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Resumo: No Brasil, o comportamento da carga e do consumo de energia 

elétrica, tem sido amplamente investigado. Este interesse, em geral, decorre 

do fato de que estudos para o planejamento, expansão e operação do setor 

necessitam de boas previsões dessas variáveis. Apesar da importância de 

“boas” previsões, muitos modelos utilizados pelo SEB não levam em 

consideração a relação de longo prazo entre as variáveis do modelo, 

problema conhecido como cointegração. Nesse sentido, este artigo propõe 

modelos econométricos para a previsão e análise de elasticidades da 

demanda e da carga utilizando a classe de modelos conhecido como VAR-

VEC, os quais “corrigem” o problema da cointegração. Como resultado, 

observou-se a estimação de parâmetros consistentes e “boas” previsões para 

as séries temporais de demanda e carga.  

 

Abstract: In Brazil, the behavior of the load and consumption of electrical 

energy is extensively investigated. This occurs mainly because the Brazilian 

Electrical Sector (BES) needs reliable consumption and load forecasts for 

long term expansion and operation planning. However, although “good” 

forecasts are important, a lot of models used by BES do not take into account 

the long term relationship between the model’s variables. This problem is 

known as 'cointegration'. In this context, this article proposes econometrics 

models, known as VAR-VEC, to forecast and to analyze the elasticity 

sensibility of the consumption and load. The advantage of this class of models 

is “to correct” the cointegration problem. As a result, we can observe 

consistent parameter estimates and “good” forecasts for both dependent 

variables. 
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Energia elétrica, demanda de energia elétrica; Modelos VAR-VEC 
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Modelagem da Carga de energia elétrica no Brasil: uma proposta VAR-

VEC via estimação da demanda1 

 

1. Introdução 

No Brasil, o comportamento da carga, em especial do consumo de energia, 

tem sido amplamente investigado nos últimos anos. Este interesse, em geral, 

é devido à grande importância financeira e social deste insumo, pois a falta 

deste pode causar todo o tipo de danos ao país. 

Diversos estudos e planejamentos em sistemas de energia elétrica 

necessitam da previsão de cargas. Dentre os estudos mais comuns está o 

despacho econômico, fluxo de potência e estabilidade transitória; entre os 

estudos de planejamento estão, geração, transmissão, expansão e compra e 

venda de energia2. A ideia é que o sistema opere de modo seguro, confiável 

e econômico. 

Dado a importância do tema, o Operador Nacional do Sistema (ONS) criou 

uma Comissão de Estudos de Previsão e Acompanhamento da Carga 

(CEPAL 3 ) para acompanhar sistematicamente as variações da carga e 

também da demanda de energia elétrica, conforme pode ser observado na 

série de Estudos sobre a Demanda (ONS, 2014). 

É possível encontrar na literatura uma grande quantidade de trabalhos 

envolvendo previsão de cargas elétricas, porém, muitos deles utilizam 

métodos que não levam em conta fatores como a relação de longo prazo 

entre as variáveis do modelo (e.g. Modelos de Regressão Dinâmica, Modelos 

ARIMA com função de transferência etc), o que pode acarretar na estimação 

de parâmetros viesados e, consequentemente previsões inconsistentes. 

Neste contexto, este artigo propõe o uso de modelos VAR com vetor de 

correção de erro que levam em conta a relação de longo prazo entre as 

variáveis. Em outras palavras, os modelos VAR-VEC “corrigem” o problema 

da cointegração existente entre as variáveis do modelo. 

 

                                                        
1
 Waldir Lobão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - ENCE) Rua André Cavalcanti, 

106 - Santa Teresa, Rio de Janeiro. waldir.lobao@ibge.gov.br | Pedro Guilherme Costa Ferreira: 

Núcleo de Métodos Estatísticos e Computacionais (FGV/IBRE) Rua Barão de Itambi, 60 – Botafogo, 
Rio de Janeiro. pedro.guilherme@fgv.br  
2
 Para entender como a estocasticidade está relacionada com o SEB ver: (Ferreira, et al., 2012). 

3
 Para mais detalhes ver: http://www.ons.org.br/analise_carga_demanda/cepac.aspx   

mailto:waldir.lobao@ibge.gov.br
mailto:pedro.guilherme@fgv.br
http://www.ons.org.br/analise_carga_demanda/cepac.aspx
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Os resultados dessa modelagem permitirá aos agentes do setor elétrico 

terem modelos e previsões consistentes de curto e longo prazos, gerar 

previsões e simulações de cenários tanto para a demanda quanto para a 

carga de energia elétrica e, ainda, conhecer as elasticidades de curto e longo 

prazo de variáveis chave para o setor como o Produto Interno Bruto e a tarifa 

de energia elétrica. 

Para atingir o objetivo proposto, além dessa introdução, o artigo está 

organizado da seguinte forma: na próxima seção discute-se os modelos 

propostos para cada uma das classes de consumo (e.g. residencial) e 

mostra-se como, a partir dos modelos de demanda, será estimado o modelo 

para a carga. Na seção 3, após uma breve discussão sobre a modelagem 

VAR-VEC, apresentam-se os resultados dos modelos para a demanda por 

classe de consumo e geral. 

Na seção 4, apresenta-se o modelo de regressão com defasagens 

distribuídas, especificado para produzir um modelo de previsão para a carga 

de energia elétrica. Por fim, discute-se de forma agregada os resultados 

obtidos e elenca-se as possibilidades de trabalhos futuro. 

 

2. Os modelos propostos 

Esta seção tem por objetivo fundamentar teoricamente a especificação de um 

modelo de consumo de energia elétrica para o Brasil, considerando todas as 

classes consumidoras (residencial, industrial, comércio e serviços, e um 

agregado formado por outros tipos de consumidores). O modelo que se 

propõe preconiza que o consumo agregado de energia elétrica para o Brasil é 

determinado pela soma dos consumos agregados das diversas classes 

destacadas anteriormente (equação 1). 

CEOCECSCEICERCEB   (1) 

 

onde: 

CEB consumo de energia elétrica (em Mwh), Brasil; 

CER consumo de energia elétrica residencial (em Mwh), Brasil; 

CEI consumo de energia elétrica da indústria (em Mwh), Brasil; 

CECS consumo de energia elétrica do comércio e serviços (em Mwh), Brasil; 

CEO consumo de energia elétrica de outros tipos de consumidores (em Mwh), 

Brasil;  



 

 
 

 
8 

 

O consumo de energia elétrica de cada classe é representado por uma 

específica equação comportamental que procura expressar os fatores 

econômicos, financeiros e ambientais que são determinantes do consumo. 

