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Abstract: The demand for electricity has quadrupled in four 
decades in Brazil if the entire energy consumption is 
considered. The production cost for electricity in an isolated 
electrical system is higher than for the rest of the 
Interconnected National System. Only a few studies have 
been found in the literature regarding the Amazonas 
system. This research, specifically applied to the “Manaus 
System”, attempts to evaluate the relevant factors for the 
electricity production. The methodology employed was the 
determination of the correlation between official data 
sources, scientific papers and autoregressive distributed lag 
(ARDL) analysis. This sort of analysis has been widely used 
since the publication of Pesaran, Shin and Smith in 2001, 
and it allows for the establishment of a relationship 
between variables. Relationships were found between 
energy, temperature in the urban area and the number of 
jobs in the service and commercial sectors of Manaus. For 
the industrial sector, the relationship with electricity was 
not evident. A regressive model was calculated using the 
ARDL technique which estimates the production of 
electricity with a maximum error of 3.7% compared with the 
reality. 

Keywords: Isolated electrical systems, ARDL procedure and 
Manaus electrical demand. 

Resumo: Entre as fontes energéticas no Brasil, a demanda 
por eletricidade quadruplicou em quatro décadas. Os 
sistemas elétricos isolados apresentam custo de produção 
de eletricidade superior ao Sistema Nacional, e poucos 

trabalhos são encontrados sobre o sistema Amazonense. A 
pesquisa, delimitada ao “Sistema Manaus”, dedicou-se a 
avaliar fatores relevantes para produção de eletricidade. A 
metodologia usada foi de correlação entre fontes oficiais de 
dados, trabalhos científicos e análise autorregressiva com 
defasagem distribuída (ARDL – do termo em inglês 
“autoregressive distributed lag”). Tal análise tem sido muito 
usada a partir da publicação de Pesaran, Shin e Smith em 
2001, e permite o estabelecimento de uma relação entre 
variáveis. Foi encontrado relacionamento entre energia 
elétrica, temperatura da zona urbana e número de postos 
de trabalho no setor de serviços e comercial do município 
de Manaus. Para o setor industrial, não foi evidenciado 
relacionamento com a eletricidade. Foi calculado um 
modelo usando a técnica ARDL que pôde estimar a 
produção de energia elétrica com erro de 3,7% comparado 
com a realidade. 

Palavras-Chave: Sistemas elétricos isolados, técnica ARDL e 
demanda de eletricidade em Manaus. 

1 Introdução 

O acesso ao fornecimento de eletricidade está ligado ao 
desenvolvimento social e econômico e, na região 
amazônica, está sujeito a peculiaridades da região. Para o 
planejamento da oferta e gerenciamento da demanda, uma 
etapa importante é o estudo do mercado consumidor, onde 
podem ser usadas técnicas de análise estatísticas e 
pesquisas de mercado. 

Nas considerações de Gómez e Silveira [1], o acesso a 
serviços atuais de energia elétrica é um dos requisitos 
básicos para desenvolvimento sustentável desde que tais 
serviços são o centro da industrialização moderna e 
melhoria do bem-estar. A eletricidade tem presença 
marcante no desenvolvimento da sociedade, evidenciado 
quando se compara a evolução do mercado de energia 
elétrica com outras fontes energéticas. A participação da 
eletricidade evoluiu de 5,5% em 1970 para 18,1% em 2011 
[2]. 

Ozturk [3] pesquisou a literatura recente sobre os fatores 
influentes no consumo de energia usando diferentes 
técnicas estatísticas e relacionou 38 trabalhos em diferentes 
países entre os anos de 1978 e 2009. O autor conclui o 
trabalho com afirmações de que a causalidade está indo do 
consumo de energia para o crescimento econômico na 
maioria dos estudos. Tal afirmação corrobora 
quantitativamente com a ideia de que a energia elétrica é 
importante para o crescimento econômico. 

O sistema elétrico do Amazonas tem características que 
aumentam a importância de estudos sobre a demanda por 
energia elétrica na região. 

Conforme Frota e Rocha [4], o custo de produzir eletricidade 
é superior aos praticados no sistema interligado nacional 
(SIN), devido ao custo de combustíveis derivados de 
petróleo usados na produção de eletricidade. 

Frota [5] também destaca que o custo da tarifa de 
eletricidade é nacionalmente estipulado pelo governo, e 
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regiões com diferentes custos de produção têm valores 
competitivos para tarifa de eletricidade. Esse fato gera uma 
constante pressão política entre os estados. 

Frota e Rocha apresentam o contraste entre essa situação e 
a riqueza do estado em recursos naturais. “Estes recursos 
classificam o estado como sendo o maior produtor de gás 
natural e terceiro maior produtor de petróleo, em terra, do 
Brasil” [4]. 

Ainda de acordo com Frota [5], merece destaque a 
preocupação com o suprimento ao mercado na cidade de 
Manaus, maior sistema elétrico isolado da Região Norte. 
Manaus abriga polo industrial incluído na Zona Franca de 
Manaus, onde empresas são estimuladas a desenvolver 
processos produtivos com incentivos fiscais únicos no país, e 
a energia elétrica é um insumo de vital importância para a 
industrialização. 

