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RESUMO

Este trabalho busca analisar se existe uma relação de causalidade no sentido de

Granger entre Produto Interno Bruto e Consumo de eletricidade no estado de Pernambuco no

período que compreende os anos de 1976 a 2005. Para isto é aplicada uma metodologia

proposta por Toda e Yamamoto (1995), que consiste na imposição de restrições nos

parâmetros de um Vetor Auto Regressivo (VAR) em nível. O número de defasagens do VAR

é determinado através do teste Dickey- Fuller e pelos Critérios de AIC e SBC. Os resultados

encontrados indicam a existência de raízes unitárias para as variáveis em estudo, o que

significa dizer que a ordem máxima de integração do modelo é 1 bem como que o número

ótimo de defasagens também é igual a 1. Assim estimou-se um VAR (2) e, a partir das

restrições impostas a este VAR, constatou-se que, com base nos dados analisados, não há

evidências para a existência de causalidade entre as variáveis. Vale ressaltar que resultados

semelhantes a este também foram encontrados por Yu e Hwang ao testarem essa relação de

causalidade para os estados Unidos, para o Reino Unido e para a Polônia bem como por Galip

e Erdal para a Turquia.

Palavras Chave: PIB, Consumo de Eletricidade; Causalidade
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ABSTRACT

This paper seeks to examine whether there is a Granger causal relationship between

Gross Domestic Product and Consumption of electricity in the state of Pernambuco in the

period covering the years 1976 to 2005. For this proposed methodology is applied Toda and

Yamamoto (1995), which is the imposition of restrictions on the parameters of a vector auto

regressive (VAR) in levels. The number of lags of the VAR is determined using the Dickey-

Fuller test and the criteria of AIC and SBC. The results indicate the existence of unit roots for

the study variables, which means that the maximum order of integration of the model is 1 and

the optimal number of lags is equal to 1. Thus it was estimated a VAR (2), and from the

restrictions imposed on the VAR, there was no evidence for the existence of causality

between variables. Thus, policies for conservation of electricity not immediately affect the

economy Pernambuco.

Keywords: GDP, Consumption of Electricity; Causality
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1 INTRODUÇÃO

A necessidade de estudos mostrando a real relação entre consumo de energia e

crescimento econômico foi muito enfatizada na década de 70, mais precisamente após a

primeira grande crise do petróleo, pois a partir daí a interação da questão energética com

questões de caráter econômico e político ficou mais clara.

Nesse sentido, várias técnicas econométricas vêm sendo empregadas. A maioria dos

trabalhos tem se utilizado do mecanismo de correção de erros e do teste de causalidade de

Granger. No entanto, estudos mais recentes também levam em consideração a dificuldade em

se montar uma base de dados composta por muitas observações o que pode dificultar os

resultados encontrados com as técnicas normalmente utilizadas.

Nesse contexto, autores como Toda e Yamamoto (1995), propuseram uma nova

metodologia para testar a causalidade de Granger através da estimação de um modelo VAR

em nível, o que tem facilitado trabalhos em que o número de observações é baixo.

Dessa forma, a metodologia proposta por Toda e Yamamoto é a que será utilizada neste

trabalho.

1.1 O Problema da Pesquisa

No século XVIII a Inglaterra assume a liderança do mundo moderno, devido ao seu

amplo conhecimento científico, o que possibilitou o início da fabricação de bens de produção

e consumo em escala industrial, gerando um aumento da urbanização. Esse aumento

aconteceu pelo fato de ter existido um grande deslocamento de mão-de-obra do setor primário

para o setor de bens manufaturados e em menor escala para o terciário ou de serviços.

No entanto, no século XVII a Inglaterra tinha grande dependência da importação de

madeira de outros países e viu-se na contingência de reciclar-se, passando a usar o carvão

mineral ao invés do vegetal. O setor metalúrgico foi montado desde o início em moldes

empresariais, altamente capitalizado para a época, o que provocou outras evoluções

importantes com o uso da caldeira a vapor nos transportes ferroviários e na indústria. Nesse

contexto, a empresa privada se mostrava como sendo a maneira mais eficiente de garantir o

ritmo do crescimento econômico.
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No século XIX a Revolução Industrial atingiu grande parte do continente europeu e

dos Estados Unidos. As fontes energéticas principais eram a lenha, o carvão mineral e

posteriormente a eletricidade, que se tornou indispensável para a produção.

Dessa forma, a passagem da manufatura para a indústria, bem como a mecanização do

campo e o uso da eletricidade como insumo básico para a produção, fez com que a

industrialização se fundamentasse no consumo de energia. Segundo Calabi et al (1983), a

industrialização, bem como o êxodo rural, alterou a estrutura da produção e do consumo de

energia, principalmente aquela destinada a função de bens de consumo doméstico e público.

Já no século XXI, tendo em vista a perspectiva de esgotamento das fontes de energia

de origem fóssil, a questão fundamental diz respeito à forma como os recursos energéticos são

utilizados, pois se forem utilizados de forma imprudente podem gerar estagnação econômica.

Isto foi questionado anteriormente por Thomas Malthus, ao defender que a exploração dos

recursos naturais está sujeita à Lei dos Rendimentos Decrescentes, desconsiderando, na

época, o fato de existir inovação tecnológica.

No Brasil o aumento do consumo de energia seguiu o padrão do mundo

industrializado, mas em ritmo mais lento.

Entretanto, ao se analisar o crescimento econômico brasileiro e o aumento da oferta

interna de energia–OIE, percebe-se que, desde a década de 70, o Produto Interno Bruto (PIB)

tem obtido taxas de crescimento acima das da oferta de energia, tanto que em 2006 enquanto a

economia brasileira cresceu cerca de 3,7%, a OIE apresentou taxa de crescimento de 3, 4%

levando a muitas discussões a respeito da capacidade do país conseguir suprir a demanda por

energia caso aumente as taxas de crescimento do seu produto (Ministério de Minas e Energia,

2007).

Vale ressaltar que, esse aumento no consumo e a questão do país ser ou não auto-

suficiente no setor energético, foi mais enfatizada em 2001, quando o episódio conhecido

como apagão, estabeleceu tetos de consumo de energia para todos os setores da economia nas

regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins.

Assim, seguindo a tendência de crescimento do consumo de energia do país, o estado de

Pernambuco tem apresentado altas taxas de consumo, resultante do aumento na produção

industrial e do aumento do consumo no setor residencial, que é resultado do aumento do uso

de aparelhos eletrodomésticos. Segundo a Companhia Energética de Pernambuco-CELPE, no

ano de 2007, o consumo de energia elétrica no estado de Pernambuco registrou um total de

8.184 Mwh, que equivale a um aumento de aproximadamente 26% do consumo de
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eletricidade com base no ano de 1997. O aumento ocorreu em todas as classes, exceto no

consumo da classe rural com irrigação.

No entanto, esse consumo pode ser ainda maior, pois os projetos estruturadores que

estão previstos para o estado como o Pólo Têxtil e Petroquímico, a construção da Refinaria

Abreu e Lima, a constituição de um pólo de fármacos e hemoderivados e ainda a instalação do

estaleiro do Atlântico Sul, são empreendimentos intensivos em energia. Vale ressaltar que

além desses projetos, estima-se ainda que até 2015, Pernambuco receberá entre investimentos

públicos e privados 34 milhões de reais (Revista Época, 2007).

Os números comprovam tal crescimento, um exemplo disso é que só em um trimestre

de 2008 o PIB pernambucano teve um aumento de 7,2%, superando a média nacional de 6,8%

e, mesmo com a atual crise, a economia aponta para um crescimento acima de 5% até 2010

(Diário Oficial de Pernambuco, 2009).

1.2 Justificativa da Pesquisa

Tendo em vista o aumento no consumo de energia elétrica que vem se constatando ao

longo dos anos no estado de Pernambuco e, ainda, a vinda de projetos estruturadores, como a

Refinaria Abreu e Lima que certamente aumentará a demanda por este insumo, torna-se

necessário estudar a relação entre consumo de energia e crescimento econômico para o

estado, para que se identifique se existe uma relação causal entre as variáveis consumo de

energia elétrica e crescimento econômico, possibilitando assim, o desenvolvimento de

políticas no setor energético que visem deixar o estado menos vulnerável a crises que possam

existir futuramente.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem por objetivo analisar se existe ou não uma relação de causalidade de

Granger entre PIB e Consumo de Energia Elétrica para o estado de Pernambuco. Tendo em

vista que se houver uma relação de causalidade do consumo de energia para o PIB, implica
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que uma redução no consumo de energia pode levar a uma queda na renda, ou seja, uma crise

na oferta de energia poderia reduzir a atividade econômica.

De forma contrária, se houver uma relação causal do PIB para o consumo de

eletricidade, implica que uma expansão da economia acarreta uma maior necessidade de

energia, revelando ainda que a economia não é eficiente no uso dos recursos energéticos.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Analisar a evolução do Consumo de Energia elétrica dos principais setores

consumidores;

• Analisar a evolução do PIB pernambucano;

• Avaliar se o consumo de eletricidade ocorre como resposta a uma expansão da

economia, ou se de forma contrária, não há uma relação de causa e efeito entre

essas variáveis;

• Analisar se o Estado de Pernambuco tem ou não sustentabilidade energética.

1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: O capítulo 2 faz uma exposição dos

trabalhos que tratam do tema dessa dissertação.

No capítulo 3 é feita uma análise da evolução do consumo de energia elétrica e do

crescimento econômico em Pernambuco, onde é avaliado o perfil de consumo das principais

classes consumidoras de energia elétrica; O capítulo 4 trata dos aspectos metodológicos

abordando a Causalidade de Granger, a metodologia proposta por Toda e Yamamoto, bem

como os testes Dickey Fuller e Dickey Fuller aumentado e os critérios de Akaike e Schwarz.

No capítulo 5 faz-se a análise dos resultados e por fim haverá uma conclusão, as

principais limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

http://www.pdfdesk.com


Capítulo 2 Revisão da Literatura

5

2 REVISÃO DA LITERATURA

Como comentado anteriormente, a necessidade de estudos que mostrassem a real

relação entre consumo de energia e crescimento econômico foi mais enfatizada na década de

70.

Assim, ao se fazer estudos nesse sentido para o Japão, pôde-se perceber que o país tem

uma boa eficiência, pois a relação entre energia e PIB é considerada baixa. Constatou-se

também que de 1973-1993, a demanda por energia primária no Japão se manteve constante

enquanto o PIB cresceu muito.

Em contrapartida, a Coréia do Sul, que na década de 80 cresceu continuamente acima

de 12% mesmo possuindo recursos energéticos escassos (o país importa praticamente 85% da

energia que consome), comprovando assim que a baixa produtividade de energia elétrica não

foi determinante no seu crescimento.

Kraft & Kraft (1978) em seu trabalho ‘ On the relationship between energy and GNP’,

que tentavam investigar se existia uma relação entre crescimento econômico e consumo de

energia, ou vice-versa, perceberam que para os Estados Unidos existia uma causalidade

unidirecional do Produto para o consumo de energia no período de 1947 a 1974, implicando

que um crescimento da economia leva a uma elevação da necessidade de energia.

Já Yu & Hwang (1984) ao atualizarem os dados para os Estados Unidos, analisaram o

período de 1947- 1979 e detectaram que não havia uma relação de causalidade entre consumo

de energia e crescimento econômico, concluindo que políticas de conservação do uso de

energia não afetam o aumento do PIB.

Ao fazer essa análise para cinco países industrializados Yu e Choi (1985) observaram

que também não havia uma relação causal entre energia e PIB nos Estados Unidos, Reino

Unido e Polônia, mas viram que havia uma relação causal do Produto interno Bruto (PIB)

para o consumo de energia para a Coréia do Sul e o contrário para as Filipinas. Isso

caracteriza as Filipinas como um país vulnerável as oscilações na oferta de energia.

Já em 2001 um estudo realizado por Aqueel e Butt, constatou que ao se utilizar testes

de causalidade de Granger e Hsio para o Paquistão, os resultados apontaram causalidade tanto

do PIB para o consumo de energia bem como do consumo de energia para o PIB. Assim, é

necessária a implantação de políticas para melhorar a eficiência do uso de energia, visto que o
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consumo de energia para o Paquistão se mostrou importante na geração de crescimento

econômico.

Lam & Shiu (2002) em ‘The relationship between energy consuption and economic

growth: the case os China and Hong-Kong’ utilizaram o modelo de vetor de correção dos

erros para examinar a causalidade entre consumo de energia e PIB para China e Hong Kong.

