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RESUMO 

 

 O Produto Interno Bruto é o conjunto de toda a riqueza produzida por um País, Estado ou 

Município e que existe inúmeras atividades produtivas que afetam de maneira positiva ou 

negativa o crescimento econômico. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

geral verificar a existência de causalidade entre consumo de energia elétrica e Produto Interno 

Bruto- PIB, no Brasil, se a energia elétrica causa efeitos no PIB ou se de igual maneira, 

variações no PIB causam efeitos no consumo de energia. Para isso foi aplicado o teste de 

Causalidade de Granger e também à regressão cointegradas o teste de   - Watson para o 

período de 01/2003 a 12/2016. Verificou-se primeiramente uma causalidade da energia para o 

PIB para uma defasagem e bicausalidade entre as séries para mais de uma defasagem e que as 

séries se mostraram cointegradas. Isso mostra a importância do setor de energia elétrica para o 

crescimento econômico. 

Palavras- chave: Consumo de energia elétrica, PIB e Causalidade. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil a relação consumo de energia e Produto Interno Bruto-PIB é praticamente 

histórica, uma vez que no início do Brasil república, com a economia predominante ligada ao 

setor primário exportador, o carvão vegetal era a principal fonte energética. Com a indústria 

do café iniciou-se o processo de urbanização do país, aumentando o consumo de energia 

elétrica para iluminação pública. Já no início da década de 1930, quando o setor primário 

exportador entra em crise e o processo de industrialização começa a se acelerar, o governo 

começa seu papel de regulador, então, inclui-se ai o sistema tarifário sobe o ¨regime de custo 

de serviço. Custos com a aquisição de energia elétrica, custos relativos ao sistema de 

distribuição, custos com o sistema de transmissão perdas técnicas e não técnicas, encargos 

diversos e impostos. O consumo das famílias giram entorno de 130,190 (Gwh) e da indústria 

entorno 168,856 (Gwh). A capacidade total de produção de energia no Brasil gira entorno de 

152,980 MW. A escolha do período de 2002 a 2016 se da por ser um período pós a uma 

grande crise no setor onde se esperar ter feito melhorias para se adequar a realidade do 

consumo brasileiro. 

Já na década de 1980, com o agravamento do endividamento externo, o setor elétrico 

começa a sofrer com falta de investimento, e é mantido em todo país um nível de preço das 

tarifas considerado baixo como medida de conter a inflação, o que gerou um enorme 

desequilíbrio nas contas das empresas que operam no setor elétrico brasileiro. Tal situação 

adversa criou um ambiente favorável para um novo paradigma no setor elétrico, introduzindo 

um novo modelo na economia do País. Fonte: www.abradee.com.br 

Assim, esse novo modelo no setor elétrico começou a operar a partir de 1990, e com 

maior participação da iniciativa privada obteve-se avanços como acesso a energia nas áreas 

mais longínquo do pais principalmente principalmente na área rural ,  embora se reconheça 

alguns gargalos tipo queda de energia, apagões, racionamento não por consciência mais por 

necessidade que muitas das vezes os reservatórios existente não são suficientes. Vale dizer 

que o setor de energia elétrica se divide em três segmentos: geração de energia, transporte de 

energia e comercialização de energia. 

Destaca-se também os avanços que o setor trouxe para o campo, o que na verdade se 

configura em ganho para o setor do agronegócio que é responsável por boa parte do PIB 
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Brasileiro. Além disso, houve também melhorias para  populações longínquas  dos grandes 

centros urbanos, que tiveram acesso a energia elétrica,.  

No agronegócio, um dois principais setores que impulsionam o PIB, não é somente a 

terra fator essencial, a energia elétrica é indispensável, por exemplo, para a irrigação do 

plantio, na indústria de processamento animal- “Frigoríficos”-, para o processo de abate e 

estocagem, empresas de laticínios- onde os produtos precisam se manterem no processo de 

resfriamento no processo de armazenamento de grãos aonde se tem que manter a temperatura 

adequada. Fonte www.embrapa.br 

De modo que fica claro que todas as vertentes anunciadas levam para uma relação de 

convergência entre o consumo de energia elétrica e Produto Interno Bruto, a qual pretende-se 

testar empiricamente por meio  de modelos econométricos, como o teste de causalidade de 

Granger, para verificar se de fato existe  relação de causalidade entre essas duas séries. 

                                                                                                                                     

  1.2  Hipótese 

  

Dado a importância que a energia elétrica tem de utilidade seja nos domicílios 

Brasileiros seja nas indústrias do país ou até mesmo no campo, a hipótese a ser testada é que 

no curto prazo o consumo de energia causa o Produto Interno Bruto e no longo prazo o PIB 

também causa consumo de energia elétrica. 

  

   1.3 Objetivo Geral 

  

Pretende-se neste trabalho, verificar a existência de causalidade entre consumo de 

energia elétrica e Produto Interno Bruto para o Brasil considerando o período de 01/2003 a 

12/2016.  

1.3.1 Objetivo específico  

  

Especificamente, pretende-se: 

a) Fazer uma revisão de literatura sobre a relação de consumo de energia e PIB; 
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b) Analisar empiricamente se há causalidade entre consumo de energia elétrica e PIB no 

Brasil, considerando o período de 01/2003 a 12/2016;  

 

c) Comparar os resultados obtidos neste trabalho com os de outros trabalhos sobre este 

assunto.  