No Amazonas, o mercado de energia elétrica é representado 
por 679.560 clientes, 422.550 na capital Manaus no ano de 
2009 [6], o que representa 62% do mercado consumidor no 
estado, concentrado em sua região metropolitana. 

Assim, os estudos voltados para esse mercado no Amazonas 
têm importância incontestável, seja quando caracterizam tal 
mercado, projetam seu desenvolvimento ou discutem 
formas de produção que aproveitem os recursos naturais da 
região na produção de energia elétrica. 

A pesquisa, delimitada ao sistema elétrico do município de 
Manaus, procura abordar a evolução de características 
fortemente ligadas à demanda de energia elétrica, 
contribuir para sua compreensão e traçar perspectivas 
futuras. 

Metodologicamente, a contribuição será de utilizar a técnica 
de avaliação de limites de cointegração, em uma abordagem 
de Autorregressão com Defasagem Distribuída (ARDL), 
sugerida por Pesaran, Shin e Smith [7]. Essa técnica é 
bastante utilizada na atualidade para representar evidência 
de relacionamento entre variáveis. 

Sari, Bradley e Soytas [8], estudaram a relação entre 
consumo de energia, produção industrial e nível de 
empregos para os Estados Unidos da América usando a 
técnica ARDL, entre os anos de 2001 e 2005, e concluem 
que o método pode trazer relações mais robustas do que 
outros métodos convencionais. A técnica ARDL utiliza 
ferramentas estatísticas tradicionais como mínimos 
quadrados como sua base e testes de hipóteses já 
popularizados para verificar a validade dos resultados. Uma 
das características fundamentais é a aplicação da chamada 
“estatística-F” cujos valores críticos foram recalculados por 
Pesaran, Shin e Smith [7] e disponibilizados em tabelas para 
consulta na utilização da técnica ARDL. 

Payne [9] classificou 38 estudos sobre a relação entre 
consumo de eletricidade e crescimento econômico, e entre 
suas conclusões está uma citação sobre a técnica ARDL: 
“Muitos procedimentos econométricos se desenvolveram 
recentemente que previnem as tendências dos métodos 
tradicionais”. O autor continua em sua conclusão: “A 
aproximação ARDL funciona bem em pequenas amostras, o 

que é geralmente o caso na literatura sobre consumo de 
eletricidade e crescimento econômico”. 

2 Modelo estatístico 

Em trabalhos de pesquisa recentemente publicados são 
adotadas variáveis cuja relação com o consumo de energia 
elétrica é a mais relevante na região em estudo. Assim, 
regiões diferentes podem ter fatores diferentes que 
influenciam o consumo de energia elétrica. 

Dergiades e Tsoulfidis [10] usaram a equação 1, do tipo 
Cobb–Douglas, para descrever o consumo de eletricidade 
nos EUA. 
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 é o erro. Aplicando a função 

logaritmo natural em ambos os lados da equação, teremos 
uma função linear nos parâmetros, que pode ser resolvida 
pelo método dos mínimos quadrados ordinários. 

Narayan e Smyth [11] estudaram a relação entre renda, 
emprego e eletricidade na Austrália e encontraram que 
emprego e renda tem relação de causalidade no longo prazo 
com a eletricidade. 

Achão [12] pesquisou sobre o consumo residencial no Brasil 
e afirma “quanto maior o poder aquisitivo e mais equipado 
o domicílio, maior será a energia útil consumida”. Assim, 
variáveis que representem o poder aquisitivo e quantidade 
de eletrodomésticos devem estar relacionadas à evolução 
do consumo da classe residencial. 

Bianco e Nardini [13] estudaram a relação entre Produto 
Interno Bruto e preço de eletricidade com consumo de 
eletricidade na Itália e uma conclusão foi de que “não é 
necessário usar a variável preço da eletricidade em modelos 
de previsão para o consumo de eletricidade na Itália”. Ainda 
segundo os autores, esse resultado “confirma conclusões de 
trabalhos anteriores”. Assim, o preço da eletricidade deve 
ter sua relevância avaliada com atenção. 

Shahbaza, Tang e Shabbir [14] pesquisaram a relação entre 
consumo de eletricidade e crescimento econômico em 
Portugal e concluíram que consumo de eletricidade e 
emprego, nesse país, têm a mesma evolução no longo 
prazo. 

Gam e Rejeb [15] estudaram a demanda de eletricidade na 
Tunísia e a análise destacou entre os fatores relevantes o 
consumo de eletricidade dos períodos anteriores. 

Zaman et al. [16] pesquisaram sobre os fatores 
determinantes para a demanda de eletricidade no Paquistão 
e sintetizam que é consenso entre as pesquisas atuais que o 
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emprego é fator de causalidade para o consumo de 
eletricidade em longo prazo. 