Constaram que com essa metodologia, não se conseguia chegar a resultados para Hong Kong.

No entanto, para a China encontrou no curto prazo uma relação apenas do PIB para o

consumo de energia e no longo prazo a relação era tanto do PIB para o consumo como do

consumo para o PIB.

Dessa forma, o que se observa é que os resultados são conflitantes nos vários estudos

apresentados. Isso pode ser justificado pela forma do modelo econométrico que foi utilizado,

visto que não levava em consideração a natureza da propriedade das séries temporais das

variáveis, fazendo com que houvesse discrepância entre os resultados se alterasse, por

exemplo, o número de observações (Luz, 2003).

Já Luz (2003), ao fazer essa análise para o Brasil, levando em conta as propriedades de

séries temporais constatou que para o Brasil, ao se aplicar o teste de Engler-Granger, detectou

no curto prazo uma causalidade unidirecional do PIB para o consumo de energia, porém

fazendo uma aplicação do vetor de correção dos erros, isso não se manteve, o que se

constatou foi causalidade bidirecional, ou seja, o consumo total de energia é impactado pelo

crescimento econômico e vice-versa, porém a influência do consumo de energia no

crescimento se dá em menor escala.

Galip & Erdal (2004) ao testar causalidade entre crescimento econômico e consumo de

energia para a Turquia, concluíram que não existe qualquer evidência de causalidade entre

essas variáveis para o país.

Já para Hatemi e Irandoust (2005) em seu trabalho para a Suécia constataram que para

os anos de 1965 a 2000, o consumo de energia não aumentava a atividade econômica, mas

sim que o crescimento econômico aumenta o consumo de energia, assim políticas de

conservação de energia não terão impactos negativos sobre o crescimento da economia Sueca.

No entanto, S. -H (2006) em “The causal relationship between electricity consumption

and economic growth in the ASEAN countries” ao estudar essa relação para Indonésia,

Malásia, Singapura, Tailândia, constatou que para Malásia e Singapura no período de 1971-

2002 existe uma causalidade bidirecional entre o consumo de eletricidade e crescimento
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econômico, mas que para Indonésia e para a Tailândia existe causalidade unidirecional do

consumo de energia para o PIB.

Ao fazer uma análise para Bangladesh, Mozumder e Marathe (2007) constataram que

existe uma causalidade unidirecional do PIB per capita para o consumo per capita de

eletricidade. No entanto, o aumento do consumo per capita de electricidade não provoca

aumento do PIB per capita.

Sheng, Hsiao e Chi (2007) em um estudo que analisava dez países da Ásia, detectaram

que em 10 países asiáticos, existe no curto prazo uma relação unidirecional do crescimento

econômico para o consumo de eletricidade, mas no longo prazo existe uma relação de

causalidade bidirecional. Assim, no curto prazo, políticas que visem melhor eficiência

energética, ou seja, que evitem o desperdício de energia elétrica poderiam ser iniciados sem

efeitos adversos sobre o crescimento econômico. As conclusões sobre o longo prazo indicam

que o aumento do fornecimento de energia garantirá um maior nível de crescimento

econômico.

Ao analisar trinta países da OECD, Narayan e Prasad (2008), constataram que o

aumento no consumo de eletricidade aumenta o PIB na Austrália, Islândia, Itália, República

Eslovaca, República Checa, Coréia, Portugal e Reino Unido. O que leva a acreditar que

políticas de conservação de energia irão impactar negativamente no PIB real para estes países.

No entanto, para os 22 restantes os resultados sugerem que políticas de conservação de

energia não afetarão o PIB real.

Assim, observa-se que na maioria das vezes, países com grau mais elevado de

crescimento econômico, são mais eficientes na utilização dos seus recursos energéticos, é

demonstrado na relação de causalidade existente do PIB para consumo de energia. No entanto

para países onde existem desperdícios de energia isso não acontece (luz, 2003).
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Quadro 1: Resumo dos Estudos Anteriores

Autor País Causalidade

Kraft & Kraft (1978) Estados Unidos PIB CE

Yu & Hwang (1984) Estados Unidos Ausência de Causalidade
Yu e Choi (1985) Estados Unidos Ausência de Causalidade

Reino Unido Ausência de Causalidade
Polônia Ausência de Causalidade

Coréia do Sul PIB CE
Filipinas CE PIB

Aqueel e Butt (2001) Paquistão Bi-causalidade

Lam & Shiu (2002) China Curto Prazo: PIB CE

Longo Prazo: Bi-causalidade
Luz (2003) Brasil Curto Prazo: PIB CE

Galip & Erdal (2004) Turquia Ausência de Causalidade
Hatemi e Irandoust

(2005) Suécia PIB CE
S. -H (2006) Indonésia CE PIB

Malásia Bi-causalidade
Singapura Bi-causalidade
Tailândia CE PIB

Mozumder e Marathe
(2007) Bangladesh PIB per capita CE per capita

Sheng, Hsiao e Chi
(2007) Dez países da Ásia Curto Prazo: PIB CE

Longo Prazo: Bi-causalidade

Narayan e Prasad (2008)
30 países da

OCDE
8 deles CE PIB

22 restantes Ausência de Causalidade
Fonte: Elaboração própria
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3 Consumo de Energia Elétrica e Crescimento Econômico em

Pernambuco

Pernambuco foi uma das primeiras áreas brasileiras ocupadas pelos portugueses. Em

1535, Duarte Coelho torna-se o donatário da Capitania, fundando a vila de Olinda e

espalhando os primeiros engenhos da região.

No período colonial, Pernambuco torna-se um grande produtor de açúcar e durante

muitos anos é responsável por mais da metade das exportações brasileiras. Essa riqueza atraia

novos colonos europeus que constroem no estado um dos mais ricos patrimônios

arquitetônicos da América Colonial.

A riqueza de Pernambuco foi alvo do interesse de outras nações. No século XVII, os

holandeses se estabelecem no estado. Entre 1630 e 1654, Pernambuco é administrado pela

Companhia das Índias Ocidentais. Um dos seus representantes, o príncipe João Maurício de

Nassau, traz para Pernambuco uma forma de administrar renovadora e tolerante. Realiza

inúmeras obras de urbanização no Recife, amplia a lavoura da cana, assegura a liberdade de

culto.

No período holandês, é fundada no Recife a primeira sinagoga das Américas. Amante

das artes, Nassau tem na sua equipe inúmeros artistas como Frans Post e Albert Eckhrout,

pioneiros da documentação visual da paisagem brasileira e do cotidiano dos seus habitantes.

Os pernambucanos se orgulham da sua participação altiva na História do Brasil, sempre

mantendo altos ideais libertários, como na Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1712; a

Revolução Pernambucana, em 1817, a confederação do Equador, em 1824; a Revolta Praieira,

em 1848.

Com o advento da República, Pernambuco procura ampliar sua rede industrial, mas

continua marcado pela tradicional exploração do açúcar. O Estado moderniza suas relações

trabalhistas e lidera movimentos para o desenvolvimento do Nordeste, como no momento da

criação da Sudene. A partir de meados da década de 60, Pernambuco começa a reestruturar

sua economia, ampliando a rede rodoviária até o sertão e investindo em pólos de investimento

no interior do estado. Na última década, consolidam-se os setores de ponta da economia

pernambucana, sobretudo aqueles atrelados ao setor de serviços (turismo, informática,

medicina) e estabelece-se uma tendência constante de modernização da administração

pública.
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Dessa forma, ressalta-se que o estado de Pernambuco localiza-se no Centro-leste do

Nordeste do Brasil, possui uma área de 98.938 km2, possui 184 municípios mais o território

de Fernando de Noronha, e uma população de 7.918.344 habitantes, onde desses 6.058.249

estão na área urbana e 1.860.095 estão na área rural e tem uma densidade demográfica de

80,37 hab/km2. As cidades mais populosas são: Recife (1.422.905), Jaboatão dos Guararapes

(581.556) Olinda (367.902), Paulista (262.237), Caruaru (253.634) e Petrolina (218.336) e,

tem uma participação de 2,71% no PIB brasileiro.

3.1 Histórico da Eletricidade em Pernambuco1

O serviço de iluminação pública do Recife foi inaugurado em maio de 1822.

Os lampiões nas calçadas eram alimentados com óleo de mamona. Em 1857, os lampiões da

cidade passaram a utilizar como combustível o óleo de peixe, o que melhorou o desempenho

da iluminação. Os postes ainda eram poucos, mas o suficiente para que a população se

orgulhasse do serviço que deu vida noturna a cidade.

No ano de 1856, dois comerciantes (Felipe Lopes Neto e Hény Gibson) e o engenheiro

Manuel Barros Barreto se associam e firmam, com o governo, um contrato para instalação de

gás no Recife, que seria fornecido por combustores e eles teriam o direito de explorar o

serviço por trinta anos, mas não chegaram a concretizar seus planos, tendo em vista que

transferiram o contrato para a empresa Roston Roocker & Cia, que também desistiu e

repassou o projeto para a empresa Fielden Brothers. Foi esta última empresa que concretizou

o novo serviço de iluminação do Recife.

Ainda sobre o argumento anterior, iniciou as obras de instalação de um gasômetro, no

bairro de São José, e depois construiu o encanamento e instalou os combustores. O tão

esperado gasômetro foi inaugurado em 1859. O sistema de iluminação pública do Recife, a

gás carbônico, foi inaugurado, festivamente, um mês depois. Naquela ocasião, a cidade já

dispunha de 1.037 lampiões. Antes mesmo que o Recife ganhasse o serviço de iluminação

pública por energia elétrica, dois pontos da cidade já dispunham desse tipo de iluminação: a

Estação Central da rede ferroviária, e o Mercado do Derby.

A luz vinha de geradores e apareceu pela primeira vez em 1890, na estação ferroviária,

atual Museu do Trem, que também estendeu o benefício para a pequena praça que ainda hoje

1 Informações do Centro da Eletricidade do Brasil, 1998
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existe em frente ao seu prédio. Já o Mercado do Derby, que funcionou onde hoje fica o quartel

da Polícia Militar, no Derby, foi inaugurado em 1898.

Era uma espécie de precursor dos atuais shoppings, num imponente prédio onde se

vendia de tudo, de carne, artigos importados, verduras, até gelo ou jornais. E com uma grande

atração: luz elétrica, que proporcionou aos comerciantes estenderem o horário comercial de

suas lojas até às 8h da noite. Na frente do mercado, foi criada uma área de lazer, onde as

festas para crianças e adultos, realizadas à noite, atraíam multidões. Era o ponto mais

concorrido do Recife.

No entanto, antes mesmo do Recife, Olinda foi a primeira cidade do Nordeste

brasileiro a contar com um sistema de iluminação pública através de energia elétrica. O fato

aconteceu a 14 de julho de 1913, quando a Companhia Santa Tereza (Empreza de Illuminação

Electrica e Abastecimento D’Água da Cidade de Olinda) inaugurou esse serviço na cidade.

Até então, Olinda contou apenas com iluminação a gás, sistema também gerido pela

Companhia Santa Tereza.

Em 1913 foi criada pela iniciativa privada a PERNAMBUCO Tramways and Power

Company Ltd - PETRAMWAYS que, vinculada ao grupo Amforp, a partir desse mesmo ano,

passou a deter as concessões para os serviços de iluminação pública e particular de Recife

(PE), por um prazo de 50 anos, além do fornecimento de gás, o controle das linhas telefônicas

e os transportes coletivos da cidade. A partir de então, gradativamente a cidade passou a ser

iluminada, mas seria somente no ano seguinte, com a inauguração do serviço de bondes

elétricos, a 13 de maio de 1914, que a cidade teria luz elétrica em larga escala.

No ano de 1945, foi criada, pelo Decreto n.º 8.031 de 3 de outubro, na cidade de

Recife (PE) a primeira empresa de eletricidade de âmbito federal, a Companhia Hidro Elétrica

do São Francisco - CHESF, constituída, em 1948, com o objetivo de construir uma grande

usina hidrelétrica que explorasse o potencial energético da cachoeira de Paulo Afonso. Obteve

para isso, uma concessão pelo prazo de 50 anos para o aproveitamento da energia do rio no

trecho entre Juazeiro (BA) e Piranhas (AL), para o fornecimento de energia em alta tensão aos

concessionários de serviços públicos de uma ampla região do Nordeste, realizando inclusive,

quando possível, a distribuição de eletricidade. Sua área inicial de concessão compreendia os

estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e

Bahia.
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O fato acima citado fez com que o Recife passasse a contar com energia elétrica

gerada pelo Rio São Francisco no ano de 1954, quando a Companhia Hidroelétrica do São

Francisco-CHESF ligou o primeiro circuito para alimentar a rede da capital pernambucana.

