coeficiente de intensidade de energia na década de 1970 foi conseqüência 

direta da elevação dos preços de energia e da política nacional de substituição de 

combustíveis fósseis por fontes de energia renovável, em especial a hidroeletricidade e o 

etanol (da cana-de-açúcar). Isso fez com que a participação dos recursos renováveis na matriz 

energética fosse de 80,0%, em 1980. Esse percentual, que diminuiu nos últimos, foi de 50% 

em 2007, valor ainda considerado alto, se comparado à maioria dos países.  

 

Os investimentos em grandes usinas de geração hidrelétrica como Itaipu, na Região Sul e 

Tucuruí, na Região Norte, aumentaram a importância da energia elétrica no total da oferta de 

energia elétrica no Brasil. De 1970 a 1980, o consumo final de energia elétrica aumentou 

116%. Como conseqüência, a participação da energia elétrica na oferta total de energia 

aumentou de 5,5% para 10,1% durante o mesmo período. A continuidade dos investimentos 

nessa fonte de energia fez com que esta participação aumentasse para 16,4%, em 2007 (Figura 

12). 

 

                                                           
27

 TEP significa Toneladas Equivalentes de Petróleo e o PIB está em US$ de 2007. 
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Figura 12 - Estrutura do Consumo de Energia no Brasil, 2007 

FONTE: BEN, 2008 

 

Os setores industriais são os principais consumidores de energia elétrica no Brasil. Do total de 

412,1 mil GWh de energia elétrica consumidos em 2007, o consumo industrial representou 

46,7%. Conforme a Figura 13, esta participação sempre se manteve acima de 50,0% entre 

1970 a 1994. No entanto, após esse período começou a decrescer. Quanto aos demais 

segmentos, com exceção do agropecuário, todos mantiveram a participação no período 1970-

2007.  

 

 

Figura 13 – Participação (%) das classes de consumo no consumo de energia elétrica no Brasil, 1970-2007 

FONTE: BEN, 2008 

 

A redução na participação do consumo industrial de energia elétrica nos últimos anos ocorreu 

devido a alguns fatores, como a resposta ao fraco crescimento econômico, entre 1995 e 2002, 

e a substituição de energia elétrica por outras fontes como gás natural, por exemplo. Como 
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conseqüência, o coeficiente de intensidade de energia elétrica do setor industrial, que sempre 

apresentou uma tendência crescente entre 1970 e 2002, começou a diminuir em 2003 (Figura 

14). 

 

 

Figura 14 - Intensidade de energia elétrica no Brasil, 1970-2007 

FONTE: BEN, 2008 

 

Os aumentos dos preços da energia elétrica, conforme apresentado no Capítulo 1 deste 

trabalho, podem ter desencadeado uma séries de fatores que motivaram a recente redução no 

coeficiente de intensidade de energia elétrica do setor industrial. Além da substituição por 

fontes alternativas com gás natural, outras mediadas, tais como uso mais eficiente de energia 

elétrica ou o deslocamento na cadeia produtiva para produtos mais elaboradas dentro dos 

mesmos setores (diversificação e/ou diferenciação) para aumentar o valor adicionado são as 

medidas geralmente adotadas pelas indústrias intensivas em energia.
28

 

 

A política energética brasileira é caracterizada pelo estímulo à diversificação das fontes de 

energia. Dentro dessa política, a substituição de energia elétrica por gás natural tem 

aumentado nos últimos anos. Além do aumento da produção nacional, em 1999, o Brasil 

começou a importar gás natural da Bolívia. A localização dos gasodutos que transportam o 

gás da Bolívia para o Brasil cobre algumas porções estratégicas do espaço econômico 

brasileiro. Os gasodutos cruzam os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, permite a integração de mais dois estados à oferta 

de gás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A região formada por estes estados é responsável por 

                                                           
28

 Além destes fatores, o ano de 2002 foi marcado por incertezas na oferta de energia elétrica devido à 

necessidade de racionamento, o que ampliou a necessidade de aumentar a eficiência energética e a substituição 

de energia elétrica por outras fontes. 
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76,0% do PIB industrial e 71,8% do PIB total produzido no País. Como resultado, após 1999, 

o consumo de gás natural pelos setores industriais aumentou consideravelmente no Brasil.     

 

 

Figura 15 – Participação (%) das fontes de energia no consumo industrial de energia no Brasil, 1970-2007 

FONTE: BEN, 2008. 

 

A Figura 15 mostra o consumo (participações) de diferentes fontes de energia pelos setores 

industriais no Brasil. Note que a participação do gás natural que não era consumido em 1970 

já representava 9,0% em 2007. Quanto à energia elétrica, que aumentou de 9,8% em 1970 

para 19,8% em 1993, começou a diminuir e, em 2007, representava 18,0%.  

 

Nesse contexto de mudança no padrão de consumo industrial de energia elétrica, cabe 

ressaltar que o espaço econômico brasileiro é caracterizado pela heterogeneidade espacial e 

alto grau de concentração na região Centro-Sul. Por outro lado, diferentemente da energia 

elétrica, que tem a oferta otimizada em quase todo território nacional através do SIN, as fontes 

de energia que competem com energia elétrica, tais como a biomassa da cana-de-açúcar ou o 

gás natural, também são distribuídas heterogeneamente no Brasil. Isso pode levar a um 

diferencial de intensidade de energia elétrica considerável entre as Unidades da Federação. 

Desse modo, a heterogeneidade espacial da intensidade de energia elétrica deve ser 

considerada na avaliação dos impactos regionais de políticas energéticas no Brasil.  
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4.3 Heterogeneidade espacial dos setores intensivos em energia e da 

intensidade de energia elétrica   

 

Considerando a hipótese de que os setores intensivos em energia sejam os principais 

transmissores de choques nos setores de energia elétrica, esta seção tem por objetivo 

apresentar quais são estes setores no Brasil, bem com a analisar a espacialização do consumo 

de energia elétrica destes setores. Pelo fato de não haver uma sistematização sobre os setores 

intensivos em energia na literatura, serão considerados como pertencentes a este grupo os 

setores em que os insumos de energia representam mais de 5% dos custos totais de produção. 

 

A Figura 16 mostra as participações percentuais dos custos com energia elétrica e custos com 

insumos energéticos totais (incluindo a energia elétrica) no Brasil, em 2004. A desagregação 

setorial segue a mesma apresentada na Tabela 2, porém com algumas adaptações. Os setores 

de energia elétrica, onde os custos com energia representam 32%, não são apresentados. Por 

outro lado, o setor de Serviços representa a agregação dos setores de Fornecimento de Gás, 

Fornecimento de Água, Comércio e Serviços, apresentados na Tabela 2. 

 

 
Figura 16 – Participação % de energia elétrica e insumos energéticos totais nos custos de produção 

setorial no Brasil, 2004 

FONTE: Banco de dados do modelo ENERGY-BR 

 

As informações da Figura 16 permitem considerar como setores intensivos em energia os dois 

setores de Mineração, Produtos Têxteis, Papel e Celulose, Refino de Petróleo, Química 

Borracha e Plástico; Cimento, Cerâmica e Vidro, Siderurgia e Metalurgia de Não-Ferrosos e 

Transporte. Por outro lado, também mostra que, com exceção dos setores de Refino de 
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Petróleo e Transporte, os demais setores intensivos em energia apresentam custos com energia 

elétrica acima de 2,0% dos custos de produção.   

 

A concentração espacial dos setores intensivos em energia segue um padrão semelhante ao da 

concentração espacial da economia brasileira como um todo. Em 2004, 81,7% do valor 

adicionado dos setores intensivos em energia estavam concentrados na região Centro-Sul 

(Sudeste e Sul) do Brasil. No entanto, o consumo físico de energia elétrica destes setores 

representou 67,1% do montante consumido de energia elétrica na mesma região. Essa 

diferença de 14,6 pontos percentuais pode ser atribuída a um conjunto de fatores, tais como: 

diversificação energética, diferenciação de produto capaz de aumentar o valor adicionado, 

economias de escala e uso mais eficiente de energia elétrica na região Centro-Sul.  

 

 
Figura 17 - PIB, consumo de energia elétrica e intensidade de energia elétrica dos setores intensivos em 

energia no Brasil, 2004 

      FONTE: Banco de dados do modelo ENERGY-BR e ANEEL, 2008. 

 

A Figura 17 mostra a distribuição espacial do PIB agregado, do consumo de energia elétrica e 

da intensidade de energia elétrica dos setores intensivos em energia definidos acima. O PIB 

destes setores é altamente concentrado no Centro-Sul do Brasil, ao contrário do consumo de 

energia elétrica para esta região. Como resultado, os maiores coeficientes de intensidade de 

energia elétrica dos setores intensivos em energia estão localizados nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil.  

 

A distribuição espacial heterogênea da intensidade de energia elétrica dos setores intensivos 

em energia, considerando a importância destes setores na economia brasileira, constitui em 
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um importante elemento para ser considerado. Desse modo, na próxima seção será descrito 

um método capaz de utilizar esse conjunto de informações para se obterem as ligações 

setoriais e espaciais de energia elétrica analiticamente relevantes na economia brasileira. 

 

 

4.4 Campo de influência de energia 

 

A estrutura para a análise das ligações de energia elétrica analiticamente relevantes na 

economia brasileira parte do modelo básico de insumo-produto (LEONTIEF, 1941). De 

acordo com Miller e Blair (1985), a análise de insumo-produto fornece uma estrutura capaz de 

ordenar os fluxos de energia e outras variáveis relacionadas às atividades econômicas. A 

análise de energia-insumo-produto geralmente determina a quantidade total de energia 

requerida para que um setor envie a produção para a demanda final, ou seja, a energia 

consumida no processo de produção mais a energia incorporada nos insumos utilizados nesse 

processo. A estrutura padrão de análise parte da construção de uma tabela em “unidades 

híbridas”, na qual os fluxos de energia são mantidos em unidades físicas, e os fluxos não-

energia, em unidades monetárias. Na metodologia utilizada neste trabalho, a análise será 

baseada em um vetor de consumo setorial de energia elétrica incorporado à abordagem de 

campo de influência (SONIS E HEWINGS, 1992). 

 

Além de Miller e Blair (op. cit.), existe uma considerável literatura sobre análise de insumo-

produto voltada ao estudo de questões energéticas. Os primeiros estudos foram realizados por 

Cumberland (1966), Lakshmanan (1981), Lakshmanan e Bolton (1986), Casler e Wilbur 

(1984) apresentaram um guia para análise energia-insumo-produto detalhando as vantagens e 

desvantagens da abordagem. Com relação à literatura brasileira, destacam-se os trabalhos de 

Guilhoto (2006), Vieira Filho et al (2006) e Matos (2008). No entanto, o uso da abordagem de 

campo de influência para avaliar questões energéticas ainda não tem sido encontrado na 

literatura.  

 

O método de campo de influência pertence à classe métodos de baseados no desequilíbrio. 

Estes métodos partem de um distúrbio em um sistema existente para gerar um novo equilíbrio 

comparável ao equilíbrio original. Sob a abordagem de campo de influência, o pesquisador 

pode ter dois objetivos. No primeiro, pode-se considerar pequenas mudanças nos coeficientes 
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para avaliar quão influente um coeficiente ou um conjunto de coeficientes é para um sistema 

como um todo. Segundo, para mudanças estruturais conhecidas, pode-se estar interessado na 

avaliação dos impactos induzidos por mudanças funcionais. É importante notar que os 

métodos baseados em desequilibro são fundamentados nos métodos baseados no equilíbrio, 

estando enraizado em comparações de vários sistemas equilibrados (HADDAD; HEWINGS, 

2007).  

  

O conceito de campo de influência (SONIS; HEWINGS, 1989; 1992) ocupa-se de problemas 

de mudanças nos coeficientes de insumo-produto, especificamente a influência de uma 

mudança em um ou mais coeficientes sobre a matriz Inversa de Leontief. Desde que, em 

qualquer sistema econômico, alguns coeficientes são mais “influentes” do que outros, os 

setores responsáveis pelas maiores mudanças na economia podem ser determinados. No caso 

mais simples, ou seja, no caso em que um pequeno distúrbio, ε, ocorre em somente um 

parâmetro, aij, a solução básica do problema de mudança no coeficiente pode ser apresentada 

como segue. Defina,    

 

𝐴 =  𝑎𝑖𝑗  é a matriz de coeficientes diretos de insumos; 

𝐸 =  𝜀𝑖𝑗  é a matriz de distúrbios;  

𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 =  𝑏𝑖𝑗  é a matriz Inversa de Leontief antes dos efeitos dos distúrbios;  

𝐵(𝜀) = (𝐼 − 𝐴 − 𝐸)−1 =  𝑏𝑖𝑗 (𝜀)  é a matriz Inversa de Leontief após os efeitos dos 

distúrbios; 

 

Utilizando a noção de “coeficientes de insumos importantes da inversa”, que é baseada no 

conceito de campos de influência associado com a mudança em somente um coeficiente de 

insumo, assuma que esta mudança ocorra na localização (i1, j1) da matriz, ou seja:  

 

𝜀𝑖𝑗 =  
𝜀  𝑖 = 𝑖1, 𝑗 = 𝑗1
0  𝑖 ≠ 𝑖1, 𝑗 ≠ 𝑗1

                (4.1) 

 

O campo de influência pode ser derivado da seguinte relação aproximada: 
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𝐹 𝜀𝑖𝑗  ≅
 𝐵 𝜀𝑖𝑗  −𝐵 

𝜀𝑖𝑗
               (4.2) 

 

Onde F(εij) é a matriz de campo de influência da mudança no coeficiente de insumo aij. Para 

todo coeficiente, aij, haverá uma matriz de campo de influência. Para determinar qual 

coeficiente tem o maior campo de influência, recorre-se ao ordenamento dos elementos, Sij, 

referente ao tamanho do rank da matriz de campo de influência, do maior para o menor. 

Portanto, para toda matriz F(εij), haverá um valor associado, dado por: 

 

𝑆𝑖𝑗 =    𝑓𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗   
𝑛
𝑙=1

𝑛
𝑘=1                (4.3) 

 

Deste modo, do valor Sij, uma hierarquia pode ser desenvolvida dos coeficientes diretos 

baseados nos respectivos campos de influência, ou seja, ordenando relações setoriais em 

termos de suas sensibilidades às mudanças, em um sentido de que elas serão responsáveis 

pelos impactos mais significantes sobre a economia. 

 

O método de campo de influência tem sido utilizado para diferentes propósitos na ciência 

regional (SONIS E HEWINGS, op. cit.; GUILHOTO et al, 1999; OKUYAMA et al, 2002). 

Uma aplicação inovadora foi dada em Haddad e Hewings (op. cit), onde os autores utilizaram 

o método para extrair ligações de transporte analiticamente importantes na economia 

brasileira. Eles concluíram que é possível usar o método para identificar ligações de 

transporte em um contexto de um sistema interregional. Inspirado na aplicação de Haddad e 

Hewings (op. cit) buscaremos extrair ligações de energia setoriais e espaciais estratégicas na 

economia brasileira.
29

   

  

Baseado no consumo de energia e no valor da produção de cada setor é possível encontrar um 

vetor gj de intensidade de energia. Tomando uma matriz diagonal 𝑔 , é possível obter:   

 

𝐺 = 𝑔 ∗ (𝐼 − 𝐴)−1 =  𝑔𝑖𝑗                 (4.4) 

 

                                                           
29

 Haddad e Hewings (op. cit) adaptaram a metodologia de campo de influência para modelos EGC. Na que se 

segue, ater-nos-emos, contudo, somente a uma aplicação com dados do modelo de insumo-produto.  
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Onde G é uma matriz de energia n×n, na qual a matriz  𝑔𝑖𝑗  representa os requerimentos 

diretos e indiretos de energia incorporada em cada transação econômica de i para j.  

 

Baseado no conceito de campo de influência e em pequenas mudanças ε nos coeficientes, uma 

nova matriz pode ser extraída: 

 

𝐺(𝜀) = 𝑔 ∗ (𝐼 − 𝐴 − 𝐸)−1 =  𝑔𝑖𝑗 (𝜀)               (4.5) 

 

A matriz G(ε) é a matriz de energia após as mudanças. 

 

Seguindo o mesmo procedimento adotado anteriormente, o campo de influência de energia 

pode ser finalmente derivado da relação aproximada: 

 

𝐻 𝜀𝑖𝑗  ≅
 𝐺 𝜀𝑖𝑗  −𝐺 

𝜀𝑖𝑗
                 (4.6) 

 

A matriz H(εij) é a matriz de campo de influência de energia associada com a mudança no 

coeficiente de insumo, aij, de forma que para todo coeficiente, aij, haverá uma matriz de 

campo de influência associada. Este método permite a determinação de quais coeficientes têm 

o maior campo de influência de energia utilizando o mesmo tipo de ordenamento dos 

elementos, Jij, referente ao tamanho do rank da matriz de campo de influência de energia, do 

maior para o menor, onde:  

 

𝐽𝑖𝑗 =    𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗   
𝑛
𝑙=1

𝑛
𝑘=1      ...........(4.7) 

 

Como resultado, o método facilitará a identificação das ligações de energia analiticamente 

mais importantes na economia, na dimensão setorial ou espacial. Essa dimensão dependerá do 

modelo de insumo-produto utilizado. Se for um modelo de uma única região (ou nacional), 

identificam-se as ligações setoriais, mas, se este for interregional, identificam-se as ligações 

tanto setoriais quanto espaciais. Isto facilitará a identificação dos impactos regionais de 

choques nos setores de energia, em particular neste trabalho, no setor de energia elétrica. 
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4.5 Base de dados    

 

A mesma tabela interregional de insumo-produto representando os fluxos econômicos entre os 

30 setores e as 27 Unidades da Federação utilizada para calibrar o modelo ENERGY-BR foi 

utilizada para obter a matriz de coeficientes técnicos A. Além destes dados, o consumo de 

energia elétrica em unidades físicas (GWh) foi obtido da ANEEL (2008), para cada um dos 

30 setores em cada Unidade da Federação.  

 

Tabela 7 - Intensidade de energia elétrica no Brasil (setores do modelo ENERGY-BR) 

Ordem Setores 

Intensidade de energia 

elétrica (GWH/10
6
 R$ 

VBP) média nacional 

S1 Agropecuário 0.072 

S2 Mineração - Petróleo e Gás 0.021 

S3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros 0.249 

S4 Alimentos e Bebidas 0.064 

S5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados 0.213 

S6 Papel e Celulose 0.192 

S7 Refino de Petróleo 0.013 

S8 Produção de Álcool 0.018 

S9 Química, Borracha e Plástico 0.122 

S10 Cimento 0.329 

S11 Cerâmica e Vidro 0.275 

S12 Siderurgia 0.339 

S13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) 0.958 

S14 Produtos de Metal (Máquinas, Indústria Automob. e Transporte 0.054 

S15 Outras Indústrias 0.061 

S16 Energia Elétrica – Hidroelétrica 0.020 

S17 Energia Elétrica - Óleo Combustível 0.020 

S18 Energia Elétrica – Carvão 0.020 

S19 Energia Elétrica - Óleo Diesel 0.020 

S20 Energia Elétrica - Gás Natural 0.020 

S21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar 0.020 

S22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) 0.020 

S23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 0.040 

S24 Fornecimento de Gás encanado 0.040 

S25 Fornecimento de Água e esgoto 0.040 

S26 Construção 0.006 

S27 Comércio 0.045 

S28 Transporte 0.006 

S29 Serviços 0.043 

S30 Administração Pública 0.082 

 FONTE: Elaborado com base no banco de dados do modelo ENERGY-BR e em dados de consumo setorial 

de energia elétrica fornecidos pela ANEEL, 2008. 