Peirson e Henley [17], estudaram as dinâmicas que 
envolvem temperatura e consumo de eletricidade e 
ressaltam que a temperatura, e mais genericamente 
condições naturais, é a mais importante causa do consumo 
de eletricidade no curtíssimo prazo. Assim, a análise de 
dados de curta periodicidade, como horas, dias e até meses, 
deve levar em consideração a variável temperatura. 

Ozturk [3] Conclui em seu trabalho que “deve ser 
compreendido que artigos científicos usando métodos 
tradicionais, com variáveis consolidadas, apenas mudando o 
período de análise, não têm potencial para fazer 
contribuições na literatura que relaciona a energia e o 
crescimento”. Portanto, devem-se buscar métodos 
estatísticos com desenvolvimento recente para realizar 
novos trabalhos. Entre os métodos sugeridos por Ozturk 
está a técnica ARDL, proposta por Pesaran, Shin e Smith. 

Neste trabalho usar-se-ão dados mensais de produção de 
eletricidade, emprego e temperatura na cidade de Manaus 
para estudar uma relação linear entre essas variáveis 
usando a técnica ARDL. O modelo geral ARDL para uma 

variável independente e de ordem p , q , r  e s é 

representado na equação 2, onde tu  representa o erro, tY  

representa a energia elétrica consumida, TP  representa a 

temperatura, EC  representa a quantidade de empregos 

no setor comercial e ES  representa a quantidade de 

empregos no setor de serviços. 

3 Variáveis consideradas 

Com relação aos fatores influentes do consumo de energia 
elétrica, Dias [18] pesquisou modelo de previsão para o 
consumo de energia elétrica usando técnica de regressão 
dinâmica e testou 35 variáveis com relação à sua 
significância para a explicação da demanda por eletricidade. 
As únicas variáveis que apresentaram significância relevante 
para o estudo foram a variável que expressa a produção 
industrial e outra variável que expressa a demanda por 
energia elétrica defasada de um período de tempo (mês 
anterior). 

Erdogdu [19] estudou a demanda por eletricidade na 
Turquia e uma das conclusões foi de que o preço da 
eletricidade e a renda dos consumidores têm impacto 
limitado no consumo de eletricidade. 

Dergiades e Tsoulfidis [20] estudaram os fatores 
determinantes para o consumo de eletricidade entre renda, 
preço da eletricidade e clima na Grécia, e as conclusões 
principais foram que o preço da eletricidade e a renda não 
são fatores fundamentais para o consumo, e o clima 
desempenha papel importante na demanda por 
eletricidade. 

Andrade [21] desenvolveu tese sobre modelo de previsão de 
demanda por eletricidade e, entre os trabalhos citados pelo 
autor, está a técnica ARDL, “um dos trabalhos mais 
completos de descrição de demanda, com dados anuais da 
economia, do clima e do consumo residencial de energia 
elétrica nos Estados Unidos, entre 1995 e 2006”. Andrade se 
refere ao trabalho de Dergiades e Tsoulfidis [20], no qual as 
variáveis com maior significância foram o próprio consumo 
de eletricidade defasado em tempo e um índice de 
residências ocupadas. 

Para caracterizar o consumo de eletricidade da região, 
foram consultados documentos oficiais da Eletrobrás. 
Trimestralmente, e com disponibilidade desde 2004, a 
Eletrobrás divulga o documento “Informe de Mercado 
Sistemas Isolados Norte”. Nesse documento, são descritas 
informações relevantes para as variações observadas no 
consumo de energia elétrica do período observado. 

Entre setembro de 2007 e setembro de 2008, a Eletrobrás 
publicou sua mais recente Pesquisa de Posse de 
Eletrodomésticos e Hábitos de Uso - Classes Residencial, 
Industrial e Comercial. 

A pesquisa de campo teve como objetivo quantificar a posse 
e obter a declaração da utilização de equipamentos 
elétricos. Tal projeto foi realizado com recursos doados pelo 
Global Environment Facility (GEF), repassados pelo Banco 
Mundial (BIRD) e com o suporte do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
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3.1 Informe de Mercado Sistemas Isolados Norte 

Entre as informações trazidas pelos informes com relação à 
temperatura ambiente na região norte, podem-se destacar 
as citações à influência da temperatura em Manaus no 
primeiro trimestre de 2010 como fator relevante para o 
aumento do consumo de eletricidade [22]. Pode-se ainda 
observar que no primeiro semestre de 2011 o crescimento 
do consumo de eletricidade foi considerado pequeno e 
entre os fatores relevantes citados estão as temperaturas 
menores em Manaus em relação ao mesmo período do ano 
anterior [23]. 

Outro fator recorrente nos informes de mercado, são as 
referências ao desempenho industrial em Manaus como 
fator relevante para o consumo de eletricidade. Na análise 
do consumo em 2004, o aumento em relação a 2003 foi 
creditado em primeiro lugar ao consumo industrial do 
Amazonas [24]. No segundo trimestre de 2005, o aumento 
do consumo nos sistemas isolados foi maior do que o 
crecimento brasileiro, e esse fato é creditado à contribuição 
do polo industrial de Manaus [25]. No primeiro trimestre de 
2009, o crescimento de 1% no consumo de eletricidade foi 
creditado primeiramente à redução de 11,5% no consumo 
industrial do “Sistema Manaus” [26]. No primeiro semestre 
de 2011, o aumento do consumo industrial em Rondônia e 
Amazonas impulsionou o consumo nos sistemas isolados 
[23]. 