Quando o Recife foi iluminado pela energia de Paulo Afonso, já haviam passados 41

anos da primeira experiência de utilização das águas do Rio São Francisco para a produção de

energia elétrica. O pioneiro desse sistema foi o empresário cearense Delmiro Gouveia, que em

1913 inaugurou, no penhasco da cachoeira de Paulo Afonso, na margem alagoana do rio, uma

pequena hidrelétrica, para mover uma fábrica de linhas de coser e iluminar uma vila operária,

instaladas por ele na localidade de Pedras (AL), a 24 km dali.

Na década de 60 foi criada na cidade de Recife a Companhia de Eletricidade de

PERNAMBUCO - CELPE que incorporou a PERNAMBUCO Tramways and Power

Company Ltd - PETRAMWAYS, posteriormente denominada Companhia Energética de

PERNAMBUCO - CELPE, com atuação nas áreas de transmissão e distribuição de energia

elétrica.

Em 1979 entrou em operação a Usina Hidrelétrica Sobradinho, primeira a realizar o

aproveitamento múltiplo do maior reservatório do país com 34 bilhões de metros cúbicos de

água, proporcionando a regularização plurianual da vazão do rio São Francisco. Pertencente à

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, a usina está localizada próxima aos

municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), com capacidade instalada original de 175.000

KW.

A partir de 1981, com a inauguração de mais cinco unidades geradoras, passou a

dispor de 1.050.000 KW. A construção da barragem implicou no assentamento de cerca de

64.000 pessoas e a reconstrução de quatro cidades - Casa Nova (BA), Remanso (BA), Sento

Sé (BA) e Pilão Arcado (BA) - além de diversos povoados do estado da Bahia.

Vale ressaltar que nos últimos anos, os pernambucanos presenciaram, pelo menos,

dois grandes apagões acidentais. Um deles ocorreu em 1987, quando o Estado ficou

totalmente às escuras por cerca de três horas. Mas, o blecaute que mais danos causou ao

Estado ocorreu em agosto de 2000 e foi parcial. Atingiu apenas os municípios de Jaboatão dos

Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Escada, deixando um prejuízo de R$ 8,5

milhões a cerca de 40 indústrias que operam no Complexo Industrial Portuário de Suape e

demais áreas afetadas. Na ocasião, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF)

classificou o incidente como o maior apagão dos últimos dez anos em Pernambuco. No

entanto, mesmo sendo menos abrangente que o de 1987, este último apagão trouxe mais
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prejuízos para Pernambuco porque ocorreu numa área onde está localizado o pólo industrial

do estado.

3.1.1 A CELPE2

A Companhia de Eletricidade de Pernambuco (CELPE) é uma concessionária de

serviços públicos de distribuição de energia elétrica, sendo seu mercado de atuação o Estado

de Pernambuco com seus 184 municípios e também o município de Pedras de Fogo,

localizado no Estado da Paraíba e a Ilha de Fernando de Noronha. Nesta última, a Emissora

gera energia para suprimento de seu sistema elétrico isolado de distribuição de energia.

A CELPE é juridicamente constituída como Sociedade de Economia Mista e foi criada

no dia 10 de fevereiro de 1965. Naquele ano, a Empresa tinha 462 empregados e atendia a 156

localidades em Pernambuco, com 112.132 clientes e um consumo de 141.170 MWh. O

sistema elétrico era composto de 14 linhas de 69 kV, com uma extensão de 344 km e 126

linhas em 13.8 kV, totalizando 1.150 km. A potência instalada das seis subestações de 69/13.8

kV era de 33 MVA, além de 156 redes de distribuição.

No início da década de 70, a Celpe tinha 300 mil consumidores e mais de um milhão

de MWh vendidos. A empresa recebeu da Chesf os sistemas de transmissão de 69 kV, com 53

linhas e 33 subestações abaixadoras e, também, os serviços de distribuição de eletricidade das

cidades de Caruaru e Jaboatão.

Na década de 80, a Celpe elaborou um Programa Geral de Investimentos, válido por

cinco anos, e com o apoio da Eletrobrás, implantou seu Plano Diretor de Informática. A

Fundação Celpos passou a existir oficialmente no dia 19 de janeiro de 1981, conforme

Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social. O Centro de Operações de

Distribuição do Recife também começou a funcionar nessa década.

Começaram os estudos para exploração de outras formas de energia, especialmente da

energia solar. A Empresa fez um convênio com o Governo francês para instalação de um

coletor solar no Centro de Operações do Bongi. O coletor solar fornecia energia para o

restaurante do Bongi, sendo esse projeto experimental, pioneiro no Brasil. No dia 17 de

dezembro de 1986, a empresa mudou sua razão social para Companhia Energética de

Pernambuco - Celpe.

2 CELPE, 2007
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A partir de 1990, surgiram mudanças significativas no setor elétrico brasileiro. A

busca da qualidade e agilidade dos serviços, a modernização e informatização, o

desenvolvimento tecnológico, a implantação de sistemas alternativos de energias, a redução

dos custos e a melhoria da confiabilidade no fornecimento, tornaram-se fatos do cotidiano da

Empresa. A reestruturação do setor colocou como prioridade a privatização das empresas

distribuidoras de energia elétrica brasileiras.

Foram criados o Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável pela operação do

sistema elétrico interligado, e o Mercado Atacadista de Energia (MAE), órgão responsável

pela venda de energia às empresas.

Em 1999, a Celpe foi escolhida, pela Associação Brasileira dos Distribuidores de

Energia Elétrica (ABRADEE), como a melhor empresa distribuidora da Região Nordeste,

com base em pesquisa aplicada pelo Instituto Vox Populi, no Brasil.

No dia 17 de fevereiro de 2000, a Celpe foi comprada por R$1,7 bilhão pelo

Consórcio Guaraniana, formado pela Iberdrola Energia, Caixa de Previdência dos

Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e BB Banco de Investimentos S.A.O grupo adquiriu

79,62% do capital social da empresa e 89,60% do capital ordinário.

A Celpe é administrada pela Iberdrola e o novo presidente Fernando Arronte logo que

tomou posse anunciou investimentos de R$ 1,5 bilhão, para os cinco anos seguintes, para a

expansão de rede de distribuição, modernização do sistema e implantação de uma usina

termelétrica.

Ainda, neste ano, houve uma reestruturação na empresa, adaptando-se à nova

realidade privada. Para isso, foram investidos R$ 105 milhões nos segmentos de expansão,

modernização e manutenção dos sistemas de geração, subtransmissão e distribuição de

energia e de telecomunicações, automação das instalações elétricas, além de modernização

das instalações dos prédios, frota de veículos e sistema de informática da Empresa.

A Iberdrola melhora a qualidade dos serviços, passando a perseguir normas

internacionais de avaliação e desempenho já adotadas por outras companhias do grupo, que

trabalham para atingir metas bem rígidas, que são elas: estabelecer objetivos, melhoria do

número de clientes por empregados e indicadores de qualidade total.

Durante o racionamento de energia que marcou o ano de 2001 em todo o Brasil, a

Celpe enfrentou o maior desafio da sua história, apenas 15 meses após a privatização. No

entanto, a Empresa se reestruturou rapidamente, remanejando empregados, contratando mais
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funcionários terceirizados, alterando sistemas de informação, além de ampliar o atendimento e

investir em comunicação.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Celpe investiu R$ 168 milhões em áreas

consideradas estratégicas, dois milhões a mais do que o previsto para o ano de 2001. Nesse

período, a Celpe executou o maior Programa de Expansão do Sistema Elétrico. Mais de 200

km de linhas de transmissão de 69 kV foram inauguradas. Ainda, foram automatizadas 29

subestações, localizadas na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Atualmente a Celpe tem 115 subestações no estado, 100 delas monitoradas através do Centro

de Operações Integradas (COI).

O moderno Centro de Operações Integradas (COI), inaugurado em junho, detém o

Certificado de Qualidade ISO 9002 e foi construído para melhorar as condições de operação

do sistema e de atendimento ao cliente.

Assim, mesmo com o racionamento de energia a Celpe obteve conquistas. Duas

importantes subestações entraram em operação em 2001: Tabatinga, de 12,5 MVA, localizada

em São Lourenço da Mata, está garantindo o fornecimento de energia para 200 mil habitantes

tanto para esse município, quanto para Camaragibe. Com um investimento de R$ 2,2 milhões,

essa subestação melhora a disponibilidade de energia, amplia os níveis de confiabilidade do

suprimento, possibilita a flexibilidade de operações técnicas, além de manter os níveis de

tensão e contribuir para a redução de perdas técnicas, tudo isso num padrão totalmente digital.

A subestação do Pina, por sua vez, desafogou os alimentadores das subestações do

Gasômetro, Imbiribeira e Rio Jordão, reduzindo a sobrecarga numa região de alta densidade

de carga: Boa Viagem, Pina, Imbiribeira e Cabanga. O investimento foi de R$ 3 milhões,

sendo a primeira a ser construída dentro do padrão de automação, totalmente digital.

O trabalho de regularização do fornecimento de energia elétrica da população de baixa

renda, através da Unidade de Atendimento às Comunidades Especiais, beneficiou em 2001

mais de 200 bairros, regularizando cerca de 38 mil clientes na Região Metropolitana do

Recife.

Com o intuito de atender cidades onde não há condições de construir uma agência com

todos os seus serviços, a empresa inaugurou 107 Pontos Celpe em Pernambuco, totalizando

160. A primeira cidade beneficiada foi Jupi, no Agreste Meridional, e as últimas foram

Bonança, Camaragibe e Pontas de Pedras. Esse novo modelo de atendimento é feito através

de uma parceria com o comércio local, onde a Celpe instala um estande com telefone gratuito
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e material informativo. O sistema facilita o contato entre a empresa e milhares de clientes,

pois pode ser utilizado para solicitação de vários serviços.

Em 2002, a Celpe eletrificou 16.649 propriedades rurais com recursos parcialmente

financiados pelo Programa Luz no Campo, do Governo Federal. Foram construídas mais

quatro subestações: Exu e Pontal Sul, no Sertão do estado, Seccionadora Prazeres e Beberibe,

na Região Metropolitana do Recife. A Empresa também implantou um cadastro técnico de

iluminação pública que atingiu 115 municípios em 2002.

Com um investimento de R$ 850 mil, a Celpe aumentou sua rede de fibra óptica em

mais 25 km, totalizando 125 km interligando o Estado. Das 121 subestações, 110 são

automatizadas e operadas utilizando esse canal de comunicação. A Companhia também

investiu em Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de eficiência energética, numa

parceria com universidades e órgãos públicos, que beneficia escolas, comunidades, comércio

e indústrias.

Na Responsabilidade Social, a Celpe desenvolve os programas Energia do Saber,

Energia Solidária e Compromisso com o Meio Ambiente. A maior cooperação é com o

Movimento Pró-Criança que realiza atividades voltadas para a arte-educação, contribuindo

para a formação de mais de 700 crianças e adolescentes. A Coleta Seletiva de Papel é destina

ao Hospital de Câncer e à Fundação Altino Ventura, que promove cirurgias oftalmológicas

em crianças e idosos. Outro grande passo dado neste sentido foi a implantação da Escola dos

Voluntários, uma iniciativa pioneira na Empresa que tem beneficiado 62 moradores, entre

crianças, jovens e adolescentes das comunidades do Bongi e Jacaré, onde funciona o Centro

de Treinamento da Celpe.

De janeiro até dezembro de 2003, a Celpe conseguiu reduzir o índice de perdas de

19,49% para 17,98%. A diminuição desse número foi decorrente das 180 mil inspeções feitas

com o objetivo de inibir a realização de ligações clandestinas.

Outro grande marco do ano 2003 foi a conquista do Certificado NBR ISO 14001, pelos

investimentos, tecnologia e gestão ambiental empregados na geração e distribuição de energia

da Usina Tubarão, responsável pelo fornecimento de energia para os três mil habitantes do

Arquipélago Fernando de Noronha, a 545 km do Recife.