 

A partir do Valor Bruto da Produção (VBP) setorial do banco de dados do modelo ENERGY-

BR foi calculado um vetor 𝑔 = 𝐺𝑊/(𝑉𝐵𝑃), representando a intensidade de energia elétrica 

para cada setor e em cada região, e para cada setor nacional. A Tabela 7 apresenta os setores 
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da matriz e os respectivos coeficientes nacionais de intensidade de energia elétrica. Os 

coeficientes regionais são apresentados no Apêndice 1. 

 

 

4.6 Resultados 

 

Antes de calcular os resultados espaciais e de energia, a matriz de coeficientes técnicos 

nacionais foi utilizada para calcular o campo de influência setorial, considerando a mesma 

desagregação setorial apresentada na Tabela 7.
30

 A Figura 18 mostra este resultado calculado 

na sua forma tradicional, ou seja, sem a introdução do vetor de intensidade de energia elétrica. 

Pode-se observar que do lado da oferta, os setores que apresentam os campos de influência 

(ou ligações) mais importantes – em preto – são os setores de Alimentos e Bebidas (S4) 

Produtos Têxteis (S5), Química, Borracha e Plástico (S9) e Produtos de Metal (S4). Do lado 

da demanda, os setores com campo de influência mais importante são os setores de Refino de 

Petróleo (S7), Química, Borracha e Plástico (S9) e Serviços (S29).  

 

 

 

   
Figura 18 - Campo de influência setorial 

                                                           
30

 Para processar os resultados foi utilizado o software Matlab, versão 9.0. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30

S1 2.4 2.2 1.7 2.3 2.3 2.0 2.8 1.4 3.0 1.5 1.5 1.9 1.6 2.3 2.0 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 2.0 3.1 1.4

S2 2.1 2.0 1.5 2.1 2.1 1.8 2.5 1.2 2.7 1.3 1.4 1.7 1.4 2.1 1.8 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 2.8 1.2

S3 2.1 2.0 1.5 2.1 2.1 1.8 2.5 1.2 2.7 1.3 1.3 1.7 1.4 2.0 1.8 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 2.7 1.2

S4 3.1 2.9 2.1 3.0 3.0 2.6 3.6 1.8 3.9 1.9 2.0 2.5 2.0 3.0 2.6 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.5 4.0 1.8

S5 3.0 2.8 2.1 3.0 2.9 2.5 3.5 1.8 3.8 1.9 1.9 2.4 2.0 2.9 2.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 2.1 2.5 3.9 1.7

S6 2.6 2.4 1.8 2.6 2.5 2.2 3.1 1.5 3.3 1.6 1.7 2.1 1.7 2.5 2.2 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8 2.1 3.4 1.5

S7 2.8 2.6 1.9 2.7 2.7 2.3 3.3 1.6 3.6 1.7 1.8 2.3 1.8 2.7 2.3 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.3 3.6 1.6

S8 2.0 1.9 1.4 2.0 2.0 1.7 2.4 1.2 2.6 1.3 1.3 1.6 1.3 2.0 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.7 2.6 1.2

S9 3.5 3.3 2.4 3.4 3.4 2.9 4.1 2.0 4.5 2.2 2.2 2.8 2.3 3.4 2.9 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.4 2.9 4.6 2.0

S10 2.0 1.8 1.4 1.9 1.9 1.6 2.3 1.1 2.5 1.2 1.2 1.6 1.3 1.9 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 2.5 1.1

S11 2.0 1.9 1.4 2.0 2.0 1.7 2.4 1.2 2.6 1.2 1.3 1.6 1.3 2.0 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6 2.6 1.2

S12 2.5 2.3 1.7 2.4 2.4 2.1 2.9 1.4 3.1 1.5 1.6 2.0 1.6 2.4 2.1 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 3.2 1.4

S13 2.1 2.0 1.5 2.1 2.1 1.8 2.5 1.2 2.7 1.3 1.4 1.7 1.4 2.1 1.8 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 2.8 1.2

S14 3.0 2.8 2.1 2.9 2.9 2.5 3.5 1.7 3.8 1.8 1.9 2.4 1.9 2.9 2.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 2.4 3.9 1.7

S15 2.5 2.4 1.8 2.5 2.5 2.1 3.0 1.5 3.2 1.6 1.6 2.0 1.6 2.4 2.1 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 2.1 3.3 1.5

S16 1.7 1.6 1.2 1.7 1.7 1.4 2.0 1.0 2.2 1.1 1.1 1.4 1.1 1.7 1.5 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 2.3 1.0

S17 2.4 2.2 1.6 2.3 2.3 2.0 2.8 1.4 3.0 1.5 1.5 1.9 1.5 2.3 2.0 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.9 3.1 1.4

S18 1.9 1.8 1.3 1.9 1.9 1.6 2.2 1.1 2.4 1.2 1.2 1.5 1.2 1.9 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 2.5 1.1

S19 2.4 2.3 1.7 2.4 2.3 2.0 2.8 1.4 3.1 1.5 1.5 2.0 1.6 2.3 2.0 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 3.1 1.4

S20 2.2 2.1 1.6 2.2 2.2 1.9 2.6 1.3 2.9 1.4 1.4 1.8 1.5 2.2 1.9 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.8 2.9 1.3

S21 2.2 2.0 1.5 2.1 2.1 1.8 2.5 1.3 2.8 1.3 1.4 1.8 1.4 2.1 1.8 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.8 2.8 1.3

S22 1.8 1.6 1.2 1.7 1.7 1.4 2.0 1.0 2.2 1.1 1.1 1.4 1.1 1.7 1.5 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 2.3 1.0

S23 2.0 1.8 1.4 1.9 1.9 1.6 2.3 1.1 2.5 1.2 1.3 1.6 1.3 1.9 1.7 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 2.6 1.1

S24 2.1 1.9 1.4 2.0 2.0 1.7 2.4 1.2 2.6 1.3 1.3 1.7 1.4 2.0 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.7 2.7 1.2

S25 1.8 1.7 1.2 1.8 1.7 1.5 2.1 1.0 2.3 1.1 1.1 1.5 1.2 1.7 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.5 2.3 1.0

S26 1.9 1.8 1.3 1.9 1.9 1.6 2.2 1.1 2.4 1.2 1.2 1.6 1.3 1.9 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 2.5 1.1

S27 1.9 1.8 1.3 1.9 1.9 1.6 2.2 1.1 2.4 1.2 1.2 1.5 1.2 1.9 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 2.5 1.1

S28 2.3 2.1 1.6 2.2 2.2 1.9 2.6 1.3 2.9 1.4 1.4 1.8 1.5 2.2 1.9 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 2.9 1.3

S29 2.6 2.4 1.8 2.6 2.5 2.2 3.0 1.5 3.3 1.6 1.7 2.1 1.7 2.5 2.2 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8 2.1 3.4 1.5

S30 1.9 1.7 1.3 1.8 1.8 1.5 2.2 1.1 2.4 1.2 1.2 1.5 1.2 1.8 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 2.4 1.1
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A Figura 19 apresenta o campo de influência setorial de energia, obtido a partir da matriz de 

coeficientes técnicos nacional e do vetor de intensidade de energia elétrica nacional 

apresentado na Tabela 7. 

 

 

 

 
Figura 19 - Campo de influência setorial de energia 

 

Pode-se observar que os setores intensivos em energia Cimento (S10), Siderurgia (S12) e 

Metalurgia de Não-Ferrosos (S13) formam as ligações setoriais de energia mais importantes 

na economia brasileira. Por outro lado, os setores de Mineração (S3), Produtos Têxteis (S5), 

Papel e Celulose (S6) e Cerâmica e Vidro (S11) também apresentam ligações setoriais de 

energia relevantes (em cinza), porém menos importantes. Cabe ressaltar que as principais 

ligações são estabelecidas do lado da oferta, o que ressalta a importância dos setores 

intensivos em energia para o fornecimento de matérias-primas.  

 

A partir da matriz interregional de coeficientes técnicos foi calculado o campo de influência 

espacial sem a introdução do vetor de intensidade de energia elétrica. A Figura 20 apresenta 

os resultados obtidos.   

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30

S1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

S4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

S6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

S7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

S10 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1

S11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

S12 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2

S13 1.8 1.7 1.3 1.8 1.8 1.5 2.1 1.0 2.3 1.1 1.2 1.5 1.2 1.8 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 2.3 1.0

S14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Figura 20 - Campos de influência espacial 

 

Os resultados mostram que a região Centro-Sul apresenta os campos de influência mais 

importantes, com destaque para os estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas 

Gerais (MG) e Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS). Em um segundo grupo, destacam-se os 

campos de influência formados por alguns estados da região Nordeste, como destinos da 

produção, com destaque para o estado da Bahia (BA).      

 

A Figura 21 mostra o campo de influência espacial de energia, ou seja, calculado a partir da 

matriz interregional de coeficientes técnicos e do vetor de intensidade de energia elétrica 

setorial de cada estado. Pode-se observar que os setores que apresentam as ligações espaciais 

de energia elétrica mais importantes, como origem da produção, são os estados do Maranhão 

(MA), Goiás (GO) e Mato Grosso do Sul (MS).  Por outro lado, os estados da região Centro-

Sul apresentam as ligações espaciais de energia elétrica mais importantes como destino da 

produção, com destaque para os estados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Na região 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI SE RN DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS

AC ### 3231 3657 3357 3422 3161 3514 3876 4474 3437 3033 3049 3212 3161 3334 3425 3526 3776 3609 3700 2765 4504 5118 6426 4674 3911 4339

AP 3329 3708 3875 3557 3625 3350 3724 4107 4741 3643 3214 3230 3403 3350 3533 3629 3736 4001 3825 3921 2930 4775 5425 6817 4954 4145 4598

AM 3407 3504 4311 3641 3711 3429 3811 4203 4849 3727 3290 3306 3482 3429 3616 3714 3824 4095 3915 4013 2998 4882 5538 6952 5066 4241 4703

PA 3405 3503 3964 3946 3709 3427 3810 4202 4851 3726 3289 3305 3482 3427 3615 3713 3822 4094 3913 4011 2997 4882 5551 6970 5067 4240 4703

RO 3710 3816 4321 3965 4386 3734 4150 4577 5286 4059 3582 3600 3793 3734 3938 4045 4164 4459 4265 4370 3266 5323 6051 7609 5522 4620 5126

RR 3274 3368 3814 3499 3566 3566 3662 4039 4664 3582 3161 3177 3347 3295 3475 3570 3675 3935 3762 3856 2882 4696 5337 6706 4872 4077 4523

TO 3734 3841 4347 3991 4067 3758 4539 4607 5320 4086 3606 3623 3817 3758 3964 4071 4192 4492 4290 4398 3287 5357 6089 7652 5558 4650 5159

AL 4023 4138 4683 4300 4382 4049 4501 5413 5734 4402 3885 3905 4117 4049 4272 4387 4516 4836 4623 4739 3541 5771 6551 8242 5986 5010 5558

BA 4296 4419 5001 4591 4679 4324 4806 5301 6694 4701 4148 4169 4394 4324 4562 4684 4822 5163 4936 5060 3781 6158 6990 8770 6388 5349 5931

CE 3287 3381 3826 3513 3580 3308 3677 4055 4681 3903 3174 3190 3362 3308 3489 3584 3689 3951 3777 3872 2893 4715 5347 6716 4890 4092 4540

MA 2832 2913 3296 3027 3084 2850 3168 3493 4031 3099 2953 2748 2895 2850 3006 3087 3178 3403 3253 3335 2492 4058 4608 5779 4211 3525 3909

PB 2998 3084 3490 3204 3265 3017 3354 3700 4272 3282 2895 3143 3071 3017 3183 3270 3365 3604 3445 3532 2639 4299 4885 6131 4461 3733 4142

PE 3166 3257 3686 3384 3448 3186 3542 3908 4512 3465 3057 3074 3504 3186 3361 3452 3554 3806 3638 3729 2787 4540 5159 6474 4710 3942 4372

PI 3164 3254 3683 3382 3446 3184 3539 3903 4508 3464 3057 3070 3235 3445 3359 3450 3551 3803 3635 3726 2785 4537 5156 6472 4707 3939 4370

SE 3214 3306 3740 3435 3500 3234 3595 3967 4580 3516 3103 3119 3287 3234 3697 3504 3607 3863 3692 3785 2828 4608 5228 6570 4780 4001 4438

RN 3535 3637 4116 3779 3851 3558 3955 4362 5038 3872 3414 3433 3617 3558 3753 4183 3968 4250 4063 4164 3112 5071 5760 7240 5262 4402 4885

DF 3746 3853 4361 4003 4080 3770 4190 4621 5334 4098 3617 3635 3829 3770 3976 4084 4569 4503 4304 4412 3297 5372 6103 7667 5573 4664 5174

GO 3986 4100 4640 4259 4341 4011 4458 4917 5678 4361 3848 3868 4075 4011 4231 4346 4475 5218 4579 4694 3508 5721 6500 8172 5931 4963 5506

MT 3716 3822 4326 3971 4047 3740 4157 4584 5293 4066 3588 3606 3799 3740 3945 4052 4171 4467 4643 4377 3271 5330 6057 7612 5531 4627 5133

MS 3906 4018 4547 4174 4254 3931 4369 4819 5564 4274 3772 3790 3993 3931 4146 4259 4384 4695 4489 5009 3438 5602 6366 8010 5815 4864 5396

ES 2412 2481 2807 2578 2627 2428 2698 2976 3432 2639 2329 2341 2466 2428 2560 2630 2708 2899 2772 2841 2283 3460 3920 4917 3587 3003 3329

MG 4300 4423 5006 4595 4683 4328 4810 5305 6120 4705 4152 4173 4396 4328 4564 4689 4827 5170 4941 5065 3786 6744 7008 8788 6395 5353 5936

RJ 4062 4179 4727 4341 4424 4088 4544 5011 5778 4444 3923 3942 4153 4088 4311 4429 4560 4882 4668 4785 3575 5823 7206 8292 6041 5058 5608

SP 4668 4802 5436 4989 5084 4698 5222 5759 6644 5107 4508 4530 4772 4698 4955 5090 5240 5611 5364 5499 4110 6692 7600 ### 6944 5812 6443

PR 4587 4719 5338 4903 4997 4617 5132 5659 6526 5019 4430 4451 4689 4617 4869 5002 5149 5514 5272 5404 4038 6573 7467 9379 7489 5715 6334

SC 3934 4047 4579 4205 4285 3959 4401 4853 5604 4304 3799 3818 4022 3959 4176 4289 4416 4729 4521 4634 3462 5641 6411 8050 5861 5340 5437

RS 4224 4345 4917 4514 4601 4251 4725 5211 6012 4621 4079 4099 4318 4251 4484 4606 4741 5077 4853 4975 3718 6052 6879 8624 6285 5261 6381
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Nordeste, o estado da Bahia (BA) também forma ligações espaciais de energia importantes 

como destino da produção.  

 

 

  

Figura 21 - Campos de influência espacial de energia 

 

Destaca-se que nem todos os estados com ligações mais fortes pelo lado da origem da 

produção são grandes produtores de produtos intensivos em energia elétrica. Uma análise 

mais detalhada mostra ainda alguns resultados aparentemente anômalos. Primeiro, as ligações 

formadas pelos estados do Maranhão, Goiás e Mato Grosso do Sul devem se interpretadas 

com cautela, já que estes estados não são os maiores produtores de produtos intensivos em 

energia elétrica. No entanto, apresentam os maiores coeficientes de intensidade de energia 

elétrica na produção dos setores de Siderurgia e Metalurgia de Não-Ferrosos. Por outro lado, 

embora os estados da região Centro-Sul do Brasil (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) sejam o maiores produtores de produtos 

intensivos em energia, eles apresentam ligações espaciais de energia importantes do lado do 

destino da produção.  

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI SE RN DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS

AC ### 291 330 303 309 285 317 350 404 310 274 275 290 285 301 309 318 340 326 334 249 406 462 580 422 353 391

AP 282 314 328 301 307 284 316 348 402 309 272 274 288 284 299 308 317 339 324 332 248 405 460 578 420 351 390

AM 304 313 385 325 331 306 340 375 433 333 294 295 311 306 323 332 341 366 350 358 268 436 495 621 452 379 420

PA 328 337 382 380 357 330 367 405 467 359 317 318 335 330 348 358 368 394 377 386 289 470 535 671 488 408 453

RO 317 326 369 339 375 319 354 391 452 347 306 308 324 319 336 346 356 381 364 373 279 455 517 650 472 395 438

RR 287 295 334 306 312 312 321 354 408 314 277 278 293 288 304 313 322 345 329 338 252 411 467 587 427 357 396

TO 321 330 374 343 349 323 390 396 457 351 310 311 328 323 341 350 360 386 369 378 282 460 523 658 478 400 443

AL 133 137 155 142 145 134 149 179 190 146 129 129 136 134 141 145 149 160 153 157 117 191 217 273 198 166 184

BA 305 314 355 326 332 307 341 376 475 334 295 296 312 307 324 333 342 367 350 359 268 437 496 623 454 380 421

CE 179 184 209 192 195 180 201 221 255 213 173 174 183 180 190 196 201 216 206 211 158 257 292 366 267 223 248

MA 2430 2499 2828 2597 2647 2446 2718 2998 3459 2659 2534 2358 2484 2446 2579 2649 2727 2920 2792 2862 2138 3482 3954 4959 3614 3025 3355

PB 93 96 108 99 101 94 104 115 132 102 90 97 95 94 99 101 104 112 107 110 82 133 151 190 138 116 128

PE 82 85 96 88 90 83 92 102 117 90 80 80 91 83 88 90 93 99 95 97 73 118 134 169 123 103 114

PI 102 105 119 109 111 103 114 126 145 112 98 99 104 111 108 111 114 122 117 120 90 146 166 208 152 127 141

SE 356 367 415 381 388 359 399 440 508 390 344 346 365 359 410 389 400 428 410 420 314 511 580 729 530 444 492

RN 103 106 120 110 112 103 115 127 146 112 99 100 105 103 109 122 115 123 118 121 90 147 167 210 153 128 142

DF 79 81 92 84 86 80 88 97 113 86 76 77 81 80 84 86 96 95 91 93 70 113 129 162 118 98 109

GO 886 911 1031 947 965 891 991 1093 1262 969 855 860 906 891 940 966 995 1160 1018 1043 780 1272 1445 1816 1318 1103 1224

MT 139 143 162 149 152 140 156 172 198 152 134 135 142 140 148 152 156 167 174 164 122 200 227 285 207 173 192

MS 429 441 499 458 467 431 480 529 611 469 414 416 438 431 455 467 481 515 493 550 377 615 699 879 638 534 592

ES 141 145 164 151 154 142 158 174 201 154 136 137 144 142 150 154 158 170 162 166 134 203 229 288 210 176 195

MG 207 213 241 221 226 208 232 255 295 227 200 201 212 208 220 226 232 249 238 244 182 325 337 423 308 258 286

RJ 82 84 95 88 89 83 92 101 117 90 79 80 84 83 87 89 92 99 94 97 72 118 146 167 122 102 113

SP 70 72 81 74 76 70 78 86 99 76 67 67 71 70 74 76 78 84 80 82 61 100 113 155 103 87 96

PR 89 92 104 95 97 90 100 110 127 97 86 86 91 90 95 97 100 107 102 105 78 128 145 182 145 111 123

SC 93 96 109 100 102 94 105 115 133 102 90 91 96 94 99 102 105 112 107 110 82 134 152 191 139 127 129

RS 101 103 117 107 110 101 112 124 143 110 97 98 103 101 107 110 113 121 116 118 88 144 164 205 150 125 152
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Os resultados indicam então que a menor intensidade de energia elétrica na produção de 

produtos intensivos em energia elétrica na região Centro-Sul pode estar reduzindo 

consideravelmente as ligações espaciais de energia elétrica, mesmo considerando a 

importância da região para o resto da economia brasileira. No entanto, também indicam que 

os resultados referentes às ligações mais fortes para os estados citados anteriormente podem 

ser uma consequência direta da magnitude dos coeficientes de intensidade de energia elétrica. 