Estas equações são apresentadas a seguir e foram derivadas a partir de 

conceitos básicos da teoria microeconômica, especificamente, das teorias do 

consumidor e da firma4, utilizando-se das seguintes hipóteses: 

(i) os consumidores, de uma forma geral, agem de forma racional 

diante das suas decisões de consumo. O consumidor residencial define 

as suas preferências quanto às quantidades dos diversos bens que 

deseja adquirir, inclusive energia elétrica, maximizando a sua função 

utilidade com a restrição de orçamento limitado (restrição orçamentária). 

Já os consumidores empresariais, no caso, estabelecidos nos setores 

da indústria, comércio, serviços, agricultura, pecuária etc, definem as 

suas preferências quanto ao consumo de energia elétrica, maximizando 

as suas funções de lucro. No caso do setor público, a quantidade é 

definida de forma a maximizar o bem-estar da população dado o 

orçamento do governo; 

(ii) assume-se que toda a quantidade de energia elétrica 

demandada pelos consumidores é efetivamente fornecida pela 

respectiva concessionária do serviço. Com esta hipótese, admite-se que 

a oferta do serviço é infinitamente elástica e, portanto, pode-se utilizar a 

quantidade consumida com uma boa aproximação para a quantidade 

demandada.  

Assumindo verdadeiras as hipóteses descritas anteriormente, recai-se em 

problemas clássicos de otimização com restrição que, uma vez resolvidos, 

derivam as funções de demanda indireta para o consumidor residencial e de 

demanda por fatores para o consumidor empresarial. As funções derivadas 

são genéricas, mas podem ser particularizadas na medida em que se aponte, 

criteriosamente, a função utilidade do consumidor e a função de produção da 

empresa. A partir daí, as funções de demanda ficam completamente 

especificadas, com variáveis, parâmetros e propriedades bem definidas. 

Geralmente apresentam a seguinte forma geral, simplificada, com apenas 

duas variáveis explicativas: 

                                                        
4
 Para mais detalhes ver (Mas-Colell, et al., 1995). 
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 ttt YPC ..                         Tt ,....2,1  (2) 

 

onde: 

tC  consumo de energia elétrica no tempo t 

tP  tarifa de energia elétrica no tempo t 

tY  renda ou produto no tempo t 

0;0;0    

 

Contudo, a equação (2) tem forma não linear o que dificulta a análise e 

interpretação econômica dos seus coeficientes. Com a finalidade de facilitar 

este entendimento, usualmente aplica-se a transformação logarítmica e 

chega-se a seguinte equação linear: 

ttt ypc ..                           Tt ,....2,1  (3) 

 

onde: 

ct , pt e yt  são, respectivamente, os logaritmos de Ct , Pt , e Yt 

consumo de energia elétrica no tempo t 0;0;0)log(    

 

Embora a equação (3) já propicie a análise direta das elasticidades e dos 

efeitos da tarifa e da renda sobre o consumo de energia elétrica, o seu 

alcance analítico é muito restritivo diante dos diversos cenários que se deseja 

analisar. Com a finalidade de tornar a especificação da função demanda mais 

completa e realista, foram adicionadas mais algumas hipóteses que acredita-

se ser preponderantes e que devem também afetar as decisões de consumo 

dos diferentes consumidores de energia elétrica. As hipóteses adicionais têm 

a finalidade de incorporar ao modelo o comportamento de relevantes 

variáveis econômicas, as quais dizem respeito à política macroeconômica, 

como taxa de juros e cambio, ao comércio exterior, mercado de trabalho, 

produção física e inadimplência. Com isso, novas variáveis explicativas foram 

introduzidas no modelo básico e diferentes funções de demanda foram 

definidas para cada uma das classes consumidoras de energia elétrica. As 

equações propostas, expressas na forma logaritmo linear, são descritas a 

seguir. 
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Consumo Residencial de Energia elétrica 

itttttt uInaPocTxjRmfTreCer ,1654321    (4) 

 

onde: 

tCer  logaritmo do consumo residencial de energia elétrica no tempo t, (Eletrobras, 

2012); 
tTre  

logaritmo da tarifa residencial real de energia elétrica no tempo t (tarifa 

média por $/MWh) (Eletrobras, 2012); 

tRmf  logaritmo do rendimento médio familiar real no tempo t (IBGE, 2012b); 

tTxj  logaritmo da Taxa de juros real no tempo t Over/Selic (BACEN, 2012a); 

tPoc  logaritmo da população ocupada no tempo t (IBGE, 2012b); 

tIna  logaritmo da inadimplência no tempo t (BACEN, 2012); 

iu ,1  Termo de erro do modelo 

0;0;0;0;0;0;0 6543321        Tt ,....2,1  

 

Consumo Industrial de Energia elétrica 

 

itt

tttttttt

uPoiIai

IcipExpTxjTxcPibiTieCei

,298

76543210 ...Im








 (5) 

 

onde: 

tCei  logaritmo do consumo industrial de energia elétrica no tempo t, (Eletrobras, 

2012); 
tTie  logaritmo da tarifa industrial real de energia elétrica no tempo t (tarifa média 

por $/MWh) (Eletrobras, 2012); 
tPibi  logaritmo do nível de atividade econômica ou PIB da indústria no tempo t 

(IBGE, 2012); 
tTxc  logaritmo da Taxa de cambio ou termos de troca no tempo t (índice de base 

fixa, média 2006 = 100, Cambio03) (MDIC, 2012); 

tTxj  logaritmo da Taxa de juros real no tempo t Over/Selic (BACEN, 2012a); 

tExp  logaritmo das exportações, índice de quantum, no tempo t (MDIC, 2012a); 

tpIm  logaritmo das importações, índice de quantum, no tempo t (MDIC, 2012b); 

tIci  logaritmo do índice de confiança da indústria no tempo t (IBRE/FGV, 2012); 

tIai  logaritmo do indicador antecedente da produção industrial no tempo t 

(ABPO, 2012); 
tPoi  logaritmo da população ocupada na indústria no tempo t (IBGE, 2012a). 

iu ,2  Termo de erro do modelo 

;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 9876543210        

Tt ,....2,1  
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Consumo de Energia elétrica do setor Comércio e Serviços 

 

it

ttttttt

uTxj

RmpPocsInaOcrPibcsTecsCecs

,37

6543210 ...