   1.3.2 Estrutura do trabalho  

  

Esse trabalho, onde se busca identificar se a existência de causalidade entre consumo 

de energia elétrica e PIB, está estruturou-se em quatro seções. Na primeira seção apresenta-se 

a introdução onde se fez um aparato histórico da relação da energia elétrica com o Produto 

Interno Bruto. Na segunda seção apresenta-se o referencial teórico que mostra o 

comportamento teórico através da teoria econômica da produção agregada. Na terceira seção 

apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa. Na quarta seção, apresenta-se os resultados 

e discussões. E por último, na quinta seção fez-se as conclusões finais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. A teoria econômica da produção agregada  

 

A seguir será apresentada a função de produção agregada realizando-se uma adaptação 

do modelo de função de produção agregada de Lopes e Vasconcellos (2009). Na versão atual 

é apresentada a produção como função do capital, do trabalho, da energia e nível tecnológico. 

Para gerar produto, portanto as empresas se utilizam de capital (máquinas, 

equipamentos, edifícios, energia etc.) e trabalho, de acordo com uma dada tecnologia. Esta 

relação entre quantidade produzida e a utilização de fatores de produção com uma dada 

tecnologia é explicitada na função de produção, conforme Equação (1). 

 

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝑁, 𝑇, 𝐸)                                                                                                                               (1) 

 

em que: Y=Produto; K= Estoque de capital utilizado; N= Quantidade de trabalho (horas-

trabalho) utilizada; T= Nível tecnológico; e,  E= Energia. 

 

Supondo que as empresas são eficientes, a função de produção mostra o máximo de 

produto que pode ser obtido com um mesmo nível tecnológico. A produção aumenta com o 

aumento dos fatores de produção capital, trabalho e energia. Também responde positivamente 

ao melhor nível de tecnologia, apresentando retornos constante de escala.   Com isso, se os 

fatores de produção forem multiplicados por uma constante z (zK, zN, zE) o produto Y 

também será multiplicado por z, zY; ou seja, se dobrar os insumos, irá dobrar a produção, 

como demonstra-se na Equaçção (2). No entanto, se um dos fatores permanecer fixo os 

rendimentos serão decrescentes. 

 

𝑧𝑌 = 𝑓(𝑧𝐾, 𝑧𝑁, 𝑧𝐸)                                                                                                                         (2) 

 

Já no curto prazo, ao manter-se os fatores capital e trabalho fixos e variando apenas o 

fator energia, tem-se retornos à escala decrescentes em relação ao fator variável. Essas 

situações são ilustradas na Figura 1.  

 

Figura 1- Função de produção modelo clássico 
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Fonte:  Elaborado pelo autor. 

 

Neste caso, em que o estoque da produção depende do fator energia, dado aos demais 

fatores capital, trabalho e o nível tecnológico fixos, pode-se representar a função de produção 

como 

 

𝑌 = 𝑓(𝐸, 𝐾,̅ 𝑁, �̅�)                                                                                                                                 (3) 

                                                  Y = F(E)                                                                                  (3) 

 

Portanto, de acordo com a Equação (3), a produção aumenta conforme eleva-se o uso 

do fator energia. A Figura 1 mostra que o aumento do produto é decrescente; isto é, cada vez 

que se aumenta uma quantidade de energia, menor tende a ser o aumento da produtividade 

promovido pelo aumento de energia. Ressalta-se que a produtividade marginal da energia é 

positiva mais decrescente. Isso pode ser observado na inclinação da reta tangente da função de 

produção. Está função só deslocará para cima se for alterado o estoque de capital ou ocorrer 

inovações de tecnologia. 

Além disso, como as empresas dificilmente determinam o nível de preços de seus 

produtos e nem de seus insumos, a não ser que estas atuam em uma situação monopolística; o 

que de certa forma ocorre no setor de energia. Entretanto, por se tratar de um serviço ligado à 

infraestrutura, as empresas responsável pela oferta agregada demandarão energia e o preço 

desta será regulado pelo governo. Assim, neste setor, os lucros vão se dar pela diferença entre 



 

6 
 

as receitas (RT) com as vendas da produção e os custos (CT) que se tem para efetuar a 

produção, apresentados a partir da Equação (4).  

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑇 →   𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝑃 × 𝑌 − (𝑊 × 𝑁 + 𝑅 × 𝐾 + 𝐽 × 𝐸)                            (4) 

                                       

onde:   P = Preço do produto Y; W= salário nominal por unidade de trabalho N; R = Custo 

por unidade de capital K; e, J = Custo da Energia E. Ademais, como o produto (Y) é função 

da utilização de energia, pode-se reescrever a equação do Lucro, com em (5).  

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝑃𝐹(𝐸) − 𝑊𝑁 − 𝑅𝐾 − 𝐽𝐸                                                                                             (5) 

                   

Considerando que as empresas não decidem os preços dos seus produtos nem dos 

fatores de produção, suas decisões vão restringir a contratar Energia e de quanto produzir para 

maximizar seu lucro através da função Lucro em relação a E. Assim, maximizando a função 

lucro anterior apresentada na Equação (5), obtém-se as seguintes condições de maximização: 

 

      
𝜕𝐿

𝜕𝐸
= 𝑜  →   𝑃𝐹𝑒𝐸

− 𝐽 = 0  →   𝐹𝑒𝐸
=

𝐽

𝑃
 , onde Fe é a derivada primeira de F (J). 

