
 

 

CONSUMO DE ENERGIA 

As localidades ainda não integradas ao Sistema Elétrico Nacional – 

SIN são classificadas como Sistemas Isolados e estudadas pelo 
Comitê Técnico de Mercado – CTM, no âmbito do Grupo Técnico 
Operacional da Região Norte – GTON. 

No que se refere ao crescimento de mercado, os Sistemas 
Isolados apresentam especificidades que os tornam quase imunes 
às variações do PIB. Desta forma, embora o quadro recessivo do 
país tenha permanecido no primeiro semestre de 2016, não foi 
verificado um impacto significativo na taxa de crescimento do 
consumo total de energia elétrica.  

Conforme apresentado na Tabela 1, a seguir, o consumo total 
teve variações negativas de, respectivamente, 17,7%, no período 
de 12 meses e 19,0% no 1º semestre, findos em junho 2016. 
Vale ressaltar que se não for considerado nas estatísticas, o 
Sistema Macapá que foi interligado ao SIN a partir de setembro 
2015, observa-se uma variação de positiva 5,6% em 12 meses, 

findos em junho de 2016, e de 9,8% no 1º semestre, 
respectivamente, o que ratifica o crescimento de consumo, apesar 
da recessão.  

Tabela 1: Consumo Total 

 
1º Semestre 2016 12 meses (Jul/15 – Jun/16) 

Empresas GWh Cresc.(%)* GWh Cresc.(%)** 

Eletrobras AM 615,3 0,0 1.161,0 13,1 

Eletrobras RO 105,3 2,6 217,3 2,0 

Eletrobras AC 85,9 6,8 174,3 8,9 

Eletrobras RR 390,8 6,6 794,5 8,7 

CERR 61,2 7,9 116,7 6,8 

Celpa 153,8 1,0 318,5 -1,1 

CEA H 0,0 -100,0 172,9 -82,2 

CEAT 11,3 -63,7 22,7 -69,1 

Cemat 3,3 15,5 6,8 6,3 

Eletronorte - RR 0,3 0,5 0,5 0,5 

Eletronorte - AP 0,0 -100,0 1,7 -86,6 

Jari 0,0 -100,0 0,2 -98,3 

Celpe 8,0 2,3 15,4 2,6 

Amapari 0,0 -100,0 0,2 -82,9 

Petrobras 20,5 -7,5 42,8 -4,2 

TOTAL 1.456 -19,0 3.046 -17,7 

Fonte: CTM/GTON. 

* Cresc. (%), entre os períodos do primeiro semestre de 2015 com o 

primeiro semestre de 2016. 

** Cresc. (%), entre os períodos de julho/2015 à junho/2016 com o 

mesmo período anterior. 

Tabela 2: Classe Residencial por Empresa (Jul/15 à Jun/16) 

Empresas 
Consumo 

(GWh) 

Cresc. 

 (%)* 

NCR 

(Mil) 

Cresc. 

 (%)* 

Consumo 

Médio 

Cresc. 

 (%)* 

Eletrobras AM 598,2 13,6 305 19,4 164 -4,9 

Eletrobras RO 80,9 5,3 38 2,1 178 3,1 

Eletrobras AC 88,3 12,0 52 4,9 143 6,7 

Eletrobras RR 423,8 10,6 97 6,5 365 3,8 

CERR 48,8 2,4 26 1,1 155 1,3 

Celpa 174,2 5,2 136 27,8 107 -17,7 

CEA H** 95,3 -81,7 167 0,3 286 9,2 

CEA T 12,0 -70,4 1 -0,5 763 -70,4 

Outras 7,3 -41,5 2 0,5 257 -41,5 

TOTAL  

(sem CEA H) 
1.433 7,6 663 15,6 180 20,1 

TOTAL 

(com CEA H) 
1.529 -17,5 663 -10,4 192 -8,0 

Fonte: CTM/GTON. 

* Cresc. (%), entre os períodos de julho/2015 à junho/2016 com o mesmo 
período anterior. 

** Valores considerados para o consumo residencial, julho e agosto de 

2015, e para o número de consumidores, agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

Na classe residencial, conforme apresentado na Tabela 2, 
destaca-se o crescimento do consumo da Eletrobras Amazonas 
Energia nos últimos 12 meses, com 13,6%, em função do 
aumento do número de consumidores, 19,4%, uma vez que o 
consumo médio reduziu 4,9%. Outros destaques são a Eletrobras 
Distribuição Roraima que apresentou crescimento de 10,6% no 

consumo residencial e apenas 3,8% no consumo médio e a 
Eletrobras Distribuidora Acre, com aumento de 12,0% no 
consumo residencial e de 6,7% no consumo médio. A classe 
residencial nos Sistemas Isolados, como um todo, cresceu 7,6% 
no acumulado de 12 meses findos em junho de 2016, comparado 
ao mesmo período de 2015, conforme as Tabelas 2 e 4.  