 (6) 

 

onde: 

tCecs  logaritmo do consumo do setor de comércio e Serviços de energia elétrica 

no tempo t, (Eletrobras, 2012); 

tTecs  
logaritmo da tarifa real de energia elétrica do setor comércio e serviços no 

tempo t (tarifa média por $/MWh) (Eletrobras, 2012); 

tPibcs  logaritmo do nível de atividade econômica ou PIB do setor de comércio e 

serviçoes no tempo t (IBGE, 2012); 

tOcr  logaritmo das operações de crédito, valores reais, no tempo t (BACEN, 

2012c); 
tIna  logaritmo do índice inadimplência no setor comércio e serviços no tempo t 

(BACEN, 2012); 
tPocs  logaritmo da população ocupada no setor comércio e serviços tempo t 

(IBGE, 2012b); 
tRmp  logaritmo do rendimento médio real da população no tempo t (IBGE, 

2012b); 
tTxj  logaritmo da Taxa de juros real no tempo t Over/Selic (BACEN, 2012a); 

iu ,3  Termo de erro do modelo 

;0;0;0;0;0;0;0;0 76543210        Tt ,....2,1  

 

 

Consumo de Energia elétrica da classe Outros Consumidores 

ittt uPibTegCeo ,4210    (7) 

 

onde: 

tCeo  logaritmo do consumo de energia elétrica da classe outros no tempo t 

(Eletrobras, 2012); 
tTeg  logaritmo da tarifa média geral de energia elétrica no tempo t (tarifa média 

por $/MWh) (Eletrobras, 2012); 

tPib  logaritmo do nível de atividade econômica geral, PIB, no tempo t (IBGE, 

2012); iu ,4  Termo de erro 

;0;0;0 210               Tt ,....2,1  

 

Em decorrência da falta de informações sobre esta classe de consumidores o 

seu consumo será modelado em função das variáveis que compõem o 

modelo básico de demanda. Isto é, em função da tarifa média geral de 

energia elétrica e do PIB global da economia. 
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Uma vez definidas as equações de consumo de cada uma das classes 

consumidoras, acima apresentadas, o modelo para o consumo agregado total 

estará determinado pela equação identidade (1), onde );exp(CeiCEI   

);exp(CerCER   );exp(CecsCECS   )exp(CeoCEO  . 

Além disso, dada a forte correlação existente entre o consumo de energia 

elétrica e a carga, um simples modelo de regressão com defasagens 

distribuídas poderá ser especificado para capturar os efeitos e elasticidades 

sobre a carga de energia elétrica. Isto é, 








 
n

i

iiti

k

j

jtjt CEBCARGACARGA
01

0   (8) 

 

3. Demanda de Energia elétrica: Modelagem e Resultados 

Nesta seção são apresentados os resultados da modelagem econométrica 

dos modelos de consumo de energia elétrica propostos na seção anterior. A 

metodologia de estimação utilizada foi a modelagem VAR-VEC (Vetor 

Autoregressivo com vetor de correção de erros), utilizando-se os 

procedimentos de estimação e testes desenvolvidos por (Johansen, 1988), 

(Johansen, 1991) e (Johansen, et al., 1990). Ressalta-se que, no caso de 

modelagens que envolvem sistemas de séries temporais não estacionárias, 

caso específico deste estudo, esta metodologia é a que fornece o tratamento 

econométrico mais indicado do ponto de vista das requeridas propriedades 

estatística de eficiência e consistência. A modelagem VAR-VEC consiste na 

realização das etapas a seguir. 

(i) Especificar o modelo de interesse na forma vetorial autoregressiva com m 

equações e p defasagens – VAR(p): 

tptkttt YBYBYBBY   22110                   Tt ,....2,1  (9) 

 

onde, 
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tY  vetor (m x 1) de variáveis do modelo, onde cada uma define uma equação 

0B  vetor (m x 1)  de constantes 

jB  matriz (m x m) de coeficientes do vetor de variáveis Yt-j ; j=1,2, ... , m 

t  vetor de erros aleatórios, supostamente ),0( 2INID   

 

(ii) Realizar testes de Raiz Unitária. Caso, todas as variáveis sejam 

consideradas estacionárias, cada equação do modelo pode ser estimada 

diretamente por (OLS). 

(iii) Caso, apenas parte das variáveis sejam atestadas como estacionárias e 

as demais como I(1), todas as equações do modelo devem ser estimadas, 

por (OLS), em primeira diferença (equação 10). 

tptkttt vYBYBYBY   2211            Tt ,....2,1  (10) 

 

(iv) No caso em que todas as variáveis são I(1), é necessário, antes da 

estimação, realizar um teste de cointegração entre as variáveis. Caso não 

cointegrem, todas as equações do modelo devem ser estimadas em primeira 

diferença, como no caso anterior. Caso cointegrem, a relação de longo prazo 

deve ser estimada e o termo de correção de erro deve ser incorporado ao 

VAR em primeira diferença. Em seguida, cada equação do modelo pode ser 

estimada separadamente por mínimos quadrados. Matematicamente, tem-se 

o seguinte VAR-VEC (P): 






 
1

1

10

p

j

tjtjtt vYAuAY             Tt ,....2,1  (11) 

 

onde, 

1tu  é o termo de correção de erro, de dimensão (m x 1); 

1

'

1   tt Yu   representa as relações de cointegração, vetor de dimensão (r x 1); 

  é a matriz de cointegração, de dimensão (m x r), onde r < m e cada linha 

desta matriz é um vetor de cointegração; 

r é o número de vetores de cointegração existentes, ou posto de 

cointegração; 

  é a matriz (m x r) de coeficientes de ajuste do termo de correção de erro; 
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3.1. Modelagem do Consumo Residencial de Energia Elétrica  

Para a realização da estimação econométrica da função de consumo 

residencial de energia elétrica foi especificado um modelo VAR com base no 

modelo teórico definido pela equação (4). 

Seguindo (Johansen, 1991) (Johansen, 1988) e (Johansen, et al., 1990), o 

primeiro passo foi realizar os testes de raiz unitária para as variáveis do 

modelo. Os resultados dos testes ADF (Dickey, et al., 1979) indicam que 

todas variáveis do modelo são integráveis de ordem 1 (I(1)), o que é 

confirmado pelos testes nas primeiras diferenças, onde todas se apresentam 

como estacionárias (I(0)) (tabela 1). Uma vez que as variáveis têm a mesma 

ordem de integração (I(1)), o próximo passo é a realização da análise de 

cointegração com vistas a testar a existência de vetores de cointegração e, 

em caso positivo do teste, estimar estes vetores e as relações de longo prazo 

existentes. 
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Tabela 1 - Teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

Variáve

l 

Equação 

de 

teste 

Número de 

defasagen

s 

Estatístic

a - t 

(ADF) 

Valor Crítico 

(MacKinnon) 5% 1% 

Cert
 Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

11 0.631 -

2,904

8 

-

3,529

7 
t
 Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

10 -7.889** -

2,904

8 

-

3,529

7 
Tret

 Sem 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

6 0,395 -

1,944

8 

-

2,595

0 
t
 Sem 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

5 -2,527 * -

1,944

8 

-

2,595

0 
Inat

 Sem 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

11 -0,719 -

1,945

2 

-

2,597

3 
t
 Sem 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

10 -3,582 ** -

1,945

2 

-

2,597

3 
Poct

 Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

12 -1,050 -

2,905

5 

-

3,531

2 
t
 Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

9 -5,095 ** -

2,904

2 

-

3,528

1 
Rmft Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

12 -0,721 -

2,905

5 

-

3,531

2 
t
 Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

11 -4,291 ** -

2,905

5 

-

3,531

2 
Txjt Com 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

12 -2,245 -

2,905

5 

-

3,531

2 
t
 Sem 

Constant

e  e        

Sem 

Tendênci

a 

11 -2,147* -

1,945

3 

-

2,597

8 

 

Nota: os símbolos */ ** indicam que a hipótese de 

raiz unitária é rejeitada aos níveis de significância 

de 5% e 1%,  respectivamente. 