 

Portanto a maximização do lucro da empresa implica que ela contrate o fator Energia 

até o ponto em que a produtividade marginal da energia (PMgE) ou Fe iguale ao seu preço (ou 

custo) real J/P. Assim a produtividade marginal de energia possui sua própria demanda por 

energia ou seja a quantidade demandada de energia Ed tem reação inversa com o seu preço 

real, como apresenta-se na Equação (6). 

 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑑 [
𝐽

𝑃
]                                                                                                                             (6) 

                                

       Ademais, pode-se mostrar  essa relação por meio da Figura 2. 

 

 

Figura 2: Demanda por energia 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a empresa é irrelevante o preço nominal da energia, o que importa é o preço real 

da condição de maximização do lucro. Assim, como Fe é a PMgE tem-se que o preço 

monetário corresponde ao valor da produtividade marginal da Energia (P x PMgE). Se o preço 

nominal crescer, mas o preço recebido pela empresa por seu produto crescer na mesma 

magnitude, o custo da energia não será alterado e não modificará sua quantidade de demanda 

por Energia. 

Por fim, cabe destacar que a demanda de energia refletindo a PMgE é tida na função 

de produção, deste modo as mesmas variáveis que afetam a função de produção também 

afetarão a curva de demanda por energia, como capital e tecnologia, por exemplo. Logo, 

aumento no estoque deste deslocará para direita a curva de demanda, mas mesmo assim as 

empresas demandarão energia a um preço real mais elevado.      

                                                     



 

8 
 

3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção apresenta-se os procedimentos econométricos necessários para atingir ao 

objetivo principal deste trabalho, que foi verifcar se há relação de causalidade entre o 

consumo de energia elétrica no Brasil e o PIB, para o período de janeiro de 2003 a dezembro 

de 2016. Para tanto, decreveu-se os seguintes procedimentos: i)  

 teste de Raiz Unitária ADF (Dickey-Fuller Aumentado) para verificar a 

estacionariedade das séries; ii)  teste de causalidade de Granger, para justamente verificar se 

há relação de causalidade entre elas; iii) teste de cointegração  -se  o teste de Durbin-Watson 

para a  regressão cointegrante;  e, iv) descriação e fonte de dados..  

 

3.1 Estacionariedade e o teste de raiz unitária 

 

 O processo estacionário desempenha um importante papel na análise de séries 

temporais. O objetivo dos testes de raízes unitárias é conhecer a ordem de integração das 

séries usadas; ou seja, a quantidade de diferenças necessárias para tornar as variaveis 

estacionárias. Para Wooldridge (2006) um processo estacionário de série temporal é aquele 

que as distribuições de probabilidades são estáveis no decorrer do tempo ou melhor, 

independente se a série for deslocada n períodos de tempo, a distribuição permanecerá 

inalterada. 

 Neste caso, a série será denotada por I(0), significando que ela é integrada de ordem 

zero. Uma série que precisa ser diferenciada uma vez para atingir a estacionariedade é 

denotada por I(1).; isto é, não será estacionária em nivel, precisando, portanto, de uma 

diferenciação para tornar-se estacionária em primeira diferença.  Segundo Carneiro (2011) 

porém, se existir alguma combinação linear entre duas séries I(0), logo existirá cointegração 

entre essas duas séries. 

 Para testar a estacionariedade das séries temporais, um dos testes mais eficazes é o 

teste de raíz unitária proposto por Dickey-Fuller. Segundo Wooldridge (2006) a forma mais 

simples para realizar o teste começa com um modelo AR (1), conforme Equação (7).   

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 , 𝑡 = 1, 2, ….                                                                                                                 (7) 

                    

Onde 𝑌𝑡 é o valor inicial observado e (et) representa um processo com média zero e 

independente de 𝑌𝑡. Assim, somente terá raiz unitária se, 𝜌 = 1. Se α = 0 e 𝜌 = 1, (    Yt )  será 
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aleatório sem tendência mas se α ≠ 0 e 𝜌 = 1, (   Yt )  será aleatório com tendência. Logo a 

hipótese nula é que ( Yt)  tem raiz unitária; ou, matematicamente, como mostra-se na Equação 

(8). 

𝐻0 ∴ 𝜌 = 1                                                                                                                                    (8) 

 

A partir da Equação (7), Dickey-Fuller propôs um avanço no modelo, que ficou com 

teste ADF, ou Dickey-Fuller Aumentado, que testa a significância nula do parâmetro δ 

estimado na equação de teste. Se a hipótese nula não for rejeitada, significa que a um dado 

nível de significância estabelecido, a série possui pelo menos uma raiz unitária, sendo não 

estacionária (GUJARATI, 20110). O teste ADF na sua forma completa é representada pela 

Equação (9). 