O Setor Comercial também tem destaque nos informes de 
mercado. Na análise do consumo para o ano de 2004, o 
incremento nessa classe é destacado para o aumento do 
consumo nos sistemas isolados [24]. Nos resultados 
consolidados para o quarto trimestre de 2005, o expressivo 
incremento da classe comercial é creditado ao crescimento 
do comércio varejista na cidade de Manaus e no estado de 
Rondônia [27]. 

3.2 Pesquisa Procel 

Entre setembro de 2007 e setembro de 2008, foi publicada a 
mais recente Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e 
Hábitos de Uso – Residencial, Industrial e Comercial, onde 
foram aplicados respectivamente 9.847, 478 e 953 
questionários em 16 estados, incluindo o Amazonas. O 
tamanho da amostra resulta num erro máximo de 
aproximadamente 4,4% (para um intervalo de confiança de 
95%) nas estimativas populacionais com base nas 
proporções da amostra [28]. 

O relatório destaca a importância do consumo residencial; 
“informações energéticas da classe residencial vêm 
apresentando um crescimento significativo em sua 
participação percentual na matriz elétrica nacional, 
podendo atingir cerca de um terço de toda a energia 
consumida no país, na próxima década” [29]. 

O relatório descreve os principais usos residenciais da 
eletricidade por região e no país. No caso da região Norte, o 
principal uso é para condicionamento ambiental (40% da 
eletricidade nas residências), seguido pelo armazenamento 
de alimentos (25% do uso residencial deve-se a geladeiras) e 

em terceiro pela iluminação (14%) [29]. Na média brasileira, 
o maior uso é para o chuveiro elétrico (24%), seguido da 
geladeira (22%), e apenas em terceiro lugar aparece o 
condicionamento ambiental (20% do uso com ar 
condicionado e ventilador) [29]. 

Comparando essas informações, pode-se perceber que na 
região norte se destaca a utilização de eletrodomésticos 
para condicionamento ambiental (ar condicionado e 
ventilador). Esse fato contrasta com o hábito de uso 
nacional, onde o condicionamento ambiental é o terceiro 
mais usado, depois da geladeira e do chuveiro elétrico. No 
caso da região Norte, tal fato pode ser explicado pelas 
condições climáticas da região (temperatura e umidade). 

O relatório também destaca entre as características de 
consumo da classe residencial, a quantidade de moradores 
por unidade consumidora. Conforme os dados levantados 
pela pesquisa, quanto maior o número de moradores, maior 
o consumo [29]. Percebe-se que o número de moradores 
por domicílio é informação importante para explicar o 
consumo de energia elétrica da classe residencial. 

Entre as características de consumo da classe industrial, a 
quantidade de empregados por unidade consumidora é 
variável destacada. O relatório conclui que consumidores da 
classe industrial com maior número de empregados, 
apresentam maior consumo de eletricidade (PROCEL, 2008, 
p. 17) [28]. Esse fato pode ser entendido como evidência no 
sentido de indicar a quantidade de empregados como fator 
importante para a quantidade de energia elétrica 
consumida pelo setor industrial. 

Similar às classes residencial e industrial, os dados 
levantados mostram que consumidores da classe comercial 
com maior número de empregados apresentam maior 
consumo de eletricidade do que empresas com menor 
número de empregados [30]. Isso evidencia que a 
quantidade de empregados no comércio é fator importante 
para o consumo de energia elétrica do setor comercial. 

Analisando os dados levantados das pesquisas realizadas 
pela Eletrobrás, percebe-se que a quantidade de 
empregados é variável destacada nos relatórios como tendo 
relação com o consumo de energia para os setores industrial 
e comercial. Deve-se ainda considerar o setor de serviços, 
que não fez parte da pesquisa Procel, porém apresenta 
ordem de grandeza relevante nos dados apurados junto ao 
ministério do trabalho [31]. 

Este trabalho se limita aos dados disponíveis. Assim, são 
usados dados sobre número de empregos nos setores 
econômicos e dados sobre temperatura como as variáveis 
que podem influenciar de forma significativa o consumo de 
energia elétrica. 

4 Técnica estatística ARDL 

Estabelecer ligação entre variáveis também traz ideia de 
correlação e causalidade. Nesse sentido, alerta Gujarati [32]: 
“A questão da causalidade é profundamente filosófica com 
todos os tipos de controvérsias. Alguns acreditam que ´tudo 
causa tudo´, e outros negam a existência total de 
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causalidade.” Assim, as técnicas estatísticas tradicionais 
como medidas de correlação e causalidade de Granger são 
utilizadas com precaução e como coadjuvantes nos 
trabalhos científicos atuais que buscam relacionamento 
entre variáveis. 

