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Introdução 

Para o adequado aproveitamento das matrizes energéticas disponíveis, em 
geral constroem-se sistemas próximos aos seus centros de carga, quando 
as únicas opções existentes advêm de matrizes não-renováveis 
(combustíveis fósseis ou nuclear). Entretanto, no caso das matrizes 
renováveis, deve-se levar em conta a sua mobilidade e distância do centro 
de carga, pois, caso a matriz possua pouca ou nenhuma mobilidade (como 
no caso dos recursos hídricos, eólicos etc.), além da infra-estrutura de 
geração, terão que ser construídas linhas de transmissão que interliguem as 
unidades geradoras aos centros de carga.  

Portanto, nas localidades em que há dificuldades de interligação ao Sistema 
Interligado Nacional – SIN ou o custo dessa interligação não é viável 
economicamente (i.e., quando é mais barato instalar unidades geradoras 
locais independentes do resto do Sistema Elétrico Nacional), estão situados 
geograficamente os Sistemas Elétricos Isolados brasileiros. Atualmente 
estas localidades abrangem os estados da região Norte (exceto Tocantins e 
a parte interligada do Pará); localidades específicas do Estado de Mato 
Grosso, na região Centro-Oeste; e, no Nordeste, a ilha de Fernando de 
Noronha, que pertence ao Estado de Pernambuco. A população consolidada 
dessa área corresponde a cerca de 6 milhões de habitantes, representando 
apenas 3,0% do total de habitantes do País.  

A partir de outubro de 2009, parte significativa dos mercados do Acre 
(85%) e de Rondônia (mais de 90%) passou a ser atendido através do 
Sistema Interligado Nacional – SIN. Essa parcela, agregada, respondia por 
cerca de 20% da carga dos Sistemas Elétricos Isolados.  

A principal dificuldade associada aos estados que compõem os Sistemas 
Isolados está na sua extensão territorial e dispersão demográfica, o que faz 
com que a densidade demográfica média estadual seja baixa (próxima ou 
inferior a um habitante por km2), apesar da elevada concentração da 
população nas capitais, que, em geral, detêm mais da metade dos 
habitantes de todo o estado em suas regiões metropolitanas, além de 
tornar precários os atendimentos às localidades afastadas das capitais. 

Cabe observar que, por sua própria natureza, algumas localidades não têm 
como ser interligadas, como é o caso das ilhas oceânicas muito afastadas 
do continente. Por motivo idêntico, localidades cuja topografia prejudiquem 
o acesso às linhas de transmissão ou cuja ocupação seja plenamente 
atendida por pequenos grupos geradores locais, em função de seu pequeno 
porte, reduzem tanto os investimentos, quanto os custos de operação e de 
manutenção necessários que os que seriam adicionados ao sistema pela 
construção de mais linhas de transmissão dedicadas. Sobretudo porque, 
quanto maiores as distâncias envolvidas, maiores as tensões de 
transmissão necessárias (para diminuir as perdas técnicas), o que aumenta 
ainda mais os custos. Assim sendo, os referidos Sistemas procuram suprir 
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as descontinuidades ocupacionais existentes na região, uma vez que, em 
localidades muito afastadas das principais matrizes de geração, é mais 
viável a construção de uma unidade de geração que seja capaz de 
abastecê-las, dispensando as longas linhas de transmissão. 

Por outro lado, os Sistemas Isolados apresentam uma maior vulnerabilidade 
exatamente porque, nos casos de interrupção ou manutenção de um 
sistema com tais características, não há possibilidade de que os 
consumidores por ele atendidos possam ser atendidos por outros grupos 
geradores de outras localidades. Outro problema derivado, portanto, é a 
evolução da carga dos Sistemas Isolados, cujo aumento obriga a expansão 
da capacidade instalada ou a possível interligação do mercado ao SIN, sob 
pena de risco de racionamento. 

Anualmente o GTON, através do Comitê Técnico de Mercado – CTM, 
coordena os estudos de previsão de mercado, por Sistema Elétrico, para 
subsidiar os trabalhos do Plano Anual da Operação. Este relatório apresenta 
as projeções de consumo e carga de localidades atendidas por Sistemas 
Elétricos Isolados para o ano 2011, elaboradas em 2010 pelas empresas 
que fazem atendimento eletricamente isolado. 
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Mercado de Energia Elétrica 

1.1 Síntese dos Resultados 
Considerando que o mercado de energia elétrica e a economia têm forte 
inter-relação, com interferência entre os comportamentos de ambos, é 
relevante que se faça um breve comentário sobre os resultados da 
economia em 2010, quando foram elaboradas as previsões para este Ciclo 
de Planejamento. 

Após um ano de incerteza e expectativas, em 2009, geradas pela crise 
financeira internacional iniciada no final de 2008, a economia brasileira 
apontou resultados promissores no primeiro semestre de 2010, crescendo a 
uma taxa de 9,2% em relação a igual período de 2009.  

Em relação aos setores de atividade, os resultados foram bastante 
promissores, destacando a forte recuperação da indústria, que, no semestre 
em referência, cresceu 14,5%, beneficiado pelo bom desempenho dos 
setores de extração mineral (15,6%), transformação (15,6%) e pela 
construção civil (15,9%).  Nas atividades de serviços, foram destaques o 
comércio (13,6%) e transporte (11,8%).   

Um dado importante a destacar foi o aumento da renda domiciliar da 
região. Nos dados disponíveis de 2004 a 2008, a renda domiciliar dos 
estados da região Norte, em especial aqueles cujos mercados são atendidos 
por sistemas eletricamente isolados, apresentaram bons resultados. Na 
maioria desses estados, as taxas médias de crescimento, nesse período, 
foram superiores à média regional (5,8%) e nacional (5,3%). A título de 
comparação, na tabela 2.1, a seguir, são mostradas as rendas domiciliares 
médias dos estados da região Norte, da região e do Brasil entre 2004 e 
2008. 

 

Um ponto a destacar é que a economia dos estados responde de forma 
diferenciada ao comportamento econômico mundial, conforme o perfil de 
seu mercado, de acordo com a interdependência da produção local e as 
economias nacional e mundial. 

Tabela 2.1: Renda domiciliar - per capita - média  - 2008

2004 2005 2006 2007 2008
Cresc. Médio anual 

(2004‐2008)
Acre 637,74      651,16      808,94      915,82      810,01      6,2
Amazonas 580,51      603,67      637,04      660,31      729,94      5,9
Amapá 614,55      763,03      760,91      841,44      693,34      3,1
Pará 528,87      525,23      572,25      613,04      653,69      5,4
Rondônia 668,99      743,61      844,40      817,13      845,02      6,0
Roraima 514,12      573,07      779,24      773,60      839,87      13,1
Tocantins 591,53      614,25      666,78      742,30      775,65      7,0
Região Norte 569,30      586,64      638,53      678,49      714,54      5,8
Brasil 855,77      892,93      977,83      1.006,88   1.054,11   5,3
Fonte: IPEADATA
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Nesse contexto, dentre os estados com atendimento eletricamente isolado, 
o do Amazonas, que tem forte peso na produção industrial, foi o que mais 
sofreu, porém, também foi o primeiro a sentir os efeitos da recuperação 
econômica, através das atividades do Pólo Industrial de Manaus – PIM. 