 

Δ𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖Δ𝑦𝑡−1

𝑝−1

𝑖=1

+ 𝜇                                                                          (9)     

                                                           

  

em que ∆ é o operador de diferença; e Yt a série, 𝛼 é o intercepto e βt  o parâmetro de 

tendência; δ é o parâmetro que permite testar a hipótese de presença de raiz unitária;  Yt-1 é o 

termo de diferenças defasadas para evitar e retirar autocorrelações existentes. 

 

3.2  Teste de Causalidade de Granger  

  

 Desde que as séries sejam estacionárias (ou posam ser estacionarizadas) pode-se 

aplicar o teste Causalidade de Granger, que se tornou muito popular e que descreve que o 

passado e o presente não são consequências do futuro; ou seja, o futuro não pode causar o 

passado nem o presente (CARNEIRO 2011). 

 Por exemplo, se o evento A ocorre depois do evento B, sabemos que A não pode 

causar B. Ao mesmo tempo, se A ocorre antes que B, isso não significa que A, 

necessariamente, cause B. O exemplo clássico são as previsões de chuva do meteorologista. O 

fato de a previsão ocorrer primeiro do que a chuva não implica que o meteorologista cause a 

chuva. Na prática, o que se tem são duas séries temporais, A e B, e o objetivo seria saber se A 

precede B ou B precede A, e B ocorrem simultaneamente. Este é o objetivo real do teste de 
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causalidade de Granger (GUJARATI, 2011). O procedimento do teste de Granger é descrito 

pelas Equações (10) e (11).   

 

Δ𝑌𝑡 = 𝛼1,0 + Σ𝑖𝛽1,𝑖Δ𝑌𝑡−𝑖 + Σ𝑖𝜙1,𝑖Δ𝑋𝑡−𝑖 + 𝜆1휀𝑡−1 + 𝜇𝑡                                         (10) 

 

Δ𝑋𝑡 = 𝛼2,0 + Σ𝑖𝛽2,𝑖Δ𝑌𝑡−𝑖 + Σ𝑖𝜙2,𝑖Δ𝑋𝑡−𝑖 + 𝜆1𝜈𝑡−1 + 𝑉𝑡                                        (11) 

 

 A hipótese que será testada é que 𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ 𝛽𝑘 = 0  𝑒 ∅1 = ∅2 = ⋯ ∅𝑘 = 0. 

Dessa forma na Equação (10) a hipótese nula é de que X não causa Y e na equação (11) Y não 

causa X. Este será o procedimento utilizado para determinar se há causalidade entre Consumo 

de energia elétrica e Produto Interno Bruto no Brasil. Ressalta-se que os possíveis resultados 

do Teste de Causalidade de Granger são os seguintes: 

  

1) Causalidade unidirecional de X para Y (X →Y) ocorre quando se rejeita H0 para X← Y e 

não se rejeita H0 para Y ←X. 

2) Causalidade unidirecional de Y para X ( 𝑌 → 𝑋) ocorre quando se rejeita H0 para Y← X 

não se rejeita H0 para X← Y. 

3) Causalidade bidirecional (X ←Y): ocorre quando a duas hipóteses nulas são rejeitadas. 

4) Ausência de causalidade (independência): ocorre quando as duas hipóteses nulas não são 

rejeitadas. 

 

 

 

3.3 O Método de Engle e Granger para análise de cointegração   

 

 O modelo escolhido para análise de cointegração foi o método de Engle e Granger que 

segundo Carneiro (2011), apresenta vantagens aos testes de Causalidade tradicionais, uma vez 

que eles se concentram apenas em relações de curto prazo, negligenciando, assim, qualquer 

informação proveniente da tendência de longo prazo das séries temporais em questão. Isso 

porque como as séries econômicas originais (em nível), geralmente, têm que ser 

transformadas para alcançarem a estacionariedade, por meio de uma transformação não-

linear, com por exemplo a apresentada em na Equação (12). 
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∆𝑋𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝑋𝑡 − 𝑙𝑜𝑔𝑋𝑡−1                                                                                                             (12) 

               

E com esse tipo de transformação justificada pela busca na estacionariedade da série faz com 

que a informação de longo prazo contida nela seja perdida por definição (CARNEIRO, 2009). 

Entretanto, segundo Carneiro (2011) o método de Engle e Granger modifica o teste padrão de 

causalidade de Granger na medida em que incorpora um possível efeito de longo prazo numa 

análise de curto prazo, o que é a essência da análise de cointegração. Logo para determinar a 

existência de cointegração entre duas séries quaisquer consiste na aplicação do procedimento 

descrito nas Equações (13) e (14).  

 

𝑍𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡 + 𝛼2𝑌𝑡 + 𝑣𝑡                                                                                                    (13) 

  

𝑣𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝛼0 − 𝛼1𝑋𝑡 − 𝛼2𝑌𝑡                                                                                                    (14) 

 

 Em tempo, destaca-se que é necessário determinar a ordem de integração, neste caso, 

por exemplo, de (Xt) e (Yt), para somente, após poder   estimar a equação com Xt e Yt, no 

mesmo nível de integração e verificar a ordem de integração dos resíduos (𝑣𝑡). Se (Xt) e (Yt) 

fossem estacionárias em primeira diferença I(1) e (vt) for  estacionaria em nível I(0), então 