Fonte: autores 

 

Os resultados dos testes de definição da ordem de defasagem do modelo 

VAR(p) são apresentados na Tabela 2. Para a realização dos testes, o 

modelo VAR foi estimado em primeira diferença e os resultados obtidos 

mostram-se conflitantes. Os critérios de informação de Akaike (AIC), Hannan-

Quinn (HQ) e Log-likelihood indicam que o modelo deva ser estimado com 12 

defasagens. Fato este esperado, pois os dados são mensais e, neste caso, 

geralmente a informação de lag 12 se mostra significativa para explicar o 

comportamento atual. 

No entanto, não é o que indica o critério de Schwarz (SC), por este, o modelo 

deve ser estimado com apenas uma defasagem. Diante desta indefinição, e 

dado o pequeno tamanho da amostra disponível, adotou-se o princípio da  
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parcimônia e decidiu-se trabalhar com o menor número de defasagens, 

seguindo a indicação do critério de Schwarz. 

Tabela 2 - Testes do Número de Defasagens do Modelo VAR(p) 

Critério de 

 Informação 

Estatística 

 de teste 

Número de  

Defasagens 

(p) 

Akaike (AIC) -21,76 12 

Hannan-Quinn 

(HQ) 

-21,50 12 

Schwarz (SC) -42,047 1 

Log-Likelihood 2031,64 12 
 

Fonte: autores 
 

 

Uma vez definido o número de defasagens, os testes de cointegração foram 

realizados e os resultados são apresentados na tabela 3. Observa-se que, 

tanto pelo teste do traço, como pelo teste do autovalor máximo, com nível de 

significância de 1%, que as variáveis do modelo cointegram e com a 

existência de um único vetor de cointegração. 

Tabela 3 - Testes de Cointegração 

Teste do traço Teste do max 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternativa 

Ha 

Estatística 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternativa 

Ha : 

Estatística 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

r = 0 r > 0 28,35** 15,7 r = 0 r = 1 31,63** 20,0 

r   1 r > 1 3,27 9,2 r = 1 r = 2 3,27 9,2 
 

Notas: (1) Os símbolos */** indicam que a hipótese nula é rejeitada aos níveis de 

significância de 5% e 1%. (2) r = Posto de Cointegração. 

Fonte: autores 

 

É importante lembrar que para a realização dos testes foram consideradas 

como variáveis endógenas somente as variáveis, Cer (consumo residencial 

de energia elétrica) e Ter (tarifa real de energia elétrica residencial), pois é 

possível que as mesmas tenham alguma relação de simultaneidade. 

Contudo, uma vez que a tarifa é administrada, entende-se que hipótese de 

exogeneidade da mesma também não seria tão irrealista. 

As demais variáveis do modelo foram consideradas como exógenas, pois não 

existe causalidade reversa do consumo para estas, isto é, não faz sentido 

pensar que variações no consumo de energia elétrica residencial afetem  
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diretamente, por exemplo, a taxa de juros/selic. Com isso, o modelo VAR 

ficou reduzido a duas equações e, consequentemente, o espaço de 

cointegração ao plano R2. Por esta razão, o teste apresentado na tabela 3 só 

permitiu, no máximo, a existência de um vetor de cointegração para as 

variáveis do modelo. 

Após a realização dos testes e da análise geral de cointegração foi realizada 

a análise de cointegração com a restrição de posto r = 1, onde foi estimado e 

testado o vetor de cointegração que estabelece a relação de longo prazo do 

modelo (tabela 4). 

Tabela 4 - Vetor de cointegração 

Cert Tret Rmft Txjt Poct Inat 

1,0000 0,0571 -0,0842 0,0363 -0,7879 0,0612 
 

Fonte: autores 

 

Então, a menos de um intercepto, tendência e variáveis sazonais, que serão 

estimadas pelo VAR-VEC, a relação de longo prazo entre as variáveis do 

modelo é apresentada na equação 12. 

tttttt InaPocTxjRmfTreCer 0612,07879,00363,00842,00571,0   (12) 

 

Uma vez estimado o vetor de cointegração e definida a relação de longo 

prazo, é necessário, para a especificação correta do modelo VAR, construir a 

variável erro ou resíduo de longo prazo, a qual é usualmente denota por 

“VEC”. Antes, testou-se a estacionariedade da variável através do teste de 

Phillips-Perron (Phillips, et al., 1988), o mais indicado para o caso de séries 

sazonais. 

Os resultados do teste PP indicaram, ao nível de significância de 1%, que há 

evidência nos dados para rejeitar a hipótese de raiz unitária para a variável 

VEC. No entanto, a hipótese de estacionariedade de segunda ordem não é 

aceita para a variável. Na verdade, o teste indica que a variável VEC é do 

tipo tendência estacionária, ou seja, a menos de uma tendência linear e de 

fatores sazonais, ambos determinísticos, a variável tem comportamento 

estacionário de segunda ordem. Por esta razão, o modelo VAR-VEC será 

especificado para estimação contendo, também, os termos determinísticos de 

tendência e dummeis sazonais.  
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Ao analisar os resíduos do modelo observou-se que não há problemas 

quanto à autocorrelação serial, heterocedasticidade e normalidade. Com 

relação ao modelo estimado, além do termo de correção de erro, que inclui a 

relação de equilíbrio de longo prazo, já apresentada anteriormente, aparecem 

significativamente diferentes de zero, com níveis de significância abaixo de 

5%, a primeira diferença de variável consumo de energia elétrica residencial 

(D(CER)), nas defasagens 9 e 12; e a primeira diferença da variável taxa de 

juros real, nas defasagens 1 e 2. Os coeficientes significativos das duas 

primeiras variáveis citadas, D(CER(-9)) e D(CER(-12)), não podem ser 

interpretados como efeitos causais sobre a variação do consumo de energia 

elétrica residencial no tempo presente. Mas sim, como efeitos decorrentes da 

dinâmica temporal dos dados mensais sazonais, que geram persistentes e 

significativas autocorrelações para elevados lags da série de consumo 

residencial. 