De janeiro a junho de 2010, o faturamento do PIM atingiu US$ 15,9 bilhões 
superando o de igual período de 2009 em 54,8%. Inclusive, o valor ficou 
acima do registrado no 1º semestre de 2008 (US$ 15,1 bilhões), ano em 
que o Pólo bateu recorde de faturamento (US$ 30,1 bilhões). As 
exportações cresceram 40,9%, destacando as vendas para a Argentina, 
Venezuela e Colômbia. A mão-de-obra apresentou trajetória em ritmo 
crescente ao longo do semestre, alcançando, em junho de 2010, o 
montante de 101.157 trabalhadores. Esses resultados foram atribuídos, 
principalmente, aos subsetores Eletroeletrônicos e Duas Rodas, que, juntos, 
respondem por mais de 60,0% do faturamento do PIM. 

Todos os subsetores apresentaram bons desempenhos, no semestre em 
referência, destacando-se: Eletroeletrônico (63,7%), Duas Rodas (42,2%), 
Químico (54,4%), Metalúrgico (44,6%), Termoplástico (30,6%).  

Foi diante desses cenários otimistas que as projeções do mercado de 
energia elétrica sinalizaram o mercado futuro de eletricidade.  

Além dos cenários de crescimentos que apontam para a economia nacional 
com reflexos nas economias locais, a sinalização do mercado futuro de 
eletricidade nos estados considerou fatores locais favoráveis ao aumento do 
consumo de eletricidade. 

No Amazonas, há fatores relevantes que deverão proporcionar de forma 
significativa a elevação do consumo futuro de energia elétrica, dentre os 
quais podem ser destacados: a escolha da Cidade de Manaus como subsede 
da Copa do Mundo de Futebol em 2014; a conclusão da Ponte do Rio Negro; 
a interligação com o Sistema Interligado Nacional – SIN, em 2012; e a 
perspectiva de entrada de cargas, favorecida pela aprovação de projetos 
industriais, de implantação e ampliação, no Conselho de Administração da 
Suframa – CAS). Um fato de significativa relevância de atração de 
indústrias para o estado é a prorrogação dos incentivos fiscais do Pólo 
Industrial de Manaus - PIM até 2023. 

Vale salientar, também, que, nos últimos anos, a socioeconomia 
amazonense vem apresentando avanços promissores, como aumento 
significativo da população economicamente ativa, que, em 2009, 
representou cerca de 60,0% da população estadual; nesse mesmo período, 
o Coeficiente de Gini reduziu de 0,536 para 0,509, indicando uma 
redistribuição de renda, e o rendimento médio das pessoas ocupadas 
cresceu 9,0%, superior às taxas regional (5,9%) e nacional (4,3%). 

Para a elaboração das previsões do mercado de energia elétrica, foram 
considerados os resultados das pesquisas de campo, realizadas junto aos 
principais consumidores da capital, que são determinantes na tendência de 
crescimento de outras empresas, em sua área de influência, além de visitas 
a alguns municípios no interior do estado. Também foram levados em 
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consideração estudos de cenários para a Região Amazônica realizados 
anteriormente pela Eletronorte. 

Estes fatores, aliados à retomada do crescimento econômico, darão ao 
mercado da Amazonas Energia um dinamismo muito grande.  

No Estado do Acre, um fato fundamental para o processo de 
desenvolvimento socioeconômico estadual ocorreu com a reorganização de 
políticas públicas (estrutural, ambiental e política) a partir de 1999, quando 
a base econômica passou a ser focada no uso sustentável da floresta. 
Foram criados novos projetos estruturantes nas áreas econômicas, sociais e 
políticas. Houve incentivo ao manejo florestal, gerando empregos diretos e 
legalizando indústrias madeireiras, considerando a agregação de valores em 
todos os setores e incentivando o desenvolvimento sustentável.  

Nos últimos dez anos, houve avanço em todos os setores e a continuidade 
deverá ser proporcionada através de fatores, como: Programa de 
Aceleração do crescimento (PAC); melhoria na qualidade do fornecimento 
de energia elétrica com a integração de grande parcela do mercado do Acre 
ao SIN; entrada de indústrias moveleiras; Universidade da Floresta, em 
Cruzeiro do Sul; asfaltamento da BR 364, beneficiando os municípios ao 
longo da rodovia; e implantação do programa de piscicultura, incentivando 
a criação de pólo industrial de processamento e armazenamento do peixe, 
para abastecer o mercado local e exportar através da Zona de 
Processamento de Exportação – ZPE. 

Com base nesses fatores e considerando os resultados das pesquisas de 
campo feitas junto aos órgãos de planejamento do governo e aos setores 
chaves da economia acreana, foram elaboradas as projeções do mercado 
futuro de energia elétrica para os municípios atendidos pelos sistemas 
elétricos isolados.  

Em Rondônia, a economia vem apresentando uma dinâmica acelerada nos 
últimos anos, reflexo do fluxo migratório, estimulado pela construção civil, 
em função das obras das usinas hidrelétricas do rio Madeira. Esse cenário 
será determinante para o crescimento do mercado de energia elétrica nos 
próximos anos, em todos os segmentos. Adicionalmente, os programas de 
governo, como Luz para Todos – LPT e Minha Casa, Minha Vida, assim como 
a melhoria de infraestrutura: energia elétrica, saneamento básico e 
transporte, serão vetores impulsionadores do mercado de eletricidade. Há 
previsão de entrada de novas cargas, na indústria, no comércio, no poder 
público e na classe residencial. O processo de desenvolvimento, 
principalmente no interior, deverá ter continuidade através de políticas que 
promovam o desenvolvimento sustentável, com a instalação de indústrias 
voltadas para beneficiamento de produtos das florestas e da agropecuária.  

O Estado de Roraima tem uma economia determinada pelo Setor de 
Serviços (mais de 80% do PIB) e concentrada na capital, onde vivem mais 
de 60,0% da população do estado. 

As projeções para o mercado de energia elétrica no estado indicam elevação 
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de carga em todos os segmentos de consumo, favorecida pela melhoria do 
atendimento, aumento da renda e por programas governamentais, com o 
Programa Luz para Todos e Mina Casa, Minha vida. Dentre as novas cargas, 
destacam-se: previsões de entrada de instituições de ensino, sistema de 
tratamento d’água, indústria multinacional Bayer e unidades habitacionais 
em diversos municípios.  

No Amapá, vale destacar a entrada da empresa Amapari Energia S.A. no 
Plano Mensal de Operação (PMO), onde toda a sua carga de energia é 
direcionada para o atendimento da mineradora Anglo Ferrous Amapá. 

Dentre os fatores que foram considerados nas projeções, vale destacar a 
integração de Lourenço ao sistema Macapá, a partir de 2011; a expansão e 
melhoria do fornecimento, na região do Rio Vila Nova, que proporcionará o 
atendimento a três mineradoras; e a melhoria da infraestrutura de 
transporte, como a construção da ponte sobre o Rio Oiapoque e o 
asfaltamento da BR 156 (em andamento), beneficiando o comércio e o 
turismo. 

Em Mato Grosso, vale ressaltar a integração ao SIN de dois sistemas, em 
dezembro de 2010, e três, em março de 2011. Além dessa integração, as 
projeções consideraram incremento de carga, através de demanda 
reprimida e do Programa Luz para Todos – LPT. 