(Xt) e (Y) seriam variáveis cointegradas. u seja, dado um conjunto de séries I(1), trata-se 

apenas de testar se (𝑣𝑡) , das equações (13) ou (14), pode ser considerado I (0). Ora para esse 

efeito, já foi apresentado os testes DF (e ADF).  Logo, a formação das hipóteses para verificar 

a cointegração entre duas varáveis, é dada  por: H0 ∴Vt  ~ I(0)⇔ Cointegração e  H1 ∴ Vt ~ 

I(1)⇔ sem cointegração. Assim, tem-se:  

 

∆𝑍𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1∆𝑋𝑡 + 𝛼2∆𝑌𝑡 + 𝛾(𝑍𝑡−1 𝛼0 − 𝛼1𝑋𝑡−1 + 𝛼2𝑌𝑡−1) + 𝑤𝑡                                    (15) 

 

em que o termo entre parênteses representa o resíduo estimado com uma defasagem; ou seja, 

vt-1. O termo 𝛾deve ser estatisticamente significativo e negativo, pois assim, se o termo vt-1 

fosse positivo levaria a equação para próxima do longo prazo (CARNEIRO 2009). Neste 

sentido o mecanismo de correção de erro mostra que ∆Zt  depende de de ∆Xt , ∆Yt e do termo 

de equilíbrio 𝛾. Se este último for diferente de zero, o modelo está fora de equilíbrio. Suponha 

que ∆Xt  e  ∆Yt é zero e 𝛾 é positivo. Isso significa que ∆Zt-1 é elevado demais para estar em 

equilíbrio. Como se espera que 𝛾 seja negativo, o termo entre parêntese é negativo; logo, ∆Zt , 
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será negativo para restaurar o equilíbrio. Desta forma se ∆Zt  estiver acima de seu equilíbrio, 

começará a cair no período seguinte para corrigir o erro de equilíbrio, por isso o nome 

mecanismo de correção de erro (GUJARATI, 2011). 

  

 

3.4  Teste de Durbin-Watson de regressão cointegrante  

 

 Segundo Gujarati (2011), uma forma alternativa e mais rápida de descobrir se um 

determinado número de variáveis são cointegradas, é o teste de Durbin-Watson de regressão 

cointegrante, cujos valores críticos foram calculados por Sargan e Bhargava (1983). No teste 

de Durbin- Watson de regressão cointegrante usa-se a estatística d de Durbin-Watson obtida 

da regressão cointegrante, conforme equação (16) e testa-se a seguinte hipótese nula: H0 ∴ d = 

0. 

 

𝑑~2(1 − 𝜌)                                                                                                                                    (16) 

                                                           

A hipótese nula de d = 0 facilita os cálculos, uma vez que a hipótese padrão é que o d 

= 2. Entretanto, seguindo a Equação (16) se houver uma raiz unitária, o 𝜌  estimado deverá se 

aproximar de 1, o que implica que d terá de ficar em torno de zero. 

 

3.5 Descrição de variáveis e Fontes de dados  

 

As séries utilizadas nesta monografia são consumo de energia elétrica e Produto 

Interno Bruto. Aambas as séries têm periodicidade mensal e foram obtidos junto ao 

IPEADATA. A análise compreende o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2016, o 

permitiu estimar o modelo com 203 observações. O período foi escolhido por se tratar de 

dados mais recentes e poder ser traduzido de forma mais contundente sobre a ótica da 

atualidade. 

 

3.6 Conjuntura Regional 

 

 A economia da região sudeste é a mais forte do Brasil, apresenta o maior parque 

industrial, com indústria automobilística, de petróleo, siderúrgica, comércio e serviço dos 



 

13 
 

mais sofisticado e diversificado.  Assim, vale destacar que essa mesma região é também 

responsável por cerca de 55,2 % do Produto Interno Bruto Brasileiro, por conseguinte também 

é a região que mais consome energia elétrica, cerca de 250,032,000 (MWh) média anual. 

 

 Na região Sul a maior riqueza provém do setor de serviços, o ramo industrial é 

representado principalmente pelos setores metalúrgicos, automobilístico, têxtil e alimentício. 

A agropecuária é bem forte na região, sua população é de pouco mais de 27 milhões de 

habitantes. A região Sul tem participação média de 16,2 % no Produto Interno Bruto 

Brasileiro e consomem, em média por ano, 82,712,027(MWh) de de energia elétrica. 

 

 Quanto a região Nordeste, a sua economia é bem diversifica, o turismo é muito forte, 

mas há também a presença de indústria agronegócio onde a cana de açúcar é o principal 

produto agrícola, e há exploração de petróleo. A população estimada para o nordeste é de 

pouco mais de 53 milhões.  A região tem participação em 13,6% do Produto Interno bruto 

Brasileiro e consome, em média anual,  80,746,431 (MWh) de energia elétrica. 

 No caso da região Norte, a sua economia baseia-se principalmente no extrativismo 

vegetal de produtos como madeira, látex, açaí e castanha. A mineração também é uma 

atividade forte na região, com destaque para a extração de ferro, cobre e ouro. Também vale 

destacar a Zona Franca de Manaus. Sua população é de pouco mais de 15 milhões de 

habitantes e a sua participação no Produto Interno Bruto Brasileiro é de cerca de 5,3%. Seu 

consumo médio anual de energia elétrica é de 32,084,769(MWh). 