Os principais fatores que levaram ao aumento do consumo 
residencial nas localidades dos Sistemas Isolados foram o verão 
amazônico e a escassez de chuvas.  

Nas Tabelas 3 e 4, são apresentados os valores de consumo por 
classe para os Sistemas Isolados. Ressalta-se que, na Tabela 3, 
estão incluídos os valores da CEA H enquanto que, na Tabela 4, 
estes valores não são considerados. 

Tabela 3: Consumo por Classe (considerando a CEA H) - GWh 

Classes 
1º 

Semestre 2016 

Cresc. 

(%)* 

Acum. 

Jul/15-Jun/16 

Cresc.  

(%)** 

Residencial 728 -19,8 1.529 -17,5 

Industrial 94 -5,0 184 -11,8 

Comercial 256 -26,7 549 -23,7 

Rural 81 10,0 154 0,6 

Poder Público 169 -16,5 361 -14,9 

Iluminação Pública 68 -21,8 142 -19,3 

Serviço Público 46 -15,2 93 -16,1 

Consumo Próprio 14 -40,5 34 -37,1 

TOTAL 1.456 -19,0 3.046 -17,7 

Fonte: CTM/GTON. 

* Cresc. (%), entre os períodos do primeiro semestre de 2015 com o 

primeiro semestre de 2016. 
** Cresc. (%), entre os períodos de julho/2015 a junho/2016 com o 

mesmo período anterior. 

Tabela 4: Consumo por Classe (sem considerar a CEA H) - GWh  

Classes 
1º semestre 

2016 

Cresc. 

 (%)* 

Acum. 

 Jul/15 -Jun/16 

Cresc. 

 (%)** 

Residencial 728 11,1 1.433 7,6 

Industrial 94 13,9 178 3,1 

Comercial 256 11,0 505 7,0 

Rural 81 12,7 154 6,7 

Poder Público 169 8,4 344 4,2 

Iluminação Pública 68 1,0 135 -0,8 

Serviço Público 46 2,2 89 -1,9 

Consumo Próprio 14 -20,4 32 -19,5 

TOTAL 1.455 9,8 2.870 5,6 

Fonte: CTM/GTON. 

* Cresc. (%), entre os períodos do primeiro semestre de 2015 com o 

primeiro semestre de 2016. 

** Cresc. (%), entre os períodos de julho/2015 a junho/2016 com o 

mesmo período anterior. 

Observando-se a Tabela 3, comparando-se com o mesmo período 
anterior verifica-se uma queda de, respectivamente, 17,7% no 
consumo total acumulado no período de 12 meses, findos em 
junho de 2016, de 19,0% no 1º semestre, devido, principalmente, 
à interligação da CEA H em setembro de 2015. 

Contudo, vale ressaltar que, ao não se considerar nas estatísticas 

os valores da CEA-H, conforme referida localidade, apresentado 
na Tabela 4, observa-se um crescimento de 5,6% no consumo 
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total acumulado no período de 12 meses findos em junho de 
2016, comparando ao mesmo período anterior e de 9,8% no 1º 
semestre de 2016. 

Conforme apresentado na Tabela 4, pode-se verificar que: 

A manutenção dos Programas Sociais e da renda e crédito, ainda 

que sob a pressão do aumento do custo de vida, manteve o 
comércio ativo, produzindo um crescimento de 7,0% no total da 
classe comercial, no acumulado de 12 meses findos em junho 
comparado a igual período de 2015.  

A classe Rural apresenta crescimento de 6,7%, influenciado pelo 

agronegócio, que se tem mantido firme na Região Norte do País. 
A classe Poder Público, que naturalmente tem consumo de 
energia mais estável, apresenta o crescimento de 4,2%.    

A classe Industrial, com representatividade muito pequena em 

relação ao total de energia nos Sistemas Isolados, apresentou 
3,1% de crescimento no período de doze meses findos em junho 
de 2016, comparados a igual período de 2015. 