No Estado do Pará, é importante ressaltar a previsão de transferência das 
usinas de Monte Dourado e São Miguel, da JARI Celulose S.A para a CELPA. 
Nas projeções para o mercado futuro, atendido por sistemas isolados, foram 
considerados: impacto da implantação do projeto de mineração da Alcoa no 
mercado local de Juruti e nos arredores; novas ligações decorrentes do 
Programa Luz para Todos – LPT, além da desativação das usinas 
dieselétricas1, com a transferência de atendimento para o Sistema 
Interligado Nacional – SIN. 

Na Ilha de Fernando de Noronha, Pernambuco, as projeções de mercado de 
energia elétrica consideraram o efeito sobre a economia local advindo da 
ampliação do aeródromo e a recuperação e reforço do molhe e abrigo do 
Porto.  

Na tabela 2.2, a seguir, são apresentados os resultados consolidados, por 
empresa, das previsões de mercado e carga dos sistemas isolados.  

Vale ressaltar que, para a obtenção da carga de energia das empresas, 
foram adotadas perspectivas de evolução das perdas técnicas e comerciais, 
definidas em função dos planos e programas atuais de combate às perdas 
comerciais.  
 

                                    
1 em 2011 estão previstas as desativações de 6 usinas. 
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Tabela 2.2: Consumo e Carga - Previsões Ciclo de Planejamento 2010

2009 2010 2011 2009/2010 2010/2011
 Amazonas 
Consumo (MWh) 4.362.172 4.862.960 5.412.270 11,5 11,3
Carga (MWh) 7.610.331 8.496.723 9.108.913 11,6 7,2
Indices de perda (%) 42,7 42,8 40,6 - -
Demanda Max. (KW) 1.271.642       1.405.942       1.495.160       10,6 6,3

Rondônia (*)
Consumo (MWh) 1.586.811 148.617 193.286 -90,6 30,1
Carga (MWh) 2.353.878 254.427 323.422 -89,2 27,1
Indices de perda (%) 32,6 39,1 40,2 - -
Demanda Max. (KW) 497.336          53.238            53.207            -89,3 -0,1

Acre (*)
Consumo (MWh) 529.866 126.116 138.915 -76,2 10,1
Carga (MWh) 710.451          146.716          159.090          -79,3 8,4
Indices de perda (%) 25,4 14,0 12,8 - -
Demanda Max. (KW) 141.852          25.732            28.805            -81,9 11,9

Roraima
Consumo (MWh) 501.317 553.138 635625 10,3 14,9
Carga (MWh) 701.812 761.707 857.823          8,5 12,6
Indices de perda (%) 27,1 27,4 26,0 - -
Demanda Max. (KW) 119.152          126.424          146.408          6,1 15,8

Amapa
Consumo (MWh) 842.466          942.770          1.020.664       11,9 8,3
Carga (MWh) 1.321.323       1.478.941       1.589.940       11,9 7,5
Indices de perda (%) 36,2 36,3 35,8 - -
Demanda Máx. (KW) 208.358          232.488          251.825          11,6 8,3

Mato Grosso
Consumo (MWh) 83.753            86.976            80.144            3,8 -7,9
Carga (MWh) 94.934 99.398 90.425 4,7 -9,0
Indices de perda (%) 11,8 12,5 11,4 - -
Demanda Máx. (KW) 21.922            20.556            19.532            -6,2 -5,0

Pará
Consumo (MWh) 297.716          368.119          417.709          23,6 13,5
Carga (MWh) 377.082          475.721          536.708          26,2 12,8
Indices de perda (%) 21,0 22,6 22,5 - -
Demanda Máx. (KW) 75.424            89.601            92.419            18,8 3,1

Pernambuco
Consumo (MWh) 11.101 12.559 13.563 13,1 8,0
Carga (MWh) 11.821 13.678 14.778 15,7 8,0
Indices de perda (%) 6,1 8,2 8,2 - -
Demanda Máx. (KW) 2.247             2.151             2.353             -4,3 9,4

Total 
Consumo (MWh) 8.215.202 7.101.255 7.912.176 -13,6 11,4
Carga (MWh) 13.181.632 11.727.311 12.681.099 -11,0 8,1
Indices de perda (%) 37,6 39,5 37,6 - -
Demanda Máx. (KW) 2.337.933 1.956.132 2.089.709 -16,3 6,8

Fonte: CTM/GTON
(*) Integração de parcela do mercado ao SIN, a partir de outubro de 2009.

crescimentos % a.a.
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2 Projeção de Mercado por Estado 

2.1 Amazonas  

2.1.1 Aspectos Socioeconômicos  
O Estado do Amazonas possui uma população de 3,4 milhões, sendo 84,0% 
residentes, em áreas urbanas, e 16,0%, em áreas rurais, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Na capital, Manaus, 
vive aproximadamente 1,7 milhão de habitantes, representando 51,3% da 
população do estado. 

A economia Amazonense, de acordo com o IBGE, apresentou, em 2008, um 
Produto Interno Bruto de R$ 46,8 bilhões a preço de mercado corrente, 
representando 2,0% do nacional e cerca de 30,0% do regional. No período 
de 2004 a 2008, o PIB estadual apresentou forte expansão, crescendo a 
uma taxa média anual em torno de 12,0%. O PIB per capita foi de R$ 14,0 
bilhões, bem acima da média regional, apresentando um crescimento médio 
anual de 9,8% de 2004 a 2008.  

Cerca de 90,0% do PIB estadual está concentrado na capital, Manaus, e nos 
municípios de Coari, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Lábrea, Presidente 
Figueiredo e Tefé. 

Vale ressaltar que o Amazonas vem apresentando avanços na 
socioeconomia com resultados bastante promissores. A população 
economicamente ativa teve um aumento significativo nos últimos quatro 
anos, saindo de 44,9% (2004) para 59,0% (2009), em relação à população 
total estadual; nesse mesmo período, o Coeficiente de Gini reduziu de 0,536 
para 0,509, indicando uma redistribuição de renda, e o rendimento médio 
das pessoas ocupadas cresceu 9,0%, superior às taxas regional (5,9%) e 
nacional (4,3%). 

A evolução do PIB e do PIB per capita do Estado do Amazonas é 
apresentada nos gráficos 3.1 e 3.2, a seguir. Observa-se que, ao longo do 
período 2004/2008, as taxas foram significativas. 

 

Em termos setoriais, o setor de Serviços lidera com participação de 55,5%, 
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seguido do Industrial com 39,1%. O Agropecuário responde por apenas 
5,4%.  

O Setor Industrial do estado é concentrado no Pólo Industrial de 
Manaus – PIM, na capital, que é fortemente favorecido pela Zona 
Franca de Manaus - ZFM. Com a recuperação da economia, após a 
crise internacional, as atividades do PIM vêm apresentando 
resultados bastante promissores. Em junho/2010, o nº. de pessoas 
empregadas no PIM atingiu 101,2 mil trabalhadores, superando o 
valor registrado, em junho de 2009, em 15,6%. O faturamento 
cresceu 54,8%, e as vendas externas, 40,8%. Dentre os principais 
países importadores dos produtos do PIM, destacaram-se a 
Argentina, a Venezuela e a Colômbia. 

Diversos setores apresentaram boa performance, como o de Duas 
Rodas que se expandiu 42,2%, no 1º semestre. Mas o 
Eletroeletrônico, que representa 34,7% do faturamento PIM, liderou 
os melhores resultados no faturamento, com crescimento de 63,7%, 
destacando o aumento da produção de televisores com tela LCD, cuja 
produção, até junho, foi praticamente a quantidade de televisores 
produzidas no ano de 2009. O aumento desse segmento se deu, em 
grande parte, devido à Copa do Mundo, que ocorreu no meio do ano.  