 

 Por fim, no que concerne à região Centro-Oeste, a sua economia gira em torno do 

agronegócio, plantações de milho, soja, algodão, pecuária bovina e indústria. Sua população é 

de pouco mais de 14 milhões de habitantes e sua participação no Produto Interno Bruto 

Brasileiro é de 9,8%. Quanto ao consumo de energia, este é, em média anual, 

28,518,861(MWh). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Análise do comportamento das séries de consumo de energia elétrica 

e PIB 

 

A seguir são apresentadas as séries em logaritmo de consumo de energia elétrica 

(LENE) e PIB (LPIB) no período 01/2003 a 12/2016. Percebe-se pelas Figuras 1 e 2 que as 

séries podem não apresentar um comportamento estacionário ao longo do tempo; porém, elas 

se movimentam conjuntamente seguindo uma mesma tendência, sugerindo que estas sejam 

cointegradas, estabelecendo uma relação de equilíbrio de longo prazo. 

Figura 1: Comportamento da série logaritimizada de consumo de energia elétrica no Brasil, 

período 01/2003 à 12/2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa, por meio do software Eviews 6.0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Série logaritimizada do Produto Interno Bruto - LPIB, período 01/2003 à 12/2016. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa, por meio do software Eviews 6.0 

 

 

De acordo com o teste de raiz unitária ADF usado na série de consumo de energia 

elétrica, detectou a presença de raiz unitária na série em nível, pois os valores da estatística de 

teste são menores em valor absoluto que os valores críticos a 1%, 5% e a 10%, em todas as 

equações de teste, como pode ser observado pela análise da Tabela 1, rejeitando a hipótese 

nula de estacionáriedade da série consumo de energia em nível.  
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Tabela 1: Teste de raiz unitária ADF da série em logaritimo de consumo de energia elétrica 

em nível, período 01-2003 a 12-2016 

    Equação de teste com constante e tendência* 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -4,013  -2,731 0,2256 

5% -3,436    

10% -3,142    

    Equação de teste com constante** 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -3,469  -1.603  0,4785 

5% -2,878    

10% -2,575    

    Equação de teste sem constante e sem tendência  

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1%       -2,578  1.599 0,9731 

5%       -1,942    

10%       -1,615    
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota: (*) Constante e tendência significativos a 1% e a 5% respectivamente. (**) Constante não significativo a 

10% 

 

 Realizando agora o teste de raiz unitária (ADF) para a série PIB, detectou-se a 

presença de raiz unitária na série do PIB real em nível em todos os casos porque os valores da 

estatística são menores em valor absoluto que os valores críticos a 1%, 5% e a 10%. Os testes 

são apresentados  na Tabela 2. 
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Tabela 2: Teste de raiz unitaria da série PIB em nível, período 01-2003 a 12-2016 

    Equação de teste com constante e tendência* 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -4,017       0,307 0,9985 

5% -3,438    

10% -3,143    

    Equação de teste com constante** 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -3,472      -1,904 0,3296 

5% -2,874    

10% -2,576    

    Equação de teste sem constante e sem tendência  

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -2,579        1,558 0,9706 

5% -1,942    

10% -1,615    
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota: (*) Constante e tendência significativos a 1% e a 5% respectivamente. (**) Constante não significativo a 

10% 

 

 

 Sendo a séries não estacionárias em nível realizou-se a diferenciação dessas séries e 

foi aplicado novamente o teste de raiz unitária ADF. Como pode ser visto na Tabela 3 e 4 

ambas as séries tomadas em primeira diferença não possuem raiz unitária, sendo estacionárias 

ao nível de 5% de probabilidade. O que quer dizer que as séries de consumo de energia e PIB 

são integrais de ordem, I(1). 
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Tabela 3: Teste da raiz unitaria para série de energia elétrica em primeira diferença, período 

01-2003 a 12-2016 

    Equação de teste com constante e tendência* 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -4,017     -4,898 0,0005 

5% -3,438    

10% -3,143    

    Equação de teste com constante** 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -3,469      -1,241 0,0000 

5% -2,878    

10% -2,576    

    Equação de teste sem constante e sem tendência  

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -2,578      -1,225 0,0000 

5% -1,942    

10% -1,615    
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota: (*) Constante e tendência significativos a 1% e a 5% respectivamente. (**) Constante não significativo a 

10% 

 
 

Tabela 4: Teste de raiz unitária ADF da série PIB em primeira diferença, período 01-2003 a 

12-2016 

    Equação de teste com constante e tendência* 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -4,017     -3,597 0,0332 

5% -3,438    

10% -3,143    

    Equação de teste com constante** 

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -3,472      -2,927 0,0445 

5% -3,387    

10% -2,910    

    Equação de teste sem constante e sem tendência  

Nível de significância Valores críticos   Estatística t Prob. 

1% -2,579       -2,458 0,0140 

5% -1,942    

10% -1,615    
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota: (*) Constante e tendência significativos a 1% e a 5% respectivamente. (**) Constante não significativo a 

10% 
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4.2. Análise de causalidade entre as séries consumo de energia elétrica e PIB 

 

Para realizar o teste de causalidade de Granger e de cointegração é necessário verificar 

a ordem de integração das séries da quantidade consumida de energia e do PIB. No teste de 

causalidade de Granger as séries devem ser estacionárias, enquanto que no teste de 

cointegração as séries devem ser integradas de mesma ordem e com ordem diferente de zero.  