Esta hipótese deriva do fato de que embora os estados da região Centro-Sul apresentem os 

menores coeficientes de intensidade de energia elétrica, eles têm importantes ligações 

econômicas com o restante do Brasil. Por este motivo, eles poderiam também apresentar as 

ligações espaciais de energia elétrica mais importantes. 

 

Se esta hipótese estiver correta, os setores e estados com os maiores coeficientes de 

intensidade de energia elétrica sempre seriam responsáveis pelas ligações de energia elétrica 

mais importantes. Embora o uso de diferentes coeficientes para o mesmo setor seja a maneira 

correta de proceder, a sensibilidade dos resultados aos coeficientes de intensidade de energia 

elétrica pode estar minimizando o valor da produção de estados importantes. Por este motivo, 

uma análise de sensibilidade qualitativa será conduzida para refinar um pouco mais os 

resultados. 

 

 

4.6.1 Análise de sensibilidade sistemática 

 

Na análise de sensibilidade qualitativa, os coeficientes nacionais de intensidade de energia 

elétrica setorial (ver Tabela 7) foram utilizados para todos os estados brasileiros e o campo de 

influência espacial de energia foi calculado novamente. A Figura 22 mostra os resultados. 

Pode-se observar que os resultados são consideravelmente próximos aos apresentados na 

Figura 21 com relação às ligações formadas do lado do destino da produção. Os estados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro apresentaram as ligações mais importantes. Outras ligações 

importantes foram apresentadas pelos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, na região Centro-Sul, e Bahia, na Região Nordeste. Pelo lado da oferta, 

destacaram-se as ligações formadas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais.  
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Figura 22 - Campo de influência espacial de energia (com coeficientes de intensidade de energia elétrica 

homogêneos entres as regiões)  

 

De um modo geral, pode-se concluir que, dados os pressupostos da abordagem de campo de 

influência de energia, os setores de Cimento, Siderurgia e Metalurgia de Não-Ferrosos 

apresentaram as ligações setoriais de energia elétrica mais importantes. Estes setores podem 

fornecer o principal canal através do qual os choques e/ou políticas no setor de energia 

elétrica afetam a economia brasileira. 

 

Com relação às ligações espaciais de energia elétrica, embora a região Centro-Sul tenha 

apresentado as ligações mais importantes, na análise de sensibilidade, com a utilização de 

coeficientes de intensidade de energia elétrica homogêneos entres as regiões, deve-se ressaltar 

que os resultados apresentados na Figura 21 não podem ser desconsiderados, dado que a 

heterogeneidade espacial da intensidade de energia elétrica constitui-se em um elemento 

importante para avaliar os impactos regionais de choques nos setores de energia elétrica. 

Desse modo, mesmo ponderando as limitações do método utilizado, se for considerada a 

heterogeneidade espacial da intensidade de energia elétrica, não é possível afirmar que as 

regiões que concentram a maior parcela da produção intensiva em energia elétrica sejam as 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI SE RN DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS

AC 86.7 82 93 86 87 81 90 99 114 88 77 78 82 81 85 87 90 96 92 94 71 115 131 164 119 100 111

AP 80 89 93 86 87 81 90 99 114 88 77 78 82 81 85 87 90 96 92 94 71 115 131 164 119 100 111

AM 86 89 109 92 94 87 97 106 123 94 83 84 88 87 92 94 97 104 99 102 76 124 140 176 128 107 119

PA 93 96 109 108 102 94 104 115 133 102 90 90 95 94 99 102 105 112 107 110 82 134 152 191 139 116 129

RO 90 93 105 97 107 91 101 112 129 99 87 88 93 91 96 99 102 109 104 107 80 130 148 186 135 113 125

RR 82 84 95 87 89 89 92 101 117 90 79 79 84 82 87 89 92 98 94 96 72 117 133 168 122 102 113

TO 92 94 107 98 100 92 111 113 130 100 88 89 94 92 97 100 103 110 105 108 81 131 149 188 136 114 127

AL 86 89 101 92 94 87 97 116 123 95 83 84 88 87 92 94 97 104 99 102 76 124 141 177 129 108 119

BA 97 100 113 103 105 97 108 119 151 106 93 94 99 97 103 105 109 116 111 114 85 139 157 197 144 120 134

CE 92 95 107 98 100 93 103 114 131 109 89 89 94 93 98 100 103 111 106 108 81 132 150 188 137 115 127

MA 89 92 104 96 97 90 100 110 127 98 93 87 91 90 95 97 100 107 103 105 79 128 145 182 133 111 123

PB 84 87 98 90 92 85 94 104 120 92 81 88 86 85 89 92 95 101 97 99 74 121 137 172 125 105 116

PE 90 93 105 96 98 91 101 111 128 99 87 87 100 91 96 98 101 108 103 106 79 129 147 184 134 112 124

PI 89 92 104 95 97 90 100 110 127 98 86 87 91 97 95 97 100 107 103 105 79 128 145 183 133 111 123

SE 82 84 95 87 89 82 92 101 117 90 79 79 84 82 94 89 92 98 94 96 72 117 133 167 122 102 113

RN 85 87 99 91 92 85 95 105 121 93 82 82 87 85 90 100 95 102 97 100 75 122 138 174 126 106 117

DF 88 90 102 94 95 88 98 108 125 96 84 85 89 88 93 95 107 105 101 103 77 126 143 179 130 109 121

GO 92 94 107 98 100 92 103 113 131 100 89 89 94 92 97 100 103 120 105 108 81 132 150 188 137 114 127

MT 91 94 106 97 99 92 102 112 130 100 88 88 93 92 97 99 102 109 114 107 80 131 148 186 136 113 126

MS 93 96 108 99 101 94 104 115 132 102 90 90 95 94 99 101 104 112 107 119 82 133 152 191 138 116 128

ES 80 82 93 85 87 80 89 98 113 87 77 77 81 80 84 87 89 96 91 94 75 114 129 162 118 99 110

MG 113 116 131 121 123 114 126 139 161 123 109 109 115 114 120 123 127 136 130 133 99 177 184 231 168 140 156

RJ 94 97 110 101 103 95 106 117 134 103 91 92 97 95 100 103 106 114 109 111 83 135 168 193 140 118 130

SP 108 111 125 115 117 108 120 133 153 118 104 104 110 108 114 117 121 129 124 127 95 154 175 240 160 134 149

PR 94 97 110 101 103 95 106 116 134 103 91 92 96 95 100 103 106 113 108 111 83 135 154 193 154 118 130

SC 94 97 109 101 102 95 105 116 134 103 91 91 96 95 100 103 106 113 108 111 83 135 153 192 140 128 130

RS 96 99 112 103 105 97 108 119 137 105 93 93 98 97 102 105 108 116 111 113 85 138 157 197 143 120 145
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maiores transmissoras dos choques no setor de energia elétrica. Logo, a análise dos possíveis 

ajustamentos em função de alterações nos preços relativos e efeitos de substituição energética, 

não inclusos no modelo de insumo-produto, podem ajudar a solucionar o problema aqui 

apresentado. Nesse sentido, talvez a importância da heterogeneidade espacial da intensidade 

de energia elétrica possa ser mais bem avaliada através de simulações como um modelo EGC, 

já que esta está inclusa implicitamente nos custos de produção setorial.    
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5 IMPACTOS REGIONAIS DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO SETOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os impactos regionais da política tarifária no setor de 

energia elétrica. As simulações foram realizadas de acordo com as tendências de evolução 

espacial das tarifas de energia elétrica apresentadas no Capítulo 1. Para estas simulações foi 

utilizado o fechamento de longo prazo em estática comparativa, conforme descrito na seção 

(3.4.2), no qual a principal característica é a mobilidade de fatores entre as regiões.  

 

 

5.1 Definição dos choques exógenos  

 

Os choques foram introduzidos nos preços básicos de energia elétrica, ou seja, nos os preços 

recebidos pelos “produtores” do produto “distribuição de energia elétrica”.  A equação (5.1) 

apresenta de forma simplificada o sistema de preços básicos no modelo ENERGY-BR. 

 

P
0

jr = γjr + ICjr                 (5.1) 

 

Os preços básicos (P
0

jr), do produto j na região r são formados a partir dos blocos de equações 

de preços do modelo. Estes preços são iguais a um Índice de Custo Unitário (ICjr). Para 

simular impactos de choques exógenos nesses preços foi adicionado um termo exógeno (γjr) 

na equação de preços básicos. Os choques foram introduzidos no produto j=23 (que 

representa a distribuição de energia elétrica) e nas regiões r=1,...,27, ou seja, em todas as 

Unidades da Federação. Estes choques afetarão todas as classes de consumo que compram 

energia elétrica do setor de distribuição. Logo, a energia elétrica adquirida diretamente pelos 

grandes consumidores junto aos setores de geração ou proveniente da autoprodução não será 

impactada diretamente pelo choque exógeno, mas se ajustará indiretamente, devido aos 

pressupostos de ajustamento dos preços relativos no modelo. Isso porque o objetivo é avaliar 

impactos de choques nos preços de energia elétrica fornecida pelo setor de distribuição.  
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5.2 Relações causais referentes ao mecanismo de funcionamento do modelo  

 

Os experimentos básicos referem-se aos choques exógenos que serão inseridos nos preços 

relativos de energia elétrica, entre as Unidades da Federação. A Figura 23 apresenta as 

principais relações causais subjacentes às simulações e determinadas pelos blocos de 

equações do modelo. 

 

Do lado da demanda, os blocos de equações de preços fazem com que um aumento no preço 

básico da energia elétrica seja transferido para os preços (de compra) pagos pelos 

consumidores finais e, consequentemente, para os preços dos bens compostos e índices de 

preços. Isso tem implicações diretas nos custos de produção e gastos finais. Haverá uma 

redução na renda real regional das firmas, investidores e famílias. Como resultado, surge um 

conjunto de impactos negativos nas economias regionais derivados do comportamento 

otimizador dos agentes econômicos: as firmas terão que produzir com custos mais elevados 

tornando-se menos competitivas; os investidores terão uma previsão de retornos potenciais 

menores, pois o aumento nos índices de preços terá implicações negativas sobre os 

investimentos e custo de capital; e, as famílias reduzem a renda real prevendo uma potencial 

redução no consumo. A renda real menor provoca um desaquecimento da demanda interna e a 

redução na competitividade também desaquece a demanda externa por produtos nacionais. 

Desse modo, há uma redução no nível de atividade produtiva que reduz a demanda por fatores 

primários. Isso pode levar a uma pressão pela redução dos preços desses fatores e a 

consequente expectativa de redução nos preços dos bens domésticos. 

 

Um aumento no preço básico da energia elétrica faz com que ocorra uma redução na demanda 

por serviços de fornecimento de energia elétrica. Isso faz com que a produção desses serviços 

seja reduzida, dada a possibilidade de uma menor demanda a ser atendida. A redução na 

atividade setorial faz com que capital e trabalho sejam liberados nesses setores, formando um 

excedente no mercado de fatores primários que pressiona pela redução nos respectivos preços. 

Dada a possibilidade de substituição energética, o efeito contrário ocorrerá com os setores que 

concorrem com energia elétrica, ou seja, derivados de petróleo e gás natural. Finalmente, o 

efeito líquido dependerá da intensidade relativa dos aumentos e reduções nos preços dos 

produtos, tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda. Cabe ressaltar ainda que as 
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mudanças relativas nos custos dos fatores terão efeitos de segunda ordem sobre os preços 

básicos da economia, inclusive energia elétrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Principais relações causais subjacentes aos resultados da simulação básica 

 

Uma das principais vantagens da utilização de um modelo IEGC é a possibilidade de captar 

efeitos espaciais diferenciados. No longo prazo, o mecanismo de ajustamento relevante é o 

efeito “relocalização” (HADDAD, 2004). O fechamento de longo prazo considera que capital 

e trabalho são móveis entre setores e regiões. Desse modo, podem ocorrer novas decisões de 

investimento capazes de definir a relocalização marginal das atividades, ou seja, alteração na 
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distribuição espacial do estoque de capital total da economia e da dinâmica populacional. O 

principal mecanismo para que ocorra o ajuste é a alteração nas taxas de retorno regionais, 

dada uma taxa de retorno nacional fixa. 

 

Nesse sentido, o aumento no índice de preços de investimento faz com que ocorra um 

aumento nos preços básicos para a criação de capital, que leva a uma redução relativa nas 

taxas de retorno do capital interestaduais. No longo prazo ocorrerá migração intersetorial e 

interregional de fatores na busca por maiores taxas relativas de retorno. Uma hipótese 

subjacente a análise é que poderá ocorrer migração de capital para setores e regiões em que a 

energia elétrica representa menor participação nos custos produção e investimento, ou seja, 

para setores e regiões menos intensivas em energia. 

 

 

5.3 Estratégia de simulação  

 

Neste trabalho, serão realizadas três simulações. O objetivo é avaliar os impactos regionais da 

evolução do quadro tarifário de energia elétrica considerando a dinâmica diferenciada da 

evolução espacial das tarifas entres as Unidades da Federação no período de 1995 a 2008. A 

Figura 24 apresenta os três ambientes de evolução tarifária a serem simulados.
31

 Logo, cada 

simulação considera diferentes ambientes de evolução relativa das tarifas, de forma a captar 

os impactos dos desvios tarifários que se formaram ou estão se formando entre as Unidades da 

Federação.  

 
Figura 24 - Representação esquemática das simulações considerando a evolução espacial das tarifas de 

energia elétrica no Brasil, 1995-2008 

                                                           
31

 Ver Capítulo 2.  
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A Tabela 8, por sua vez, apresenta a estruturação dos choques a serem introduzidos no 

modelo. A Simulação 1 considera um choque uniforme para todas as regiões. Nas Simulações 

2 e 3, a primeira coluna representa a variação percentual real na tarifa de energia elétrica no 

período de interesse, enquanto a segunda coluna apresenta a normalização desses aumentos 

com relação à variação na tarifa média nacional. Esse índice normalizado será introduzido 

como choque, já que o objetivo principal é captar os impactos do aumento relativos nos 

preços de energia elétrica entre as Unidades da Federação.   

 

Tabela 8 - Choques (%) no preço de energia elétrica 

Unidade da 

Federação 

Simulação 1  Simulação 2   Simulação 3  

Choque Uniforme 

de 1,0% 

 Período  

 (1995-2004) 

Choque 

Normalizado 

 Período  

(2004-2008) 

Choque 

Normalizado 

Acre 1,0  229,34 0.84  26,96 1.16 

Amapá 1,0  234,14 0.85  2,51 0.11 

Amazonas 1,0  186,57 0.68  48,96 2.11 

Pará 1,0  229,32 0.84  9,56 0.41 

Rondônia 1,0  139,94 0.51  30,94 1.33 

Roraima 1,0  162,57 0.59  39,79 1.72 

Tocantins 1,0  233,06 0.85  50,32 2.17 

Alagoas 1,0  208,62 0.76  53,86 2.32 

Bahia 1,0  263,53 0.96  23,14 1.00 

Ceará 1,0  232,86 0.85  25,65 1.11 

Maranhão 1,0  245,07 0.89  46,05 1.99 

Paraíba 1,0  233,03 0.85  39,01 1.68 

Pernambuco 1,0  219,71 0.80  44,27 1.91 

Piauí 1,0  218,48 0.80  59,31 2.56 

Sergipe 1,0  252,98 0.92  20,20 0.87 

Rio G. do Norte 1,0  222,52 0.81  22,77 0.98 

Distrito Federal 1,0  252,00 0.92  -2,70 -0.12 

Goiás 1,0  244,12 0.89  14,44 0.62 

Mato Grosso 1,0  297,95 1.09  11,19 0.48 

Mato G. do Sul 1,0  287,03 1.05  31,07 1.34 

Espírito Santo 1,0  280,86 1.03  37,30 1.61 

Minas Gerais 1,0  330,15 1.21  55,45 2.39 

Rio de Janeiro 1,0  302,41 1.10  25,41 1.10 

São Paulo  1,0  285,04 1.04  12,51 0.54 

Paraná 1,0  209,65 0.77  18,14 0.78 

Santa Catarina 1,0  270,40 0.99  23,96 1.03 

Rio G. do Sul 1,0  225,55 0.82  15,59 0.67 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados da ANEEL, 2009.  

 

A primeira simulação refere-se a uma simulação para análise do ajuste do modelo. Será 

introduzido um choque uniforme de 1,0% no preço de energia elétrica para todas as 27 

Unidades da Federação. Além dos resultados macroeconômicos e setoriais, poderá ser 

analisado o padrão de dispersão dos impactos no espaço econômico brasileiro. Considerando 

que o modelo foi calibrado para o ano base de 2004, a simulação caracteriza-se por um 
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ambiente em que se verificou a maior aproximação relativa das tarifas entres as Unidades da 

Federação, conforme apresentado no Capítulo 2, o que implica num ambiente tarifário 

próximo do “ideal”. 

 

Cabe ressaltar ainda que um choque uniforme 1.0% nos preços de energia elétrica faz com 

que a variação no preço não esteja endogeneizando alterações relativas nas tarifas em função 

do tamanho do mercado e outros fatores como transferência de ganhos de produtividade aos 

consumidores finais. Neste caso, o tamanho do mercado será captado pelos fluxos 

intersetoriais e interregionais do modelo. Desse modo, a simulação fornecerá impactos de 

longo prazo, considerando o efeito do tamanho do mercado e dos custos relativos de energia 

elétrica na composição dos custos setoriais e regionais de produção. 