Importantes empreendimentos foram inaugurados. A Subestação Exu, localizada a 617

km do Recife está beneficiando diretamente 87 mil habitantes das cidades de Exu, Granito,

Bodocó e Moreilândia, no Sertão do Estado. Já a Subestação Beberibe, de 15/20 MVA,
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situada na zona Norte do Recife, está beneficiando uma população de 150 mil habitantes dos

bairros de Casa Amarela, Vasco da Gama, Beberibe, Água Fria, Cajueiro e Dois Unidos.

A Celpe passou a ocupar a sétima posição entre as melhores distribuidoras de energia

no ranking da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). A

posição concretiza um grande salto de qualidade, isto porque em 2002, a Empresa ficou

classificada na 24a colocação. Para subir 17 posições, a Celpe conquistou o 2º lugar em três

categorias do prêmio em 2003: Melhor Empresa do Nordeste, Melhor Evolução no Brasil e

Menor Índice de rejeição no Brasil.

Em 2004 a celpe reformulou a agência de Porto de Galinhas, localizada no município

de Ipojuca, a 60 km do Recife e, ainda, obteve, em 2004, reconhecimento pelas ações de

Responsabilidade Social nas premiações Balanço Social, Abradee e Sodexho Pass.

A rede de distribuição da Companhia, até março de 2005 consistia em 76.205

transformadores de distribuição, medindo a rede de distribuição, ao todo, aproximadamente

100.675 km.

O consumo de energia faturada no ano de 2005, de 7.860 Gwh, foi o maior registrado

nos últimos cinco anos, apresentando uma evolução de 5,5% em relação a 2004.

Destacam-se alguns aspectos em relação ao comportamento do mercado em 2005:

• Aumento do número de consumidores faturados da ordem de 78.000 unidades;

• Aumento do consumo médio das classes residencial e comercial (que

representam juntas quase 60% do mercado cativo) em função da diminuição dos

índices pluviométricos, e conseqüente aumento da temperatura média em 2005.

3.2 Consumo de Energia Elétrica em Pernambuco

A localização geográfica beneficia Pernambuco no quesito rede elétrica, pois o estado é

cortado pelo sistema de transmissão que leva energia elétrica produzida pela Companhia

Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) para os Estados do Norte da região. A CELPE é

hoje a quinta melhor distribuidora do país, cobrindo 184 municípios e respondendo pelo

maior programa de eletrificação rural do Nordeste, que cobre 85% das propriedades da Zona

da Mata, Agreste e Sertão.
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3.2.1 O Programa de Eletrificação Rural3

O estado tem, nos últimos anos, incentivado o uso das fontes alternativas de energia, em

especial as energias eólica e solar, demonstrando possuir vocação natural devido às suas

características climáticas e à localização geográfica. Fazendo um breve retrospecto do

histórico da utilização prática da energia solar no estado, em função de convênios realizados

junto aos governos Americano e Alemão, Pernambuco partiu na vanguarda quando

comparado com outras unidades da federação em número de sistemas instalados. Hoje, essas

tecnologias já se encontram maduras, em especial a energia eólica, com grande incentivo

através do Programa de Incentivo ao uso das Energias Alternativas- Proinfa.

A potência instalada em painéis solares fotovoltaicos no estado de Pernambuco, apenas

nos projetos da CELPE, é de 93,2 KWP. Considerando-se as utilizações privadas e as

realizadas pelas prefeituras, chegamos a uma cifra de cerca de 100 KWP. Em número de

sistemas instalados entre Solar Home System SHS e Solar Pumping System SPS, estima-se

900 Kits funcionando no estado.

O governo do estado de Pernambuco tem, nas últimas décadas, em especial nos

últimos anos, incentivado uma maior penetração do acesso à energia elétrica por suas

populações rurais. Apesar da empresa que tem a concessão de fornecimento e distribuição de

energia elétrica no Estado, a Companhia Energética de Pernambuco CELPE, ser agora uma

empresa privada, o Governo do estado, quando da sua privatização no ano de 2000, teve o

cuidado e a visão de longo prazo ao exigir do adquirente das ações da Celpe, a garantia de

investir, em eletrificação rural e com fins sociais, 2% de sua receita líquida anual até o ano de

2008 e 1% até o final da concessão.

Com essa determinação, o governo do estado assegurou a execução continuada de

ações efetivas para a universalização do acesso à energia elétrica, que hoje em dia também é

uma ação do Governo Federal, através de programa específico, e que vem se incorporar às

atividades na área de eletrificação rural que o Governo do estado já mantém com a

concessionária estadual.

Nos últimos anos, desde 1999, o Estado proporcionou, juntamente com a Celpe, o

atendimento a mais de 96 mil novas propriedades rurais interligadas à rede, representando um

3 As Informações desta sessão são do Balanço Energético de Pernambuco (2004)
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investimento de cerca de 172 milhões de reais. Esses números contemplam mais de 400 mil

pernambucanos que viviam à margem dos serviços que a eletricidade pode nos dar. A energia

elétrica é um dos fatores de cidadania, pois resgata pessoas que estavam excluídas das

inovações tecnológicas contribuindo para a fixação do homem do campo à sua localidade.

A eletrificação rural oferece novas oportunidades ao homem do campo, podendo

proporcionar aumento da produção de alimentos e da renda, acesso aos meios de

comunicação, como televisão e rádio; melhor conservação dos alimentos através da geladeira;

enfim, uma real melhora na qualidade de vida.

Essa é uma verdadeira preocupação social. Assim, o Governo do Estado acelera o

atendimento do acesso à energia elétrica. Por isso, vale lembrar que hoje mais de 85% das

propriedades de Pernambuco já estão eletrificadas, um dos melhores índices do Brasil.

3.2.2 O consumo Total de Energia Elétrica em Pernambuco

Percebe-se no gráfico 3.1 que o consumo de energia elétrica no estado aumentou

durante o período, de 2.000 Gwh em 1976 para aproximadamente 9.000 Gwh no ano de 2005.
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Gráfico 3.1- Evolução do consumo de energia elétrica total em Pernambuco (1976-

2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe (2007)
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Quando se analisa o consumo pelos principais setores, nota-se que todos os setores

consumiram mais eletricidade durante o período. Todavia, percebe-se que o consumo da

classe industrial não se altera muito a partir de 1986 enquanto o consumo residencial aumenta

muito a sua participação no consumo de energia total.
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Gráfico 3.2- Consumo de eletricidade total dos principais setores (1976-2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe (2007)

Assim, o crescimento do consumo de energia elétrica no estado que antes foi

impulsionado pelo setor industrial, hoje tem uma maior participação do setor residencial,

principalmente através da aquisição de bens de consumo duráveis por parte da população e

comercial, refletindo a expansão e modernização dos serviços e o uso mais intenso de

aparelhos de ar-condicionado, além da abertura de centros comerciais.
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3.2.3 Consumo Residencial

De 1976 a 2005 o consumo de energia elétrica residencial em Pernambuco aumentou

significativamente. Este que em 1976 era de 454 Gwh, atingiu o valor de 2.559 Gwh em

2004. Vale ressaltar que a seqüência de crescimento foi interrompida nos anos de 2001/2002

por causa do racionamento de energia implementado em todo o país. Todavia, o consumo

residencial voltou a crescer no ano de 2003.
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Gráfico 3.3- Consumo de Eletricidade da Classe Residencial durante o período de

Racionamento

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe (2007)

Esta característica de crescimento vem se apresentando em todos os períodos e mesmo

na década de 80, que foi considerada uma década perdida. O consumo de eletricidade nas

residências se mostrou com grande dinamismo, crescendo cerca de 7% ao ano. Vale ressaltar

que no ano de 1987, houve um racionamento em menores proporções que o de 2001, mas que

contribuiu para que a taxa de crescimento na década não fosse maior do que o apresentado

(LIMA, 2005).

Esse crescimento se manteve na década de 90, tendo no ano de 1995, o maior

crescimento da década, um crescimento de aproximadamente 16% em relação ao ano de 1994.
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Segundo Andrade e Lobão (1997), a ampliação no consumo de energia elétrica nas

residências certamente é decorrente da crescente entrada de aparelhos eletroeletrônicos no

ambiente doméstico, aumentando assim o estoque total dos mesmos, e provavelmente do

maior uso dos equipamentos já existentes. Isso foi permitido por causa da duplicação do PIB

real per capita do brasileiro, o que aumentou a renda da população e também da queda

observada nas tarifas médias (até o lançamento do Plano Real) cobradas aos usuários desses

serviços.

Vale ressaltar que desde o ano de 1994 esta classe tem se apresentado como a de

participação mais importante no consumo total de energia no Estado de Pernambuco. Este

aumentou a uma taxa média anual de 6,24% nos 30 anos apresentados neste trabalho. Isso fez

com que a sua participação no consumo total passasse de 20% para aproximadamente 36%.
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Gráfico 3.4- Participação do consumo de energia elétrica residencial no consumo

total( 1976-2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe (2007)

Todavia, o consumo de energia na classe residencial é influenciado por variáveis

relacionadas na Tabela 3.1. Pelo que se pode perceber o consumo de energia acompanhou o

crescimento do PIB per capita, mas tendo em vista que o número de consumidores cresceu

mais que o consumo de energia, isso implicou em uma queda de 18,26% no consumo por

residência.
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Tabela 3.1: Taxa de Crescimento geométrica (%)
1994-2005

1994-2005
Consumo de Energia 4.26
Número de Consumidores 27.56
Consumo por Residência -18.26
PIB Per capita 0.44

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe e do IPEA

Quando se analisa a tabela 3.2, o que se percebe é que a Eletricidade ocupa o terceiro

lugar entre os energéticos mais consumidos por essa classe, ficando atrás da Lenha e do GLP.

Tabela 3.2: Consumo Final de Energéticos no setor Residencial
Energético 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Lenha 47,8 46,7 43,8 43,2 42,0 40,8 44,0 44,0 44,0 44,0
GLP 21,9 22,9 25,1 25,8 26,2 25,8 23,3 22,9 23,8 23,5
Querosene 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Eletricidade 13,5 14,4 13,3 17,1 18,3 19,7 18,0 18,4 17,5 17,8
Carvão
Vegetal 16,4 16,1 14,6 13,8 13,5 13,6 14,7 14,7 14,7 14,7

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Balanço Energético de Pernambuco

(2004)

3.2.4 Consumo Industrial

A classe industrial é a segunda classe que mais consome energia elétrica no estado de

Pernambuco, perdendo apenas para a classe residencial. No entanto, no período que

compreende os anos de 1970 a 2005, essa foi a classe que menos cresceu, uma média de

2,22% ao ano, enquanto as classes residencial e comercial cresceram 6,24% e 6,16%

respectivamente.

O gráfico representa a evolução do consumo de energia elétrica na indústria

pernambucana. No ano de 1976, a classe industrial consumiu 1.095 Gwh, chegando ao ano de

2004 com um consumo de 2.116 Gwh. Pelo que se percebe o crescimento mais expressivo foi

no período de 1985 a 1990, onde o consumo cresceu a uma taxa média anual de 1,37%.
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Gráfico 3.5- Consumo de Energia Elétrica Industrial (1976-2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe (2007)

Quando se analisa a participação do consumo industrial no consumo total, percebe-se

que esta classe vem diminuindo muito a sua participação tanto que, em 1976, representava

50% da energia consumida no estado e em 2005 participou com apenas 25, 61%, ou seja, uma

redução de aproximadamente 50%.
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Gráfico 3.6- Participação da Classe Industrial no Consumo Total de Energia Elétrica

(1976-2005).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe (2007)
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Pelo gráfico a seguir, percebe-se que a eletricidade não representa a fonte mais

consumida na classe industrial. No ano de 1993 representava apenas 10,1%, e em 2002

participou com 18, 2%.

O energético mais consumido pela classe industrial são os referentes a classe produtos

da cana e em segundo lugar a lenha. Ainda, nota-se que a participação da fonte produtos da

cana já representou 52,2 % do consumo de energia total da classe industrial, no ano de 1995.

No entanto, esta participação vem diminuindo ao longo dos anos, chegando a representar em

2002, 29,2%.

Em contrapartida, o consumo das outras fontes vem aumentando a participação, como

por exemplo, o consumo de gás natural que no ano de 1993 representou 10,1% e no ano de

2002 aumentou a sua participação para 15, 8%.