 Como pode ser visto na Tabela 5, não se rejeita a hipótese nula de que a variável 

DLPIB não causa no sentido de Granger a variável DLENE ao nível de 10% de probabilidade, 

quando utilizado uma defasagem no modelo, isto é Lag igual a 1. Ao passo que se rejeita a 

hipótese nula de que DLENE não causa no sentido de Granger LPIB quando se usa uma 

defasagem no modelo. Nesse caso, não existe uma bicausalidade entre as séries, mas sim uma 

causalidade da variável consumo de energia elétrica para o PIB. 

 

Tabela 5: Relação de causalidade entre as séries consumo de energia elétrica (LENE) e PIB 

(LPIB), período 01-2003 a 12-2016 

Hipótese Nula Lag Estatística-F Prob. 

D(LPIB) Não Causa Granger         D(LENE) 1 2,15940 0,1436 

D(LENE) Não Causa Granger         D(LPIB)                               1 7.54062 0,0067 

D(LPIB) Não Causa Granger          D(LENE) 2 8,18352 0,0004 

D(LENE) Não Causa Granger         D(LPIB)                               2 5.96592 0,0032 

D(LPIB) Não Causa Granger          D(LENE) 3 11,0863 1,E-06 

D(LENE) Não Causa Granger        D(LPIB)                                3 8.23703 4,E-05 

D(LPIB) Não Causa Granger         D(LENE) 4 8,25278 5.E-06 

D(LENE) Não Causa Granger        D (LPIB)                               4  5,75172 0,0002 

D(LPIB) Não Causa Granger          D(LENE) 6 11,8283 8,E-11 

D(LENE) Não Causa Granger        D(LPIB)                                6 5,57719 3,E-05 

D(LPIB) Não Causa Granger          D(LENE) 12 5,33738 3,E-07 

D(LENE) Não causa Granger          D(LPIB)                              12 1,2588 0,0681 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 Ainda em relação aos resultados apresentados na Tabela 5, o teste rejeita a hipótese 

nula a 10% de probabilidade para Lag de 2 até 12. Assim a energia elétrica é um importante 

fator na determinação do PIB. Isso mostra que o governo deve ficar atento com relação ao 

fornecimento de energia, visto que este é um insumo importante na produção de bens e 

fornecimento de serviços. 
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 Os resultados mostraram também que ao Lag de 2 a 12 o PIB também causa a variável 

consumo de energia elétrica, evidencia-se, portanto, uma bicausalidade entre as séries. Tem-se 

assim que à medida que há crescimento econômico ocorre novos investimentos e aumento de 

consumo de bens e serviços elevando a demanda por energia elétrica. 

4.3 Análise de relação de longo prazo entre as séries: teste de Engle-Granger e 

teste de Durbin Watson de regressão cointegrante 

 

 Para analisar a relação de longo prazo entre as séries LENE e LPIB, foi realizado o 

teste de Engle-Granger de cointegração. Porém, deve-se tomar cuidado com a possibilidade 

de se gerar uma regressão espúria, provocada ao se estimar uma regressão de uma série 

temporal não estacionária contra outra série temporal não estacionária (GUJARATTI, 2011).  

 

Entretanto, se os resíduos resultantes dessa regressão forem estacionários existe uma 

relação de longo prazo entre as séries, pois embora as séries sejam I(1), sua combinação linear 

é I(0), que produz como resultado que as variáveis são cointegradas. Logo, com o objetivo de 

testar a cointegração das séries, foi estimada uma regressão tomando a série de LPIB como 

variável dependente e a série LENE como variável explicativa, incorporando-se também a 

variável independente tendência (Tend.): 

 

LPIB = 2,205 + 0,0008 Tend. + 1,034 LENE + Ut                                                                                               (17) 

 p-valor   (0,012)       (0,004)                   (0,000)                         

 

 R2=0,9379   d=0,6766 

 

 A partir desses resultados apresentados na Equação (17), temos que no longo prazo, 

considerando o fato das variáveis estarem na forma de logaritimo natural, pode-se ler os 

resultados da regressão sob a forma de elasticidades, então se o consumo de energia aumenta 

100% o PIB real crescerá em 103,4%, tudo o mais mantido constante. 

  

Como LPIB e LENE individualmente são não estacionárias, existe a possibilidade de 

que essa regressão seja espúria. Mas quando regredimos os resíduos obtidos a partir da 

Equação (17) em função dos próprios resíduos defasados em um período, obtemos os 

seguintes resultados apresentados na Equação 18. 
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∆ût = -2,84E-05 – 0,339199 ût-1                      (18)  

              (-0,010)   ( -5,723)  
 R2 0,164    d=1,842 

Nota: Os valores em parênteses referem-se ao teste t. 

 

 Dado que o valor crítico do t de Engle-Granger ao nível significância de 1% é -2,5899 

e o valor calculado do t na Equação (18) é de -5,723, tem-se que os resíduos da regressão são 

I(0), ou seja são estacionários. Por consequência é uma regressão cointegrante, ainda que 

individualmente as variáveis não sejam estacionárias em nível. 