 

A segunda simulação refere-se à introdução de choques exógenos “reversos” nas tarifas de 

cada Unidade da Federação. O objetivo é analisar quais foram os impactos regionais dos 

aumentos relativos das tarifas estaduais no período de 1995-2004. Neste período, a política 

tarifária resultou na convergência regional das tarifas. De acordo com a Tabela 8, os maiores 

aumentos tarifários foram verificados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Mais uma vez, os 

efeitos do tamanho do mercado não são endogeneizados nos choques, pois se trata de um 

período de reorganização industrial do setor elétrico. Em muitos casos, os aumentos nas 

tarifas seguiam uma tendência de recuperação da taxa de retorno setorial. Por outro lado, a 

transferência de ganhos de produtividade aos consumidores finais não se verificou na prática 

neste período, mesmo considerando o primeiro processo de revisão tarifária.    

 

Quanto à terceira simulação, serão introduzidos choques exógenos no preço básico de energia 

elétrica, a fim de analisar os impactos regionais dos aumentos relativos das tarifas estaduais 

no período 2004-2008. Nesse período, ocorreu uma retomada da dispersão tarifária entre as 

regiões. Por outro lado, os consumidores de algumas regiões foram mais beneficiados na 

redefinição do Fator X, no segundo ciclo de revisão tarifária. Logo, os choques apresentados 

da Simulação 3 já endogenizam a transferência de ganhos de produtividade aos consumidores, 

e consequentemente, o efeito da densidade do mercado sobre os ganhos de produtividade para 

alguns estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.  
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5.4 Resultados das simulações  

 

A seguir, serão discutidos os resul tados macroeconômicos, setoriais e regionais 

das simulações. 

 

 

5.4.1 Resultados macroeconômicos 

 

A Tabela 9 apresenta os impactos macroeconômicos dos três choques no preço básico da 

energia elétrica. Os resultados da Simulação 1 mostram que, considerando as relações de 

causalidades apresentadas na Figura 23, um aumento de 1,0% no preços da energia elétrica, 

uniforme para todas as Unidades da Federação, faz com que todos os índices de preços 

referentes aos agregados macroeconômicos aumentem. Isso leva a uma redução na renda real 

e expectativas de retorno na economia e, como conseqüência, uma redução generalizada na 

demanda agregada e o declínio na atividade econômica. Desse modo, a renda dos fatores 

primários sofre uma redução devido à menor demanda por estes fatores. Pode-se observar que 

a elevação nos preços da energia elétrica também reduz a competitividade das exportações, 

fazendo com esta seja reduzida, mesmo considerando a redução na demanda interna. Por 

outro lado, o fator de produção terra, (que é imóvel) foi o único que teve aumento na sua 

remuneração. Isso se deve ao deslocamento do nível de atividade para o setor agropecuário, 

que tem baixa intensidade de energia elétrica e apresentou variação positiva nas taxas de 

retorno (Ver Apêndice 2).  

 

Como resultado geral da Simulação 1, cabe destacar a redução de -0,0140% no PIB Real e 

uma Variação Equivalente negativa de R$ 494,41 milhões de 2004. Isso significa que, no 

nível macroeconômico, uma elevação no preço da energia elétrica tem impactos negativos de 

longo prazo sobre a renda e nível de bem estar.   
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Tabela 9 - Resultados agregados de longo prazo da variação nos preços de energia elétrica (variação %) 

Variáveis 
Simulação 1 

(1,0% Uniforme) 

Simulação 2 

(1995-2004) 

Simulação 3 

(2004-2008) 

Preços    

Índice de preços de investimento 0,0014 -0,0068 -0,0153 

Índice de preços do consumidor 0,0318 0,0255 0,0124 

Índice de preços da demanda dos gov. regionais 0,0392 0,0352 0,0836 

Índice de preços da demanda do gov. federal 0,0089 0,0018 0,0178 

Índice de preços das exportações 0,0087 0,0026 -0,0165 

Índice de preços das importações 0,0018 -0,0010 -0,0328 

Índice de preços do PIB 0,0272 0,0195 0,0201 

    

Fatores primários    

Remuneração agregada do capital -0,0265 -0,0277 -0,0509 

Remuneração agregada do trabalho -0,0287 -0,0286 -0,0379 

Remuneração agregada da terra 0,0448 0,0168 0,0338 

Estoque de capital agregado   -0,0280 -0,0196 -0,0395 

    

Demanda agregada    

Consumo real agregado das famílias -0,0089 -0,0018 -0,0178 

Investimento real agregado  -0,0265 -0,0186 -0,0350 

Demanda real agregada dos gov regionais  -0,0392 -0,0352 -0,0835 

Demanda real agregada do gov. federal  -0,0089 -0,0018 -0,0178 

Volume de exportações  -0,0016  0,0035 -0,0046 

    

Outros indicadores agregados    

PIB real -0,0140 -0,0066 -0,0257 

Variação equivalente – total (em R$ milhões) -494,41 -230,94 -801,60 

 

Os resultados da Simulação 2 mostram os impactos dos aumentos relativos no preço da 

energia elétrica entre as Unidades da Federação no período 1995-2004, quando houve a 

reestruturação do setor elétrico brasileiro e os estados das regiões Centro-Oeste e Centro-Sul 

tiveram aumentos tarifários reais superiores à média nacional. Com exceção do índice de 

preços de investimento e das importações, os impactos foram positivos sobre os demais 

índices de preços, inclusive sobre o índice de preços do PIB. Devido à redução na atividade 

econômica interna e pelo fato dos aumentos relativos nos preços de energia elétrica nesse 

período terem causado menores impactos sobre a competitividade das exportações, este foi o 

único segmento da demanda final que apresentou aumento. Os demais segmentos de demanda 

final tiveram ajustamento negativo, levando a uma redução no nível de atividade e a 

conseqüente redução na demanda e remuneração dos fatores capital e trabalho.  

 

O resultado final foi uma redução real no PIB de -0.0066% e uma Variação Equivalente 

negativa de R$ 230,94 milhões. Logo, os aumentos de preços resultaram na redução da renda 

agregada e nos níveis de bem estar. Comparando com os resultados da Simulação 1, os 

impactos negativos de longo prazo foram consideravelmente menores, já que os maiores 
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aumentos nos preços de energia elétrica foram verificados em regiões que apresentavam 

menor intensidade de energia elétrica e maiores possibilidades de substituição energética, o 

que pode ter amenizado os impactos. 

 

Quanto aos resultados da Simulação 3, estes mostram os impactos dos aumentos relativos no 

preço da energia elétrica no período 2004-2008, período em que houve transferência de 

ganhos de produtividade aos consumidores finais, sendo que estados das regiões Norte e 

Nordeste tiveram maiores aumentos tarifários em relação à média nacional. É possível 

observar na Tabela 9 que os índices de preços de investimento, exportações e importações 

apresentaram variação negativa na Simulação3. No entanto, as magnitudes dessas variações 

foram consideravelmente inferiores às magnitudes variações positivas nos índices de preços 

dos demais agregados macroeconômicos. Desse modo, o índice de preços de PIB aumentou. 

A redução na demanda agregada e consequentemente na remuneração dos fatores capital e 

trabalho foi muito mais forte do que nas Simulações 1 e 2. 

 

Como resultado geral, ocorreu uma redução no PIB Real de -0.0257% e variação equivalente 

negativa de R$ 801,60. Em ambos os casos, muito mais intensa que nas simulações 1 e 2. Os 

resultados da simulação 3 mostram que mesmo considerando a transferência dos ganhos de 

produtividade para os consumidores finais das regiões mais desenvolvidas, a política tarifária 

ainda não está resultando em ganhos de renda e elevação dos níveis de bem estar para 

economia como um todo. A maior elevação nos preços de energia elétrica em regiões com 

menores possibilidades de substituição energética e alta intensidade de energia elétrica é o 

fator que pode ter influenciado os resultados.  

 

 

5.4.2 Resultados setoriais 

 

Os resultados das três simulações, sobre o nível de atividade setorial, são apresentados na 

Tabela 10 e Figura 25. Na Figura 25, para facilitar as comparações, os resultados são 

apresentados utilizando a mesma escala (no eixo vertical). Os impactos da elevação no preço 

da energia elétrica sobre a atividade setorial apresentaram um padrão geral. Como esperado, 

os setores que formam a indústria de energia elétrica (S16-S23) foram os mais afetados 



110 

 

negativamente, em todas as simulações, sendo que os mais afetados foram sempre os setores 

de Geração de Energia Elétrica à Carvão (S18), Geração de Energia Elétrica à Óleo Diesel 

(S19) e o setor de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (S23). Esse resultado é uma 

consequeência direta da redução na demanda por energia elétrica.  

 

O setor Agropecuário (S1) apresentou aumento no nível de atividade em todas as simulações. 

A menor participação da energia elétrica nos custos de produção faz com que a taxa de 

retorno seja maior neste setor relativamente aos demais (Apêndice 2). O mesmo ocorre com o 

setor de Alimentos e Bebidas (S4) que só não apresentou aumento na Simulação 3. 

 

Dados os pressupostos de substituição energética do modelo apresentados no Capítulo 3, as 

equações do modelo permitem que, no longo prazo, existe a possibilidade de substituição de 

energia elétrica por gás natural e/ou produtos derivados de petróleo. Nesse sentido, a elevação 

no preço da energia elétrica fez com que setor de Fornecimento de Gás Natural (S24) tenha 

apresentado uma elevação no nível de atividade em todas as simulações. Da mesma forma, o 

setor de Refino de Petróleo (S7) que também compete com energia elétrica, apresentou 

variação próxima de zero na Simulação 1, positiva na Simulação 2 e negativa na Simulação 3 

quando os aumentos nos preços de energia elétrica foram menores nas regiões com maiores 

possibilidades de substituição energética.  

 

Quanto aos setores intensivos em energia, os resultados foram os esperados. O setor de 

Cimento (S10) apresentou a maior redução no nível de atividade nas três simulações, seguido 

pelos setores de Cerâmica e Vidro (11) e Metalurgia (12). O setor de Metalurgia de Não-

Ferrosos (S13), com forte participação da produção de alumínio, não teve forte redução no 

nível de atividade, quando comparado aos demais setores intensivos em energia. Cabe 

ressaltar que, embora este setor seja altamente intensivo em energia elétrica, em 2004 mais de 

50,0% os custos com energia elétrica deste setor eram provenientes da compra de energia 

elétrica direta da geração (ou da autogeração), o que explica a menor exposição às variações 

no preço da energia elétrica do segmento de distribuição. Deve-se destacar ainda a 

considerável redução na atividade do setor de Construção Civil (S26), resultante do impacto 

direto no preço de energia elétrica e indiretos da redução nos investimentos e elevação nos 

custos do setor de Cimento e Cerâmica e Vidro. 
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Tabela 10 - Resultados setoriais de longo prazo da variação no preço da energia elétrica, Nível de 

Atividade (variação %) 

Ordem Setores 

Simulação 1 

(1,0% Uniforme) 

Simulação 2 

(1995-2004) 

Simulação 3 

(2004-2008) 

S1 Agropecuário 0,0282 0,0207 0,0833 

S2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0286 -0,0310 -0,0698 

S3 Mineração – Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0050 -0,0120 -0,0067 

S4 Alimentos e Bebidas 0,0005 0,0035 -0,0007 

S5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0253 -0,0160 -0,0161 

S6 Papel e Celulose -0,0088 0,0028 -0,0210 

S7 Refino de Petróleo -0,0002 0,0060 -0,0233 

S8 Produção de Álcool -0,0070 0,0038 -0,0120 

S9 Química, Borracha e Plástico -0,0208 -0,0077 -0,0309 

S10 Cimento -0,0293 -0,0239 -0,0422 

S11 Cerâmica e Vidro -0,0273 -0,0161 -0,0335 

S12 Siderurgia -0,0260 -0,0168 -0,0225 

S13 Metalurgia Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0145 -0,0097 -0,0534 

S14 Prod. de Metal- Máq., Ind. Autom. e  Mat.Transp. -0,0212 -0,0046 -0,0438 

S15 Outras Indústrias -0,0119 0,0017 -0,0441 

S16 Energia Elétrica – Hidrelétrica -0,1151 -0,1102 -0,1164 

S17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0947 -0,0862 -0,1095 

S18 Energia Elétrica – Carvão -0,1680 -0,1581 -0,1832 

S19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1479 -0,1438 -0,1771 

S20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1198 -0,1142 -0,1329 

S21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0887 -0,0802 -0,0840 

S22 Energia Elétrica - Outras Fontes  -0,0713 -0,0689 -0,0734 

S23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1356 -0,1291 -0,1390 

S24 Gás encanado 0,0173 0,0259 0,0137 

S25 Água e esgoto -0,0112 -0,0032 -0,0174 

S26 Construção -0,0221 -0,0137 -0,0322 

S27 Comércio -0,0066 -0,0035 -0,0208 

S28 Transporte -0,0091 -0,0007 -0,0326 

S29 Serviços -0,0102 -0,0004 -0,0266 

S30 Administração Pública -0,0174 -0,0113 -0,0366 

 

Total -0,0132  0,0062 -0,0243 
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Simulação 1 (1,0% uniforme) 

 
 

Simulação 2 (1995-2004) 

 
 

Simulação 3 (2004-2008) 

 
 

Figura 25 - Resultados setorias de longo prazo da variação no preço da energia elétrica, nível de atividade 

(variação %) 

 

Comparando as três simulações, pode-se verificar que na Simulação 2, os maiores aumentos 

relativos nos preços de energia elétrica em regiões com maiores possibilidades de substituição 

energética, resultaram em maior variação positiva nos setor de Fornecimento de Gás Natural e  

melhor desempenho do setor de Refino de Petróleo. Da mesma forma, setores não intensivos 
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em energia, tais como o Agropecuário e Alimentos e Bebidas também apresentaram melhor 

desempenho em todas as simulações apresentadas.  

 

 

5.4.3  Resultados regionais  

 

A Tabela 11 e a Figura 26 apresentam os impactos da variação no preço da energia elétrica 

sobre o PIB Real das Unidades da Federação. Na Figura 26, as cores frias refletem os 

impactos negativos sobre o PIB. Na Simulação 1, verifica-se que as regiões Nordeste e 

Centro-Oeste foram as mais afetadas. No entanto, o resultado negativo da região Centro-Oeste 

ficou fortemente influenciado pela maior variação negativa do Distrito Federal entre todas as 

Unidades da Federação, enquanto que na região Nordeste, somente Sergipe não apresentou 

variação negativa. Por outro lado, as regiões Norte e Sul apresentaram variação positiva. 

Embora as regiões Sudeste e Sul (Centro-Sul) concentrem grande parte das atividades 

intensivas em energia elétrica, estas apresentaram bom desempenho. Unidades da Federação 

com forte atividade agropecuária também foram beneficiados pelo aumento no preço da 

energia elétrica, como por exemplo, Tocantins, Mato Grosso e Paraná.  A fraca atividade 

industrial na região Norte pode explicar o fato de esta ter sido beneficiada pelo aumento no 

preço da energia elétrica. 

 

Na Simulação 2, embora os aumentos no preço da energia elétrica tenham sido maiores nos 

estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a região Nordeste apresentou a maior 

redução no PIB. A maior intensidade de energia elétrica na região Nordeste e a maior 

possibilidade de substituição energética nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul podem ser a 

causa desse resultado. Na região Norte, a considerável variação positiva no PIB do estado do 

Amazonas deve-se ao fato de que este teve um dos menores reajustes da tarifa de energia 

elétrica no período (Tabela 8).   
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Tabela 11 – Impactos de longo prazo da variação no preço da energia elétrica, PIB Real  (variação %) 

Ordem Estados 

Simulação 1 

(1,0% Uniforme) 

Simulação 2 

(1995-2004) 

Simulação 3 

(2004-2008) 

1 Acre 0,0431 0,0645 0,0719 

2 Amapá -0,0108 0,0009 0,0511 

3 Amazonas 0,0885 0,3191 -0,8484 

4 Pará 0,0943 0,0175 -0,0922 

5 Rondônia 0,0168 -0,2101 0,1770 

6 Roraima 0,0151 0,0961 -0,0600 

7 Tocantins 0,0833 -0,0300 0,7467 

8 Alagoas -0,0241 -0,0330 0,0454 

9 Bahia -0,0211 -0,0247 0,0073 

10 Ceará -0,0494 -0,0488 -0,0661 

11 Maranhão -0,0540 -0,0495 -0,0298 

12 Paraíba -0,0421 -0,0376 -0,0460 

13 Pernambuco -0,0312 -0,0366 0,0132 

14 Piauí -0,0295 -0,0250 -0,0173 

15 Sergipe 0,0062 -0,0193 -0,1826 

16 Rio Grande do Norte -0,0669 -0,0672 -0,0970 

17 Distrito Federal -0,1132 -0,0959 -0,2077 

18 Goiás 0,0057 0,0014 -0,0212 

19 Mato Grosso 0,0182 0,0281 0,0041 

20 Mato Grosso do Sul -0,0092 0,0000 -0,0055 

21 Espírito Santo -0,0077 0,0011 0,0566 

22 Minas Gerais 0,0008 0,0174 0,1283 

23 Rio de Janeiro -0,0329 -0,0515 -0,0730 

24 São Paulo -0,0187 0,0100 -0,0379 

25 Paraná 0,0191 -0,0114 0,0325 

26 Santa Catarina -0,0011 0,0102 0,0042 

27 Rio Grande do Sul -0,0167 -0,0165 -0,0263 

1 Norte 0,0724 0,0721 -0,1978 

2 Nordeste -0,0333 -0,0360 -0,0228 

3 Centro-Oeste -0,0377 -0,0290 -0,0880 

4 Sudeste -0,0170 -0,0014 -0,0108 

5 Sul  0,0011 -0,0082  0,0034 

 

Brasil -0,0140 -0,0066 -0,0257 
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Figura 26 - Impactos de longo prazo da variação no preço da energia elétrica, PIB Real 

 (variação %) 

 

Quanto à Simulação 3, conforme pode ser observado na Figura 26, os resultados negativos 

ficaram distribuídos entre todas as regiões, sendo que a magnitude desses impactos negativos 

 

Simulação 1 (1,0% uniforme)  

 
 

Simulação 2 (1995-2004) 

 
 

Simulação 3 (2004-2008) 
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foi maior em relação às simulações anteriores. Esta pode ser uma possível conseqüência do 

efeito de maiores aumentos tarifários em regiões com maior intensidade de energia elétrica e 

menores possibilidades de substituição energética. Somente a região Sul apresentou variação 

positiva no PIB. Por outro lado, a maior magnitude dos impactos negativos em vários estados 

parece ter rebatimentos negativos sobre a atividade econômica do estado de São Paulo que 

apresentou forte retração no PIB. Desse modo, maiores aumentos tarifários em regiões com 

fracas possibilidades de substituição energética e maior intensidade de energia elétrica parece 

gerar impactos negativos mais fortes na economia, via fluxos de comércio.     

   

 

5.5 Análise de sensibilidade sistemática 

 

Existem pelo menos três conjuntos de parâmetros-chave nas simulações: elasticidades de 

comércio regional e internacional; elasticidades de substituição entre as fontes do composto 

de energia; e elasticidade de substituição entre as fontes de energia elétrica. Foi realizada uma 

análise de sensibilidade sistemática para avaliar a robustez dos resultados em relação a cada 

um desses conjuntos de parâmetros.  