A evolução do faturamento e a participação dos subsetores no 
faturamento do PIM são apresentadas nos gráficos 3.3 e 3.4, a 
seguir.  

 

Em relação aos investimentos futuros, um fato importante para o mercado 
amazonense foi a aprovação, em maio de 2010, de projetos industriais de 
implantação e ampliação correspondentes a um total de investimento da 
ordem de US$ 813,8 milhões, com previsão de gerar 1.500 novos empregos 
nos próximos três anos.  

Outro ponto relevante, a salientar, é o aporte de recursos através do 
Programa de Aceleração de Crescimento – PAC, que irá destinar mais de 
R$ 10,4 bilhões para o Estado do Amazonas, sendo: 
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• 70,0% destinados ao eixo energético para a geração de energia 
eletrica, a exploração e produção de petroleo e gás e novas linhas de 
trasmissão, visando garantir a segurança energética e modicidade 
tarifária para o estado e para a Região Norte, ampliar a malha de 
gasodutos garantindo o suprimento de gás natural e desenvolver e 
ampliar a produção de petróleo no Estado; 

• 11,6% destinados ao eixo logístico, visando ampliar a infraestrutura 
do estado e melhorar as condições de integração com os demais 
estados da região: BR-319 e BR-317; expandir o acesso fluvial aos 
municípios da região amazônica e ampliar o turismo; 

• 18,4% destinados ao eixo social e urbano: LPT, obras de saneamento 
e habitação. 

2.1.2  Característica e Conjuntura de Mercado  

O Sistema Elétrico do Estado do Amazonas é composto por um Sistema 
Elétrico de maior porte (sistema da capital) e diversos de pequeno porte 
(Sistemas do Interior). O sistema maior contempla  a capital, Manaus, e os 
municípios de Iranduba, Presidente Figueiredo e parte da carga de Rio Preto 
da Eva. Os de pequeno porte atendem os demais municípios do estado. A 
distribuição da carga no estado pode ser visualizada no gráfico 3.5, a 
seguir. Observa-se que houve um ganho na participação do sistema da 
capital no período de 1999 a 2010, favorecido pelo aumento do consumo 
das indústrias. 

 

A carga de energia requerida no estado responde, atualmente, por 74,0% 
da carga total requerida dos Sistemas Isolados. Antes da integração do 
Sistema Acre/Rondônia ao SIN, esse percentual era de 54,0%. O nº. de 
consumidores contemplados por energia elétrica, em junho de 2010, foi da 
ordem de a 687,7 mil unidades, sendo 85,6% clientes residenciais. Em 
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termos de distribuição espacial no estado, 65,0% do total de consumidores 
estão situados na capital e os 35,0% restantes, no interior. 

Diferentemente dos demais estados da região Norte, o mercado do 
Amazonas caracteriza-se pela predominância do consumo nas indústrias, 
em função do peso desse segmento na capital, sustentado pelas indústrias 
do Pólo Industrial de Manaus – PIM. Porém, no interior, o consumo de 
eletricidade é liderado pelas residências, conforme pode ser observado no 
gráfico 3.6, a seguir. 

 

Nos últimos dez anos, o consumo de energia elétrica no Amazonas cresceu 
apenas 5,1% a.a., influenciado pelo fraco desempenho do consumo da 
capital, cuja taxa média anual de crescimento foi de 4,6% no decênio, 
resultado acarretado pela baixa performance do consumo nas residências, 
que registrou a tímida taxa decenal de 1,6% a.a, devido ao baixo consumo 
entre os anos de 2001 e 2006.  

O consumo de eletricidade das indústrias da capital, que vinha 
apresentando uma boa evolução, com taxa média em torno de 9,0%, 
cresceu 6,7% no decênio, devido à crise internacional, em 2008. No 
interior, o comportamento do consumo foi bem mais favorável, registrando 
expansão de 8,7% a.a, no decênio. Em todos os segmentos, as taxas 
registradas foram superiores às da capital, favorecendo um ganho de 
participação do mercado do interior. 
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No gráfico 3.7, podem ser visualizadas as taxas médias anuais de 
crescimento dos últimos dez anos, referentes ao consumo de energia 
elétrica do estado, da capital e do interior. 

 

Em relação ao número de consumidores, o estado atendeu 679.560 
clientes, em 2009, incorporando 234.500 novos clientes nesse ano, 
representando uma taxa média anual de 4,3% a.a. Na capital, foram 
ligados 126.695 clientes, perfazendo um total de 422.555 consumidores. No 
interior, o número de consumidores atendidos foi da ordem de 240.000.  

O consumo por consumidor residencial no estado, que, entre os anos de 
2001 e 2006, apresentou retração, reflexo indireto do racionamento no 
Sistema Interligado Nacional – SIN, ainda não obteve o patamar registrado 
antes do racionamento (192 kWh/mês). Apesar de apresentar trajetória de 
recuperação nos últimos três anos, o valor registrado em 2009 (170 
kWh/mês) foi da ordem de 90% do verificado em 2000. Esse resultado teve 
forte influência do comportamento desse indicador na capital, que, nesse 
período, foi reduzido de 225 kWh/mês (2000) para 184 kWh/mês (2009).    

Já no interior, este indicador vem apresentando uma boa performance, 
principalmente nos últimos quatro anos, quando registrou expansão em 
torno de 7,0% ao ano. Um fato importante que vale mencionar foi o 
movimento inverso no índice de perdas, que reduziu de 50,8%, em 2001, 
para 37,4%, em 2009, indicando que uma parcela dessa redução foi 
incorporada ao mercado. 

Esse comportamento pode ser observado nos dados dos gráficos 3.8 e 3.9, 
a seguir, que mostram a evolução desses dois indicadores do mercado, na 
capital e no interior.  
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Em 2009, o consumo de energia elétrica no estado foi de 4.362 GWh, 
acusando acréscimo de apenas 0,1% devido ao recuo de 11,0% do 
consumo nas indústrias, em decorrência da crise internacional. Todas as 
demais classes de consumo apresentaram bons desempenhos. O mercado 
da capital foi o mais atingido pela crise, devido à forte participação do setor 
industrial. O consumo de eletricidade recuou 1,8%, acarretado pela retração 
de 11,3% do consumo das indústrias. Já no interior, os resultados foram 
bastante promissores, pois o consumo total cresceu 11,9%, determinado 
principalmente pelo aumento de 14,4% da classe residencial, cujo consumo 
por consumidor registrado foi de 138,6 kWh/mês, superando o de 2008 em 
8,3%. Parte desse aumento resultou da incorporação de parcela das perdas 
reduzidas, cujo índice passou de 39,5%, 2008, para 37,4%, em 2009. 