 Além disso, ainda segundo resultados da Equação (18), de posse do teste de Durbin-

Watson, cujo valor foi de 0,6766 não se rejeita a hipótese nula de cointegração, sugerindo que 

as séries LPIB e LENE são cointegradas. Segundo Gujarati (2011), os valores críticos para se 

rejeitar a hipótese nula de que o verdadeiro d=0, nos níveis de significância de 1% 5% e 10% 

são respectivamente 0,511; 0,386 e 0,322.  

 

 4.4 Relação de cointegração e mecanismo de correção de erro 

  

O mecanismo de correção de erro de Engle-Granger, afirma que, quando duas 

variáveis X e Y são cointegradas, a relação entre elas pode ser expressa como um mecanismo 

de correção de erro (GUJARATI, 2011). Nesse sentido, estimou-se a equação com 

mecanismo de correção de erro, colocando os devidos parâmetros e obteve-se os resultados 

apresentados na equação (19).  

∆PIB  =  0,002+0,471LENE-0,272Ût -1                                                                                                                            (19) 

p-valor   (0,438) +(0,000)      + (0,000)    

R2= 0,126122                     d=2,005 

 

Os parâmetros das variáveis DLENE, DLPIB e ût-1 mostraram-se estaticamente 

significativos ao nível de 5% de signficância estatística. Assim, dado um aumento de 100% 

em LENE afetará positivamente em LPIB em 47,1%, tudo o mais mantido constante.  

Ressalta-se que a informação mais importante da Equação (19) refere-se ao parâmetro 

de Ût -1 que significa que as variações de curto prazo, nas trajetórias de equilíbrio do consumo 
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energia e variações no PIB são corrigidos no período seguinte (próximo mês), em 

aproximadamente 0,27%. 

 

4.5 Analise comparativa dos resultados obtidos com os de Ferreira Neto et al 

(2016) 

  

Nesta seção comparou-se os resultado obtidos no presente trabalho com aqueles 

encontrados por Ferreira Neto et al (2016). Em relação ao resultado do referido trabalho, 

atestado empiricamente, é possível verificar que a direção de causalidade parece ser do 

consumo de energia total para o PIB, embora a causalidade bidirecional não pôde ser 

descartada. É importante frisar que o estudo de Ferreira Neto et al (2016) levou em 

consideração a renda bruta disponível e o consumo residencial de eletricidade, neste caso a 

direção de causalidade é bem definida da primeira para a segunda. Um fato que pode levar a 

resultados conflitantes no que se reflete aos resultados empíricos da relação consumo de 

energia e crescimento econômico está centrado na variedade de abordagens e nos 

procedimentos de teste empregados para se discutir tais questões. 

 No entanto, há de se destacar também que a série energia elétrica apresentou em 2001, 

uma quebra estrutural, uma vez que neste ano houve o racionamento de energia no Brasil, 

devido a problemas no abastecimento nas usinas geradoras de energia. Desta forma quebra 

estruturais na série leva a dificuldade de rejeitar a hipótese nula de raiz unitária pelo teste 

ADF e de forma empírica isso parece ocorrer. Vale destacar que o referido trabalho de 

Ferreira Neto et al (2016) implementou uma análise complementar, com mesma abordagem 

busca entender o efeito da renda no consumo residencial de eletricidade e também dados 

sobre a renda bruta disponível. Assim, em relação ao resultado de causalidade entre a renda 

bruta disponível e consumo de energia, há uma série de considerações que podem ser 

realizadas. Em primeiro lugar deve-se considerar que o processo de crescimento da economia 

brasileira, é, por consequência, um aumento de renda da população brasileira. E no longo 

prazo é essa relação de causalidade renda bruta disponível e demanda por energia. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Nesta monografia procurou-se analisar a relação entre as séries de Consumo de 

Energia Elétrica (ENE) e Produto Interno Bruto (PIB) para o período de 01-2003 a 12-2016. 

Tendo como hipótese que a demanda por consumo de energia elétrica, causa um crescimento 

no PIB, o que ficou comprovado pela relação de causalidade observada entre as séries 

consumo de energia elétrica e PIB. No entanto, também se comprovou que usando LAG de 2 

a 12, a medida que o Produto Interno Bruto PIB crescer, verifica-se que o consumo de energia 

também aumenta tendo uma bicausalidade entre as séries consumo de energia e Produto 

Interno bruto PIB. 

 Os resultados do teste de raiz unitaria Dickey-Fuller Aumentado (ADF) mostraram na 

série ENE, a presença de raiz unitária na série em nível, pois os valores da estatística ¨t¨ são 

menores em valor absoluto que os valores críticos a 1%, 5% e a 10%, em todas as equações 

de teste, rejeitando a hipótese nula de estacionáriedade da série consumo de energia. 

De igual maneira também foi realizado o teste de raiz unitária ADF para a série PIB, 

detectando a presença de raiz unitária na série do PIB em nível em todos os casos porque os 

valores da estatística ¨t¨ são menores em valor absoluto que os valores críticos a 1%, 5% e a 

10%. 

 Verificou-se também pelo teste de Engle-Granger que as séries de energia elétrica e do 

PIB, são cointegradas, existindo uma relação de longo prazo estável entre elas. 
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