Com relação aos coeficientes das variáveis D(TXJ(-1)) e D(TXJ(-3)), estes 

indicam que afetam levemente as variações do consumo residencial no curto 

prazo. Contudo, estes são efeitos sobre a variação do consumo e não sobre 

o nível, o que torna a análise econômica mais complexa em relação à 

interpretação dos sinais e magnitude dos coeficientes estimados. Com o 

intuito de facilitar este tipo de análise, apresenta-se, a seguir, a menos dos 

fatores sazonais, a equação final estimada para o consumo residencial. 

 

1132

1111312

1091

025,0330,0073,0138,0

049,0035,0023,0225,0225,0

175,0175,0581,00011,00455,0













tttt

ttttt

tttt

InaPocTxjTxj

TxjRmfTreCerCer

CerCerCerTrendCer

 (13) 
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Tabela 5 - Estimativas das Elasticidades do Consumo Residencial 

Variável Explicativa 
Elasticidade Estimada 

Curto Prazo Longo Prazo 

Tarifa Real de Energia Elétrica 

Residencial (Ter) 
-0,0239 -0,0571 

Rendimento Real Médio Familiar 

(Rmf)) 
0,0353 0,0842 

Taxa de Juros Real (Txj) -0,0151 -0,0363 

População Ocupada (Poc) 0,3301 0,7879 

Índice de Inadimplência (Ina) -0,0256 -0,0612 
 

Nota: As elasticidades de curto prazo formam obtidas pela soma 

dos coeficientes da variável explicativa de interesse em todos os 

lags da equação de curto prazo em nível. Portanto, refletem o 

efeito líquido de todas as defasagens de uma específica variável. 

Fonte: autores. 

 

As elasticidades estimadas, tanto de curto prazo como de longo prazo, 

apresentam os sinais esperados para todas as variáveis explicativas do 

modelo. No entanto, com relação à magnitude, quando comparamos com os 

resultados de outros trabalhos ((Schmidt, et al., 2004); (Andrade, et al., 

1997)), apresentam estimativas bem abaixo do que era esperado, 

principalmente, para a tarifa residencial e para o rendimento familiar. Isto 

pode ter ocorrido pelo fato do modelo estimado incorporar três novas 

variáveis, taxa de juros real, população ocupada e índice de inadimplência, 

que não fazem parte da tradicional especificação econométrica utilizada para 

estimar equações de demanda por energia elétrica residencial.  

Por outro lado, a relação de simultaneidade existente entre as variáveis pode 

estar agindo de forma a distribuir o efeito total negativo da tarifa, para efeitos 

em mesma direção para a taxa de juros real e para o índice de inadimplência. 

Enquanto o efeito total positivo da renda familiar pode está sendo dividido 

com o efeito da população ocupada. De forma geral, considerando-se que o 

consumo de energia elétrica residencial sofre efeitos, diretos e indiretos, 

positivos e negativos, de curto e de longo prazo, de diversas variáveis  
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econômicas, acreditamos que o modelo está bem estimado e que os efeitos 

agregados correspondem ao esperado, conforme apresentados na tabela 6. 

Das estimativas das elasticidades das tabelas 5 e 6 pode-se concluir que: o 

consumo ou a demanda residencial por energia elétrica, como já era 

esperado, é fortemente inelástico em relação às variáveis que causam efeitos 

negativos, no curto e no longo prazo; e fracamente inelástico em relação às 

variáveis que causam efeitos positivos, principalmente, no longo prazo. 

Tabela 6 - Elasticidades Agregadas do Consumo Residencial 

Efeito 
Efeito 

Curto Prazo Longo Prazo 

Negativo : variáveis (Ter) + (Txj) 

+ (Ina) 
-0,0646 -0,1546 

Positivo : variáveis (Rmf) + (Poc) 0,3654 0,8721 
 

Fonte: autores 

 

O gráfico 1 apresenta o ajuste obtido pelo modelo VAR-VEC para a equação 

do consumo de energia elétrica residencial. Verifica-se uma boa qualidade de 

ajuste, onde os dados estimados pelo modelo capturam fortemente a 

dinâmica dos dados observados, registrando elevadíssimo coeficiente de 

determinação. Ou seja, o modelo estimado reproduz clara e fielmente o 

comportamento do consumo observado. 

 

Gráfico 1 – Ajuste do modelo - Consumo Residencial 

 

                             Fonte: elaboração própria dos autores 
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Para a validação final do modelo um último teste foi realizado, consistiu da 

avaliação da sua capacidade preditiva. O modelo foi estimado com dados até 

dez/10 e a previsão dinâmica, sem uso de dados conhecidos da variável 

dependente, foi realizada para o período de jan/11 a dez/11 (gráfico 2). O 

erro relativo médio das previsões foi de 4,5%, o que atesta um bom 

desempenho de previsão. Com isso, finalmente, após ter sido validado por 

diversos testes estatísticos, acredita-se que o modelo possa ser utilizado 

para fins de análise econômica de suas variáveis determinantes e, também, 

para previsões em cenários. 

 

Gráfico 2 – Previsão out-of-sample - Consumo Residencial   

 

                    Fonte: autores 

 

3.2. Modelagem do Consumo Industrial de Energia Elétrica  

 

A estimação econométrica da função de consumo industrial de energia 

elétrica foi realizada com base na equação (5). O modelo foi estimado com 

dados mensais, referentes ao período de jun/05 a dez/11. 

Seguindo a metodologia proposta, realizaram-se os testes de raiz unitária. Os 

resultados dos testes ADF indicam, para todas as variáveis do modelo geral, 

que não há evidência empírica para se rejeitar a hipótese de raiz unitária ao 

nível de significância de 1%. Além disso, os testes realizados nas primeiras 

diferenças das variáveis confirmam a hipótese de que as mesmas são 

integráveis de ordem 1 (I(1)). 
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Com base nos resultados, o próximo passo foi a realização da análise de 

cointegração (tabela 7) com vistas a testar a existência de vetores de 

cointegração e, em caso positivo do teste, estimar estes vetores e as 

relações de longo prazo. 

Após analisar as observações e para evitar o problema de multicolinearidade, 

a estratégia adotada foi reduzir o modelo original para um submodelo mais 

parcimonioso, com variáveis de relevante significado econômico para explicar 

o comportamento da equação de interesse. Dessa forma, decidiu-se trabalhar 

com um submodelo composto de apenas três variáveis ( tCei ; tTie ; tPibi ). 