 

Nos testes de sensibilidade foi estabelecido um intervalo de 20% para os valores dos 

parâmetros, com distribuição triangular e simétrica nos três níveis de substituição. Os 

intervalos de confiança reportados foram obtidos a partir dos resultados de média e desvio-

padrão produzidos na análise de sensibilidade sistemática. Foram construídos intervalos de 

confiança de 90% utilizando a desigualdade de Chebychev (com limites de 3,16 desvios-

padrão a partir da média). O objetivo foi avaliar se determinados resultados para as variáveis 

selecionadas são mais (ou menos) sensíveis aos parâmetros utilizados. 

 

 

5.5.1 Elasticidades de comércio regional e internacional 

 

As elasticidades de comércio regional e internacional são empregadas para três grupos de 

usuários (produtores, investidores e famílias), na substituição entre os bens das 27 regiões 

domésticas. A variação no preço de energia elétrica tem efeitos sobre os preços relativos do 

comércio regional e internacional. Desse modo, o grau de substituição empregado no modelo, 
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a partir das elasticidades de Armington, determina, em parte, os impactos regionais de 

choques nos preços da energia elétrica. As Tabelas 12-17 apresentam os resultados da análise 

de sensibilidade para o Nível de Atividade setorial e PIB Real das Unidades da Federação, 

referentes às Simulações 1,2 e 3. 

 

Os resultados setoriais são apresentados nas Tabelas 12, 13 e 14. Estes resultados foram 

relativamente robustos em relação aos parâmetros de substituição. Na Simulação 1, ocorreram 

alterações de sinal na variação do Nível de Atividade apenas dos setores de Mineração e 

Alimentos e Bebidas. Na Simulação 2, as alterações ocorreram nos setores de Refino de 

Petróleo, Produtos de Metal, Outras Indústrias, Transporte e Serviços. Já na Simulação 3, 

apenas no setor de Alimentos e Bebidas. Apesar da relativa robustez dos resultados, a análise 

de sensibilidade sugere a necessidade de se revisar as elasticidades a serem utilizadas para os 

setores acima citados, em estudos futuros.  

 

As Tabelas 15, 16 e 17 apresentam os resultados regionais. De um modo geral estes também 

se apresentam relativamente robustos. No entanto, alguns resultados devem ser considerados 

com cautela. Na Simulação 1, ocorreu a inversão no sinal da variação no PIB real dos estados 

do Tocantins, Sergipe e Espírito Santo. Na Simulação 2, nos estados do Amapá e Pará. 

Quanto à Simulação 3, apenas no Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, os resultados também 

sugerem uma revisão das elasticidades, em estudos futuros.  
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Tabela 12 – Simulação 1: análise de sensibilidade em relação às elasticidade de substituição regional e 

internacional, nível de atividade (em variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0256 0,0344 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0508 -0,0448 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0208 0,0141 

4 Alimentos e Bebidas -0,0002 0,0034 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0299 -0,0180 

6 Papel e Celulose -0,0132 -0,0015 

7 Refino de Petróleo -0,0233 -0,0148 

8 Produção de Álcool -0,0167 -0,0013 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0292 -0,0123 

10 Cimento -0,0309 -0,0283 

11 Cerâmica e Vidro -0,0321 -0,0210 

12 Siderurgia -0,0308 -0,0236 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0239 -0,0066 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0310 -0,0127 

15 Outras Indústrias -0,0172 -0,0043 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,0902 -0,0860 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0607 -0,0544 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1029 -0,0953 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,0865 -0,0802 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,0781 -0,0693 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0611 -0,0498 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0503 -0,0460 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1062 -0,0974 

24 Fornecimento de Gás encanado -0,0194 -0,0121 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0165 -0,0061 

26 Construção -0,0261 -0,0171 

27 Comércio -0,0103 -0,0050 

28 Transporte -0,0144 -0,0056 

29 Serviços -0,0150 -0,0037 

30 Administração Pública -0,0210 -0,0131 

 

Brasil -0.0178 -0.0081 
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Tabela 13 – Simulação 2: análise de sensibilidade em relação à elasticidade de substituição regional e 

internacional, nível de atividade (em variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0199 0,0222 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0432 -0,0315 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0158 -0,0086 

4 Alimentos e Bebidas 0,0029 0,0051 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0159 -0,0145 

6 Papel e Celulose 0,0012 0,0064 

7 Refino de Petróleo -0,0048 0,0028 

8 Produção de Álcool 0,0014 0,0057 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0105 -0,0037 

10 Cimento -0,0264 -0,0214 

11 Cerâmica e Vidro -0,0181 -0,0126 

12 Siderurgia -0,0200 -0,0142 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0114 -0,0094 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0088 0,0003 

15 Outras Indústrias -0,0012 0,0066 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,1000 -0,0966 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0824 -0,0754 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1462 -0,1385 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1374 -0,1263 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1073 -0,1010 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0725 -0,0693 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0649 -0,0611 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1170 -0,1127 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0168 0,0202 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0045 -0,0013 

26 Construção -0,0163 -0,0101 

27 Comércio -0,0060 -0,0020 

28 Transporte -0,0040 0,0026 

29 Serviços -0,0020 0,0024 

30 Administração Pública -0,0128 -0,0091 

 

Brasil -0,0077 -0,0034 
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Tabela 14 – Simulação 3: análise de sensibilidade em relação à elasticidade de substituição regional e 

internacional, nível de atividade (em variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0805 0,0884 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0855 -0,0632 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0121 -0,0017 

4 Alimentos e Bebidas -0,0016 0,0013 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0176 -0,0133 

6 Papel e Celulose -0,0236 -0,0167 

7 Refino de Petróleo -0,0364 -0,0228 

8 Produção de Álcool -0,0149 -0,0098 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0348 -0,0263 

10 Cimento -0,0466 -0,0377 

11 Cerâmica e Vidro -0,0367 -0,0288 

12 Siderurgia -0,0277 -0,0174 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0573 -0,0512 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0500 -0,0366 

15 Outras Indústrias -0,0490 -0,0371 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,1087 -0,1031 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,1095 -0,0974 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1769 -0,1634 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1777 -0,1584 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1292 -0,1184 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0775 -0,0749 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0716 -0,0649 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1303 -0,1240 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0054 0,0102 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0195 -0,0152 

26 Construção -0,0367 -0,0265 

27 Comércio -0,0243 -0,0185 

28 Transporte -0,0384 -0,0268 

29 Serviços -0,0293 -0,0232 

30 Administração Pública -0,0397 -0,0339 

 

Brasil -0,0271 -0,0205 
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Tabela 15 - Simulação 1: Análise de sensibilidade em relação às elasticidade de substituição regional e 

internacional, PIB real (variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0280 0,0539 

2 Amapá -0,0124 -0,0071 

3 Amazonas 0,0110 0,0944 

4 Pará 0,0589 0,1434 

5 Rondônia 0,0034 0,0520 

6 Roraima 0,0003 0,0164 

7 Tocantins -0,0159 0,2454 

8 Alagoas -0,0284 -0,0215 

9 Bahia -0,0225 -0,0189 

10 Ceará -0,0585 -0,0450 

11 Maranhão -0,0588 -0,0465 

12 Paraíba -0,0477 -0,0352 

13 Pernambuco -0,0342 -0,0277 

14 Piauí -0,0312 -0,0265 

15 Sergipe -0,0057 0,0172 

16 Rio Grande do Norte -0,0817 -0,0591 

17 Distrito Federal -0,1180 -0,1045 

18 Goiás 0,0043 0,0071 

19 Mato Grosso 0,0212 0,0221 

20 Mato Grosso do Sul -0,0070 -0,0040 

21 Espírito Santo -0,0036 0,0002 

22 Minas Gerais 0,0020 0,0033 

23 Rio de Janeiro -0,0504 -0,0430 

24 São Paulo -0,0197 -0,0066 

25 Paraná 0,0199 0,0235 

26 Santa Catarina 0,0033 0,0068 

27 Rio Grande do Sul -0,0150 -0,0117 

 

Brasil -0,0189 -0,0087 
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Tabela 16 - Simulação 02: Análise de sensibilidade em relação à elasticidade de substituição regional e 

internacional, PIB real (variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0336 0,0903 

2 Amapá -0,0058 0,0089 

3 Amazonas 0,2148 0,4173 

4 Pará -0,0095 0,0436 

5 Rondônia -0,2641 -0,1616 

6 Roraima 0,0567 0,1262 

7 Tocantins -0,0561 0,0009 

8 Alagoas -0,0349 -0,0303 

9 Bahia -0,0271 -0,0230 

10 Ceará -0,0496 -0,0471 

11 Maranhão -0,0503 -0,0473 

12 Paraíba -0,0403 -0,0331 

13 Pernambuco -0,0376 -0,0349 

14 Piauí -0,0247 -0,0241 

15 Sergipe -0,0418 -0,0011 

16 Rio Grande do Norte -0,0704 -0,0640 

17 Distrito Federal -0,0987 -0,0902 

18 Goiás 0,0005 0,0031 

19 Mato Grosso 0,0294 0,0298 

20 Mato Grosso do Sul 0,0000 0,0040 

21 Espírito Santo 0,0023 0,0048 

22 Minas Gerais 0,0164 0,0195 

23 Rio de Janeiro -0,0649 -0,0504 

24 São Paulo 0,0101 0,0162 

25 Paraná -0,0129 -0,0086 

26 Santa Catarina 0,0101 0,0147 

27 Rio Grande do Sul -0,0173 -0,0135 

 

Brasil -0,0083 -0,0038 
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Tabela 17 - Simulação 03: Análise de sensibilidade em relação à elasticidade de substituição regional e 

internacional, PIB real (variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0439 0,0937 

2 Amapá 0,0416 0,0637 

3 Amazonas -1,0394 -0,6363 

4 Pará -0,1432 -0,0469 

5 Rondônia 0,1219 0,2377 

6 Roraima -0,1082 -0,0255 

7 Tocantins 0,5827 0,9294 

8 Alagoas 0,0427 0,0499 

9 Bahia 0,0049 0,0107 

10 Ceará -0,0699 -0,0590 

11 Maranhão -0,0331 -0,0236 

12 Paraíba -0,0523 -0,0356 

13 Pernambuco 0,0117 0,0165 

14 Piauí -0,0168 -0,0157 

15 Sergipe -0,2726 -0,1293 

16 Rio Grande do Norte -0,1059 -0,0839 

17 Distrito Federal -0,2222 -0,2046 

18 Goiás -0,0232 -0,0184 

19 Mato Grosso 0,0041 0,0068 

20 Mato Grosso do Sul -0,0069 0,0006 

21 Espírito Santo 0,0579 0,0625 

22 Minas Gerais 0,1273 0,1334 

23 Rio de Janeiro -0,0949 -0,0633 

24 São Paulo -0,0384 -0,0329 

25 Paraná 0,0281 0,0400 

26 Santa Catarina 0,0020 0,0115 

27 Rio Grande do Sul -0,0282 -0,0223 

 

Brasil -0,0288 -0,0217 
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5.5.2 Elasticidades de substituição do composto de energia 

 

As Tabelas 18-23 apresentam os resultados. 

 

Tabela 18 – Simulação 1: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição do composto 

de energia, nível de atividade (em variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0277 0,0286 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0314 -0,0264 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0057 -0,0047 

4 Alimentos e Bebidas 0,0001 0,0009 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0263 -0,0249 

6 Papel e Celulose -0,0099 -0,0084 

7 Refino de Petróleo -0,0025 0,0016 

8 Produção de Álcool -0,0079 -0,0066 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0220 -0,0205 

10 Cimento -0,0300 -0,0295 

11 Cerâmica e Vidro -0,0281 -0,0271 

12 Siderurgia -0,0268 -0,0261 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0158 -0,0147 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0221 -0,0206 

15 Outras Indústrias -0,0129 -0,0115 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,1184 -0,1121 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0970 -0,0928 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1724 -0,1641 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1519 -0,1444 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1227 -0,1172 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0917 -0,0857 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0732 -0,0699 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1397 -0,1317 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0137 0,0205 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0116 -0,0110 

26 Construção -0,0224 -0,0217 

27 Comércio -0,0068 -0,0064 

28 Transporte -0,0096 -0,0090 

29 Serviços -0,0106 -0,0098 

30 Administração Pública -0,0177 -0,0173 

 

Brasil -0,0093 -0,0170 
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Tabela 19 – Simulação 2: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição do composto 

de energia, nível de atividade (em variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0211 0,0211 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0383 -0,0380 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0124 -0,0124 

4 Alimentos e Bebidas 0,0041 0,0041 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0148 -0,0148 

6 Papel e Celulose 0,0039 0,0040 

7 Refino de Petróleo -0,0014 -0,0011 

8 Produção de Álcool 0,0038 0,0038 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0070 -0,0070 

10 Cimento -0,0242 -0,0242 

11 Cerâmica e Vidro -0,0154 -0,0154 

12 Siderurgia -0,0172 -0,0172 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0105 -0,0105 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0042 -0,0042 

15 Outras Indústrias 0,0027 0,0027 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,0992 -0,0988 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0797 -0,0794 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1435 -0,1429 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1331 -0,1327 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1051 -0,1047 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0713 -0,0709 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0636 -0,0633 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1162 -0,1156 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0183 0,0189 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0028 -0,0028 

26 Construção -0,0133 -0,0133 

27 Comércio -0,0040 -0,0040 

28 Transporte -0,0008 -0,0008 

29 Serviços 0,0003 0,0003 

30 Administração Pública -0,0109 -0,0109 

 

Brasil -0,0056 -0,0055 
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Tabela 20 – Simulação 3: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição do composto 

de energia, nível de atividade (em variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0842 0,0844 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0751 -0,0737 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0071 -0,0069 

4 Alimentos e Bebidas -0,0002 0,0000 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0157 -0,0153 

6 Papel e Celulose -0,0203 -0,0200 

7 Refino de Petróleo -0,0301 -0,0290 

8 Produção de Álcool -0,0125 -0,0122 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0307 -0,0304 

10 Cimento -0,0422 -0,0420 

11 Cerâmica e Vidro -0,0329 -0,0326 

12 Siderurgia -0,0226 -0,0224 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0543 -0,0541 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0434 -0,0431 

15 Outras Indústrias -0,0432 -0,0429 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,1069 -0,1049 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,1040 -0,1029 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1713 -0,1690 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1687 -0,1673 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1247 -0,1229 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0769 -0,0754 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0688 -0,0677 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1283 -0,1260 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0063 0,0093 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0174 -0,0173 

26 Construção -0,0317 -0,0315 

27 Comércio -0,0214 -0,0214 

28 Transporte -0,0326 -0,0326 

29 Serviços -0,0264 -0,0262 

30 Administração Pública -0,0369 -0,0368 

 

Brasil -0,0246 -0,0230 
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Tabela 21 – Simulação 1: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição do composto 

de energia, PIB Real (em variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0394 0,0447 

2 Amapá -0,0124 -0,0106 

3 Amazonas 0,0799 0,0970 

4 Pará 0,0919 0,0977 

5 Rondônia 0,0154 0,0232 

6 Roraima 0,0099 0,0166 

7 Tocantins 0,0785 0,0847 

8 Alagoas -0,0242 -0,0235 

9 Bahia -0,0217 -0,0207 

10 Ceará -0,0500 -0,0484 

11 Maranhão -0,0545 -0,0536 

12 Paraíba -0,0426 -0,0410 

13 Pernambuco -0,0314 -0,0307 

14 Piauí -0,0299 -0,0293 

15 Sergipe 0,0043 0,0109 

16 Rio Grande do Norte -0,0684 -0,0652 

17 Distrito Federal -0,1133 -0,1115 

18 Goiás 0,0053 0,0059 

19 Mato Grosso 0,0170 0,0184 

20 Mato Grosso do Sul -0,0103 -0,0087 

21 Espírito Santo -0,0089 -0,0072 

22 Minas Gerais -0,0001 0,0012 

23 Rio de Janeiro -0,0369 -0,0302 

24 São Paulo -0,0207 -0,0164 

25 Paraná 0,0163 0,0197 

26 Santa Catarina -0,0028 -0,0001 

27 Rio Grande do Sul -0,0178 -0,0160 

 

Brasil -0,0099 -0,0181 
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Tabela 22 – Simulação 2: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição do composto 

de energia, PIB Real (em variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0612 0,0612 

2 Amapá 0,0015 0,0015 

3 Amazonas 0,3065 0,3072 

4 Pará 0,0166 0,0167 

5 Rondônia -0,2085 -0,2084 

6 Roraima 0,0905 0,0906 

7 Tocantins -0,0289 -0,0289 

8 Alagoas -0,0327 -0,0327 

9 Bahia -0,0252 -0,0252 

10 Ceará -0,0478 -0,0478 

11 Maranhão -0,0489 -0,0489 

12 Paraíba -0,0364 -0,0364 

13 Pernambuco -0,0364 -0,0364 

14 Piauí -0,0245 -0,0245 

15 Sergipe -0,0228 -0,0228 

16 Rio Grande do Norte -0,0651 -0,0650 

17 Distrito Federal -0,0929 -0,0929 

18 Goiás 0,0017 0,0017 

19 Mato Grosso 0,0296 0,0297 

20 Mato Grosso do Sul 0,0019 0,0020 

21 Espírito Santo 0,0034 0,0035 

22 Minas Gerais 0,0179 0,0180 

23 Rio de Janeiro -0,0592 -0,0588 

24 São Paulo 0,0139 0,0140 

25 Paraná -0,0113 -0,0113 

26 Santa Catarina 0,0123 0,0124 

27 Rio Grande do Sul -0,0155 -0,0155 

 

Brasil -0,0060 -0,0060 
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Tabela 23 – Simulação 3: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição do composto 

de energia, PIB Real (em variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0681 0,0699 

2 Amapá 0,0525 0,0529 

3 Amazonas -0,8388 -0,8372 

4 Pará -0,0963 -0,0953 

5 Rondônia 0,1758 0,1771 

6 Roraima -0,0669 -0,0660 

7 Tocantins 0,7519 0,7523 

8 Alagoas 0,0461 0,0462 

9 Bahia 0,0076 0,0077 

10 Ceará -0,0647 -0,0646 

11 Maranhão -0,0286 -0,0285 

12 Paraíba -0,0443 -0,0441 

13 Pernambuco 0,0139 0,0140 

14 Piauí -0,0163 -0,0162 

15 Sergipe -0,2018 -0,2002 

16 Rio Grande do Norte -0,0954 -0,0950 

17 Distrito Federal -0,2139 -0,2135 

18 Goiás -0,0209 -0,0208 

19 Mato Grosso 0,0053 0,0055 

20 Mato Grosso do Sul -0,0034 -0,0029 

21 Espírito Santo 0,0599 0,0603 

22 Minas Gerais 0,1298 0,1306 

23 Rio de Janeiro -0,0799 -0,0782 

24 São Paulo -0,0362 -0,0351 

25 Paraná 0,0335 0,0343 

26 Santa Catarina 0,0063 0,0071 

27 Rio Grande do Sul -0,0255 -0,0251 

 

Brasil -0,0260 -0,0244 

 

A estrutura de substituição do composto de energia pode variar entre os estados e entre os 

setores demandantes de energia, de forma que pode haver diferenciação entre Unidades da 

Federação com maiores ou menores possibilidade de substituição energética. 