Os resultados do consumo de energia elétrica na capital e no interior, 
referentes ao ano de 2009, podem ser observados na tabela 3.1, a seguir. 
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Tabela 3.1: Amazonas - Capital e Interior - Evolução do Mercado  (MWh)

Mercado 2008 2009 Cresc. % Part. % 2008 2009 Cresc. % Part. %
Residencial 848.580        884.009        4,2               24,2           274.378      313.778      14,4          44,6         

Industrial 1.616.965     1.433.661     11,3-             39,2           46.395        47.103        1,5            6,7           

Comercial 695.232        749.546        7,8               20,5           92.543        105.499      14,0          15,0         

Rural 7.369            7.985            8,3               0,2             21.745        27.419        26,1          3,9           

Poder Público 275.802        289.787        5,1               7,9             105.592      116.634      10,5          16,6         

Iluminação Pública 72.469          78.174          7,9               2,1             32.643        33.928        3,9            4,8           

Serviço Público 145.129        156.284        7,7               4,3             28.638        30.197        5,4            4,3           

Consumo Próprio 65.753          59.030          10,2-             1,6             26.721        29.139        9,0            4,1           

Consumo Total 3.727.300  3.658.475   1,8-              100,0       628.655    703.697    11,9         100,0     

NCT (unid.) 437.785        442.555        1,1               - 220.766      237.095      7,4            -

NCR (unid.) 394.413        399.479        1,3               - 178.606      188.647      5,6            -

KWh resid./mês 179,3            184,4            2,9               - 128,0          138,6          8,3            -
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia

Sistema Manaus Sistemas do Interior
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Na tabela 3.2, são apresentados os dados de consumo de energia elétrica 
no Estado do Amazonas, referentes ao ano de 2009. 

 

Os valores referentes à carga de energia e de demanda do Estado do 
Amazonas são apresentados na tabela 3.3, a seguir. Observa-se que, 
enquanto o consumo de energia cresceu apenas 0,1%, a carga de energia 
cresceu 6,2%, indicando uma elevação no índice de perdas. Esse 
comportamento deveu-se ao aumento desse indicador na capital. 

 

2.1.3  Perspectivas de Evolução do Mercado  
O cenário para as projeções teve como referência as pesquisas de campo 
realizadas pela empresa, visando obter um diagnóstico das potencialidades 
do estado e da tendência do mercado para os próximos anos. Foram 
visitadas entidades governamentais e de classes empresariais; os grandes 

Tabela 3.2: Amazonas -  Consumo (MWh)

Mercado 2008 2009 Cresc. % Part. %
Residencial 1.122.958     1.197.787     6,7 27,5           

Comercial 1.663.360     1.480.764     -11,0 33,9           

Industrial 787.775        855.045        8,5 19,6           

Rural 29.115          35.404          21,6 0,8             

Poder Público 381.394        406.421        6,6 9,3             

Iluminação Pública 105.112        112.102        6,6 2,6             

Serviço Público 173.768        186.481        7,3 4,3             

Consumo Próprio 92.474          88.169          -4,7 2,0             

Consumo Total 4.355.956  4.362.172   0,1 100,0       

NCT (unid.) 658.551        679.650        3,2 -

NCR (unid.) 573.019        588.126        2,6 -

KWh resid./mês 163,3            169,7            3,9 -

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia

Tabela 3.3: Amazonas -  Carga (MWh)

2008 Cresc. (%) 2009 Cresc. (%) 
Consumo Total 4.355.956     6,6 4.362.172    0,1

Perdas 2.807.023     9,6 3.248.159    15,7

Mercado Livre - - - -

Carga de Energia 7.162.979  7,8 7.610.331 6,2

Carga de Demanda - kW 1.157.142  9,7 1.271.642 9,9

Indice de Perda (%) 39,2              - 42,7             -

Fator de Carga (%) 70,5              - 68,3             -

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia
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clientes, na capital; e os maiores municípios. Após as análises dessas 
pesquisas, consideraram-se, nas projeções deste Ciclo de Planejamento, as 
seguintes hipóteses: 

• a escolha de Manaus como subsede da Copa do Mundo de 2014 
deverá propiciar forte expansão no mercado de energia elétrica do 
Estado do Amazonas, sobretudo em Manaus. Evento esse, que exigirá 
investimentos significativos em infraestrutura viária, construção civil, 
hotelaria, turismo e urbanização, já se fazendo perceber os efeitos a 
partir de 2011, irradiando os benefícios nos municípios vizinhos;  

• a conclusão da Ponte do Rio Negro, ligando Manaus ao município de 
Iranduba e a toda a região, do médio e alto, Solimões, bem como, a 
região do Purus, através do Porto de Manacapuru, propiciará 
desenvolvimento nessas regiões; 

• a interligação dos municípios de Manacapuru e Novo Airão ao Sistema 
Manaus, favorecendo a melhoria do atendimento, nesses municípios, 
e, conseqüentemente, a expansão desse mercado;  

• Programa Luz para Todos, proporcionando o atendimento a novos 
mercados; 

• obras em andamento do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC; 

• ampliações e entrada de novas cargas; 

• implantação do Programa de Habitação “Minha Casa Minha Vida”; 

• plano de expansão da empresa; 

• o Programa de Redução de Perdas, através de recursos do Banco 
Mundial, propiciará a incorporação de parcela das perdas ao mercado 
etc. 

Adicionalmente a esses condicionantes, foram consideradas as premissas 
macroeconômicas e demográficas, apresentadas pela Eletrobras e análise 
do comportamento dos indicadores de mercado de energia elétrica dos 
últimos dez anos.  

Para as projeções, considerou-se 2010 como o ano de partida, estimando os 
valores anuais conforme a tendência que os dados verificados da economia 
e do mercado de energia elétrica apontavam naquele momento da 
elaboração das previsões.  

Os resultados do mercado estadual verificados, até junho de 2010, 
sinalizavam uma forte recuperação do consumo de energia elétrica, 
comparativamente aos valores de 2009. O consumo total de eletricidade 
cresceu 14,9%, resultado dos bons desempenhos em todos os segmentos 
de mercado. As maiores expansões ocorreram nas classes comercial 
(15,4%), industrial (14,7%) e rural (30,8%). 

Esse aumento pode ser explicado, além da base de comparação baixa no 
1º. semestre de 2009, pela recuperação das atividades econômicas, 
reveladas pelo expressivo aumento do faturamento, dos resultados 
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positivos das exportações e do aumento da mão-de-obra empregada. 
Dentre os segmentos da indústria, valem destacar setores-chave, como 
Eletroeletrônico e Duas Rodas, que cresceram, 63,7% e 42,2%, 
respectivamente. Outros setores foram destaques também, como o 
químico, metalúrgico e termoplástico. 

A estimativa para 2010 amortece um pouco essa tendência de crescimento, 
considerando que a recuperação do consumo começou no 2º. semestre de 
2009, conforme pode ser visto no gráfico 3.10, a seguir. 

 

Em todas as classes de consumo, a expectativa é de que haja uma ligeira 
redução na taxa de crescimento no 2º. semestre de 2010, tendo em vista 
que a recuperação do consumo foi iniciada no 2°. semestre de 2009, tendo, 
portanto,  o efeito-base, conforme pode ser observado no gráfico 10. 