0

10

20

30

40

50

60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Ano

(%
)

Gás Natural Eletricidade Lenha Produtos da Cana

Gráfico 3.7 - Participação das principais fontes de energia consumida pela classe

industrial (1993-2002)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Balanço Energético do Estado de

Pernambuco (2004)

Quando se observa o consumo das principais atividades industriais, percebe-se que no

período que compreende os anos de 1993 e 2002, as atividades que mais consumiram

eletricidade foram a Indústria Química, a de Alimentos e Bebidas, e a de Ferro-gusa e Aço

(Gráfico 3.8).
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Gráfico 3.8 - Consumo de Eletricidade dos cinco principais consumidores da classe

industrial (1994-2002)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Balanço Energético do Estado de

Pernambuco

No entanto, o comportamento do consumo industrial de energia elétrica esteve durante

os anos atrelado à dinâmica de outras variáveis. A tabela abaixo mostra as taxas geométricas

de crescimento dessas variáveis, bem como a do consumo de energia.

Pelo que se percebe, enquanto o consumo de energia cresceu em média 2,09% no

período que compreende os anos de 1994 a 2005, o número de consumidores na classe

industrial cresceu 25,89%, o que fez com que o consumo por consumidor industrial crescesse

apenas 0,16%.

Tabela 3.3 Taxa de crescimento geométrica (%)
1994-2005

1994-2005
Consumo de Energia Elétrica 2.09
PIB Industrial -3.19
Número de Consumidores 25.89
Consumo por consumidor Industrial 0.16

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe e do IPEA
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3.2.5 Consumo Comercial

O tipo de energia mais utilizado na classe comercial no Estado de Pernambuco é a

energia elétrica. Pelo gráfico abaixo, percebe-se que no período que compreende os anos de

1976 a 2005, o consumo de eletricidade nessa classe aumentou de 269 Gwh (1976) para 1.617

Gwh em 2005. Vale ressaltar que no período que compreende os anos de 2000 a 2002 houve

uma redução do consumo influenciado pelo racionamento de energia em que todas as classes

foram submetidas.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Ano

G
W

H

Gráfico 3.9 - Consumo de Energia Elétrica pelo Setor Comercial (1976-2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe

Outro fato importante diz respeito à participação no consumo total e o que se percebe é

que, no período analisado, a participação no consumo total mantém uma característica de

crescimento.
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Gráfico 3.10 - Participação do Setor Comercial no Consumo Total (1976-2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe

Quando se analisa as outras variáveis que também podem influenciar o consumo de

energia comercial em Pernambuco, o que se observa é que, enquanto o consumo de energia

elétrica cresceu a uma taxa de 5,2% no período que vai de 1994 a 2005, o número de

consumidores cresceu 27,13% o que justifica a queda do consumo por consumidor de

17,25%.

Tabela 3.4: Taxa de crescimento geométrica (%) 1994-2005
1994-2005

Consumo de Energia Elétrica 5,20
Número de Consumidores 27,13
Consumo por Consumidor Comercial -17,25

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Celpe e do IPEA
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3.3 CRESCIMENTO ECONÔMICO EM PERNAMBUCO4

O comportamento da Economia pernambucana em sua história mais recente se

caracteriza por quatro fases bem distintas: elevado ritmo de crescimento, nos primeiros anos

da década de 70; desaceleração no período de 1974 a 1980; queda de produção, nos anos 80 e

início dos anos 90 e recuperação de atividade a partir de 1994. Essa trajetória segue de perto o

que ocorreu a nível nacional (Tabela 3.5).

Tabela 3.5: Evolução do PIB de Pernambuco e do Brasil (1971-2005)
Ano Pernambuco Brasil Ano Pernambuco Brasil
1971 15.5 11.4 1989 1.8 3.2
1972 12.0 11.9 1990 -5.2 -8
1973 11.3 13.9 1991 0.6 1.1
1974 8.9 8.3 1992 -3.6 -0.9
1975 5.4 5.1 1993 -2.4 5.0
1976 13.0 10.2 1994 9.7 5.7
1977 2.3 4.9 1995 -0,18 4,42
1978 10.4 4.9 1996 4,63 2,15
1979 5.0 6.8 1997 1,79 3,38
1980 3.0 9.2 1998 1,55 0,04
1981 4.4 -4.5 1999 -3,32 0,25
1982 8.2 0.5 2000 5,42 4,31
1983 -7.3 -3.5 2001 -0,04 1,31
1984 9.6 5.3 2002 0,51 2,66
1985 7.3 7.9 2003 -1,95 1,15
1986 10.0 7.6 2004 3,63 5,71
1987 0.7 3.5 2005 5,76 3,16
1988 -0.8 - - -

Fonte: Condepe, 1995 e IPEA,2008

A fase de crescimento acelerado da economia pernambucana (1970-1973) coincide com

o final de um período de grande expansão da economia nacional, que ficou conhecido como

“o milagre brasileiro” (1968-1973). A desaceleração a partir de 1974 corresponde a fenômeno

semelhante ocorrido no país como um todo, e teve como conseqüência os efeitos que o

4 Informações disponibilizadas pela CONDEPE/FIDEM, exceto quando for mencionado o contrário.
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primeiro choque do petróleo (1973) provocou sobre a economia mundial, com recessão nos

países ricos e desaceleração nos países pobres. Os dólares colocados pelos países da OPEP no

sistema financeiro internacional, não encontrando demanda nos países ricos, face às medidas

de contenção adotadas por eles, procuraram os subdesenvolvidos, oferecendo-lhes

empréstimos a juros muito abaixo dos padrões históricos. Assim, o Brasil conseguiu, graças

ao endividamento externo, manter algum ritmo de crescimento, embora a taxas bem menores

que nos anos anteriores. A desaceleração da Economia nacional também se explica pela

conclusão de um conjunto de grandes projetos, cujo os investimentos tiveram forte impacto na

renda nacional. Vale ressaltar também que o baixo crescimento nesse período está relacionado

aos baixos investimentos destinados ao Estado

A fase de recessão da economia estadual, iniciada em 1981, está também associada ao

comportamento do nível de atividades do País. Os impactos negativos que tiveram sobre a

economia brasileira o segundo “choque” do petróleo, em 1979, o “choque” dos juros

internacionais, em 1980 e o estancamento abrupto do fluxo de recursos financeiros externos

para o País, a partir de setembro de 1982, quando ocorreu a moratória do México, refletiram-

se na economia pernambucana. O período recessivo da economia nacional, iniciado em 1981,

se estende até o final de 1992. Em Pernambuco, porém, a recessão continua até o primeiro

trimestre de 1994, em função dos impactos negativos que a seca de 1993 provocou na

economia estadual.

A estiagem que atingiu de forma atípica a safra de cana-de-açúcar 1993/1994, na Zona

da Mata, contribuiu decisivamente para a queda de 37,5% do setor agropecuário, em 1993, e

para a redução substancial da produção de açúcar e álcool no final daquele ano e nos

primeiros meses de 1994.

Assim, a fase de recuperação da atividade econômica de Pernambuco tem início no

segundo trimestre de 1994 e se torna mais evidente a partir de julho, com a implementação do

Plano Real. Ao nível nacional, tênue movimento de recuperação da atividade econômica já se

esboçava em 1991. Este movimento foi, no entanto, interrompido em 1992, em função do

quadro de incertezas criado em todo o País, com a crise política que culminou com o

“impeachment” do Presidente da República. A partir de dezembro de 1992 retorna a tendência

da recuperação, que tende a se consolidar nos anos seguintes.

A persistente sincronia que o comportamento da economia estadual mantém com a

nacional se explica pelo elevado grau de integração econômica alcançado pelo parque

industrial de Pernambuco com o aparelho produtivo do país. A partir da implantação da nova
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indústria nordestina, o setor industrial pernambucano passa a contar com plantas importantes,

produtoras de bens intermediários, que tem como principal mercado a economia Centro-Sul

do Brasil. Em conseqüência, a economia estadual passou a refletir as crises cíclicas da

economia Nacional, crescendo ou retraindo-se, de acordo com a tendência geral.

Em relação, porém a indústria nordestina tem-se observado que Pernambuco vem

perdendo posição, ao longo dos últimos vinte anos. Assim, a participação do estado na

indústria regional, passou de 26% em 1970 para 19,7% em 1980 e 17,7% em 1990. Esta perda

de participação de Pernambuco contrasta com o incremento da participação da Bahia, que

passou de 33,4% em 1970 para 42,5% em 1980. Há também, queda de participação da Bahia

nos anos de 1985 e 1990, mas em relação ao período 1970-1980, a diferença é gritante entre

as participações de Pernambuco e Bahia.

Este fenômeno não deve, porém, ser interpretado como falta de dinamismo da indústria

pernambucana e, nem mesmo, como maior dinamismo da indústria baiana. Com efeito,

contrariando aparentemente as estatísticas sobre a participação industrial, os números sobre a

evolução da produção física evidenciam que a indústria pernambucana experimentou

crescimento equivalente ao da indústria baiana, no período de 1970-80, justamente quando a

participação da Bahia teve comportamento bem mais favorável que a de Pernambuco.

Assim, no período de 1970-1975, a taxa geométrica de crescimento anual da indústria

de Pernambuco foi de 13,8% e a da Bahia, 13,9%. De 1975 a 1980, os percentuais foram

7,6% em Pernambuco e 7,3% na Bahia. Isto equivale a uma taxa anual média de 10,7% em

Pernambuco e 10,6% na Bahia. A contradição entre esses números e os referentes á

participação relativa é apenas aparente. Com efeito, considerando-se que a participação

relativa da indústria é calculada com base nos valores correntes e que as taxas de crescimento

do Produto são estimadas com base em valores constantes, deduz-se que a vantagem da Bahia

sobre Pernambuco, em relação ao comportamento da participação relativa decorre de

evolução dos preços mais favorável para os produtos baianos que para os pernambucanos.

Com efeito, os preços petroquímicos sofreram, no período de 1970-1980, o impacto dos dois

choques do petróleo (1973 e 1979), o que não ocorreu com os produtos da indústria de

Pernambuco.

A grande expansão do PIB estadual, a partir do segundo semestre de 1994 explica-se,

em parte, pela base de referência deprimida. Assim, os percentuais relativos ao período de

julho a dezembro de 1994 referem-se ao segundo trimestre de 1993, período em que já havia

começado a influir negativamente sobre o produto industrial a queda substancial da produção
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de cana. Por outro lado, a variação do PIB no primeiro trimestre de 1994, também fortemente

afetado pela quebra de safra da cana (Safra 1993/94). Este fator não é, porém, suficiente para

explicar a expansão dos períodos mencionados, pois os índices trimestrais do segundo

semestre de 1994 e primeiro trimestre de 1995 são os mais elevados, nos períodos

equivalentes, desde 1991.

Fica assim evidenciada a influência sobre a economia estadual da retomada do

crescimento econômico do País, iniciado no final de 1992 e consolidado com a

implementação do Plano Real.

De 2000 em diante, a economia de Pernambuco, mesmo se defrontando com algumas

limitações, vem apresentando um desempenho um pouco melhor em termos de crescimento

relativo. Isso, comparando o crescimento estadual com o da economia brasileira, embora as

taxas médias tenham ficado nos limites do crescimento observado no Brasil desde os anos

1980, ou seja, de 2,4% ao ano para Pernambuco e de 1,9% para o Brasil, no período

1999/2003.

Na tabela 3.6 percebe-se que no período que compreende os anos de 2002 a 2006, a

participação do PIB pernambucano no PIB do Brasil e da Região Nordeste praticamente não

variou.

Tabela 3.6: Produto Interno Bruto, a preços de mercado -2002 a 2006
PIB (Valores Correntes) Participação (%) Variação Real Anual

Anos PE NE BR PE/BR PE/NE PE NE BR
2002 35.251 191.592 1.477.822 2,4 18,4 - - -
2003 39.308 217.037 1.699.498 2,3 18,1 -0,6 1,9 1,2
2004 44.011 247.043 1.941.498 2,3 17,8 4,1 6,3 5,7
2005 49.922 280.545 2.147.239 2,3 17,8 1,2 4,3 3,2
2006 55.505 311.175 2.369.797 2,3 17,8 5,1 4,8 4,0

Fonte: IBGE/ Agência CONDEPE/FIDEM (2008)
Nota: Ano de Referência 2002

Quando se analisa os municípios, percebe-se que em Pernambuco nos anos de 1999 a

2004, a capital Recife, vem perdendo no PIB em detrimento do ganho nos municípios na

região metropolitana. Nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca os ganhos

foram de 2,9% e 1,8% respectivamente, municípios que pertenciam ao complexo industrial de

Suape apresentaram os mais significativos avanços. No primeiro deles o setor industrial foi o

grande responsável pelo ganho da participação, principalmente os ramos de química, bebidas,

plástico e metalúrgica. Ipojuca destacou-se pelo setor comercial, especialmente o comércio

atacadista de álcool, gasolina e gás liquefeito de petróleo. No interior do Estado
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pernambucano, destacou-se o município de Petrolina (0,2%), que localizado no Vale do São

Francisco, teve a fruticultura irrigada como o maior destaque (Sicsú, et all, 2007).