Usando a técnica ARDL pode-se averiguar se as variáveis em 
análise seguem a mesma dinâmica ao longo do tempo, 
mostrando evidências de que entre elas possa existir relação 
de afinidade [33]. 

A técnica ARDL, sugerida por Pesaran, Shin e Smith [6], tem 
sido usada na atualidade em estudos que buscam relacionar 
variáveis econômicas para as quais seja necessário o 
planejamento de longo prazo. Uma das características que 
tem levado essa técnica a ser usada em pesquisas atuais, é a 
flexibilidade de poderem ser usadas variáveis estacionárias 
juntamente com variáveis não estacionárias, fato que 
impossibilita a utilização de técnicas estatísticas tradicionais. 

Outra característica destacada é a possibilidade de a técnica 
produzir resultados confiáveis com pequena quantidade de 
amostras, como citado por Baci [34] sobre a técnica ARDL; 
“Esta aproximação traz resultados robustos em pequenas 
amostras, enquanto o teste de Johansen para testar relação 
entre variáveis necessita grandes amostras para ter 
validade”. A técnica ARDL pode ser usada para amostras a 
partir de 30 observações, o que nos possibilita analisar o 
consumo de eletricidade no Amazonas, onde estão 
disponíveis publicamente dados mensais a partir do ano de 
2006. Para análise dos dados anuais, seriam necessários 
dados desde 1982 (2012-30). 

Outro destaque da técnica é sintetizado por Kang [35] 
“parâmetros ´short-run´ e ´long-run´ são estimados 
simultaneamente”. Assim, podem ser detectadas 
separadamente relações de curto e longo prazo entre as 
variáveis independente e dependente. 

A primeira etapa da técnica é estabelecer um modelo linear 
entre as variáveis que se desejam estudar. 

Na etapa subsequente da técnica ARDL, será testado se a 
equação escolhida mostra evidência de relação estável de 
longo prazo entre as variáveis. Para isso, a equação 2 é 
estimada usando o método dos mínimos quadrados 
ordinários (MQO) para todas as defasagens possíveis das 
variáveis independentes. A seguir é calculada a chamada 
estatística-F que é a medida de decisão sobre o 
relacionamento entre as variáveis. 

Pesaran, Shin e Smith desenvolveram tabelas para os 
valores críticos da estatística-F, que devem ser comparados 
com os valores encontrados no cálculo para o modelo em 
estudo. Esses valores podem ser usados se as variáveis 
forem estacionárias integráveis de ordem 1, ou 
parcialmente integráveis (ordem de integração entre 0 e 1). 
Existem dois valores críticos, um limite superior e um limite 
inferior, e três situações podem ser encontradas:  

 Se o valor calculado da estatística-F está acima do 
valor crítico superior, significa que existe relação 
de longo prazo entre as variáveis. 

 Se o valor calculado está abaixo do valor crítico 
superior, mas acima do valor crítico inferior, o 
teste é inconclusivo. 

 Se o valor calculado é abaixo do valor crítico 
inferior, significa que não existe relação entre as 
variáveis. 

A técnica ARDL estima 
k1)(p  equações possíveis, para 

testar todas as possibilidades de atrasos entre as variáveis e 
que possa ser selecionada a equação que melhor estima a 
variável dependente. p é o número de atrasos a serem 
considerados das variáveis e k o número de variáveis 
independentes [36]. Como os dados são mensais, o número 
máximo de atrasos é 12, o número de modelos será 

21971)(12 3  , pois há três variáveis 

independentes. Assim, podem-se detectar influências 
relevantes na variável a ser estimada, até para uma 
dinâmica que tenha ocorrido um ano antes. 

Narayan [37] revela uma limitação da técnica ARDL: “Os 
valores críticos de Pesaran, Shin e Smith foram gerados para 
amostras de 500 e 1000 observações”. Para superar essa 
limitação, Narayan calculou valores para a “estatística-F” no 
caso de amostras entre 30 e 80 observações.  

Caso o teste seja conclusivo, pode-se passar para a próxima 
e última etapa da técnica. São estimados os parâmetros, e 
será analisada a validade e precisão dos parâmetros 
estimados. 

Conforme explicam Shahbaz, Ahmed e Ali [36], sobre essa 
etapa na técnica ARDL “testes de diagnóstico examinam a 
correlação serial, forma funcional, distribuição normal e 
heteroscedasticidade”. Esses testes estatísticos irão verificar 
se a equação estimada é válida segundo medidas 
estatísticas tradicionais. 

Uma etapa adicional a realizar será estimar valores que não 
participaram da técnica e comparar com valores reais para 
verificar a precisão da equação encontrada. 