 

Conforme apresentado na seção (3.7), foram estabelecidos valores conservadores ad-hoc para 

os parâmetros de substituição do composto de energia, de forma a possibilitar uma 

diferenciação para as Unidades da Federação com maiores possibilidades de substituição. 

Nesse sentido, os resultados setoriais apresentados na Tabelas 18, 19 e 20, se apresentaram 

robustos. Apenas o setor de Refino de Petróleo na Simulação 1 e Alimentos e Bebidas na 
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Simulação 3 sofreram  alteração no sinal da variação no Nível de Atividade. O setor de Refino 

de Petróleo compõe o composto energético. Sua sensibilidade ao valor estipulado para as 

elasticidades sugere duas recomendações. Os valores estabelecidos para os parâmetros podem 

ter sido apropriados para este setor, e por outro lado, a presença do setor de derivados de 

petróleo na estrutura de substituição pode ser questionada no caso brasileiro, embora esta seja 

uma especificação padrão na literatura. Quanto ao setor de alimentos e bebidas, por este ser 

mais distribuído no território nacional, o resultado sugere que a presença de outras fontes de 

energia utilizada para aquecimento, tais como lenha ou biomassa, precisa ser considerada em 

pesquisas futuras.  

 

Os resultados regionais são apresentados nas Tabelas 21, 22 e 23. Estes também se 

apresentaram robustos. No entanto, também reforçam as recomendações anteriores. Para o 

Estado de Minas Gerais, com elevada participação na indústria intensiva em energia, a 

variação no PIB real é consideravelmente sensível ao valor do parâmetro de substituição do 

composto de energia.  

 

 

5.5.3 Elasticidades de substituição das fontes de energia elétrica 

 

Da mesma forma que as elasticidades substituição do composto de energia, as elasticidades de 

substituição entre as fontes de energia elétrica podem variar entre setores e regiões. Conforme 

apresentada na seção (3.7) foram estabelecidos valores conservadores ad-hoc para estes 

parâmetros variando em um intervalo de 0,10 para setores não intensivos em energia elétrica a 

0,15 para setores intensivos em energia e de distribuição de energia elétrica. As Tabelas 24, 

25 e 26 apresentam os resultados setoriais, enquanto que as Tabelas 27, 28 e 29, os resultados 

regionais. Tanto os resultados setoriais, quanto regionais, se apresentaram robustos, em 

relação aos valores dos parâmetros utilizados. Em nenhum setor ou região houve mudança de 

sinal dentro do intervalo de confiança.  
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Tabela 24 – Simulação 1: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição entre as 

fontes de energia elétrica, nível de atividade (variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0281 0,0282 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0296 -0,0282 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0055 -0,0048 

4 Alimentos e Bebidas 0,0004 0,0006 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0260 -0,0253 

6 Papel e Celulose -0,0094 -0,0088 

7 Refino de Petróleo -0,0005 -0,0004 

8 Produção de Álcool -0,0076 -0,0069 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0216 -0,0209 

10 Cimento -0,0298 -0,0296 

11 Cerâmica e Vidro -0,0278 -0,0274 

12 Siderurgia -0,0265 -0,0264 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0153 -0,0152 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0217 -0,0211 

15 Outras Indústrias -0,0124 -0,0119 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,1159 -0,1146 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0990 -0,0909 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1761 -0,1603 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1584 -0,1379 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1255 -0,1144 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0915 -0,0859 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0737 -0,0694 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1358 -0,1356 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0169 0,0173 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0115 -0,0112 

26 Construção -0,0221 -0,0220 

27 Comércio -0,0067 -0,0066 

28 Transporte -0,0093 -0,0093 

29 Serviços -0,0103 -0,0101 

30 Administração Pública -0,0176 -0,0175 

 

Brasil -0,0141 -0,0122 
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Tabela 25 – Simulação 2: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição entre as 

fontes de energia elétrica, nível de atividade (variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário 0,0211 0,0211 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0385 -0,0378 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0126 -0,0122 

4 Alimentos e Bebidas 0,0040 0,0042 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0150 -0,0146 

6 Papel e Celulose 0,0037 0,0042 

7 Refino de Petróleo -0,0013 -0,0012 

8 Produção de Álcool 0,0035 0,0040 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0072 -0,0068 

10 Cimento -0,0242 -0,0242 

11 Cerâmica e Vidro -0,0155 -0,0152 

12 Siderurgia -0,0172 -0,0171 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,0105 -0,0105 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,0044 -0,0039 

15 Outras Indústrias 0,0025 0,0029 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,0994 -0,0986 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0818 -0,0772 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,1463 -0,1400 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1376 -0,1282 

20 Energia Elétrica - Gás Natural -0,1076 -0,1021 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0723 -0,0699 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0647 -0,0622 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,1159 -0,1159 

24 Fornecimento de Gás encanado 0,0185 0,0187 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0029 -0,0027 

26 Construção -0,0134 -0,0132 

27 Comércio -0,0041 -0,0040 

28 Transporte -0,0009 -0,0008 

29 Serviços 0,0002 0,0004 

30 Administração Pública -0,0109 -0,0108 

 

Brasil -0,0063 -0,0061 
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Tabela 26 – Simulação 3: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição entre as 

fontes de energia elétrica, nível de atividade (variação %) 

Ordem Setores Limite Inferior Limite Superior 

1 Agropecuário -0,0157 -0,0153 

2 Mineração - Petróleo e Gás -0,0202 -0,0201 

3 Mineração - Minério de Ferro, Carvão e Outros -0,0299 -0,0292 

4 Alimentos e Bebidas -0,0124 -0,0123 

5 Produtos Têxteis - exclusive Vestuário e Calçados -0,0305 -0,0305 

6 Papel e Celulose -0,0423 -0,0419 

7 Refino de Petróleo -0,0328 -0,0327 

8 Produção de Álcool -0,0227 -0,0223 

9 Química, Borracha e Plástico -0,0542 -0,0541 

10 Cimento -0,0434 -0,0432 

11 Cerâmica e Vidro -0,0431 -0,0429 

12 Siderurgia -0,1062 -0,1056 

13 Metalurgia de Não-ferrosos (Alumínio e Cobre) -0,1064 -0,1005 

14 Produtos de Metal (Máq., Indústria Automob. e Transporte) -0,1750 -0,1653 

15 Outras Indústrias -0,1754 -0,1606 

16 Energia Elétrica – Hidroelétrica -0,1276 -0,1199 

17 Energia Elétrica - Óleo Combustível -0,0774 -0,0749 

18 Energia Elétrica – Carvão -0,0696 -0,0669 

19 Energia Elétrica - Óleo Diesel -0,1273 -0,1270 

20 Energia Elétrica - Gás Natural 0,0078 0,0078 

21 Energia Elétrica – Biomassa da Cana-de-açúcar -0,0174 -0,0173 

22 Energia Elétrica - Outras Fontes (inclusive nuclear) -0,0317 -0,0315 

23 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -0,0215 -0,0213 

24 Fornecimento de Gás encanado -0,0328 -0,0324 

25 Fornecimento de Água e esgoto -0,0263 -0,0262 

26 Construção -0,0369 -0,0367 

27 Comércio -0,0157 -0,0153 

28 Transporte -0,0202 -0,0201 

29 Serviços -0,0299 -0,0292 

30 Administração Pública -0,0124 -0,0123 

 

Brasil -0,0239 -0,0237 
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Tabela 27 – Simulação 1: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição entre as 

fontes de energia elétrica, PIB Real  (em variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0417 0,0423 

2 Amapá -0,0119 -0,0112 

3 Amazonas 0,0874 0,0895 

4 Pará 0,0934 0,0963 

5 Rondônia 0,0182 0,0205 

6 Roraima 0,0127 0,0138 

7 Tocantins 0,0796 0,0837 

8 Alagoas -0,0239 -0,0238 

9 Bahia -0,0213 -0,0210 

10 Ceará -0,0502 -0,0482 

11 Maranhão -0,0543 -0,0539 

12 Paraíba -0,0422 -0,0415 

13 Pernambuco -0,0311 -0,0309 

14 Piauí -0,0296 -0,0296 

15 Sergipe 0,0056 0,0096 

16 Rio Grande do Norte -0,0689 -0,0647 

17 Distrito Federal -0,1127 -0,1122 

18 Goiás 0,0055 0,0056 

19 Mato Grosso 0,0176 0,0178 

20 Mato Grosso do Sul -0,0096 -0,0094 

21 Espírito Santo -0,0081 -0,0079 

22 Minas Gerais 0,0004 0,0007 

23 Rio de Janeiro -0,0350 -0,0321 

24 São Paulo -0,0195 -0,0176 

25 Paraná 0,0179 0,0181 

26 Santa Catarina -0,0015 -0,0013 

27 Rio Grande do Sul -0,0170 -0,0168 

 

Brasil -0,0149 -0,0131 
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Tabela 28 – Simulação 2: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição entre as 

fontes de energia elétrica, PIB Real  (em variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0607 0,0618 

2 Amapá 0,0012 0,0018 

3 Amazonas 0,3055 0,3082 

4 Pará 0,0157 0,0177 

5 Rondônia -0,2095 -0,2075 

6 Roraima 0,0895 0,0916 

7 Tocantins -0,0292 -0,0287 

8 Alagoas -0,0328 -0,0327 

9 Bahia -0,0253 -0,0251 

10 Ceará -0,0481 -0,0475 

11 Maranhão -0,0490 -0,0488 

12 Paraíba -0,0364 -0,0364 

13 Pernambuco -0,0365 -0,0364 

14 Piauí -0,0245 -0,0245 

15 Sergipe -0,0242 -0,0214 

16 Rio Grande do Norte -0,0657 -0,0644 

17 Distrito Federal -0,0929 -0,0929 

18 Goiás 0,0017 0,0017 

19 Mato Grosso 0,0296 0,0298 

20 Mato Grosso do Sul 0,0018 0,0020 

21 Espírito Santo 0,0034 0,0035 

22 Minas Gerais 0,0179 0,0180 

23 Rio de Janeiro -0,0597 -0,0583 

24 São Paulo 0,0133 0,0146 

25 Paraná -0,0113 -0,0113 

26 Santa Catarina 0,0122 0,0125 

27 Rio Grande do Sul -0,0156 -0,0154 

 

Brasil -0,0067 -0,0065 
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Tabela 29 – Simulação 3: Análise de sensibilidade em relação às elasticidades de substituição entre as 

fontes de energia elétrica, PIB Real  (em variação %) 

Ordem Estados Limite Inferior Limite Superior 

1 Acre 0,0682 0,0700 

2 Amapá 0,0525 0,0529 

3 Amazonas -0,8451 -0,8309 

4 Pará -0,0965 -0,0951 

5 Rondônia 0,1752 0,1777 

6 Roraima -0,0691 -0,0638 

7 Tocantins 0,7494 0,7548 

8 Alagoas 0,0460 0,0462 

9 Bahia 0,0076 0,0076 

10 Ceará -0,0653 -0,0639 

11 Maranhão -0,0285 -0,0285 

12 Paraíba -0,0447 -0,0436 

13 Pernambuco 0,0140 0,0140 

14 Piauí -0,0163 -0,0163 

15 Sergipe -0,2013 -0,2007 

16 Rio Grande do Norte -0,0967 -0,0937 

17 Distrito Federal -0,2140 -0,2134 

18 Goiás -0,0209 -0,0208 

19 Mato Grosso 0,0054 0,0054 

20 Mato Grosso do Sul -0,0032 -0,0031 

21 Espírito Santo 0,0600 0,0602 

22 Minas Gerais 0,1302 0,1303 

23 Rio de Janeiro -0,0805 -0,0777 

24 São Paulo -0,0361 -0,0351 

25 Paraná 0,0337 0,0342 

26 Santa Catarina 0,0066 0,0068 

27 Rio Grande do Sul -0,0254 -0,0252 

  

-0,0252 -0,0250 

 

Ao final da análise de sensibilidade, pode-se concluir que os resultados do modelo são 

relativamente robustos. Cabe ressaltar que os valores conservadores estabelecidos para os 

parâmetros de substituição do composto de energia e substituição entre as fontes de energia 

elétrica podem ter favorecido os resultados da respectiva análise de sensibilidade. No entanto, 

a utilização de valores menos conservadores precisa ser embasada por estudos sobre 

substituição energética específica do caso brasileiro, já que o setor energético apresenta 

características muito peculiares a nível internacional. De um modo geral, considerando a 

limitação de se utilizar valores conservadores para os parâmetros de substituição do composto 

de energia e entre as fontes de energia elétrica, os resultados do modelo se apresentaram mais 

sensíveis aos parâmetros de comércio interregional e internacional do que em relação aos 
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parâmetros de substituição energética, o que em parte, justifica a importância da modelagem 

IEGC para a análise de política energética. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O objetivo desta tese foi avaliar os impactos regionais de longo prazo da política tarifária no 

setor elétrico brasileiro. Este setor passou por um conjunto de reformas estruturais que 

impactaram diretamente a organização industrial do setor e sua estrutura tarifária. A partir da 

experiência acumulada de pesquisa em problemas regionais no Brasil, o trabalho analisou os 

impactos de aumentos relativos no preço da energia elétrica, considerando as características 

espaciais da economia brasileira e o diferencial de oferta de energia no espaço. 

 

A introdução desses dois elementos na análise deu-se pelo fato de que a trajetória de 

desenvolvimento econômico brasileiro culminou num espaço econômico heterogêneo e 

marcado por uma elevada concentração econômica na região Centro-Sul. Essa própria 

concentração econômica tem gerado desequilíbrios na oferta de energia. Para fontes de 

energia como o gás natural, por exemplo, somente os grandes mercados fornecem a escala 

mínima e a garantia de demanda necessária para viabilizar a expansão da oferta. Desse modo, 

a análise dos impactos regionais de choques no preço da energia elétrica considerou estes 

elementos, modelando a possibilidade de substituição energética diferenciada por região.     

 

A estruturação do problema de pesquisa deu-se a partir da análise da política tarifária do setor 

elétrico no Capítulo 1. Desse modo foram identificados alguns elementos centrais nessa 

política, em paralelo à reestruturação do setor elétrico. Esses elementos foram: a necessidade 

de recomposição das taxas de retorno do setor, o fim do regime de equalização tarifária e dos 

contratos especiais de compra de energia elétrica; e a introdução do regime de regulação por 

incentivos, utilizando o método price-cap para efetuar os reajustes e as revisões tarifárias. 

 

A análise das tarifas de energia elétrica entre as Unidades da Federação mostrou que a política 

tarifária resultou em duas trajetórias de evolução tarifária no espaço econômico brasileiro 

entre 1995 e 2008. O primeiro, de convergência tarifária, no qual o diferencial tarifário 

apresentou trajetória decrescente entre as Unidades da Federação no período 1995-2004, 

durante a reestruturação do setor e a eliminação de grande parte das distorções tarifárias. O 
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segundo, de dispersão tarifária, em que o diferencial tarifário apresentou trajetória crescente 

no período 2004-2008, período em que as tarifas regionais sofreram a influência da 

distribuição de ganhos de produtividade aos consumidores finais das regiões com grandes 

mercados de energia elétrica, durante os processos de revisão tarifária. Em termos de análise 

de impactos regionais, essas duas trajetórias foram consideradas separadamente já que 

poderiam impactar de forma distinta os preços relativos e consequentemente o comércio 

interregional entre os estados.  

 

Com o objetivo de fundamentar teoricamente e resolver analiticamente o problema de 

pesquisa dentro do escopo de análise da Ciência Regional, no Capítulo 2 foi elaborada uma 

revisão teórico-metodológica. A análise dos impactos regionais de choques nos preços de 

energia elétrica, considerando as relações espaciais entre os agentes, exigiu a revisão da 

literatura sobre os estudos de energia no campo da Ciência Regional, introdução dos recentes 

avanços da NGE na perspectiva de análise, levantamento das potencialidades do método de 

modelagem IEGC e análise das características da modelagem de problemas energéticos 

utilizando modelos EGC. A análise desses elementos, face à experiência acumulada de 

pesquisa com a utilização de modelos IEGC no Brasil, motivou o desafio de construir um 

modelo IEGC para a análise de políticas energéticas no Brasil, considerando o espaço como 

um elemento relevante. Por outro lado, elementos da NGE ajudaram a explicar, em parte, o 

recente diferencial de preços de energia elétrica no Brasil e os possíveis rebatimentos desse 

diferencial, uma vez que regiões com maiores mercados de energia elétrica começam a 

apresentar menores tarifas em função da transferência de ganhos de produtividades aos 

consumidores finais. Além disso, o modelo de ligações verticais sugeriu a necessidade de se 

considerar a mobilidade de fatores na análise. 

 

A especificação e a construção do modelo IEGC foi realizada no Capítulo 3. A estratégia 

inicial foi partir da experiência acumulada no Brasil, introduzindo uma inovação incremental 

em um modelo preexistente e consolidado na literatura. Desse modo, na primeira etapa de 

modelagem, a estrutura teórica e computacional do modelo B-MARIA-27 foi utilizada para 

construir e implementar o modelo ENERGY-BR. Em uma segunda etapa, foi introduzida a 

possibilidade de substituição entre as fontes de energia elétrica para o setor de distribuição e 

demais consumidores que compram energia elétrica diretamente da geração ou da própria 

autogeração. Na última etapa, foi introduzida uma estrutura de substituição entre três fontes 
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de energia: derivados de petróleo, energia elétrica e gás natural. Essas características 

conferiram maior realismo ao modelo para análise de política energética, e permitiram 

introduzir diferenciais de substituição de energia entre as regiões, de modo que a 

heterogeneidade espacial da oferta de energia já contemplada nas funções de produção 

setorial pode ser mais bem avaliada a partir dos diferenciais de elasticidade de substituição 

energética entre as Unidades da Federação.  

 

Para calibrar o modelo, foi construída uma matriz interregional de insumo-produto, com 

desagregação dos setores produtores de energia e setores intensivos em energia de acordo com 

o BEN. Deve-se ressaltar que, na construção do banco de dados utilizado para desagregar os 

setores de energia e o SIUP, várias fontes de informações primárias foram consultadas, em 

especial o IBGE, o MME e a ANEEL. Nesta etapa, chegou-se a conclusão de que existe um 

rico banco de dados sobre oferta e demanda de energia no Brasil disponível para pesquisa. No 

entanto, a liberação de informações sobre o mercado livre de energia elétrica, que ainda é 

mantido sobre sigilo, precisa ocorrer, já que o consumo livre tem aumentado nos últimos anos 

e precisa ser considerado nos modelos. No presente estudo, esse problema foi parcialmente 

contornado a partir da obtenção de informações sobre autoprodução de energia elétrica por 

setor de atividade junto ao MME, de forma que a possibilidade dos grandes consumidores 

comprarem energia elétrica diretamente dos setores de geração foi contemplada no modelo. 

Essa estratégia minimizou o comprometimento dos resultados já que, em 2004, o mercado 

livre representava aproximadamente 5,0% do consumo de energia elétrica. No entanto, para 

períodos mais recentes a estratégia adotada pode não se aplicar, dado o crescimento desse 

mercado.   