Na tabela 3.4, a seguir, podem ser visualizados os dados realizados no 1º. 
semestre de 2010 e a perspectiva para o ano. 
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Tabela 3.4:  Amazonas - Evolução do Consumo em 2010 (MWh)

jan-jun (*) Cresc. (%) jul-dez Cresc. (%) Ano Cresc. (%) 
CONSUMO TOTAL 2.304.012 14,5 2.558.949 8,9 4.862.961 11,5

RESIDENCIAL 622.522 14,1 697.448 6,9 1.319.970 10,2

INDUSTRIAL 794.055 14,7 874.869 10,9 1.668.924 12,7

COMERCIAL 450.587 15,4 499.236 7,4 949.823 11,1

OUTROS 436.847 13,8 487.397 9,6 924.244 11,5

NCT (unid.) 687.689 6,7 723.054 6,3 723.054 6,3

NCR (unid.) 589.580 7,0 621.711 6,6 621.711 6,6

Cons./NCR (kWh/mês) 176,0 18,5 187,0 5,3 176,9 11,6

Nº de Ligações Total 8.039 - 35.365 - 43.404 -

Nº de Ligações Res. 1.454 - 32.131 - 33.585 -
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia
(*) valores realizados até junho
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Quanto às cargas de energia e de demanda, até junho de 2010, 
apresentaram crescimento de 16,0% e 18,7%, respectivamente. As perdas 
continuam elevadas, com índice de 42,3%. Para o ano, a perspectiva é de 
manutenção na trajetória deste indicador e de arrefecimento nas taxas de 
crescimento da carga.  Já o arrefecimento na taxa anual da demanda deve 
ser leve, considerando que deverão entrar novas cargas no final do ano.  

 

Os dados realizados até junho e estimados para o ano de 2010 estão 
dispostos na tabela 3.5, a seguir. 

 

A perspectiva para 2011 é de que o consumo de energia elétrica no 
Amazonas atinja 5.412 GWh, superior ao estimado para 2010 em 11,3%. A 
previsão é de que, até o final de 2011, sejam atendidos, no estado, 759,7 
mil consumidores. Tanto a capital como o interior do estado devem 
apresentar taxas de crescimento elevadas no consumo, determinadas, 
principalmente, pela expectativa de redução de perdas, em função do Plano 
de Ação que vem sendo implementado pela empresa, através de recursos 
do Banco Mundial. Espera-se que, em 2011, o índice de perdas reduza para 
40,6%, sendo que a maior redução deve ocorrer no mercado da capital, 
onde as perdas são mais elevadas e as ações estão mais focadas.  

Em relação às classes de consumo, há uma sinalização de bom desempenho 
em todas as classes, destacando o aumento do consumo rural, industrial, 
residencial e comercial, conforme é apresentado na tabela 3.6.   

A residencial, que é a 2º. maior em consumo de eletricidade do estado, 
deverá apresentar, em 2011, uma taxa de crescimento de 11,0%, com o 
consumo por consumidor residencial atingindo 187,4 kWh/mês, favorecido 
pela incorporação de parcela da redução prevista nas perdas.  Já a classe 
industrial, que tem o maior peso no consumo de eletricidade no estado, 
deverá ter um acréscimo de 12,4% no consumo, considerando que tanto o 
mercado do interior como o da capital apresentam uma boa perspectiva 
para essa classe. As perspectivas para o ano de 2011 podem ser 
observadas na tabela 3.6, a seguir. 

Tabela 3.5:  Amazonas - Evolução da Carga em 2010 (MWh)

jan-jun(*) Cresc. (%) Ano Cresc. (%) 
Consumo Total 2.304.012 14,5 4.862.961 11,5

Perdas 1.691.078 18,1 3.633.763 11,9

Mercado Livre - - - -

Carga de Energia 3.995.090  16,0 8.496.724  11,6

Carga de Demanda - kW 1.257.287  18,7 1.416.156  10,7

Indice de Perda (%) 42,3 - 42,8 -

Fator de Carga (%) 73,1 - 68,5 -

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia

(*) valores realizados até junho
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A carga requerida deverá atingir o montante de 9.109 GWh, apresentando 
uma expansão de 7,2% a.a., em 2011. É inferior à taxa do consumo, pois 
se espera que o índice de perdas decresça de 42,8%, em 2010, para 
40,6%, em 2011. A perspectiva é de que haja um decréscimo maior nesse 
ano, considerando as medidas que a empresa está implementando, 
principalmente na capital, através de recursos do Banco Mundial. Na tabela 
3.7 a seguir, pode ser observado o comportamento esperado para a carga 
em 2011: 

 

Vale ressaltar que a carga requerida no estado está concentrada na capital 
(cerca de 84,0%). No interior, os mercados mais significativos são os de 
Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé e Coari, que, agregados ao 
mercado da capital, têm uma representatividade em torno de 90,0% do 
mercado estadual. Os dados desses municípios podem ser visualizados nas 
tabelas anexadas no final do relatório. 

  

Tabela 3.6: Amazonas -  Consumo (MWh)
Mercado 2010 2011 Cresc. % Part. %
Residencial 1.319.970       1.465.572    11,0 27,1         

Comercial 949.823          1.062.691    11,9 19,6         

Industrial 1.668.924       1.875.437    12,4 34,7         

Rural 44.758            51.634         15,4 1,0           

Outros 879.486          956.936       8,8 17,7         

Consumo Total 4.862.961    5.412.270 11,3 100,0     

NCT (unid.) 723.054          759.668       5,1 -

NCR (unid.) 621.711          651.838       4,8 -

KWh resid./mês 176.927,1       187.364,0    5,9 -
Fonte: Eletrobras Amazonas Energia

Tabela 3.7: Amazonas -  Carga (MWh)
2010 2011 Cresc. % Part. %

Consumo Total 4.862.961       5.412.270    11,3 59,4         

Perdas 3.633.763       3.696.643    1,7 40,6         

Mercado Livre -                  -               -             -          

Carga de Energia 8.496.724    9.108.913 7,2 100,0     

Carga de Demanda - kW 1.416.156 1.501.780 6,0 -

Indice de Perda (%) 42,8              40,6           - -

Fator de Carga (%) 68,5                69,2             - -

Fonte: Eletrobras Amazonas Energia
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2.2 Acre  

2.2.1 Aspectos Socioeconômicos   
Situado no extremo oeste da região Norte, o Estado do Acre, com apenas 
22 municípios, possui área de 152.581 km² e população estimada (2009) 
de 690.000 habitantes, de acordo com o IBGE, sendo que praticamente 
metade de sua população (305.954 habitantes) concentra-se na capital, Rio 
Branco. A população acreana corresponde a apenas 0,4% da nacional e a 
5,0% da regional. 

Apesar do pequeno número de municípios, como a população encontra-se 
concentrada nos principais centros urbanos e na capital, a taxa de 
urbanização do estado é a quinta maior da região, chegando a 74,0% da 
população que vive em cidades, contra 26,0% de população rural (apenas 
Rondônia e Pará possuem taxas inferiores). 

Nas contas regionais de 2008, o PIB do Acre é o segundo menor do País, 
com 0,2% de participação no PIB nacional, com cerca de R$ 6,7 bilhões (a 
preço de mercado). Regionalmente, é o segundo menor PIB da região, com 
4,4% de participação. Contudo, apesar de ser o penúltimo PIB estadual, a 
baixa população contribui para que o PIB per capita do estado seja maior 
que o da maioria dos estados do Nordeste. Já na região Norte, da qual faz 
parte, o PIB per capita do Acre (R$ 9896,16) só é maior que o do Pará (R$ 
7992,71). Em termos de renda média domiciliar, o estado apresentou bons 
resultados, no período de 2004 a 2008, acusando um incremento médio 
anual de 6,2%, superior ao da Região Norte (5,8%) e ao do Brasil (5,3%), 
no período de 2004 a 2008. No gráfico 3.11, é apresentada a evolução da 
renda média domiciliar do Acre, da região Norte e do Brasil.  
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Pode-se observar que, embora a renda média domiciliar acreana esteja 
abaixo da média nacional, ela é superior à da região, tendo sido, em 2008, 
a terceira maior (abaixo de Rondônia e de Roraima). 