Visando comparar se esse comportamento é semelhante para o Brasil, o tópico 3.4

abordará essa relação para o país.

3.4 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CRESCIMENTO ECONÔMICO NO

BRASIL

3.4.1 Evolução da economia e Consumo de Energia Elétrica no Brasil5

Na década de 70, houve crescimento intenso da economia brasileira (8,6% ao ano), o

que se refletiu no consumo de eletricidade que, no mesmo período, expandiu 12% ao ano

indicando elasticidade-renda de 1,40. Foi a época da reestruturação e expansão do parque

industrial nacional, verificada no contexto do processo de substituição de importações.

O Primeiro e o Segundo PND – Plano Nacional de Desenvolvimento foram

concebidos e levados a cabo nos anos 70. O I PND (1972-1974) concedeu maior ênfase à

indústria de bens de consumo duráveis, liderada pela indústria automobilística. Foi um

período de grande avanço no processo de substituição de importações.

O II PND (1975-1979) mudou a ênfase do desenvolvimento, alterando as prioridades

de industrialização do setor de bens de consumo duráveis para o setor produtor de meios de

produção, principalmente a indústria siderúrgica, máquinas, equipamentos e fertilizantes,

buscando a autonomia em insumos básicos. A proposta central do II PND era transformar o

Brasil em uma “potência emergente”, para o que se propunha substituir importações, elevar as

exportações e ampliar o mercado interno consumidor.

Apesar de se considerar que o alcance dos objetivos ficou muito aquém do que havia

sido traçado, o II PND representou significativos avanços, especialmente na geração de bens

de capital, de energia, prospecção de petróleo e produção de álcool. Outro aspecto relevante

dos PND diz respeito ao fato de que grande parte dos investimentos foi feita fora dos centros

mais desenvolvidos, contribuindo para a desconcentração produtiva e para a redução de

5 As informações contidas neste item são do Balanço Energético Nacional (2007) e da Empresa de

Pesquisa Energética (2006)
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desigualdades sociais. Exemplos expressivos são o Pólo Petroquímico da Bahia e o Projeto

Carajás no Pará.

Já nos anos 80, a economia apresentou comportamento instável, tendo expandido, em

média, 1,6% ao ano. Contudo, o consumo de energia elétrica seguiu crescendo a taxas

significativas, consolidando no período 5,9% ao ano, haja vista a maturação e/ou implantação

dos grandes projetos industriais previstos no II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento,

como os de siderurgia e alumínio. Com isso, a elasticidade-renda do consumo no período foi

de 3,69.

Na década de 90, a elasticidade-renda caiu para 1,59, resultado de um crescimento

médio de 2,7% da economia e de 4,3% do consumo de eletricidade. Tal fato refletia mudanças

estruturais no perfil da expansão do mercado, principalmente no que se refere à indústria

nacional, que se modernizava e fazia uso mais eficiente da eletricidade. Além disso, as

indústrias eletro-intensivas não apresentavam mais expansões significativas.

Três marcos importantes interferiram no desempenho da economia ao longo dos anos

90. O primeiro deles, o Plano Collor, congelou a base monetária do País, trazendo como

reflexo imediato um período recessivo da economia. Entre 1990 e 1994 a economia cresceu

3,1% ao ano, enquanto o consumo de energia elétrica aumentou em 3,5% ao ano

(elasticidade-renda de 1,13). O segundo marco diz respeito ao Plano Real, implantado no

início de 1994. Na medida em que se promoveu o controle do processo inflacionário, criaram-

se condições favoráveis ao crescimento econômico. Assim é que, entre 1994 e 1997, a

economia cresceu, em média, 3,4% ao ano e o consumo de energia elétrica 5,7%

(elasticidade-renda de 1,68).

O terceiro marco refere-se à crise financeira internacional, deflagrada a partir da Crise

da Ásia em 1997, e da moratória da Rússia, declarada em 1998. Este novo contexto levou o

governo brasileiro a adotar medidas de ajuste econômico, entre as quais a elevação da taxa

básica de juros e a desvalorização do Real, cujos efeitos se refletiram imediata e intensamente

na atividade econômica do País e, conseqüentemente, no mercado de energia elétrica

brasileiro.

Em 1998 e 1999, a economia praticamente não expandiu, registrando taxas de 0,2% e

0,8% respectivamente nos dois anos.

No período de 2000 a 2004, enfim, a economia brasileira seguiu apresentando

crescimento baixo, fechando o período com taxa média anual de 2,2%. Com o crescimento de
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consumo de energia elétrica de 2,0% ao ano nesse mesmo período, a elasticidade-renda foi de

0, 91, a menor de todos os períodos aqui analisados.

Finalmente, deve ser levado em conta que, no período aqui analisado, a trajetória de

evolução do mercado de energia elétrica sofreu a influência da implantação de três

racionamentos. O primeiro ocorreu nos estados da Região Sul, entre janeiro e abril de 1986.

O segundo ocorreu em 1987, abrangendo os estados do Nordeste mais o norte de

Goiás e sul do Pará. Sua duração foi de praticamente 11 meses, constituindo-se no mais longo

racionamento por que passaram essas regiões do País. Por último, houve o racionamento em

2001 que, durante noves meses, impôs restrições ao consumo de energia elétrica nas regiões

Norte, Nordeste e Sudeste.

Embora não tão longo como o ocorrido anteriormente no Nordeste, a recuperação do

mercado após este último racionamento foi mais lenta, especialmente no que diz respeito ao

consumo por parte dos consumidores residenciais. Como será visto adiante, o consumo

residencial de energia elétrica somente em 2005 igualou-se ao patamar verificado em 2000.

3.4.2 Consumo de Eletricidade por setores

O consumo de energia elétrica entre os segmentos de consumidores mostra uma forte

concentração do seu uso na indústria. Poucas variações ocorreram na estrutura durante o

período que compreende os anos de 1970 a 2006, tendo o setor industrial iniciado processo de

ligeira queda de participação no início da década de 80, mas mostrando recuperação nos

últimos anos. A queda verificada nos anos de 2001 e 2002 é decorrente das restrições

impostas pelo racionamento de energia elétrica, que atingiu todas as classes de consumidores.

Isto pode ser mais bem visualizado no Gráfico 3.11 a seguir.
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Gráfico 3.11- Consumo de Eletricidade dos Principais setores-Brasil( 1970-2006)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Balanço Energético Nacional (2006)

No gráfico 3.12 que mostra a participação no consumo total do consumo de energia

elétrica pelos setores no período de 1970 a 2006, e o que se percebe é que juntos, os setores

industrial, residencial e comercial correspondem sempre a um valor superior aos 80% em todo

o período analisado.

Em 1970, 49,0% da energia elétrica total consumida o foram na indústria, enquanto o

consumo residencial e o consumo comercial representavam respectivamente 21% e 13% do

total neste mesmo ano. Ao longo dos anos 80, a participação do setor industrial alcançava

nível em torno de 55%. Já a partir de 1990 essa participação passou a apresentar movimento

declinante, chegando a um patamar mínimo de 43,9% entre 1998 e 2000. O setor industrial

encerrou 2006 com uma participação de 47%.

O consumo residencial, que chegou a representar 26% do consumo total no ano de

1998, encerrou o ano de 2006 com participação de 22%. Essa queda reflete os efeitos do

racionamento sobre o setor, que parece ter absorvido, ao menos parcialmente, os hábitos de

economia e racionalização do consumo que foram desenvolvidos durante o mesmo.

Na década de 70 a participação do setor comercial de eletricidade esteve em torno de

13%. Do final dos anos 80 até o início dos anos 90, essa participação se situou torno dos

11%. E nos últimos anos (2005 e 2006), participou em 14,3%.

Pelo gráfico 3.14 percebe-se ainda que é evidente a tendência de queda da participação

do consumo industrial entre meados da década de 80 e final dos anos 90, em favor,
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principalmente, do consumo residencial. No entanto, após o período do racionamento de

2001, o consumo industrial volta a ganhar participação, em detrimento do residencial. O

consumo comercial, por sua vez, revela estabilidade no seu nível de representação no mercado

total de energia elétrica, apenas apresentando suave aumento nos últimos anos.
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Gráfico 3.12- Participação dos Principais setores consumidores de Eletricidade(1970-

2006)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Balanço Energético Nacional(2006)

A Tabela 3.7 apresenta os crescimentos médios anuais do consumo setorial de energia

elétrica total nas últimas décadas. Como comentado anteriormente, a economia brasileira

experimentou intensa expansão na década de 70 (8,6% ao ano, em média), tendo em vista os

avanços obtidos no parque industrial nacional com o I e o II PND.

Esta expansão traduziu-se num crescimento bastante elevado do consumo de energia

elétrica (10,81% ao ano), devendo-se observar que isto ocorreu em todos os setores

econômicos, exceto no transportes. Entre os maiores setores, o industrial destacou-se,

registrando crescimento de 12,04% ao ano entre 1970 e 1980.

Na década de 80, o setor industrial sustentou crescimentos anuais relativamente altos,

considerando o contexto de crise por que passava o País. Entre 1980 e 1985 o crescimento

médio do consumo de energia elétrica pelo setor foi de 7,1% ao ano, declinando para 3,1% ao
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ano nos cinco anos seguintes (1985/1990). A evolução do consumo industrial nesse período

esteve relacionada com os seguintes principais fatores:

• Intensificação do uso da energia elétrica associado à modernização industrial;

• Atendimento à expansão do parque industrial iniciada na década de 70;

• Desenvolvimento das indústrias eletro-intensivas, tais como de alumínio,

ferroligas e soda-cloro, que elevaram a produção voltando seus produtos para a

exportação.

Nessa década de 80, o setor residencial foi o destaque, tendo obtido aumento médio de

6,94 % ao ano.

A década de 90 foi marcada por crises ocorridas nos períodos de 1990/1992 e

1998/1999, conforme mencionado anteriormente. Entre 1990 e 2000, o consumo de

eletricidade do setor industrial apresentou crescimento médio de apenas 2,45%.

Por outro lado, a década caracterizou-se por uma fase de crescente terceirização da

economia. Assim, o setor comercial foi o grande destaque no período, expandindo o seu

consumo de energia elétrica a uma taxa média de 6,47% ao ano. Essa expansão esteve

associada, entre outros, aos seguintes fatores:

• Processo de modernização acelerada no setor de serviços, especialmente no

setor bancário;

• Alterações estruturais no comércio, das quais são evidências a expansão da

indústria dos shoppings centers e a ampliação no horário de funcionamento do

comércio;

• Incremento do turismo.

Quanto ao setor residencial, verificou-se um crescimento do seu consumo de energia

elétrica de 5,04% ao ano, em média. Especialmente entre 1994 e 1998, o setor experimentou

crescimentos anuais expressivos, consolidando no período uma taxa média de 9,1% ao ano,

refletindo a estabilização de preços alcançada com a implantação do Plano Real.

Nesse contexto, merecem destaque os seguintes fatos.

• Aumento real da renda, notadamente da população de baixa renda, propiciada

pela redução drástica da inflação;

• Transferência de parte das reservas do sistema financeiro especulativo para o

mercado de consumo de bens duráveis, principalmente por parte dos pequenos e

médios poupadores;

• Reativação do sistema de crédito;
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• Criação de pequenos negócios nas residências (economia informal);

• Aumento da vendas de aparelhos eletroeletrônicos, função da redução de seus

preços.

Finalmente, a evolução do consumo de energia elétrica no período de 2000 a 2006 foi

marcada pelo racionamento, cuja duração foi de nove meses (junho de 2001 a fevereiro de

2002).

Os impactos do racionamento foram intensos em todos os setores, mas principalmente

no setor residencial que, na passagem de 2000 para 2001 registrou decréscimo de quase 12%.

O consumo total nesse ano apontou variação negativa de 6,6%.

A recuperação do mercado após o racionamento se deu de forma distinta entre os

setores. Enquanto o setor industrial recuperou o seu nível de consumo anterior ao

racionamento já em 2002, a recuperação do consumo comercial viria ocorrer somente em

2003.