 

Uma análise das interações espaciais entre os setores de energia elétrica, os setores intensivos 

em energia e as economias regionais foi realizada no Capítulo 4. A análise dos dados sobre 

consumo de energia permitiu fazer duas considerações importantes: a penetração do gás 

natural na matriz energética brasileira é um elemento relevante; existe uma heterogeneidade 

espacial considerável na intensidade de energia elétrica dos estados brasileiros. Diante dessas 

informações, o método de campo de influência de energia foi aplicado aos dados de 

intensidade de energia elétrica e coeficientes técnicos de insumo-produto utilizados para 

calibrar o modelo ENERGY-BR. Mesmo considerando as limitações do método, foi possível 
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concluir que os setores intensivos em energia são principais transmissores de choques 

provenientes do setor de energia elétrica. Por outro lado, a região Centro-Sul embora 

apresente fortes ligações espaciais de energia elétrica, os resultados indicam que a menor 

intensidade de energia elétrica na produção de produtos intensivos em energia elétrica nesta 

região reduz consideravelmente as ligações espaciais de energia elétrica, mesmo considerando 

a importância da região para o resto da economia brasileira. Desse modo, uma vez 

considerada a heterogeneidade espacial dos coeficientes de intensidade de energia elétrica, 

não foi possível concluir que a região Centro-Sul seja a maior transmissora de choques no 

setor de energia elétrica. Nesse sentido, foi iniciada a fase de simulação de choques nos 

preços de energia elétrica utilizando o modelo ENERGY-BR. 

 

Na primeira simulação, um choque uniforme de 1,0% no preço da energia elétrica em todo o 

território nacional mostrou que, uma vez consideradas as relações causais subjacentes à 

estrutura teórica e funcional do modelo, este produziu os resultados numéricos esperados do 

ponto de vista macroeconômico, setorial e regional. Em termos macroeconômicos, sendo a 

energia elétrica um insumo essencial para a atividade econômica e com demanda inelástica 

devido à fraca substutibilidade com outras fontes de energia, o modelo mostrou que a 

elevação no preço da energia elétrica produz impactos negativos sobre a renda e nível de bem 

estar na economia. Por outro lado, os resultados setoriais mostraram que os setores de energia 

elétrica, juntamente com os setores intensivos em energia, são os mais penalizados. Os setores 

Agropecuário e o de Fornecimento de Gás Natural foram os mais beneficiados, um resultado 

esperado devido ao deslocamento de nível de atividade para setores menos intensivos em 

energia como o Agropecuário e aumento da demanda por produtos que competem com 

energia elétrica como o gás natural.  

 

Do ponto de vista regional, a primeira simulação mostrou que a região Nordeste, mais 

intensiva em energia elétrica, foi a mais afetada pela elevação nos preço da energia elétrica, 

enquanto que as regiões Sudeste e Centro-Sul, menos intensivas, foram as menos afetadas. A 

fraca atividade industrial na região Norte fez com que esta tenha sido a mais beneficiada, dada 

a mobilidade de fatores no longo prazo. Com base nesse padrão de dispersão setorial e 

regional dos choques, foi procedida a análise dos impactos referentes às duas trajetórias de 

evolução relativa das tarifas de energia elétrica verificadas no Capítulo 1. 
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Os resultados da segunda simulação mostraram que o padrão de evolução relativa das tarifas 

de energia elétrica (convergência espacial), durante o período de reestruturação do setor 

elétrico, produziu impactos menos intensos sobre a economia, quando comparado ao choque 

uniforme de 1,0%. Dado o desequilíbrio tarifário preexistente, os maiores aumentos tarifários 

ocorreram em regiões com menor intensidade de energia elétrica e maiores possibilidades de 

substituição energética, o que de certo modo reduziu a pressão sobres os custos médios na 

economia como um todo. Além disso, os menores aumentos nos custos de energia elétrica nas 

Unidades da Federação  das regiões Norte de Nordeste, por exemplo, resultou em impactos 

positivos para outras regiões via fluxo de comércio, em especial a elevação no PIB Real do 

Estado de São Paulo. No entanto, a região Nordeste ainda continuou sendo a mais afetada 

negativamente. Por outro lado, o aumento no nível de atividade no setor Fornecimento de Gás 

Natural refletiu a maior substituição energética. 

 

Quanto aos resultados da terceira simulação, estes mostraram que o padrão de evolução 

relativa das tarifas de energia elétrica (dispersão espacial), após o início dos ciclos de revisão 

tarifária, produz impactos mais intensos sobre a economia, quando comparado ao choque 

uniforme de 1,0%. Os maiores reajustes tarifários ocorridos nas regiões Norte e Nordeste 

fizeram com que, de forma menos concentrada, essas duas regiões tenham sido as mais 

afetadas. A alta intensidade de energia elétrica nessas regiões associada à fraca possibilidade 

de substituição fizeram com que os impactos negativos tenham sido repassados para outras 

regiões via fluxo de comércio. A redução no PIB Real do Estado de São Paulo deve ser 

destacada. De um modo geral, a dependência do Estado de São Paulo com relação às outras 

regiões, e vice versa, parece ser um forte determinante dos impactos regionais, o que pode 

tornar a análise qualitativa altamente sensível às elasticidades de comércio regional 

 

Desse modo, maiores aumentos tarifários em regiões com fracas possibilidades de 

substituição e maior intensidade de energia elétrica geram impactos negativos mais fortes na 

economia. De certa forma, isso pode fazer com que os impactos negativos superem os 

benefícios gerados pela transferência de ganhos de produtividade das distribuidoras de energia 

elétrica aos consumidores finais de alguns estados das regiões Centro-Oeste e Centro-Sul. 

Nesse sentido, o quadro mais recente de evolução espacial das tarifas de energia elétrica pode 
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gerar impactos macroeconômicos mais perversos, além de contribuir para o aprofundamento 

das desigualdades regionais.  

 

A verificação da robustez dos resultados por meio da analise de sensibilidade sugeriu algumas 

considerações importantes. Apesar das simulações mostraram-se relativamente robustas em 

relação às elasticidades de comércio regional e internacional, estas também sugeriram certa 

cautela em relação a alguns resultados setoriais e regionais específicos. No caso das 

elasticidades de substituição do composto de energia, a sensibilidade do nível de atividade do 

setor de Refino de Petróleo e do PIB Real do estado de Minas Gerais sugere o questionamento 

dos valores dos parâmetros e da presença do setor de Refino de Petróleo na estrutura de 

substituição. Quanto às elasticidades de substituição das fontes de energia elétrica, os 

resultados mantiveram-se robustos setorialmente e regionalmente. Cabe ressaltar ainda que os 

resultados do modelo se apresentaram mais sensíveis aos parâmetros de comércio 

interregional e internacional do que em relação aos parâmetros de substituição energética, 

justificando em parte, a importância da modelagem IEGC para a análise de política 

energética. 

 

Além das considerações sobre os resultados quantitativos e qualitativos apresentados acima, a 

pesquisa apontou algumas possibilidades de estudos futuros. Recomenda-se que avanços 

sejam obtidos na estimação de parâmetros-chave relacionados à substituição energética. Além 

da possibilidade de estimação econométrica, estes parâmetros também podem ser obtidas com 

a utilização de resultados de modelos bottom-up específicos de energia. Isso poderia aumentar 

a confiabilidade da aplicação de modelos EGC para análise de política energética no Brasil, 

além de auxiliar outros estudos relacionados ao impacto da redução de emissões ou impactos 

de mudanças climáticas, por exemplo. Por lado, dentro da abordagem de diferenciais 

regionais de preços de energia elétrica a avaliação dos impactos do diferencial de impostos 

sobre energia elétrica também pode feita. Este tema tem sido recorrente no Brasil, dadas as 

políticas estaduais de elevação de impostos sobre bens com demanda inelástica, com é o caso 

da energia elétrica.  
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ANEXO 1.  ESPECIFICAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL DO MODELO  

ENERGY-BR 

 

A especificação do núcleo central do modelo ENERGY-BR segue a especificação do núcleo 

central do modelo B-MARIA-27, apresentada em Haddad (2004), com a introdução do 

módulo de substituição energética. Neste Anexo, são apresentadas as formas funcionais dos 

principais grupos de equações do modelo, juntamente com a definição dos principais grupos 

de variáveis, parâmetros e coeficientes. 

 

Por convenção notacional, letras maiúsculas representam os níveis das variáveis, enquanto 

que letras minúsculas, suas variações percentuais. Os sobrescritos (u), u = 0, 1j, 2j, 3, 4, 5, 6 

referem-se, respectivamente, à produção (0) e aos seis diferentes usuários (específicos por 

região) dos produtos, identificados no modelo: produtores no setor j (1j), investidores no setor 

j (2j), famílias (3), setor externo (4), governos regionais (5) e governo federal (6); o segundo 

sobrescrito identifica a região doméstica onde o usuário está localizado. Os insumos são 

identificados por dois subscritos: o primeiro assume os valores 1, ..., g, para bens, g + 1, para 

fatores primários, e  g + 2, para “outros custos” (basicamente, impostos e subsídios sobre a 

produção); o segundo subscrito identifica a origem do insumo, podendo ser de uma região 

doméstica b (1b) ou importado (2), ou proveniente de mão-de-obra (1), capital (2) ou terra 

agrícola (3). O símbolo (•) é empregado para indicar a soma em relação a um determinado 

índice. Dado um conjunto G, formado pelos elementos 1, ...., g descritos acima, em cada 

região um subconjunto GE  formado por elementos 1, ...., e, representa os bens do 

composto de energia. Por outro lado, um subconjunto GC   formado por elementos 1, ...., c 

representa as fontes de geração de energia elétrica. 
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Equações 

 

(A1.1) Substituição entre bens de diferentes origens domésticas 
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(A1.2) Substituição entre bens domésticos e importados 
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(A1.3) Substituição entre mão-de-obra, capital e terra agrícola 
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(A1.4) Substituição entre bens energéticos (composto de energia) 
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(A1.5) Substituição entre fontes de energia elétrica  
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(A1.6) Demanda setorial (produção e investimento) por bens compostos e fatores primários
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(A1.7) Demanda das famílias por bens compostos 
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(A1.8) Composição da produção pelos setores 
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(A1.9) Impostos indiretos 
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(A1.10) Preços ao consumidor relacionados aos preços básicos, margens (custos de 

transporte) e impostos 
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(A1.11) Demanda externa (exportações) por bens domésticos 
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(A1.12) Demanda dos governos regionais 
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(A1.13) Demanda do governo federal 

 

R1,...,r ;,...,1 para 2,1  ;,...,1                )6()6()6(

)(

)3(

)(

)6(

)(  


qbbsgifffxx rr

is

r

is  

 

(A1.14) Demanda por margens 
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(A1.15) Demanda igual a oferta para bens domésticos 
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(A1.16) Receita igual a custos dos setores 
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(A1.17) Preço básico de bens importados 
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(A1.18) Custo de construção de unidades de capital para setores 
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(A1.19) Investimento 
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(A1.20) Estoque de capital em T+1 – estática comparativa 
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(A1.21) Definição da taxa de retorno ao capital 
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(A1.22) Relação entre crescimento do estoque de capital e taxas de retorno 
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Variáveis 

 

Variável Dimensão Descrição 
ru

isx )(

)(  

  

 

 

(u) = (3), (4), (5), (6) e  

(kj) para k = 1, 2 e j = 1,…,h;  

se (u) = (1j)  então i = 1,…,g + 2; 

se (u)  (1j) então i = 1,…,g; 

s = 1b, 2 para b = 1,…,q; e i = 1,…,g 

e s = 1, 2, 3 for i = g+1 

r = 1,…,R 

 

Demanda do usuário (u) na região r pelo 

bem ou fator primário (is) 

 

ru

isp )(

)(  (u) = (3), (4), (5), (6) e  

(kj) para k = 1, 2 e j = 1,…,h;  

se (u) = (1j)  então i = 1,…,g + 2; 

se (u)  (1j) então i = 1,…,g; 

s = 1b, 2 para b = 1,…,q; e i = 1,…,g 

e s = 1, 2, 3 for i = g+1 

r = 1,…,R 

 

Preço pago pelo usuário (u) na região r pelo 

bem ou fator primário (is) 

ru

ix )(

)( 
 (u) = (3) e (kj) para k = 1, 2 e 

 j = 1, …,h. 

se (u) = (1j) então i = 1, …,g + 1;              

se (u)  (1j) então i = 1, …,g 

r = 1,…,R 

 

Demanda pelo usuário (u) na região r pelo 

bem composto ou fator primário composto i 

rj

sga )1(

),1(   j = 1, …,h e s = 1, 2, 3 

r = 1,…,R 

 

Mudança técnica para os fatores primários 

na região r  

ru

ia )(

)(  i = 1,...,g, (u) = (3) e(kj) para k = 1, 2 

e j = 1,..., h 

r = 1,…,R 

 

Mudança técnica relacionada ao uso do bem 

i pelo usuário (u) na região r 

rC   Gasto total das famílias na região r 

 
rQ   Número de famílias  

 
ruz )(  (u) = (kj) para k = 1, 2 e j = 1, …,h 

r = 1,…,R 

Nível de atividade: produção e investimento 

correntes do setor na região r 

  
r

isfq )4(

)(  i = 1, …,g; s = 1b, 2 para b = 1, …,q 

r = 1,…,R 

  

Termo de deslocamento na quantidade da 

demanda por exportações regionais  

r

isfp )4(

)(  i = 1, …,g; s = 1b, 2 para b = 1, …,q 

r = 1,…,R  

Termo de deslocamento no preço da 

demanda por exportações regionais  

 
e  

  

Taxa de câmbio 
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Variável Dimensão Descrição 
ruis

mx ))((

)1(

 

m, i = 1,…,g; s = 1b, 2 para b = 1,…,q 

(u) = (3), (4), (5), (6) e  

(kj) para k = 1, 2  e j = 1, …,h 

r = 1,…,R 

 

Demanda pelo bem (m1) para ser usado 

como margem para facilitar o fluxo de (is) 

para (u) na região r 

ruis

ma ))((

)1(  m, i = 1,…,g; s = 1b, 2 para b = 1,…,q 

(u) = (3), (4), (5), (6) e  

(kj) para k = 1, 2  e j = 1, …,h 

r = 1,…,R 

 

Mudança técnica relacionada à demanda 

pelo bem (m1) para ser usuado como 

margem para facilitar o fluxo de (is) para 

(u) na região r 

rj

ix )0(

)1(  i = 1,…,g;  j = 1,…,h 

r = 1,...,R 

 

Produção do bem doméstico i pelo setor j 

r

isp )0(

)(  i = 1,…,g; s = 1b, 2 para b = 1,…,q 

r = 1,...,R 

 

Preço básico do bem i produzido em s na 

região r 

)(

))2((

w

ip  i = 1,…,g 

 

Preço CSE em dólar do bem importado i 

 
)0(

))2((it  i = 1,…,g Poder da tarifa sobre o bem importado i 

 

))(,,,( rusit 

 

i = 1,…,g; = 1,…,t;  

s = 1b, 2 para b = 1,…,q 

(u) = (3), (4), (5), (6)  

e (kj) para k = 1, 2 e  j = 1,…,h 

r = 1,...,R 

 

Poder do imposto τ sobre vendas do bem 

(is) para o usuário (u) na região r 

rj

kf )2(

)(  j = 1,…,h 

r = 1,...,R 

 

Termo de deslocamento na acumulação de 

capital do setor j na região r 

 
r

kf )(  r = 1,...,R 

 

Termo de deslocamento na acumulação de 

capital na região r 

 

)1()1(

)2,1(

rj

gx   j = 1,…, h 

r = 1,...,R 

Estoque de capital em T+1, no setor j na 

região r 

 
rj

kp )1(

)(  j = 1,…, h 

r = 1,...,R 

Custo de construção de uma unidade de 

capital no setor j na região r 

 

)(f   = 1,…,t Termo de deslocamento no imposto indireto 

τ, em pontos percentuais 

)( if    = 1,…,t; i = 1, …,g Termo de deslocamento no imposto indireto 

τ sobre o bem i, em pontos percentuais 
)(

)(

u

if    = 1,…,t; 

(u) = (3), (4), (5), (6) e  

(kj) para k = 1, 2 e  j = 1, …, h 

Termo de deslocamento no imposto indireto 

τ sobre o bem i para o usuário (u), em 

pontos percentuais 
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Variável Dimensão Descrição 
ru

if )(

)(   = 1,…,t; 

(u) = (3), (4), (5), (6) e  

(kj) para k = 1, 2 e  j = 1, …, h 

r = 1,…,R 

 

Termo de deslocamento no imposto indireto 

τ sobre o bem i para o usuário (u) na região 

r, em pontos percentuais 

r

isf )5(

)(  i = 1, …,g; s = 1b, 2 para b = 1,…,q 

r = 1,…,R 

Termo de deslocamento na demanda dos 

governos regionais pelo bem (is) na região r 

 
rf )5(  r = 1,…,R Termo de deslocamento na demanda dos 

governos regionais na região r 

 
)5(f   Termo de deslocamento na demanda dos 

governos regionais 

  
r

isf )6(

)(  i = 1, …,g; s = 1b, 2 for b = 1,…,q 

r = 1,…,R 

Termo de deslocamento na demanda do 

governo federal pelo bem (is) na região r 

 
rf )6(  r = 1,…,R Termo de deslocamento na demanda do 

governo federal na região r 

 
)6(f   Termo de deslocamento na demanda do 

governo federal 

 

   Taxa de retorno sobre o capital (curto 

prazo) 

 
r

jr )(  

 

j = 1,...,h 

r = 1,…,R 

Taxa de retorno do setor j na região r  
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Parâmetros, Coeficientes e Conjuntos 

 

Símbolo Descrição 
ru

i

)(

)(  Parâmetro: elasticidade de substituição entre origens alternativas do bem 

ou fator i para o usuário (u) na região r 

 
rj)0(  Parâmetro: elasticidade de transformação entre a produção de diferentes 

bens no setor j na região r 

 
rj

i

)1(

)(  Parâmetro: elasticidade de substituição entre fontes de energia i para o 

usuário (1j) na região r 

 
rj

i

)1(

)(  Parâmetro: elasticidade de substituição entre fontes de energia elétrica i 

para o usuário (1j) na região r 

 
r

i)(  Parâmetro: participação orçamentária marginal no sistema linear de 

gastos para o bem i na região r 

 
r

i)(  Parâmetro: parâmetro de subsistência no sistema linear de gastos para o 

bem i na região r 

 
r

j )(  Parâmetro: sensibilidade do crescimento do estoque de capital às taxas de 

retorno no setor j na região r 

 
r

is)(  Parâmetro: elasticidade de demanda por exportação para o bem i na 

região r 

 
ru

is

)(

)(  Parâmetro: economias de escala no transporte do bem (is) para o usuário 

(u) na região r 

 
ru

i

)(

)(   Parâmetro: retornos de escala aos fatores primários (i=g+1 e u=1j); caso 

contrário, 1)(

)( 

ru

i  

 

)),(,,( rusiB  Fluxo de insumo-produto: valor básico de (is) utilizado por (u) na região r 

  

)),(,,,( rusimM  Fluxo de insumo-produto: valor básico do bem doméstico m utilizado 

como margem para facilitar o fluxo de (is) para o usuário (u) na região r 

 

)),(,,,( rusiT   Fluxo de insumo-produto: impostos τ sobre as vendas de (is) para o 

usuário (u) na região r 

 

)),(,,( rusiV  Fluxo de insumo-produto: valor total de compra do bem ou fator (is) 

utilizado por (u) na região r 
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Símbolo Descrição 

),,( rjiY  Fluxo de insumo-produto: valor básico da produção do bem doméstico i 

produzido pelo setor j na região r 

 
r

jQ )(  Coeficiente: razão entre retorno bruto e retorno líquido do capital 

 

G Conjunto: {1,2, …, g}, g é o número de bens compostos 

 
G* Conjunto: {1,2, …, g+1}, g+1 é o número de bens compostos e fatores 

primários 

E Conjunto: {1,2, …, e}, g é o número de bens energéticos 

C Conjunto: {1,2, …, c}, g é o número de fontes de geração de energia 

elétrica 

H Conjunto: {1,2, …, h}, h é o número de setores 

 

 
U Conjunto: {(3), (4), (5), (6), (k j) para k = 1, 2 e j = 1, …, h} 

 

 
U* Conjunto: {(3), (k j) para k = 1, 2 e j = 1, …, h} 

 

 
S Conjunto: {1, 2, …, r+1}, r+1 é o número de regiões (incluindo resto do 

mundo) 

 

 

S* Conjunto: {1, 2, …,r}, r é o número de regiões domésticas 

 
T Conjunto: {1, …, t}, t é o número de impostos indiretos 
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ANEXO 2. FUNÇÃO DE PRODUÇÃO CRESH 

 

A função CRESH é definida como: 

 

 








n

i
i

ii

d

D

Y

x
1

                 (A2.1) 

 

Em (A2.1), Y representa o produto e xi, com i=1,......,n, representa os insumos ou produtos de 

diferentes tecnologias no vetor tecnológico. Di, di e κ são parâmetros, com Di >0 e di < 1 e ≠ 

0. Os Dis e κ são normalizados de maneira que  


n

i iD
1

1. 