 

Conforme mostrado no Gráfico 1, o consumo por consumidor 
residencial no primeiro semestre de 2016 apresentam valores 
mensais inferiores aos  verificados mensalmente nos anos de 2015 
e 2014, com uma queda mais acentuada a partir do mês de abril. 
Este fato deve-se a uma redução no consumo residencial e a um 
aumento do número de consumidores nos referidos meses. Esse 
fato reflete a queda relativa da renda real em função do aumento 
de preço da energia elétrica e, principalmente, do custo de vida.  

CARGA DE ENERGIA 

Conforme apresentado na Tabela 5, constata-se uma retração na 
carga de energia nos Sistemas Isolados, nos últimos 12 meses, da 
ordem de 19,1%, influenciado por interligações de localidades 
ocorridas no período, principalmente a do Sistema Macapá (CEA 
H), contudo esta queda foi atenuada pelo crescimento da carga 
das distribuidoras dos estados do Amazonas e Roraima que 
apresentaram forte crescimento, de 19,3% e 10,8%, 
respectivamente e representam parcela significativa do total. 

Tabela 5: Carga de Energia das Distribuidoras 

Empresas 1º semestre 2016  12 meses (Jul/15 – Jun/16) 

 
GWh Cresc. %* GWh Cresc. %** 

Eletrobras AM 897,5 26,8 1.750,3 19,3 

Eletrobras RO 163,6 6,4 339,3 7,9 

Eletrobras AC 100,4 10,1 191,2 6,8 

Eletrobras RR 571,3 11,9 941,8 10,8 

CERR 127,1 7,4 254,0 6,3 

Celpa 213,0 -1,5 453,0 -2,5 

CEA H  0,0 -100,0 298,8 -81,9 

CEA T 19,7 -56,7 39,7 -63,1 

Cemat 3,7 6,3 8,1 5,5 

Jari  0,0 -100,0 0,2 -98,5 

Celpe 8,7 11,0 16,8 5,2 

Amapari  0,0 -100,0 0,2 -82,9 

Petrobras 22,2 -8,9 46,7 -5,0 

TOTAL 2.127 -20,5 4.340 -19,1 

Fonte: CTM/GTON. 
* Cresc. (%), relacionado à comparação entre o 1º semestre de 2016 com 
1º semestre do ano de 2015. 
** Cresc. (%), entre os períodos de julho/2015 à junho/2016 com o 
mesmo período anterior. 

Na carga de energia da Celpa, contribuíram para a queda de  
2,5 %, no período de 12 meses findos em junho de 2016 
comparados a igual período de 2015 e de 1,5% no 1° semestre de 
2016 comparado ao mesmo período de 2015, a desativação de 
usinas, os programas de redução de perdas, implementados pela 
empresa, com ações de investimento em novas tecnologias na 
construção de rede de distribuição e sistemas de medição, o 
aumento da fiscalização, regularização de consumidores 
clandestinos, a instalação e troca de medidores e a regularização 
da Iluminação Pública (recadastramento) ocorrida nos municípios 
pertencentes aos Sistemas Isolados e no consumo próprio das 
Usinas. 

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MENSAL DA 

OPERAÇÃO – PMO 

Uma das atribuições do Comitê Técnico de Mercado CTM/GTON é 

elaborar as previsões de curto prazo do mercado/carga de energia 
e de demanda dos Sistemas Isolados, bem como realizar o 
acompanhamento dos valores realizados.  

Uma das formas de se elaborar as projeções de carga é por meio 

dos valores de carga verificados mensalmente. A cada ano, a 
partir de agosto, é iniciado um ciclo de planejamento de forma a 
subsidiar a elaboração do Plano Anual de Operação dos Sistemas 
Isolados. O acompanhamento da carga de energia e de demanda 
é um dos instrumentos para avaliar a precisão das previsões. Nos 
Gráficos 2 e 3, a seguir, são apresentadas, respectivamente, as 
curvas de consumo de energia elétrica e de carga de energia 
verificadas para os anos de 2014, 2015 e o primeiro semestre de 
2016, bem como as previsões (Plano e PMO) para o ano de 2016. 
Constata-se, pelos Gráficos 2 e 3, que as previsões para o ano de 
2016 já apontavam valores em patamares  menores para o 
consumo e para carga de energia, seguindo a tendência do 
terceiro quadrimestre de 2015, em decorrência da interligação do 
Sistema Macapá. Por meio do acompanhamento, observa-se que 
os valores verificados estão aderentes às previsões utilizadas no 
Plano de Operação 2016. 
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Gráfico 1: Consumo por Consumidor Residencial  (kWh/mês) 
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