5 Base de dados 

Neste trabalho foram utilizados dados mensais de 2006 a 
2012. A quantidade produzida de energia elétrica para o 
sistema isolado denominado “Sistema Manaus”, que se 
caracteriza pela energia consumida nos municípios de 
Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo, foi obtida no site 
da Eletrobrás, os dados de temperatura no site do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) e os dados sobre 
empregos no site do Ministério do Trabalho e Emprego 
(TEM). O período em análise foi determinado pela 
disponibilidade dos dados. Às variáveis foi aplicado o 
logaritmo natural, para aplicar a regressão clássica de 
mínimos quadrados a um modelo de regressão exponencial 
[32]. 

Além dos dados apresentados, também foram considerados 
ao longo da pesquisa dados sobre intensidade 
pluviométrica, umidade, faturamento industrial, produção 
industrial e população. Porém, para esses dados, não foram 
encontradas evidências plausíveis, ou disponibilidade 
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mensal, que justificassem sua inclusão no grupo de variáveis 
relevantes para o consumo de energia elétrica. 

5.1 Dados de energia elétrica gerada 

Os dados foram coletados no site da Eletrobrás [38]. São 
disponibilizados dados da quantidade de energia produzida 
para atendimento ao sistema Manaus. Os dados são 
disponíveis em base mensal a partir de 2006. O gráfico 1 

mostra a evolução da quantidade de energia elétrica 
produzida. 

Verifica-se que, a cada ano que passa, o consumo de energia 
se eleva, com exceção do ano de 2009, quando parte da 
curva está abaixo do ano de 2008. Ao longo de um mesmo 
ano, a quantidade de energia aumenta no final do ano. 
Ainda podemos destacar que 2008 e 2009 têm valores de 
energia parecidos ao longo do ano, e os anos de 2006 e 
2007 têm valores de energia parecidos nos últimos seis 
meses do ano. 

5.2 Dados de temperatura 

Souza e Alvalá [39] estudaram o efeito “ilha de calor” 
desenvolvido na zona urbana de Manaus, e consideraram 
como dados para a temperatura da cidade a estação do 
INMET localizada na zona urbana de Manaus (3,129° S: 
59,948° W). Os dados foram coletados no site do INMET 
[40]. São disponibilizadas diversas variáveis atmosféricas, 
entre elas a temperatura média mensal para a estação 
meteorológica considerada para o município de Manaus. No 
gráfico 2 tem-se a evolução da temperatura no período 
considerado. 

 

 

Comparando os gráficos 1 e 2, pode-se perceber, ao longo 
de um mesmo ano, semelhança entre a evolução da 
temperatura e da energia elétrica produzida para o “sistema 
Manaus”. Valores menores nos primeiros meses do ano, 
com uma elevação gradual até outubro, e redução em 
novembro e dezembro. Diferente da eletricidade, a 
temperatura não mostra elevação evidente a cada ano que 
passa. 

5.3 Dados de empregos 

Os dados foram coletados no site do Ministério do Trabalho 
e Emprego (TEM) [41]. O MTE preparou um conjunto de 
tabelas que contém informações desagregadas sobre 
contratações e dispensas de trabalhadores segundo os 
setores econômicos do IBGE, e classificadas por estados da 
Federação, principais regiões metropolitanas e municípios 
com mais de 10.000 habitantes para o estado de São Paulo e 
30.000 habitantes para os demais estados conforme o 
último censo realizado. A seguir são apresentados os 
gráficos 3, 4 e 5, que mostram respectivamente a evolução 
do emprego no setor industrial, comercial e de serviços no 
município de Manaus para o período considerado.  

No gráfico 3, pode-se perceber que o nível de empregos no 
setor industrial não segue uma tendência ao longo dos anos 
ou mesmo dentro de um mesmo ano que guarde alguma 
semelhança com os dados de energia gerada. 

No gráfico 4, ve-se que o nível de empregos se eleva a cada 
ano, apresentando aumento no final de cada ano. Essas 
características também são observadas no gráfico para a 
quantidade de energia gerada para o sistema Manaus. 

Gráfico 1: Energia Gerada em para atendimento do 
“sistema Manaus”. 

Fonte: Preparado pelo autor com base em 
Eletrobrás, 2013. 
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Gráfico 2: Temperatura Média Mensal estação 
INMET para a cidade de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor com base em INMET, 
2013. 
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No gráfico 5, o nível de empregos apresenta aumento com o 
passar dos anos e elevação no final de cada ano. Pode-se 
perceber também que os traços para os anos de 2006 e 
2007 são mais próximos entre si do que entre os outros 
anos. O mesmo fato pode ser observado para os anos de 
2008 e 2009 entre os meses de março e outubro. Esse fato 
também pode ser atribuído ao gráfico para a energia gerada 
nesses mesmos anos 2006/2007 e 2008/2009. 

Continuando com a análise das variáveis, foi aplicada função 
de correlação entre as variáveis de emprego, temperatura e 
energia elétrica gerada. Na análise dessas correlações, 
pode-se perceber que existe correlação positiva entre a 
energia elétrica produzida e as variáveis de temperatura e 
níveis de emprego. 