Tabela 7 - Modelo de Consumo Industrial - Testes de Cointegração 

Teste do traço Teste do max 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternati

va 

H1 : 

Estatísti

ca 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternati

va 

H1 : 

Estatísti

ca 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 95% 

r = 0 r > 0 23,75* 22,0 r = 0 r = 1 41,11** 34,9 

r   1 r > 1 14,37 15,7 r = 1 r = 2 17,36 20,0 

r   2 r > 2 2,98 9,2 r = 2 r = 3 2,98 9,2 

Notas: (1) Os símbolos */** indicam que a hipótese nula é rejeitada aos 

níveis de significância de 5% e 1%. 

            (2) r = Posto de Cointegração. 

Fonte: autores 

 

Os testes de cointegração foram realizados considerando como variáveis 

endógenas todas as variáveis do submodelo ( tCei ; tTie ; tPibi ). Como 

observado, tanto o teste do traço quanto o teste do autovalor máximo 

mostram que as variáveis se cointegram e sinalizam a existência de uma 

única relação de cointegração. 

Após a realização dos testes e da análise geral de cointegração foi realizada 

a análise de cointegração com a restrição de posto r = 1, onde foi estimado e 

testado o vetor de cointegração que estabelece a relação de longo prazo do 

modelo (tabela 8). 
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Tabela 8 - Vetor de cointegração 

Ceit Teit Pibit constante 

1,0000 0,2102 -0,7335 -0,0277 
 

              Fonte: autores 

 

Seguindo a metodologia proposta, uma vez estimado o vetor de cointegração 

e definida a relação de longo prazo, construiu-se variável erro ou resíduo de 

longo prazo (VEC). Após verificar a estacionariedade da variável VEC, 

estimou-se a equação em primeira diferença para o consumo de energia 

elétrica. Uma vez estimada a equação de interesse, foi possível calcular as 

elasticidades de curto e longo prazo do consumo industrial em relação às 

variáveis explicativas do modelo. 

Tabela-9 - Estimativas das Elasticidades do Consumo Industrial 

Variável Explicativa 
Elasticidade Estimada 

Curto Prazo Longo Prazo 

Tarifa real de Energia Elétrica 

Industrial (Tie) 
-0,0851 -0,2102 

PIB real da Indústria (Pibi) 0,2971 0,7335 

 Nota: As elasticidades de curto prazo formam obtidas pela 

soma dos coeficientes da variável explicativa de interesse 

em todos os lags da equação de curto prazo em nível. 

Portanto, refletem o efeito líquido de todas as defasagens de 

uma específica variável. 

As elasticidades estimadas, tanto de curto prazo como de longo prazo, 

apresentam os sinais esperados de acordo com a teoria econômica. Quanto 

à magnitude, confirmam-se as inelasticidades em relação à tarifa e à renda 

(Pibi), tanto no curto como no longo prazo. 

O gráfico 3 apresenta o ajuste obtido pelo modelo VAR-VEC para a equação 

do consumo de energia elétrica industrial. Verifica-se uma boa qualidade de 

ajuste, onde a equação estimada captura fortemente a dinâmica dos dados 

observados, reproduzindo fielmente o comportamento do consumo 

observado. 
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Gráfico 3 – Ajuste do modelo - Indústria  

 

                             Fonte: autores 

 

Para o teste de capacidade preditiva, o modelo foi estimado com dados da 

amostra até dez/2010 e a previsão dinâmica, sem uso de dados observados 

da variável dependente, foi realizada para o período de jan/2011 a dez/2011 

(gráfico 4). O erro relativo médio das previsões foi de 6,15%, o que atesta um 

bom desempenho de previsão. Após ter sido validado por diversos testes 

estatísticos, acreditamos que o modelo possa ser utilizado para fins de 

análise econômica e para previsões em cenários. 

Gráfico 4 – Previsão out-of-sample - Consumo industrial 

 

                             Fonte: autores 
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3.3. Modelagem do Consumo de Energia Elétrica do Comércio e 

Serviços 

A estimação econométrica da equação de consumo de energia elétrica do 

comércio e serviços foi realizada com base na equação (6). Porém, após 

analisar as observações, a equação foi estimada em um submodelo reduzido 

que envolve as varáveis tCecs ; tTecs  e tPibcs . 

Os resultados dos testes ADF indicam, para todas as variáveis do modelo, 

que não há evidência empírica para se rejeitar a hipótese de raiz unitária ao 

nível de significância de 1%. Além disso, os testes realizados nas primeiras 

diferenças das variáveis, reportados no apêndice do trabalho, confirmam a 

hipótese de que as mesmas são integráveis de ordem 1. 

Os testes de cointegração foram realizados considerando como endógenas 

todas as variáveis do submodelo ( tCecs ; tTecs  e tPibcs .). O teste do traço, ao 

nível de significância de 5%, rejeitou a hipótese de existência de vetores 

cointegração. Por outro lado, com mesmo nível de significância, o teste do 

autovalor máximo não rejeita a hipótese de existência de um vetor de 

cointegração. Ou seja, este teste não rejeita a hipótese de posto de 

cointegração (r=1). 

Tabela 10 - Testes de Cointegração - Comércio e Serviços 

Teste do traço Teste do max 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternativa 

H1 : 

Estatística 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternativa 

H1 : 

Estatística 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

r = 0 r > 0 17,84 21,0 r = 0 r = 1 30,56* 29,7 

r   1 r > 1 12,08 14,1 r = 1 r = 2 12,72 15,4 

r   2 r > 2 0,639 3,8 r = 2 r = 3 0,639 3,8 

Notas: (1) Os símbolos */** indicam que a hipótese nula é rejeitada aos 

níveis de significância de 5% e 1%. 

            (2) r = Posto de Cointegração. 
 

   Fonte: autores 
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Diante dos diferentes resultados, assumiu-se a existência de um vetor de 

cointegração e realizar a análise com a restrição de posto (r=1), pois, caso a 

relação de cointegração realmente não exista, o termo de correção de erro se 

mostrará não significativo quando da estimação do modelo VAR. 

Após a realização dos testes e da análise geral de cointegração foi realizada 

a análise de cointegração com a restrição de posto r = 1, onde foi estimado e 

testado o vetor de cointegração que estabelece a relação de longo prazo do 

modelo (tabela 11). 

 

Tabela 11 - Vetor de cointegração – Comércio e Serviços 

Cecs Tcse Pibcs 

1,0000 0,2652 -1,2689 
 

                                 Fonte: autores 

 

Seguindo a metodologia proposta, uma vez estimado o vetor de cointegração 

e definida a relação de longo prazo, construiu-se variável erro ou resíduo de 

longo prazo (VEC). Após verificar a estacionariedade da variável VEC, 

estimou-se a equação em primeira diferença para o consumo de energia 

elétrica. Uma vez estimada a equação de interesse, foi possível calcular as 

elasticidades de curto e longo prazo do consumo industrial em relação às 

variáveis explicativas do modelo. 