Tabela 3.7: Taxas Médias de Crescimento do Consumo por setor- Brasil
Setor 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2006

Consumo total 10.81 5.34 3.9 2.34
Residencial 9.74 6.94 5.04 0.37
Comercial 9.36 5.08 6.47 2.17
Industrial 12.04 4.63 2.45 3.23
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BEN, 2006
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1 Causalidade de Granger6

Em regressões que envolvem dados de séries temporais, os dados precisam ser

estacionários, ou seja, a média e a variância devem ser constantes ao longo do tempo e o valor

da covariância entre dois períodos de tempo deve depender apenas da distância ou defasagem

entre dois períodos, e não do período de tempo efetivo em que a covariância é calculada

(Gujarati, 2000).

O conceito de causalidade de Granger diz respeito à capacidade de uma variável em

auxiliar na previsão do comportamento de outra variável de interesse. Trata-se da existência

de uma precedência temporal estatisticamente significante na explicação de uma dada

variável. Uma vantagem dos testes de não-causalidade refere-se ao fato de que, em tese, eles

estão imunes ao problema da endogeneidade (ou viés de simultaneidade), já que apenas

valores defasados das variáveis endógenas aparecem do lado direito das equações, e, portanto

os estimadores de MQO são consistentes.

Assim, dadas duas séries Yt e Xt o teste de causalidade de Granger supõe que as

informações relevantes para a previsão das respectivas variáveis, estejam contidas

exclusivamente nos dados das séries temporais dessas variáveis.

O teste consiste em estimar as seguintes regressões:

tjtjitit YXY 1µλφ ++= −− ∑∑ (1)

tjtjitit YXX 2µψθ ++= −− ∑∑ (2)

Em que se supõe que as perturbações 1tµ e 2tµ não tenham correlação.

A equação (1) postula que Y se relaciona com os valores passados de Y e também de

X ao passo que pela equação (2), percebe-se que existe um comportamento similar para X. A

partir disso, pode-se distinguir quatro casos:

• Causalidade unidirecional de X para Y, acontece quando os coeficientes

estimados sobre o Y defasado em (1) forem estatisticamente diferentes de zero

como um grupo (isto é, 0≠∑ iφ ) e o conjunto dos coeficientes estimados sobre

6 As sessões 4.1, 4.2, 4.2.1 e 4.2.2 seguem a exposição de Gujarati (2000)
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o Y defasado em (2) não forem estatisticamente diferentes de zero (isto é,

0=Ψ∑ i );

• Causalidade unidirecional de Y para X, acontece quando o conjunto de

coeficientes defasados de X em (1) não forem estatisticamente diferente de zero

(isto é, 0=∑ iφ ) e o conjunto dos coeficientes defasados de Y em (2) for

estatisticamente diferente de zero (isto é, 0≠Ψ∑ i );

• Causalidade bidirecional ou simultaneidade, é sugerida quando os conjuntos de

coeficientes de Y e X são estatística e significativamente diferentes de zero em

ambas as regressões;

• Independência é sugerida quando os conjuntos de coeficientes de Y e X não são

estatisticamente significativos em ambas as regressões.

Mais genericamente, como o futuro não pode prever o passado, se a variável X

Granger-causa a variável Y, então mudanças em X devem preceder mudanças em Y. Portanto,

em uma regressão de Y sobre outras variáveis (incluindo seus próprios valores passados), se

incluir os valores passados ou defasados de X melhorar significativamente a previsão de Y,

pode-se então dizer que X Granger-causa Y. Isso também acontece se Y Granger-Causa X.

4.2 Metodologia proposta por Toda e Yamamoto

Toda e Yamamoto (1995) propuseram um procedimento alternativo para o teste de

causalidade de Granger, que pode ser utilizado em sistemas integrados e cointegrados sem a

necessidade de pré-testes de integração ou cointegração e ainda poder ser utilizado mesmo

quando as variáveis possuem ordens de integração distintas.

A idéia básica dessa metodologia é aumentar artificialmente a ordem k do modelo VAR

em nível em uma ordem máxima suposta de integração das variáveis do modelo, dmáx, de

modo que o modelo estimado passe a ser de ordem (k+dmáx)7.

A proposta consiste na aplicação de um teste modificado de Wald para se testar

restrições nos parâmetros de um Vetor Auto-regressivo (VAR). Este teste é realizado nos k

primeiros coeficientes, pois os últimos coeficientes não são considerados no teste de Wald,

todavia as defasagens extras asseguram que o teste possua distribuição chi- quadrado.

7 Para maiores detalhes Ver Toda e Yamamoto (1995)
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Assim, como esta abordagem tem sido utilizada nos trabalhos em que é difícil

conseguir uma base de dados composta por muitas observações, optou-se utilizá-la nesta

dissertação.

Dessa forma, o VAR que se deve estimar é de ordem (k+dmáx), onde k é o número de

defasagens do modelo e dmáx é a ordem máxima de integração do sistema.

Os 4 passos necessários para se poder analisar a causalidade de Granger através da

Metodologia de Toda e Yamamoto que são:

1- Definição da ordem máxima de integração do sistema (dmáx)

2- Definição do número ótimo de defasagens do sistema (k);

3- Estimação de um VAR em nível com (k+dmáx) defasagens;

4- Aplicação do teste de restrições de Wald nos k primeiros coeficientes a fim

de testar a não-causalidade de Granger.

4.2.1 Definição da Ordem Máxima de Integração do Modelo

A definição da ordem máxima de integração pode ser feita através dos testes de e

Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Algumas considerações sobre estes

testes são feitas a seguir.

Ao se analisar uma série temporal, deve-se primeiro analisar a existência de raízes

unitárias, já que se a presença for detectada o movimento é não estacionário (Enders, 1995).

Os testes de raízes unitárias têm sido utilizados para investigar a hipótese de equilíbrio

para séries temporais.

Assim, considerando o seguinte modelo:

itt uYY += −1 (3)

Em que ut é o termo de erro com média zero, variância constante e não

autocorrelacionado. Se o coeficiente de Yt – 1 for igual a 1, depara-se com o problema da raiz

unitária, caracterizando uma situação de não-estacionariedade. Assim, se ao rodar a regressão:

itt uYY += −1ρ (4)

For verificado que ñ = 1, então a variável estocástica Y tem uma raiz unitária. Na

econometria uma série temporal que tenha uma raiz unitária é conhecida como uma série

temporal de caminho aleatório. E um caminho aleatório é um exemplo de uma série temporal

não-estacionária.
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A equação (4) é freqüentemente expressa em uma forma alternativa como:

itt uYY +−=∆ −1)1(ρ

1t tY uδ −= + (5)

Onde:

ä = (ñ – 1);

Ä é o operador de primeira diferença; e que ÄYt = (Yt – Yt-1), então, 4 e 5 são iguais.

Porém, a hipótese nula é ä = 0.

Assim, se ä for 0, a equação 5 pode ser escrita como:

ittt uYYY =−=∆ − )( 1 (6)

O que (6) nos diz é que as primeiras diferenças de uma série temporal com caminho

aleatório (=ut) é uma série temporal estacionária, pois, por hipótese, ut é puramente aleatório.

Todavia, se uma série temporal for diferenciada uma vez e a série diferenciada for

estacionária, diz-se que a série original (com caminho aleatório) é integrada de ordem 1,

indicada por I(1). Se a série original tiver de ser diferenciada duas vezes, antes de se tornar

estacionária, a série original é integrada de ordem 2, ou I(2). Em geral, se uma série temporal

tiver de ser diferenciada d vezes, ela é integrada de ordem 1 ou maior, é uma série temporal

não-estacionária. Por convenção, se d = 0, o processo I(0) resultante representa uma série

temporal estacionária.

Sob a hipótese nula de ñ=1, a estatística t calculada de modo convencional é conhecida

como estatística ô (tau), cujo os valores críticos foram tabulados por Dickey e Fuller com base

na simulação de Monte Carlo. O teste tau é conhecido como teste Dickey-Fuller, caso a

hipótese nula seja rejeitada, ou seja, se a série temporal for estacionária, pode-se usar o teste t

de Student usual.

Por razões teóricas e práticas o teste de Dickey-Fuller é aplicado a regressões nas

seguintes formas:

ttt uYY +=∆ −1δ (7)

ttt uYY ++=∆ −11 δβ (8)

ttt uYtY +++=∆ −121 δββ (9)

Em que t é a variável tempo ou tendência. Em cada caso, a hipótese nula é a de que ä

= 0, ou seja, há uma raiz unitária. A diferença entre (7) e as duas outras reside na inclusão da
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constante (intercepto) e do termo de tendência. Ou seja, a primeira, (7), é a regressão da

variável em primeira diferença contra ela mesma defasada; a segunda, (8), considera a

possibilidade de a série conter, adicionalmente, um intercepto, e na terceira, (9), além da

variável defasada, são incluídas uma variável de tendência e um intercepto.

Se o termo de erro ut é auto-correlacionado, o que torna os estimadores dos

coeficientes inconsistentes ou tendenciosos, o que pode levar a um resultado inconclusivo,

modifica-se (9), deixando-a da forma abaixo:

∑
=

−− +∆+++=∆
m

i
tittt YYtY

1
121 εαδββ

(10)

Em que Ä Yt – 1 = (Yt – 1 - Yt – 2 ), Ä Yt – 2 = (Yt – 2 - Yt – 3 ), etc. ou seja, utilizam-se

termos de diferença defasados. O número de termos de diferença defasados a incluir é muitas

vezes determinado empiricamente, a idéia é incluir termos suficientes de modo que o termo de

erro em (8) seja serialmente independente. A hipótese nula permanece ä = 0 ou ñ = 1, ou seja,

existe uma raiz unitária em Y, isto é, Y é não-estacionário. Quando o teste de DF é aplicado a

modelos como (8), é chamado de teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF). A estatística do

teste ADF tem a mesma distribuição assintótica que a estatística DF, assim, pode-se utilizar os

mesmos valores críticos.

4.2.2 Definição do Número Ótimo de Defasagens

O número ótimo de defasagens pode ser determinado pelos critérios de AIC (Akaike

information criterion) e SC (Schwarz information criterion), dentre outros. Ambos os critérios

se baseiam na minimização de uma função-objetivo que representa o trade-off entre a

melhoria do ajuste do modelo e a perda de graus de liberdade.

Onde:

AIC= T ln (soma dos quadrados dos resíduos) + 2n (11)

SBC= T ln (soma dos quadrados dos resíduos) + n ln(T) (12)

n= número de parâmetros estimados

T= número de observações utilizadas

Assim, quanto menor o AIC e o SBC melhor é o ajustamento do modelo. Todavia, faz-

se necessário comparar os AIC’s e os SBC’s de modelos alternativos para se saber qual é o
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modelo que melhor explica a dinâmica da série temporal em estudo. Dessa forma, o melhor

modelo será o que apresentar os menores AIC e SBC.

No entanto, como se acredita que quatro anos suficientes para que políticas energéticas

aconteçam, o número máximo de lags considerados neste trabalho foi de quatro.

4.2.3 O modelo VAR estimado

Como neste trabalho são utilizadas apenas duas variáveis, que são o PIB e o Consumo

de Energia Elétrica, o VAR estimado será:

tjt

dmáx

kj
jit

k

i
ijt

dmáx

Kj
jit

k

i
i PIBPIBCECECE 1

1
2

1
1

1
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−

=
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O passo seguinte é a aplicação do teste de restrições de Wald nos k primeiros

parâmetros. Deste modo, haverá causalidade de Granger do PIB para o consumo de

eletricidade se 01 ≠iω , bem como o consumo de energia causará no sentido de granger o PIB

se 01 ≠iψ .

4.3 Dados

As séries utilizadas neste trabalho são de PIB e consumo de Energia Elétrica e foram

disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela CELPE,

respectivamente8. Vale a pena ressaltar que como os dados de PIB para os estados são

disponibilizados apenas de seis em seis anos até o ano de 1985 e, como era necessário que a

base do PIB começasse em 1976 (primeiro período que se tinha referente a consumo de

8 Vale ressaltar que, seguindo os procedimentos convencionais, tentou-se aplicar logaritmo nas séries.

Todavia, ao se fazer as transformações, percebeu-se que a série de consumo de eletricidade em sua forma

logarítmica é uma série integrada de ordem 2, ou seja, I(2). Com isso, descartou-se a utilização das séries em
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energia elétrica para o estado de Pernambuco), decidiu-se fazer uma interpolação a partir da

média geométrica para se conseguir os dados do período que compreende os anos de 1976-

1984. A base de dados utilizada neste trabalho encontra-se no anexo 1.

logaritmo e utilizou as séries em nível, pois se acredita que uma maior ordem de integração máxima no sistema

poderia causar perda de eficiência nos testes de não-causalidade.
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5 RESULTADOS

Pelo o que se percebe na tabela 5.1, para o estado de Pernambuco, as variáveis consumo

de eletricidade e PIB, alternaram períodos de crescimento e decrescimento, o que fez com que

as variáveis não apresentassem comportamentos regulares no período analisado.