Foram ainda considerados dados sobre o faturamento 
industrial, informações populacionais, e outras variáveis 
climáticas (intensidade pluviométrica e umidade), porém 
não foi observada correlação do seu comportamento com o 
comportamento da energia elétrica. Exceto para as 
informações populacionais, que apesar de haver indícios de 
sua importância, não foram encontrados dados que 
representassem essa variável mensalmente no município de 
Manaus. 

6 Análise dos dados 

O aplicativo de software estatístico usado neste trabalho é o 
MICROFIT 4.0, que possibilita realizar testes estatísticos para 
avaliar características relevantes de conjunto de dados e 
implementar funções complexas como estimação com 
mínimos quadrados ordinários e a técnica ARDL para 
estudar o relacionamento entre variáveis. 

Para testar a existência de relacionamento de longo prazo 
entre as variáveis, foi usado um procedimento de três 
passos. O primeiro passo é verificar a ordem de integração 
das variáveis. Esse teste foi realizado para assegurar a 
validade de aplicação da técnica aos dados escolhidos. A 
técnica ARDL pode ser usada independentemente de as 
variáveis independentes serem estacionárias, integráveis de 
primeira ordem, ou mutuamente cointegráveis [42]. Assim, 
o primeiro passo foi verificar a ordem de integração das 
variáveis para garantir que não sejam de ordem de 
integração maior do que um. Para avaliar a ordem de 
integração, foi usado o teste de Dickey-Fuller Aumentado 
(ADF) [43] representado na tabela 1. 

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Empregos no setor comercial da cidade 
de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor, base em MTE, 2013. 
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Gráfico 3: Empregos no setor industrial da cidade 
de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor, base em MTE, 2013. 
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Gráfico 5: Empregos no setor de Serviços da cidade 
de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor, base em MTE, 2013. 
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Tabela 1: Teste de ordem de integração para as variáveis em 
análise. 

Fonte: Preparado pelo autor com base em Eletrobrás, INMET e 
MTE. 

Percebe-se que a variável temperatura é estacionária em 
nível. A energia elétrica, os empregos na indústria e o setor 
de serviços são estacionários em primeira diferença. 

É importante destacar que, para a variável que representa o 
emprego no setor industrial, não foi identificada evidência 
de relacionamento com a energia elétrica na aplicação da 
estatística F, por isso essa variável não foi incluída no 
modelo a ser estudado. O passo seguinte foi estimar a 
estatística-F conforme anteriormente explicado. O resultado 
é mostrado na tabela 2. 

Tabela 2: Estatística F para cointegração entre as variáveis. 

Variável Dependente ln(kWh) 

Estatística F calculada 6,308 

Limite Superior 5,570*** 

Limite Inferior 4,098*** 

*** Valor crítico de significância para 99% de confiança. 
Fonte: Preparado pelo autor com base em Eletrobrás, INMET e 
MTE. 

Os dados para os limites superior e inferior foram coletados 
na tabela para o caso III (Unrestricted intercept and no 
trend), 70 amostras [37]. O resultado acima mostra que não 
pode ser rejeitada a hipótese de cointegração entre as 
variáveis, quando o consumo de eletricidade é tomado 
como variável dependente, e o emprego no setor comercial, 
no setor de serviços e a temperatura são considerados 
como variáveis independentes. 

O próximo passo foi estimar os coeficientes para um modelo 
ARDL com o consumo de energia como variável 
dependente, o número de empregos nos setores de serviços 

e comércio e a temperatura como variáveis independentes. 
Os coeficientes calculados são mostrados na equação 3, 
onde se pode verificar que os coeficientes para o nível de 
emprego no comércio (LC), no setor de serviços (LS) e para a 
temperatura (LT) para o período corrente (mesmo mês) são 
positivos, o que é condizente com a teoria apresentada 
anteriormente. Os coeficientes negativos nos postos de 
trabalho em períodos anteriores podem indicar variações 
nos postos de trabalho em setores não considerados como 
os empregos diretos na construção civil. 

O modelo foi submetido a diversos testes para analisar a 
coerência da estimação. Os resultados são mostrados na 
Tabela 3. 

Tabela 3: Saída do MICROFIT com os testes de diagnóstico para o 
modelo calculado. 

Teste de diagnóstico Hipótese nula (H0) 
Probabilidade de 
aceitar H0 

Correlação serial 
dos resíduos 

Sem correlação 
entre os resíduos 

0,537 

Forma funcional Forma correta 0,713 

Normalidade dos 
resíduos 

Existe normalidade 0,892 

Heterocedasticidade 
Não existe 

heterocedasticidade 
0,120 

Nos testes de diagnóstico ve-se que não existem evidências 
de problemas com correlação serial, forma funcional, 
normalidade e heterocedasticidade. Pode-se ainda destacar 
a medida R-quadrado médio, que indica que 92,87% das 
variações na energia elétrica são explicadas pelo modelo 
calculado. 

O modelo estimado acima pode ainda ser objeto de estudo 
para refinamento, por meio, por exemplo, de um 
procedimento “do geral para o específico”, para se 
encontrar um modelo mais simplificado que possa servir 
para estimar o consumo de eletricidade. Este não é o 
objetivo do presente trabalho, que se limita a analisar o 
relacionamento entre as variáveis. 