Tabela 12 - Estimativas das Elasticidades - Comércio e Serviços 

Variável Explicativa 
Elasticidade Estimada 

Curto Prazo Longo Prazo 

Tarifa real de Energia Elétrica do  

Comércio e Serviços (Tcse) 
-0,0723 -0,2652 

PIB real do Comércio e Serviços 

(Pibcs) 
0,3457 1,2689 

Nota: As elasticidades de curto prazo formam obtidas pela soma dos 

coeficientes da variável explicativa de interesse em todos os lags da 

equação de curto prazo em nível. Portanto, refletem o efeito líquido 

de todas as defasagens de uma específica variável. 
 

                Fonte: autores 

 



 

 
 

 
27 

 

As elasticidades estimadas, tanto de curto prazo como de longo prazo, 

apresentam os sinais esperados de acordo com a teoria econômica. Quanto 

à magnitude, confirmam-se as inelasticidades em relação à tarifa ( tTecs ), 

tanto no curto como no longo prazo. Com relação ao ( tPibcs ), os efeitos são 

inelásticos no curto prazo e elástico no longo prazo. A seguir são 

apresentados os resultados do ajuste obtido e a capacidade preditiva do 

modelo estimado. 

Por fim, ao analisar a capacidade preditiva do modelo estimado, observa-se o 

ajuste obtido pelo modelo VAR-VEC para a equação do consumo de energia 

elétrica do comércio e serviços. Verifica-se uma excelente qualidade de 

ajuste, onde a equação estimada captura fortemente a dinâmica dos dados 

observados, reproduzindo fielmente o comportamento do consumo 

observado (gráfico 5). 

Gráfico 5 – Ajuste do modelo - Comércio e Serviços 

 

                             Fonte: autores 

 

Para o teste de capacidade preditiva, o modelo foi estimado com dados da 

amostra até dez/2010 e a previsão dinâmica, sem uso de dados observados 

da variável dependente, foi realizada para o período de jan/2011 a dez/2011 

(gráfico 6). O erro relativo médio das previsões foi de 2,0%, o que atesta uma 

excelente capacidade preditiva. Após ter sido validado por diversos testes 

estatísticos, acredita-se que o modelo possa ser utilizado para fins de análise 

econômica e para previsões em cenários. 
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Gráfico 6 

Previsão out-of-sample - Comércio e Serviços 

 

 

                             Fonte: autores 

 

3.4. Modelagem do Consumo de Energia Elétrica - Classe Outros 

Consumidores 

A estimação econométrica da equação de consumo de energia elétrica da 

classe outros consumidores foi realizada com base na equação (7) do 

modelo teórico. A equação de consumo foi estimada em um modelo VAR que 

envolve as variáveis tCeo , tTeg  e tPib . 

A equação do consumo de energia elétrica da classe outros foi estimada 

como função das variáveis explicativas ( tTeg ) e ( tPib ), as quais têm efeitos 

causais diretos sobre o consumo. 

Os resultados dos testes ADF indicam, para todas as variáveis do modelo, 

que não há evidência empírica para se rejeitar a hipótese de raiz unitária ao 

nível de significância de 1%. Além disso, os testes realizados nas primeiras 

diferenças das variáveis confirmam a hipótese de que as mesmas são 

integráveis de ordem 1. Com base nestes resultados, o próximo passo foi a 

realização da análise de cointegração, cujos resultados são apresentados na 

tabela 13. 
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Tabela 13 - Testes de Cointegração – Outros consumidores 

Teste do traço Teste do max 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternativa 

H1 : 

Estatística 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

Hipótese 

nula 

H0 : 

Hipótese 

alternativa 

H1 : 

Estatística 

de teste 

Valor 

Crítico 

de 

95% 

r = 0 r > 0   29,78** 21,0 r = 0 r = 1   44,98** 29,7 

r   1 r > 1 14,07 14,1 r = 1 r = 2 15,20 15,4 

r   2 r > 2 1,133 3,8 r = 2 r = 3 1,133 3,8 

Notas: (1) Os símbolos */** indicam que a hipótese nula é rejeitada aos 

níveis de significância de 5% e 1%. 

            (2) r = Posto de Cointegração. 
 

   Fonte: autores 

 

Os testes de cointegração foram realizados considerando como endógenas 

todas as variáveis do modelo, ou seja, o consumo de energia elétrica ( tCeo ), 

a tarifa real média geral de energia elétrica ( tTeg ), e o PIB geral ( tPib ). Os 

resultados dos testes do traço e do autovalor máximo, com nível de 

significância inferior a 1%, não rejeitam a hipótese de existência de um único 

vetor de cointegração (tabela 14) 

Tabela 14 - Vetor de cointegração – Outros consumidores 

tCeo  tTeg  tPib  

1,0000 0,21295 -0,62220 
 

                                Fonte: autores 

 

Seguindo a metodologia proposta, uma vez estimado o vetor de cointegração 

e definida a relação de longo prazo, construiu-se variável erro ou resíduo de 

longo prazo (VEC). Após verificar a estacionariedade da variável VEC, 

estimou-se a equação em primeira diferença para o consumo de energia 

elétrica. Uma vez estimada a equação de interesse, foi possível calcular as 

elasticidades de curto e longo prazo do consumo industrial em relação às 

variáveis explicativas do modelo. 
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Tabela 15 - Estimativas das Elasticidades - Comércio e Serviços 

Variável Explicativa 
Elasticidade Estimada 

Curto Prazo Longo Prazo 

Tarifa média geral de Energia 

Elétrica (Teg) 
-0,0912 -0,2129 

PIB geral (Pib) 0,2665 0,6222 

 Nota: As elasticidades de curto prazo formam obtidas pela 

soma dos coeficientes da variável explicativa de interesse 

em todos os lags da equação de curto prazo em nível. 

Portanto, refletem o efeito líquido de todas as defasagens de 

uma específica variável. 
 

                Fonte: autores 

 

As elasticidades estimadas, tanto de curto prazo como de longo prazo, 

apresentam os sinais esperados de acordo com a teoria econômica. Quanto 

à magnitude, apresentam comportamento inelástico, tanto no curto quanto no 

longo prazo. 

O gráfico 7 mostra o ajuste obtido pelo modelo VAR-VEC para a equação do 

consumo de energia elétrica da classe outros. Observa-se uma boa 

qualidade de ajuste, onde a equação estimada captura fortemente a dinâmica 

dos dados observados, reproduzindo de forma satisfatória o comportamento 

do consumo observado. 