 

Uma propriedade da função de produção CRESH é que os insumos mantêm uma razão 

constante, enquanto as elasticidades de substituição variam com o padrão de uso dos insumos. 

Além disso, a atração da função CRESH é que as elasticidades substituição entre os pares de 

insumos podem diferir. 

 

A indústria de energia elétrica como um todo escolhe tecnologias para minimizar custos de 

produção, tendo os preços dos insumos como dados. A solução de um problema de 

minimização de custos sujeito a uma função de produção CRESH resulta na seguinte equação 

de demanda linearizada (Dixon, et al, 1980): 

 

)( ,,,

r

j

r

jiji

r

j

r

ji tpptxx                (A2.2) 

 

Na equação (A2.2),  r

jix , é a taxa de crescimento do produto proveniente da tecnologia i usada 

na indústria  j na região r; r

jtx  é a taxa de crescimento do produto proveniente do vetor 

tecnológico na indústria j na região r;  
ji, é o parâmetro de elasticidade substituição da 

função CRESH para a tecnologia i usada na indústria j;  r

jip , é a taxa de crescimento os preços 

do produto produzido pela tecnologia i, usado na indústria j e na região r; e  r

jtp  é a taxa de 

crescimento no preço do vetor tecnológico da indústria j na região r. 
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De forma similar à função de produção CES, a equação (A2.2) pode ser decomposta em 

efeitos: substituição e expansão. No entanto, existem três diferenças em relação à função 

CES: primeiro, a substituição ocorre entre diferentes tecnologias, ao invés de insumos; 

segundo, as elasticidades de substituição entre diferentes tecnologias podem diferir, ao invés 

de serem constantes; e, por fim, o efeito expansão é representado por uma soma de 

participações ponderadas dos produtos provenientes de diferentes tecnologias, ao invés de um 

único produto. 

 

O efeito expansão é dado pela taxa de crescimento do produto industrial r

jtx , que é obtido a 

partir da taxa de crescimento da participação ponderada, do produto proveniente de diferentes 

tecnologias, como segue: 

 

 i

r

ji

r

ji

r

j xStx ,, *               (A2.3) 

 

Em (A2.3), r

jiS ,  é a participação do produto proveniente da tecnologia i no produto da 

indústria j. Por outro lado, o efeito substituição depende da taxa de crescimento nos custos de 

tecnologias alternativas e das elasticidades de substituição relevantes. A taxa de crescimento 

no preço de uma determinada tecnologia, r

jip , ,é a participação ponderada das taxas de 

crescimento dos preços de todos os insumos usados pela tecnologia, como segue: 

 

  k

r

jki

r

jki

r

ji pcSp ,,,,, *              (A2.4) 

 

O termo r

jkiS ,, é a participação do produto k no total dos custos dos insumos usados na 

tecnologia i na indústria j, na região r e r

jkipc ,, é a taxa de crescimento no preço do produto k 

usado na tecnologia i na indústria j na região r. 

A taxa de crescimento nos preços r

jtp é definida como:  

 

 k

r

ji

r

jk

r

j pSTtp ., *                    (A2.5) 
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Onde, r

jkST , é a participação da tecnologia k no total dos custos dos insumos de todas as 

tecnologias usadas pela indústria j na região r e é dada por: 

 

)*/()*( ,,.,,

r

jijl

r

jljk

r

jk pSTST               (A2.6) 

 

Esta se refere à participação do valor ponderado do parâmetro da função CRESH, refletindo 

os movimentos de participação ponderada nos preços das diferentes tecnologias usadas pela 

indústria. Estes preços refletem os movimentos nos custos dos insumos, conforme (A2.4). 

 

Finalmente, quanto maior for o valor do parâmetro da função CRESH, 
jl , , maior a resposta 

da taxa de crescimento no produto para uma dada tecnologia. A elasticidade de substituição 

de Allen entre as tecnologias i e k na indústria j na região r é dada por: 

l jl

r

jk

jkji

ST ,,

,,

*

*




                 (A2.7) 
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ANEXO 3. MÉTODO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL DE JOHANSEN 

 

Tomando o vetor de equilíbrio Z, de extensão n representando o número de variáveis, 

satisfazendo um sistema de m equações 0)( ZF , assuma que a solução do modelo é descrita 

como um sistema de equações da forma:  

 

)(XGY                A3.1) 

 

No sistema de equações (A3.1), Y é o subvetor (m × n) de Z formado pelas variáveis 

endógenas e X é o subvetor (m - n) × 1 de variáveis exógenas. Assumindo G como um vetor 

de m funções diferenciáveis, 0)( ZF  pode ser reescrito como:  

 

)(,0))(,( nmRXXGXF               A3.2) 

 

Desse modo, o problema então passa a ser o de computar:   

 

)()( IF XGXGY               A3.3) 

 

Os XI e XF são os valores iniciais e finais, respectivamente, das variáveis exógenas e ∆Y é a 

mudança nas variáveis endógenas causadas pela mudança em X, de XI para XF. O problema 

prévio à computação é a especificação das condições de existência das funções G sobre o 

subconjunto R
(m-n)

. 

 

Para obter a existência de uma solução, assuma o vetor Z*=(XI, YI) satisfazendo 0)( ZF , de 

forma que: 

 

F(Z*) = 0              A3.4) 

 

Pelo teorema da função implícita, a existência de um único vetor de funções G passando 

através de (XI, YI) é assegurada em uma vizinhança de XI, se e somente se:  
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  0),((det IIY YXF                   A3.5) 

 

Em (A3.5) FY é uma matriz (m × m) de derivadas parciais de primeira ordem de F com 

relação aos componentes de Y. 

 

No modelo interregional, o vetor Z* é formado por parâmetros estruturais obtidos de uma 

matriz interregional de insumo-produto do período base e por parâmetros comportamentais 

(elasticidades). Adotando a suposição de que os preços básicos para mercadorias, fatores 

primários e outros custos são iguais à unidade, os fluxos de insumo-produto básicos podem 

ser “lidos” como fluxos de quantidades. A partir das propriedades de equilíbrio das Tabelas de 

insumo-produto, segue que os fluxos de quantidades satisfazem as condições de market 

clearing e o valor da produção em cada indústria é igual ao valor do produto.  

 

No caso de F ser um sistema de equações não-lineares muito grande e a função G existir na 

vizinhança de G, a derivação de uma forma explícita para G é bastante impraticável. Isso 

coloca alguns limites sobre o tamanho dos modelos. No entanto, é possível obter uma fórmula 

computacional para GX(X), que é a matriz de derivadas parciais de primeira ordem de 

dimensão  m × (n-m). Derivando (A3.4), segue que na vizinhança S de XI: 

 

SXXGXFXGXFG XYX   )),(,())(,(1                A3.6) 

 

Se F atender à condição (A3.5), a inversa relevante 1 YF existirá e o lado direito de (A3.6) 

será a matriz m × (n-m) de primeiras derivadas parciais de F, avaliada nos valores iniciais das 

variáveis de Z* do modelo. Logo, (A3.6) pode ser reescrito como: 

 

)()( *ZBXG IX                        A3.7) 

Por (A3.1), a equação (A3.7) sugere uma solução do modelo por meio da aproximação dos 

valores de GX(XI) para ∆Y, ou seja, 

  

XZBY  )( *                (A3.8) 

 

Esta aproximação envolve a omissão de um termo de erro quadrático em ∆X. 
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Tome agora uma matriz A(Z) de funções diferenciáveis de Z, com dimensão m × n, 

satisfazendo 0)( ZF , e as submatrizes A1 e A2 de A(Z) como sendo partições que 

representam a divisão de Z entre variáveis endógenas e exógenas, respectivamente. A1(Z*) 

pode ser invertida e pós-multiplicada por A2(Z*). Utilizando estas duas matrizes, (A3.7) pode 

ser reescrito como: 

 






 1*

2

*1

1 )()()( XZAZAYXG IX              

(A3.9) 

 

Desse modo, na forma de mudança percentual, (A3.8) se torna: 

 

xZAZAy )()( *

2

*1

1

                (A3.10) 

 

Em (A3.10), YYy 

1  e 


 1Xx .  Esta equação representa o método de solução clássico 

popularizado por Johansen (1960). O termo )()( *

2

*1

1 ZAZA representa as elasticidades das 

variáveis endógenas em relação às variáveis exógenas. 

 

Como B(Z*) em (A3.8) é uma matriz de derivadas parciais de F, a solução acima representa 

uma aproximação da verdadeira solução. Pelo fato da aproximação envolver a omissão de um 

termo quadrático em ∆X, as mudanças na matriz de derivadas (ou elasticidades), B(Z*), geram 

erros à medida que Z se move para longe de Z*. Estes são chamados de “erros de 

linearização” das equações do modelo, os quais conduzem a erros entre a solução 

computacional do modelo e a verdadeira solução, derivada de qualquer mudança no conjunto 

de variáveis exógenas. 

 

A solução para este problema parte do princípio de que o problema de encontrar valores para 

∆Y em (A3.8) refere-se a um problema de fornecer uma solução numérica para este valor 

inicial. A abordagem mais conhecida para problemas de solução numérica como este, é o 

método de Euler. Este consiste em dividir a matriz A2(Z*) em n partes iguais e fazer a 

seguinte computação: 
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De acordo com a equação (A3.11), à medida em que Z se move, é realizado um recálculo de 

GX(X), ao invés de simplesmente fazer cálculos sobre o valor inicial no ponto XI. Como G(X) 

é desconhecido, exceto no ponto em que X=XI, a reavaliação fornece somente uma 

aproximação para GX(X). Desse modo, 

 

)()(lim IFnn XGXGY               (A3.10) 

 

Isso significa que, à medida em que n aproxima-se do infinito, o método de Euler fornece a 

solução quase exata do modelo. O método ficou conhecido na literatura como Método 

Johansen/Euler. A experiência com os modelos ORANI e MONASH tem mostrado que o 

método produz soluções altamente precisas. O software GEMPACK fornece, além do método 

de Johansen/Euler, outros métodos semelhantes. No entanto, quando o método 

Johansen/Euler é combinado com uma técnica de extrapolação, este geralmente produz os 

resultados mais satisfatórios (Harrison e Person, 1996). Cabe ressaltar ainda que, a literatura 

de “Economia Computacional” também apresenta outros métodos de solução numérica 

(Judge, 1998). 
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APÊNDICE 1. INTENSIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 
 

Tabela 30 - Intensidade de energia elétrica no Brasil por setores (S1-S30) e Unidades da Federação, 2004 

Setores AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI SE RN DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS 

S1 0.018 0.014 0.009 0.015 0.038 0.019 0.024 0.076 0.081 0.147 0.021 0.100 0.155 0.048 0.108 0.216 0.159 0.062 0.018 0.037 0.098 0.083 0.178 0.089 0.055 0.100 0.089 

S2 0.021 0.021 0.021 0.085 0.021 0.021 0.021 0.004 0.174 0.046 0.021 0.010 0.021 0.021 0.126 0.134 0.021 0.021 0.021 0.021 0.012 1.167 0.001 0.001 0.002 0.000 0.021 

S3 0.162 0.017 0.003 0.151 0.142 0.249 0.184 0.076 1.375 0.159 0.335 0.297 0.082 0.117 0.633 0.104 0.001 0.209 0.478 0.077 0.622 0.215 0.017 0.481 0.730 0.157 0.687 

S4 0.059 0.311 0.022 0.055 0.056 0.050 0.040 0.042 0.077 0.064 0.052 0.109 0.068 0.037 0.188 0.082 0.071 0.056 0.037 0.054 0.045 0.067 0.061 0.061 0.077 0.088 0.074 

S5 0.742 0.153 0.166 0.126 0.070 0.213 0.011 0.484 0.184 0.274 0.206 0.357 0.369 0.213 0.499 0.338 0.016 0.174 0.697 0.085 0.073 0.208 0.142 0.204 0.215 0.177 0.100 

S6 0.105 0.036 0.118 0.118 0.001 0.192 0.192 0.013 0.100 0.152 0.192 0.221 0.382 0.078 0.433 0.175 0.079 0.124 0.100 0.236 0.018 0.174 0.210 0.175 0.342 0.237 0.144 

S7 0.013 0.013 0.001 0.024 0.007 0.013 0.013 0.003 0.000 0.002 0.001 0.015 0.013 0.021 0.000 0.018 0.013 0.027 0.008 0.031 0.000 0.029 0.011 0.011 0.016 0.011 0.034 

S8 0.018 0.018 0.001 0.026 0.006 0.018 0.018 0.004 0.000 0.002 0.002 0.018 0.018 0.021 0.000 0.024 0.073 0.036 0.010 0.062 0.006 0.036 0.015 0.016 0.022 0.014 0.035 

S9 0.279 0.003 0.292 0.092 0.099 0.051 0.047 0.729 0.129 0.136 0.014 0.299 0.232 0.080 0.399 0.354 0.037 0.099 0.150 0.136 0.358 0.336 0.078 0.094 0.117 0.260 0.073 

S10 0.774 0.446 0.169 0.355 0.536 0.516 0.362 0.455 0.425 0.409 0.666 0.393 0.273 0.557 1.344 0.379 0.531 1.138 0.591 0.910 0.154 0.289 0.271 0.345 0.241 0.227 0.181 

S11 0.831 0.437 0.134 0.353 0.544 0.545 0.322 0.409 0.371 0.362 0.597 0.351 0.260 0.512 0.500 0.324 0.446 1.018 0.512 0.791 0.165 0.267 0.251 0.299 0.213 0.203 0.162 

S12 0.196 0.130 0.007 0.966 0.037 0.339 0.025 0.052 0.587 0.503 2.596 0.011 0.224 0.193 0.026 0.132 0.009 1.323 0.054 0.849 0.316 0.285 0.199 0.209 0.261 0.219 0.207 

S13 0.493 0.346 0.024 2.482 0.093 0.958 0.064 0.126 1.376 1.182 5.559 0.027 0.524 0.475 0.063 0.319 0.022 3.322 0.136 2.166 1.012 0.725 0.509 0.539 0.649 0.546 0.515 

S14 0.188 0.068 0.018 0.067 0.157 0.167 0.132 0.039 0.035 0.121 0.004 0.057 0.015 0.001 0.012 0.014 0.003 0.006 0.060 0.001 0.010 0.054 0.030 0.062 0.040 0.112 0.055 

S15 0.204 0.041 0.025 0.119 0.186 0.093 0.079 0.376 0.185 0.046 0.546 0.066 0.131 0.115 0.091 0.061 0.016 0.142 0.113 0.308 0.045 0.051 0.091 0.055 0.080 0.048 0.055 

S16 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S17 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S18 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S19 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S20 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S21 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S22 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

S23 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

S24 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

S25 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

S26 0.001 0.000 0.008 0.001 0.001 0.004 0.009 0.002 0.003 0.003 0.005 0.004 0.005 0.002 0.002 0.004 0.003 0.000 0.007 0.003 0.004 0.007 0.005 0.006 0.011 0.019 0.011 

S27 0.057 0.056 0.063 0.058 0.058 0.072 0.053 0.059 0.049 0.052 0.060 0.060 0.057 0.055 0.053 0.065 0.029 0.043 0.052 0.054 0.057 0.039 0.048 0.039 0.044 0.048 0.043 

S28 0.010 0.008 0.005 0.006 0.010 0.014 0.012 0.008 0.008 0.009 0.004 0.011 0.009 0.008 0.006 0.007 0.006 0.006 0.010 0.008 0.004 0.005 0.008 0.006 0.005 0.006 0.006 

S29 0.057 0.056 0.063 0.058 0.058 0.072 0.053 0.059 0.049 0.052 0.060 0.060 0.057 0.055 0.053 0.065 0.029 0.043 0.052 0.054 0.057 0.039 0.048 0.039 0.044 0.048 0.043 

S30 0.056 0.062 0.089 0.091 0.058 0.053 0.089 0.092 0.100 0.089 0.082 0.082 0.088 0.092 0.101 0.093 0.014 0.115 0.093 0.097 0.090 0.096 0.075 0.122 0.109 0.096 0.074 

FONTE: Elaborado com base no banco de dados do modelo ENERGY-BR e em dados de consumo setorial de energia elétrica fornecidos pela ANEEL (2008) 
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APÊNDICE 2. VARIAÇÃO NAS TAXAS DE RETONO 

 

 

Figura 27 – Variação nas taxas de retorno sobre o capital, setorias e regionais referente à Simulação 1 

(variação %) 

Nota: S1-S30 referem-se aos setores do modelo ENERGY-BR 

 

 

Figura 28 – Variação nas taxas de retorno sobre o capital, setorias e regionais, referente à Simulação 2 

(variação %) 

Nota: S1-S30 referem-se aos setores do modelo ENERGY-BR 
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Figura 29 – Variação nas taxas de retorno sobre o capital, setorias e regionais, referente à Simulação 3 

(variação %) 

Nota: S1-S30 referem-se aos setores do modelo ENERGY-BR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
C A
P

A
M PA RO RR TO

C A
L BA CE M

A PB PE
PI SE RN D

F
G

O M
T

M
S ES M
G RJ S

P PR SC R
S

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30

6,00-8,00

4,00-6,00

2,00-4,00

0,00-2,00

-2,00-0,00

-4,00--2,00

-6,00--4,00

-8,00--6,00

-10,00--8,00

-12,00--10,00

-14,00--12,00