Para verificar a estabilidade do modelo ao longo das 
amostras, também foram plotadas as medidas CUSUM 
(soma cumulativa dos resíduos) e CUSUMQ (soma 
quadrática dos resíduos), conforme sugerido por Pesaran, 
Shin e Smith [6]. Analisando os gráficos, pôde-se perceber 
que os parâmetros do modelo variam dentro de um 
intervalo de confiança de 95% para todos os valores da 
amostra. 
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Variável 

Teste ADF 

Nível* 
Primeira 

diferença** 

Temperatura -3,861  

Empregos no 
Setor Comercial 

-0,220 -4,468 

Empregos Setor 
de Serviços 

-0,916 -6,199 

Energia Elétrica 
Produzida 

-1,545 -3,556 

* Valor crítico de significância para 95% de confiança = -
3,4730. 
** Valor crítico de significância para 95% de confiança = 
-2,9029. 
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Como etapa adicional, para analisar o desempenho do 
relacionamento calculado entre as variáveis, foram 
comparados valores reais para o consumo de eletricidade 
com valores calculados pelo modelo estimado. Para isso, 
foram usados os dados de Julho de 2012 a Dezembro de 
2012, valores que não fizeram parte do banco de dados 
usado na estimativa dos coeficientes da equação 3. No 
gráfico 6 foram plotados os valores reais (linha cheia), e os 
valores calculados com o modelo estimado (linha tracejada). 

Verificou-se que o modelo estimado tem um 
comportamento ao longo do tempo semelhante aos dados 
reais, ou seja, a composição das variáveis selecionadas 
segundo a técnica ARDL traça uma curva que se aproxima 
dos valores reais no período em análise. A tabela 4 mostra 
os valores dos seis últimos meses, que não fizeram parte da 
elaboração do modelo ARDL, e a comparação desses valores 
reais com valores calculados por meio do modelo estimado. 

O maior erro encontrado entre os valores reais e valores 
estimados foi de 3,7% (2012M9). Na parte inferior da tabela, 
pode-se verificar que a média absoluta dos resíduos para o 
período usado na elaboração do modelo e para o período 
estimado têm o mesmo valor. 

Tabela 4: Comparação entre os valores reais e calculados para a 
energia elétrica (ln(kWh)). 

Amostra Real Previsto Erro (real-
previsto) 

2012M9 13,439 13,476 -0,037 

2012M10 13,524 13,507 0,017 

2012M11 13,521 13,491 0,031 

2012M12 13,390 13,384 0,006 

Análise dos resíduos para os intervalos de amostras 

Período 2007M1 a 
2012M6 

2012M7 a 
2012M12 

Média absoluta dos resíduos 0,021 0,021 

7 Conclusões 

Este estudo mostrou haver relacionamento entre a 
produção de eletricidade para o chamado “Sistema 
Manaus”, a temperatura urbana e os níveis de emprego no 
setor de serviços e no setor comercial referente ao 
município de Manaus entre 2006 e 2012. Os dados da 
pesquisa Procel mostram o condicionamento ambiental 
como principal utilização da energia elétrica no consumo 
residencial da região norte. A mesma pesquisa mostra que o 
número de postos de trabalho nos setores comercial e 
industrial é importante para o consumo de energia elétrica 
nos setores comercial e industrial. Informes trimestrais da 
ELETROBRÁS mencionam a temperatura e os desempenhos 
dos setores industrial e comercial como relevantes para o 
consumo de eletricidade nos sistemas isolados na região 
norte. Os gráficos para consumo mensal de energia elétrica 
e temperatura apresentam tendências semelhantes ao 
longo de cada ano. A correlação entre as variáveis 
estudadas é positiva. O modelo calculado usando a técnica 
ARDL apresentou erro máximo de 3,7% e o teste “R-
quadrado” mostra que 92,87% das variações da energia 
elétrica produzida podem ser explicadas pelo modelo 
calculado. A estatística F, conforme sugerido por Pesaran, 
Shin e Smith [6], mostra evidência de cointegração entre as 
variáveis. Os testes de diagnóstico mostram não haver 
evidências de deficiências junto às medidas estatísticas de 
diagnóstico tradicionais. 

Apesar de não ser utilizado indicador mensal do número de 
pessoas usuárias de eletricidade (moradores por unidade 
consumidora) no setor residencial, e a estatística F não 
mostrar evidência de cointegração quando incluímos o 
número de postos de trabalho para o setor industrial no 
modelo ARDL, os resultados permanecem válidos para os 
objetivos do trabalho. 

 

Gráfico 6: Comparação entre o gráfico real e calculado para a energia elétrica. 
Fonte: Preparado pelo autor com base em Eletrobrás, INMET e TEM. 
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Neste sentido, recomenda-se, como forma de 
aprofundamento no tema, que estudos sejam feitos para 
avaliar os fatores influentes no consumo de energia elétrica 
do setor industrial no município de Manaus, além de 
estudos sobre indicadores populacionais. 
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