Tabela 5.1-Crescimento do PIB e do Consumo de Eletricidade e Índices
Ano Crescimento CE Índice CE(1980=100) Crescimento PIB Índice PIB(1980=100)
1976 - 73,36 - 77,24
1977 6,52 78,15 6,67 82,39
1978 11,05 86,78 6,67 87,89
1979 9,06 94,64 6,67 93,75
1980 5,66 100 6,67 100
1981 1,41 101,41 13,78 113,78
1985 6,73 108,23 2,15 116,23
1983 3,8 112,35 2,15 118,73
1984 -0,54 111,74 2,15 121,28
1985 10,54 123,52 2,15 123,89
1986 14,39 141,29 4,38 129,31
1987 -0,97 139,92 16,68 150,88
1988 3,64 145,02 -0,83 149,63
1989 7,48 155,86 3,98 155,58
1990 1,07 157,53 -6,73 145,11
1991 5,74 166,57 9,8 159,33
1992 0,72 167,77 -8,16 146,33
1993 2,85 172,55 1,23 148,13
1994 2,08 176,14 5,73 156,62
1995 8,47 191,06 -0,18 156,34
1996 5,9 202,33 4,63 163,58
1997 5,87 214,21 1,79 166,50
1998 6,81 228,8 1,55 169,09
1999 2,3 234,06 -3,32 163,47
2000 6,16 248,48 5,42 172,33
2001 -8,85 226,49 -0,04 172,26
2002 1,45 229,77 0,51 173,14
2003 9,73 252,13 -1,95 169,77
2004 -1,98 247,14 3,63 175,93
2005 11,86 276,45 5,76 186,06

Fonte: Celpe e IPEA, 2008
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O Gráfico 5.1 abaixo mostra os índices encontrados para consumo de energia elétrica e

PIB para o estado de Pernambuco. Através dele percebe-se que entre o período de 1976-89 os

indicadores PIB e consumo de Eletricidade convergiram, mas a partir de 1990 nota-se uma

mudança na tendência dessas duas variáveis, com o Produto Interno Bruto apresentando uma

tendência maior de crescimento e o consumo de Eletricidade apresentando um crescimento

menor.
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Gráfico 5.1- Evolução dos índices de PIB e consumo de Eletricidade (1976-2005)

Fonte: Elaboração própria

Como foi mencionado no capítulo anterior, a ordem de integração das variáveis será

determinada a partir do teste ADF (Dickey- Fuller Aumentado)9.

Dessa forma, pelas tabelas 5.2 e 5.3 a seguir, pode-se dizer que tanto a variável PIB

como a variável consumo de energia elétrica em nível aceitam a hipótese nula de existência de

uma raiz unitária. Isso é constatado pelo fato dos valores encontrados para as variáveis

defasadas, ou seja,  PIB e  CE, serem superiores aos valores críticos aos níveis de 10% e

5%.

Pode-se dizer com isso que as séries não são estacionárias, ou seja, são integradas de

ordem 1 ou seja I(1), e os valores encontrados para os testes com as variáveis em primeira

diferença indicam a ausência de duas raízes unitárias. Assim pode-se dizer que a ordem

máxima de integração do sistema é 1.

9 Vale ressaltar que foi feito o teste de raiz unitária com quebra estrutural (Phillips-Perron), mas nenhuma

quebra foi observada.
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Segundo Plosser e Nelson (1982), as variáveis econômicas são normalmente I(1), ou

seja, em nível, as mesmas tendem a se comportar de forma estocástica ao longo de uma

tendência, o que implica dizer que as suas taxas de variação são estacionárias.

O trabalho feito por esses autores observou esses fatores para os agregados econômicos

americanos, que se comportam de maneira estável. Todavia, quando se trata de uma economia

instável, pode acontecer de as séries apresentarem mudanças significativas ao longo do

tempo, de forma que a ordem de integração das mesmas possa ser maior que 1. Isso acarreta

dificuldades quanto aos limites de aceitação das hipóteses nulas de não existência de raízes

unitárias nas séries em primeiras diferenças. Nesse caso, usa-se a segunda diferença das

variáveis para, finalmente, ser possível aceitar a ausência de raízes unitárias (Luz, 2003).

Tabela 5.2:-Teste da raiz Unitária para o PIB
Variável Com intercepto Valor Valor Com intercepto Valor Valor

e sem tendência Crítico 10% Crítico 5% e com tendência Critico 10% Crítico 5%
PIB -2.05 -2.62 -2.97 -2.62 -3.22 -3.57
Ä PIB -7.08 -2.62 -2.97 -6.56 -3.22 -3.57
Fonte: Elaboração própria, utilizando o software Eviews
Nota: Resultados obtidos a partir do software Eviews; Valores críticos fornecidos por MacKinnon
para rejeição da hipótese nula; Ä significa que série foi diferenciada.

Tabela 5.3:- Teste da raiz unitária para o Consumo de Eletricidade
Variável Com intercepto Valor Valor Com intercepto Valor Valor

e sem tendência Crítico 10% Crítico 5% e com tendência Critico 10% Crítico 5%
CE -1.57 -2.62 -2.97 -2.77 -3.22 -3.57
ÄCE -5.60 -2.62 -2.97 -5.83 -3.22 -3.57
Fonte: Elaboração Própria, utilizando o software Eviews
Nota: Resultados obtidos a partir do software Eviews; Valores críticos fornecidos por MacKinnon
para rejeição da hipótese nula;
Ä significa que série foi diferenciada; CE representa consumo de energia.

Já a tabela 5.4 mostra que o número ótimo de defasagens também é 1 em todos os

critérios de seleção analisados.
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Tabela 5.4:-Definição do Número Ótimo de Defasagens
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 63.92205 NA 2.93e-05 -4.763235 -4.666458 -4.735366
1 119.9280 99.08753* 5.37e-07* 8.763696* 8.473366* 8.680091*
2 120.8446 1.480586 6.86e-07 -8.526508 -8.042624 -8.387167
3 121.6528 1.181215 8.92e-07 -8.280984 -7.603548 -8.085907
4 123.5627 2.497553 1.08e-06 -8.120207 -7.249217 -7.869393

Fonte: Elaboração própria, utilizando o software Eviews
Notas:LR:Sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE:Final prediction error
AIC:Akaike information criterion
SC:Schwarz information criterion
HQ:Hannan-Quinn information criterion
* Indica o número ótimo de defasagens

Assim, após definida a ordem máxima de integração do modelo e o número ótimo de

defasagens, estimou-se um VAR de ordem (1+1), ou seja, VAR(2). Onde foram impostas as

restrições (como mencionado no tópico 4.2.3). As equações encontradas são as que estão

expostas a seguir:

tLPIBLPIBLCELCELCE µ+−+−−−+−+= )2(029.0)1(018.0)2(326.0)1(647.0144.0

tLCELCELPIBLPIBLPIB µ+−−−+−+−+= )2(022.0)1(527.0)2(304.0)1(445.0322.4

Dessa forma, com os resultados obtidos na tabela 5.5, nota-se que, embora durante o

período analisado os dados tenham apresentado tendência de crescimento, não há evidência de

causalidade entre PIB e eletricidade. A inexistência de uma relação de causalidade do

consumo de eletricidade para o PIB pode ser explicada pelo fato de que o crescimento do

consumo de eletricidade ao estimular o aumento do PIB, induziria maiores investimentos, que

só traria o crescimento da economia no longo prazo. E ainda, vale a pena ressaltar que nas

classes que mais consomem energia elétrica (Residencial e Industrial), a energia elétrica não é

a principal fonte energética consumida. Assim, políticas de conservação de energia podem ser

aplicadas sem que causem grandes prejuízos ao crescimento da Economia.
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Tabela 5.5:-Teste de Toda e Yamamoto utilizando a estatística Qui-quadrado
Variáveis Qui- Quadrado Probabilidade

PIB  Consumo de Eletricidade 0.263259 0.7211
Consumo de Eletricidade  PIB 2.041678 0.5424
Fonte: Elaboração própria, utilizando o software Eviews
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6 Conclusão

Neste trabalho analisou-se através da metodologia proposta por Toda e Yamamoto

(1995) as relações de causalidade entre PIB e consumo de Eletricidade no Estado de

Pernambuco.

Para isso, fez-se testes de raiz unitária nas variáveis para testar a ordem de integração do

modelo e o que se constatou foi que as séries são integradas de ordem 1, ou seja, I(1). Ainda,

utilizou-se os critérios de Akaike e Schwarz para definir o número ótimo de defasagens.

Através destes procedimentos o concluiu-se que o número de defasagens que o modelo VAR

estimado deveria ter era 2ou VAR (2).

Assim, impondo restrições nos primeiros parâmetros do VAR (2), constatou-se que não

existe causalidade entre essas variáveis no período que compreende os anos de 1976 a 2005.

Os resultados que foram encontrados podem ser justificados pelo fato de que nos setores

que mais consomem energia elétrica (Residencial e Industrial), a principal fonte de energia

não é a eletricidade.

No entanto, como o estado possui poucas informações referentes as variáveis utilizadas

nesta dissertação, o estudo ficou um pouco prejudicado, tendo em vista que não foi possível

fazer as análises que são feitas normalmente nos estudos de causalidade entre variáveis, como

por exemplo a análise de cointegração. Por este motivo, utilizou-se uma metodologia que se

adequasse a quantidade de dados encontrados.

Ainda, foi necessário dar um tratamento aos dados para que a análise pudesse ser feita,

pois como mencionado no tópico “dados”, a série encontrada para o PIB não era anual, o que

fez com que fosse necessário fazer uma interpolação linear para que pudesse ter dados

anuais.Isto também pode ter influenciado nos resultados.

Todavia, vale ressaltar que resultados semelhantes a este também foram encontrados por

Yu e Hwang ao testarem essa relação de causalidade para os Estados Unidos, para o Reino

Unido e para a Polônia, bem como por Galip e Erdal para a Turquia.

Deste modo as principais contribuições deste trabalho é o fato de ter conseguido estimar

relações de causalidade entre PIB e consumo de Eletricidade para o estado de Pernambuco,

mesmo com um número pequeno de observações, além, é claro de ter feito uma análise da

evolução do consumo das principais classes consumidoras de energia elétrica, o que permite

ao formulador de políticas um conjunto de informações a respeito desse bem.
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No entanto, como a principal dificuldade encontrada para a elaboração deste trabalho

foi à indisponibilidade de dados mais detalhados acerca das variáveis estudadas, faze-se

necessário que outras análises que possam ser pertinentes a este tipo de estudo sejam feitas em

trabalhos futuros.

Ainda com relação a trabalhos que podem ser desenvolvidos futuramente, pode ser

elaborado um estudo para outro estado ou mesmo para a região como um todo afim de que

sirva de comparação para se descobrir se os resultados encontrados são próprios da economia

pernambucana ou se a tendência dos resultados seriam as mesmas.
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ANEXO 1

Anos Eletricidade (GWH) PIB- Preços Constantes (R$ 2000(mil) )
1976 2.192 13.05486
1977 2.335 13.92548
1978 2.593 14.85415
1979 2.828 15.84476
1980 2.988 16.90000
1981 3.03 19.23089
1982 3.234 19.64430
1983 3.357 20.06000
1984 3.339 20.40000
1985 3.691 20.93800
1986 4.222 21.85600
1987 4.181 25.50244
1988 4.333 25.29027
1989 4.657 26.29699
1990 4.707 24.52650
1991 4.977 26.92980
1992 5.013 24.73127
1993 5.156 25.03511
1994 5.263 26.46849
1995 5.709 26.42096
1996 6.046 27.64510
1997 6.401 28.14089
1998 6.837 28.57625
1999 6.994 27.62891
2000 7.425 29.12680
2001 6.768 29.11399
2002 6.866 29.26202
2003 7.534 28.69139
2004 7.385 29.73380
2005 8.261 31.44777

Fonte: CELPE E IPEADATA, 2008
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