Outros indicadores também revelam como tem evoluído a economia 
acreana ao longo dos últimos anos, dentre os quais a exportação, que, 
embora tenha atingido seu pico em 2006 e caído em seguida, tornou a subir 
após 2007, acumulando alta de quase 220,0%, entre 2004 e 2008, sendo a 
terceira maior elevação regional, conforme pode ser observado na tabela 
3.8, a seguir. 

 

Estruturalmente, é uma economia que ainda apresenta 
predominância das atividades extrativistas e de serviços, sendo baixa 
a participação do setor industrial na composição final do perfil 
socioeconômico estadual. De acordo com as contas regionais do IBGE 
de 2007, a composição é dada a seguir: 

• Agricultura, pecuária, pesca e extrativismo – 17,2%; 
• Indústria – 12,8%;  
• Comércio e Serviços – 70,0% (dos quais, 34,3% respondem pelos 

serviços públicos). 

Um fato marcante no estado foi a reorganização de políticas públicas 
(estrutural, ambiental e política) a partir de 1999, fundamental para 
o processo de desenvolvimento socioeconômico do Acre. A base 
econômica passou a ser focada no uso sustentável da floresta. Foram 
criados novos projetos estruturantes nas áreas econômicas, sociais e 
políticas. Houve incentivo ao manejo florestal gerando empregos 
diretos e legalizando indústrias madeireiras, considerando a 
agregação de valores em todos os setores e incentivando o 
desenvolvimento sustentável. O estado avançou em todos os 
segmentos, abrangendo a educação, saúde e infra-estrutura. O 
processo de desenvolvimento deverá ter continuidade através dos 
seguintes fatores: 

Tabela 3.8 : Exportações Brasileiras por estado - US$ FOB (milhões)

2004 2005 2006 2007 2008

Var. % 
Acumulada 

(2004-2008)
Acre 6.529         15.954       23.301       18.612       20.765         218,0
Amazonas 1.160.970    2.139.616    1.549.636    1.210.741    1.292.519      11,3
Amapá 47.360         81.586         136.049       128.007       194.379         310,4
Pará 3.674.258    4.634.564    6.529.662    7.846.615    10.332.917    181,2
Rondônia 127.293       162.050       189.442       249.591       472.184         270,9
Roraima 7.141           6.154           11.389         9.676           11.986           67,9
Tocantins 115.426       151.327       158.691       127.811       296.515         156,9
Norte 5.138.977 7.191.252 8.598.171 9.591.054 12.621.262 145,6
Fonte: IPEADATA
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• fórum permanente de desenvolvimento sustentável; 

• interligação com o Pacífico; 

• indústria moveleira; 

• instalação da Usina de Álcool Verde; 

• implantação do Porto Seco em Rio Branco; 

• Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Criação da 
Universidade da Floresta como centro de excelência, fixando os 
pesquisadores na região; 

• continuidade do asfaltamento da BR 364, trecho 
Tarauacá/Cruzeiro do Sul e início do trecho Sena 
Madureira/Feijó; 

• interligação ao Sistema Interligado Nacional – SIN em outubro 
de 2009. 

2.2.2 Características e Conjuntura do Mercado  
Atualmente, a Eletrobras Distribuição Acre distribui e comercializa 
energia elétrica nos 22 (vinte e dois) municípios do Estado do Acre, 
atendendo um total de 24 (vinte e quatro) localidades, com energia 
elétrica comprada da ELETRONORTE e do produtor independente 
GUASCOR DO BRASIL LTDA. 

O Sistema Rio Branco, composto pelos mercados da capital, Rio 
Branco, e pelos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro, 
Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Sena 
Madureira, Xapuri, Capixaba e as Vilas Redenção e Campinas, 
representa 84,0% da carga requerida do estado e está integrado ao 
Sistema Interligado Nacional – SIN, desde outubro de 2009. 

O mercado dos demais municípios do estado - Cruzeiro do Sul, 
Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Porto Walter, Assis Brasil, Marechal 
Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus e Jordão - é atualmente atendido 
pelo parque térmico da GUASCOR, que é composto de nove 
termelétricas, num total de 33,9 MW nominais. Os mercados dos 
municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves são atendidos pelo 
sistema de Cruzeiro do Sul. A partir de julho de 2011, há previsão de 
integrar ao Sistema Interligado nacional – SIN mais dois municípios, 
Manoel Urbano e Assis Brasil. 

Além de seu mercado, a Eletrobras Distribuição Acre revende energia 
para o município de Guajará, no interior do Amazonas, a partir de 
Cruzeiro do Sul, e exporta energia elétrica para atendimento ao 
mercado da Vila Montivideo, na Bolívia, a partir do município de 
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Plácido de Castro.  

O mercado de energia elétrica atendido pela Eletrobras Distribuição 
Acre, no Estado do Acre, caracteriza-se pela predominância do 
consumo de eletricidade nas residências e no comércio, conforme 
mostrado no gráfico 3.12, em que é apresentada a estrutura do 
consumo de energia em 2009.  
 

 
 

Nos últimos oito anos, apesar de o consumo destas duas classes 
ainda predominarem, houve um ganho na participação do consumo 
das classes rural, poder público, iluminação pública e industrial, 
sendo os maiores ganhos verificados nas classes rural e poder púbico 
favorecidos pelo Programa Luz para Todos - LPT e pela climatização 
de órgão públicos. As indústrias acreanas, ainda incipientes, 
absorvem apenas 5,3% da energia fornecida pela Eletrobras 
Distribuição Acre.  

Dentre os setores de atividades industriais, o de maior 
representatividade é o de alimentação e bebidas, que responde por 
43,9% do consumo industrial, seguido pelo madeireiro, com 18,7%. 
Esse resultado retrata um perfil de economia incipiente, pautada no 
setor primário e dependente do setor público. 

No gráfico 3.13, a seguir, é apresentada a estrutura do consumo do 
consumo industrial por gênero de atividade.  
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No período de 1992 a 2009, houve uma inversão no comportamento 
das classes residencial e comercial e das demais classes ao longo 
desse horizonte. As duas primeiras, citadas, apresentaram melhores 
resultados no período 1992/2000, enquanto as demais classes 
apresentaram desempenhos mais significativos no período 
2000/2009. Esse comportamento adveio da reorganização de 
políticas públicas no estado, a partir de 1999, já comentada no item 
anterior, que contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico 
estadual.  

Em 2009, o mercado atendido pela Eletrobras Distribuição Acre 
contemplou 190.279 consumidores, com consumo de eletricidade da 
ordem de 619 GWh, superando em 6,6% o consumo verificado em 
2008. Com exceção da Classe Industrial, todas as demais classes 
apresentaram boa performance, destacando as categorias 
Residencial, Comercial e, dentro da Classe Outros, Poder Público e 
Serviço Público com os melhores desempenhos (ver tabela 3.9). 

