
 

 

CONSUMO DE ENERGIA 

As localidades que ainda não integram o Sistema Interligado 
Nacional - SIN são classificadas como Sistemas Isolados, que 
atualmente totalizam 246 sistemas, sendo que 130 são atendidas 
por empresas do Sistema Eletrobras.  
 
Esses sistemas estão localizados predominantemente no interior 
dos estados da Região Norte do país, à exceção da capital de 
Roraima, que ainda permanece isolada. Soma-se, também, a 
esses sistemas, a ilha de Fernando de Noronha. 
 
Na tabela 1, apresentada a seguir, são contabilizados os valores 
do balanço do consumo por classe referente ao segundo semestre 
de 2016 e o acumulado nos últimos doze meses findos em 
dezembro/16. Verifica-se ser a classe residencial a mais 
significativa, com participação de quase metade do consumo total 
do semestre. 

Tabela 1: Consumo por Classe - GWh 

Classes 
2º Semestre 

2016 

Cresc. 

(%)* 

Acum. 

Jan/16-Dez/16 

Cresc.  

(%)** 

Residencial 696,2 -1,4 1.386,1 1,9 

Industrial 83,9 -0,6 164,4 -1,5 

Comercial 243,8 -2,0 478,5 -0,2 

Rural 75,7 4,1 150,9 4,5 

Poder Público 164,9 -5,9 323,4 -2,2 

Iluminação Pública 79,9 19,6 144,0 7,2 

Serviço Público 42,5 -1,9 84,4 -4,3 

Consumo Próprio 22,0 22,9 36,2 1,8 

TOTAL 1.408,9 -0,4 2.767,9 1,0 

Fonte: CTM/GTON.  * Crescimento (%), relacionado à comparação entre o 

2º semestre de 2016 com o 2º semestre do ano de 2015.  ** Crescimento 

(%), relacionado à comparação entre o ano de 2016 com o ano de 2015. 

 

No que se refere ao consumo total de energia nos Sistemas 
Isolados, os valores registrados nos Sistemas Isolados 
apresentam queda de 0,4%, no segundo semestre de 2016 
quando comparado a igual período de 2015, atingindo um 
montante aproximado de 1.409 Gigawatts-hora (GWh).  
 
Registram–se, ainda, no semestre: 

 Queda de 1,4% no consumo da classe residencial associada a 
fatores econômicos (queda da renda, aumento do desemprego 
e elevação das tarifas); 

 
 Iluminação Pública, com 19,6% de crescimento, e a classe 

rural, com crescimento de 4,1%. No entanto, ambas as classes 
têm pouca representatividade, cada uma, de pouco mais de 
5,0% no total;  

 
 Queda de 5,9% na classe poder público. Por representar 11,7% 

do consumo total, impactou negativamente o desempenho do 
consumo total de energia elétrica nos Sistemas Isolados; 

 
 Queda de 1,9% na classe serviço público, que, por ter 

representatividade de apenas 3,0%, não influenciou 
significativamente o total do consumo; e 

 
 Queda de 2,0% na classe comercial, que impactou um pouco 

mais significativamente no consumo total por representar 
17,3% do total de energia consumida nos Sistemas Isolados.  

Considerando-se o acumulado dos doze últimos meses, o 
crescimento do consumo total foi de aproximadamente 1,0% 
totalizando aproximadamente 2.768 GWh. Da análise do consumo 
de energia por classes de consumo no período de doze meses, 
temos a destacar:  

 

 

 

 

 A classe residencial que representa a maior parcela do 

consumo total (50,1%), com crescimento de 1,9%, no 
acumulado de doze meses sendo a responsável pelo 
crescimento do consumo total; e  

 
 A classe iluminação pública com crescimento de 7,2% e a 

classe Rural com 4,5% como destaques positivos. 