Gráfico 7 – Ajuste do modelo – Outros consumidores 

 

                             Fonte: autores 
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Para o teste de capacidade preditiva, o modelo foi estimado com dados da 

amostra até dez/2010 e a previsão dinâmica, sem uso de dados observados 

da variável dependente, foi realizada para o período de jan/2011 a dez/2011 

(gráfico 8). O erro relativo médio das previsões foi de 5,5%, o que atesta uma 

boa capacidade preditiva. Após ter sido validado por diversos testes 

estatísticos, acreditamos que o modelo possa ser utilizado para fins de 

análise econômica e para previsões em cenários. 

Gráfico 8 – Previsão out-of-sample – Outros consumidores 

 

                             Fonte: autores 

 

3.5. Estimação do Modelo Geral: Consumo Total de Energia Elétrica  

Uma vez estimadas as equações de consumo de energia elétrica para cada 

uma das classes consumidoras, o próximo passo foi então descrever o 

procedimento de agregação e cálculo do consumo total de energia elétrica, 

de acordo com a equação (1) do modelo teórico. Como as estimativas das 

equações das quatro classes foram realizadas com dados transformados em 

logaritmos de números índice, primeiramente obtiveram-se os dados em sua 

forma original.  

Após algumas manipulações algébricas, tem-se o procedimento factível 

para o cálculo da estimativa do consumo total, isto é:  

              
                 

                  
               

         
(14) 
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O gráfico 9 apresenta a qualidade de ajuste do modelo geral, que registrou 

coeficiente de correlação de 0,967 entre valores observados e valores 

estimados, com erro relativo médio de predição de 1,26%, calculado com 

toda a amostra disponível. 

Portanto, uma vez realizadas previsões em cenários para as variáveis 

explicativas dos modelos setoriais, usando as equações estimadas para o 

consumo residencial, industrial, comércio e serviços e outros consumidores, 

apresentadas anteriormente, será possível realizar previsões para o consumo 

total de energia elétrica usando a equação de consumo de energia elétrica. 

Gráfico 9 – Previsão in-sample – Modelo Geral para o Consumo total de 

energia elétrica 

 

                                    Fonte: autores 

 

4. Modelo de Previsão para a Carga Total de Energia Elétrica  

Conforme sugerido da seção 2, dada a forte correlação existente entre o 

consumo de energia elétrica e a carga, um modelo de regressão com 

defasagens distribuídas foi especificado e estimado com o intuito de produzir 

um modelo de previsão para a carga de energia elétrica. 

O modelo utiliza-se de dados passados e contemporâneos destas variáveis 

e, para a realização de previsões, necessitará utilizar-se de previsões 

realizadas pelo modelo de consumo total, apresentado na seção 3. O modelo 

econométrico é especificado na forma linear pela equação: 

          ∑          

 

   

  ∑        

 

   

    (14) 
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onde,  é o vetor de erros aleatórios, supostamente NIID(0, 2
I). 

A equação final estimada para o modelo de previsão da carga total de 

energia elétrica tem como variáveis explicativas uma variável dummy para a 

quebra estrutural de dezembro de 2008 (DUM_DEZ08), que assume o valor 

zero para o período anterior a esta data e o valor 1 a partir desta; uma 

tendência linear (@TREND); dummies sazonais para os meses de fevereiro, 

abril, agosto e setembro; variável dependente (CARGA), nas defasagens 1, 4 

e 12; e a variável consumo total de energia elétrica (CEB), nas defasagens 1, 

2, 4 e 8, todas fortemente significativas (tabela 15).  

A análise dos resíduos do modelo indica pelos resultados dos usuais testes 

que não há problemas quanto existência de autocorrelação serial, 

heterocedasticidade e não normalidade dos resíduos. 

O gráfico 10 mostra a dispersão dos resíduos no tempo e a boa qualidade do 

ajuste obtido, o qual registrou R2 de aproximadamente 0,995. A equação 

estimada captura fortemente a evolução dos dados observados e reproduz 

de forma quase idêntica o comportamento da carga total observada. 

Para avaliar a capacidade preditiva do modelo, foi realizada a previsão 

dinâmica dentro da amostra para os últimos 12 meses, de jan/2011 a 

dez/2011 (gráfico 10). O resultado obtido revelou erro relativo médio das 

previsões de 0,58%. Com isso, acredita-se que o modelo possa ser utilizado 

com perspectivas de bons resultados para prever a carga total de energia 

elétrica. 
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Tabela 16 – Modelo Carga 

Variável Coeficiente 
Estatística 

t 
Probabilidade. 

C 30100.21 6.09 0.0000 

DUM_DEZ08 -1285.14 -4.59 0.0000 

@TREND 132.98 5.779 0.0000 

@SEAS(2) -1821.53 -5.76 0.0000 

@SEAS(4) -690.79 -3.01 0.0040 

@SEAS(8) -477.55 -3.15 0.0027 

@SEAS(9) -1642.86 -6.30 0.0000 

@SEAS(11) -1401.59 -6.08 0.0000 

CARGA(-1) 0.48 5.05 0.0000 

CARGA(-4) 0.29 3.64 0.0006 

CARGA(-12) -0.20 -4.18 0.0001 

CEB 0.34 5.56 0.0000 

CEB(-1) -0.21 -5.12 0.0000 

CEB(-2) -0.14 -3.32 0.0017 

CEB(-4) -0.18 -4.29 0.0001 

CEB(-8) -0.11 -3.53 0.0009 
 

                             Fonte: autores 

 

Observe, ainda, que os cenários econômicos arbitrados exogenamente sobre 

a tarifa e nível de atividade econômica, utilizados para prever e simular 

efeitos sobre os consumos setoriais de energia elétrica, servirão, também, 

para avaliar estes efeitos sobre a carga total de energia elétrica. 
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Gráfico 10 – Previsão in-sample e resíduos– Modelo para a carga de energia 

elétrica 

 

                                    Fonte: autores 

 

5. Considerações Finais 

Este artigo avança com relação aos modelos de previsão de longo prazo de 

carga e demanda de energia elétrica uma vez que propõe a utilização de 

modelos econométricos que levam em consideração as relações de longo 

prazo entre as variáveis do modelo. Outro avanço foi a proposta de previsão 

da carga utilizando um modelo de regressão com defasagens distribuídas 

especificado para capturar os efeitos e elasticidades sobre a carga de 

energia elétrica. 

A ideia proposta no artigo permitirá aos agentes do setor elétrico utilizar esse 

tipo de modelagem para obterem previsões consistentes de curto e longo 

prazos, simular cenários tanto para a demanda quanto para a carga de 

energia elétrica e, ainda, conhecer as elasticidades de curto e longo prazo de 

variáveis chave para o setor como o Produto Interno Bruto e a tarifa de 

energia elétrica. 

Como extensão desse trabalho, pretende-se simular as variáveis exógenas e 

fazer previsão para 5 e 10 anos a frente, bem como, analises impulso-

resposta para entender melhor a dinâmica das variáveis que compõem os 

modelos. 
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