Na Tabela 2, a seguir, é apresentado o consumo total por 
empresa no segundo semestre de 2016 e nos últimos 12 meses: 

Tabela 2: Consumo Total 

Empresas 2º semestre 2016  12 meses (Jan/16–Dez/16) 

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

Eletrobras AM 532,3 -2,4 1.055,3 1,3 

Eletrobras RO 109,7 -2,0 215,0 0,2 

Eletrobras AC 87,8 -0,7 173,6 2,9 

Eletrobras RR 407,7 1,0 794,7 3,2 

CERR 58,6 5,4 119,7 6,6 

Celpa 166,0 0,8 319,8 0,9 

Cemat 3,4 -4,7 6,7 4,4 

CEA-T 12,7 10,9 23,9 -43,6 

Celpe 8,0 8,4 16,0 5,2 

Petrobras 22,7 2,0 43,2 -2,7 

TOTAL 1.408,9 -0,4 2.767,9 1,0 

Fonte: CTM/GTON.  * Crescimento (%), relacionado à comparação entre o 

2º semestre de 2016 com o 2º semestre do ano de 2015.  ** Crescimento 

(%), relacionado à comparação entre o ano de 2016 com o ano de 2015. 
 

Pela análise da tabela 2, constata-se que a Eletrobras Distribuição 
Amazonas Energia (38,1%) e a Eletrobras Distribuição Roraima 
(28,7%) são as que têm a maior participação no consumo total. Por 
esta razão, mesmo não tendo ocorrido taxas de crescimento 
elevadas, tendo sido de 1,3% e 3,2%, respectivamente, elas 
influenciam, sobremaneira, na composição da taxa de crescimento 
anual observada, de 1,0%, do referido do Sistema.  

  
Diferentemente é o caso da CEA-T, que tem participação 
insignificante no consumo total (em torno de 1,0%) e mesmo 
apresentando queda expressiva de 43,6% no período, devido a 
interligações, praticamente não afeta a variação total do consumo.  

 

Na Tabela 3, a seguir, são apresentados os principais indicadores 
da classe residencial por empresa. 

 
Tabela 3: Classe Residencial por Empresa – (Jan/16 à Dez/16) 

Empresas 
Consumo 

(GWh) 

Cresc. 

 (%)* 

NCR 

(Mil) 

Cresc. 

 (%)* 

Consumo 

Médio 

Cresc. 

 (%)* 

Eletrobras AM 553,7 2,1 273,0 4,1 169,0 -2,0 

Eletrobras RO 81,0 2,5 38,5 4,1 175,2 -1,5 

Eletrobras AC 88,5 4,8 52,8 6,0 139,8 -1,1 

Eletrobras RR 422,5 3,9 98,4 5,9 357,7 -1,8 

CERR 48,8 -0,3 26,2 -0,6 155,0 0,2 

Celpa 172,0 4,0 110,5 -2,5 129,6 6,7 

CEA-T 12,0 -51,3 5,0 4,2 198,7 -48,8 

Outras 7,6 -17,7 1,6 -13,1 397,2 -5,2 

TOTAL 1.386,1 1,9 606,1 3,0 190,6 -1,1 

Fonte: CTM/GTON.  * Crescimento (%), relacionado à comparação entre o 

ano de 2016 com o ano de 2015. 

 

O consumo médio por consumidor residencial (tabela 3), nos doze 
meses findos em dezembro de 2016, registrou um valor de, 
aproximadamente, 191 kWh/mês, o que representa queda de 
cerca de 1,1%, comparados ao mesmo período em 2015, 
decorrente da queda da renda real da população no período. A 
evolução mensal desse indicador, de 2015 a 2016, pode ser 
visualizada no Gráfico 1. 

Informe de Mercado dos Sistemas Isolados 
CONSUMO E CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA 
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A Eletrobras Distribuição RR destaca-se com um consumo médio 
por consumidor de 358 kWh, muito superior ao das outras 
distribuidoras, devido às altas temperaturas, maior facilidade de 
compra e utilização de eletrodomésticos na capital Boa Vista 
(efeito-renda da população local), além da contribuição das tarifas 
de distribuição locais, que são as menores do país. 

 
A Celpa e a Eletrobras Distribuição Acre apresentaram as mais 
modestas médias de consumo por consumidor no período de doze 
meses, de 130 kWh/mês e 140 kWh/mês, respectivamente, 
considerando a maior dificuldade de acesso aos bens de consumo 
de energia por parte das famílias residentes nas localidades que 
fazem parte dos isolados de tais empresas. 
 

 

CARGA DE ENERGIA 
 
Na Tabela 4, são exibidas as estatísticas de carga de energia dos 
Sistemas Isolados, por empresa, no 2º semestre de 2016 e em 12 
meses. 
 
A carga de energia, nos Sistemas Isolados, considerando tanto o 
consumo quanto as perdas de energia, registrou, no 2º semestre 
de 2016, um montante de 2.089 GWh, o que representa 
decréscimo de 1,7%, na carga verificada em igual período do ano 
anterior. Já considerando o período de 12 meses, a carga 
verificada foi de 4.125 GWh, representando um crescimento da 
ordem de 2,8%, sem considerar a empresa CEA–H em setembro 
de 2015. 
 
Se fosse considerada a empresa CEA-H que contribuía com a 
carga nos Sistemas Isolados até agosto de 2015, a carga total 
apresentaria uma queda de 18,1%. 
 
No acumulado de julho a dezembro de 2016, verificou-se queda 
tanto da carga (-1,7%) quanto do consumo (-0,4%). Vale 
registrar que, no período de doze meses findos em dezembro de 
2016 em relação ao mesmo período de 2015, carga e consumo se 
mostram com moderado crescimento 2,8% e 1,0%, 
respectivamente. 

Tabela 4: Carga de Energia das Distribuidoras 

Empresas 2º semestre 2016  12 meses (Jan/16–Dez/16) 

 
GWh Cresc. %* GWh Cresc. %** 

Eletrobras AM 822,0 -3,6 1.627,1 4,3 

Eletrobras RO 166,6 -5,2 330,2 0,2 

Eletrobras AC 108,1 4,5 208,5 7,1 

Eletrobras RR 584,5 0,0 1.155,8 5,5 

CERR 129,3 1,8 256,4 4,5 

Celpa 219,1 -2,7 432,1 -2,1 

CEA-T 22,4 11,6 42,0 -35,9 

Cemat 4,0 -7,1 7,7 -1,1 

Celpe 8,4 3,1 17,3 5,6 

Petrobras 25,0 2,0 47,6 -2,7 

TOTAL 2.089,4 -1,7 4.124,7 2,8 

Fonte: CTM/GTON. * Cresc. (%), relacionado à comparação entre o 2º 
semestre de 2016 com o 2º semestre do ano de 2015. ** Cresc. (%), 

relacionado à comparação entre o ano de 2016 com o ano de 2015. 

A carga total dos Sistemas Isolados representa atualmente, 
0,48% da carga total de energia elétrica no país. 

 

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MENSAL DA 

OPERAÇÃO – PMO 
 
Anualmente, são elaboradas projeções de carga para o ano 
seguinte e, a cada Programa Mensal da Operação – PMO, é 
realizado o ajuste mensal dessas previsões, por empresa. 
 
Nos Gráficos 2 e 3 a seguir, são exibidas, respectivamente, as 
evoluções mensais do consumo e da carga de energia dos 
Sistemas Isolados, referentes aos anos 2014, 2015 e 2016. 

 
Para 2016, são apresentados os valores realizados, os previstos 
no Plano de Operação (elaborado em 2015) e os ajustes feitos 
através do Programa Mensal de Operação-PMO.  
 

 

De acordo com a previsão do PMO em relação ao realizado no ano 
de 2016 das empresas dos Sistemas Isolados, houve desvio de 
4,7% em relação ao PMO e o observado do item Carga de 
Energia. 
 

 
 

 

 

 

DGEP – Prospecção de Negócios de Geração 

Rua do Ouvidor, 107 - 5º andar - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

CEP 20.040-030 

Tel.: +55 (21) 2514-5893 / dgep@eletrobras.com 
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Gráfico 1: Consumo por Consumidor Residencial  (kWh/mês)

Fonte:  CTM/GTOM
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Gráfico 2: Consumo de Energia (GWh)
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Gráfico 3: Carga de Energia (GWh)
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