A Classe Residencial teve seu crescimento influenciado pelo aumento 
do número de consumidores, cujo acréscimo no ano foi de 11 mil 
clientes. O consumo por consumidor residencial registrou 
154 kWh/mês, ficando no mesmo patamar do verificado em 2008. A 
Classe Industrial teve seu desempenho prejudicado pela queda do 
consumo da indústria madeireira.  
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2.2.3 Perspectivas de Evolução do Mercado 
A estimativa do consumo de energia elétrica dos sistemas isolados do 
Acre para 2010 é de crescimento de 13,2%, seguindo a tendência do 
comportamento verificado até junho, em que todos os segmentos de 
consumo apontam bons desempenhos, conforme pode ser observado 
na tabela a seguir. A taxa esperada para o ano está ligeiramente 
inferior à realizada até junho, devido ao efeito-base no 2º semestre. 
Dentre as classes de consumo, os melhores desempenhos para 2010 
são esperados para as classes residencial e comercial, conforme 
mostram os dados da tabela 3.10, a seguir. 

 

Cabe observar que, em 2009, 83,4% da carga do Acre passaram a 
ser atendidos pelo Sistema Elétrico Nacional – SIN. Com a 
interligação prevista de Assis Brasil e Manoel Urbano em 2011, no 
Acre, restarão sete localidades ainda atendidas por sistemas isolados: 
Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Taumaturgo, Porto Walter, 
Santa Rosa dos Purus e Tarauacá. 

O consumo consolidado desse mercado remanescente, atendido por 
sistemas eletricamente isolados no Acre, deverá atingir o montante 
de 138.918 MWh, em 2011, superior ao estimado para 2010, com 
uma taxa em torno de 6,0%. A Classe Residencial deverá sofrer um 
arrefecimento na taxa de crescimento, considerando que os mercados 

Tabela 3.9:  Acre - Consumo de Energia Elétrica (MWh)

2008 2009 Cresc. %

Consumo Total 580.673      618.986      6,6              
Residencial 251.802        272.038        8,0               
Industrial 32.480          33.013          1,6               
Comercial 123.952        130.740        5,5               
Outros 172.439        183.194        6,2               
NCR 136.124        147.128        8,1               
kWh/NCR/mês 154,1            154,1            0,0-               
Fonte: EDE Acre

Classes jan-jun Cresc. % jul-dez Cresc. % Ano Cresc. %

TOTAL 60.479     14,6      65.635     11,9       126.114    13,2       
Residencial 26.088       18,4        27.895       13,6         53.983         15,9         
Industrial 1.198         21,9        1.380         4,8           2.578           12,1         
Comercial 8.977         18,4        10.160       16,2         19.137         17,2         
Outros 24.216       9,2          26.200       8,9           50.416         9,1           
Fonte: EDE Acre

Tabela 3.10: Acre - Sistemas Isolados  - Consumo MWh - Ano 2010
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2.1 Rondônia  

2.1.1 Aspectos Socioeconômicos 
O Estado de Rondônia apresenta um rendimento médio superior à média 
regional. Sua participação no PIB brasileiro é de 0,6% e, no regional, é de 
11,6%.  

 

De acordo com os últimos indicadores econômicos, o estado obteve 
forte crescimento (taxa média de 12,3% ao ano), no período entre 
2004-2008, atingindo R$ 17,0 bilhões em 2008, revelando uma 
dinâmica positiva. Na composição do PIB, predomina o setor de 
serviços, contribuindo com 66,6%, seguido da agropecuária, com 
23,0%, e o industrial, com 10,4%.  Dentre as atividades do setor de 
serviços, a administração pública detém a maior participação, o que 
expõe uma grande dependência em relação aos recursos públicos.  

A agropecuária de Rondônia é a mais representativa entre os estados 
da região Norte. É impulsionada pelo aumento da produção de carne 
e leite. A pecuária elevou sua participação e produção nos últimos 
anos, principalmente pela expansão significativa da criação de aves, 
mas todas as atividades com animais colaboraram de forma positiva. 
Essa evolução fomentou o crescimento de 26,0% da indústria de 
alimentos do estado em 2007, atraindo investimentos para 
frigoríficos, curtumes, comercialização e distribuição da produção. 
Esses investimentos contribuem para uma maior verticalização da 
indústria, já evidenciada pelo aumento da quantidade de frigoríficos e 
distribuidores instalados no estado, nos últimos anos.  

No setor industrial, o destaque é para o crescimento da indústria da 
construção civil, transformação e alimentos. A expansão da indústria 
de alimentos influenciou o crescimento da indústria de 
transformação, na qual possui uma considerável participação. O setor 
industrial vem ganhando área, haja vista a vocação para 
agroindústria, agregação de valor às cadeias produtivas do leite, 
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carne, couro, piscicultura, apicultura e fruticultura e maior 
transformação industrial. 

Nos últimos quatro anos, o PIB per capita estadual aumentou 13,0% 
ao ano, o que lhe rendeu a 2º. posição dentre os estados da região 
Norte.  

O crescimento do nível de renda aliado ao Índice de Gini do estado 
demonstra um progresso na distribuição de riqueza, elevando, assim, 
o poder de compra da população e a inserção de novos 
consumidores. Este movimento pode ser visualizado com o aumento 
das vendas reais no varejo - atacadista e na redução do índice de 
domicílios pobres nos últimos anos 

A seguir, pode ser observada, no gráfico abaixo, a evolução do PIB do 
estado e da taxa de crescimento no período de 2002-2007. 

 

Quanto ao setor externo, as exportações de Rondônia vinham 
apresentando uma lenta evolução até 2008, quando alcançaram um 
volume de US$ 472,0 milhões, o que representa uma expansão de 
quase 50,0% em relação ao ano anterior. 
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A pauta de exportações do estado tem como principais produtos a 
carne, a soja e a madeira. A carne aumentou sua participação nas 
exportações nos três primeiros meses de 2010, em relação ao mesmo 
período de 2009, chegando a 46,2% de participação, configurando 
Rondônia como o quinto maior exportador desse produto no País, 
tendo, como principais importadores, Holanda, Venezuela e Hong 
Kong.  

A soja apresentou queda significativa na quantidade produzida em 
função da crise mundial, mas já demonstra sinais de recuperação 
com a evolução do rendimento médio e da produtividade. A madeira, 
devido ao aumento da fiscalização e preocupações ambientais, 
perdeu participação nos últimos anos, mas registrou um crescimento 
de 30,0% em suas exportações no início de 2010.  
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Tabela 3.12: Rondônia ‐ Pauta de Exportações 1º Trimestre 2010 

US$ F.O.B. Part% Kg Líquido 
TOTAL DA ÁREA 85.993.694 100 90.009.597

1 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS 39.765.451 46,24 11.454.845
2 OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS 18.671.953 21,71 47.245.864
3 OUTRAS MADEIRAS TROPICAIS,SERRADAS/CORT.FLS.E 3.324.204 3,87 3.770.779
4 TRIPAS DE BOVINOS,FRESCAS,REFRIG.CONGEL.SALG. 2.972.486 3,46 1.021.455
5 MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA 2.932.380 3,41 15.811.009
6 OUTS.COUROS/PELES BOVINOS,SECOS, 2.438.855 2,84 136.232
7 OUTRAS MIUDEZAS COMESTIVEIS DE BOVINO,CONGELA 1.976.398 2,3 906.413
8 ESTANHO NAO LIGADO,EM FORMA BRUTA 1.975.207 2,3 119.001
9 OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS,E 1.816.368 2,11 2.604.219
10 OUTS.COUROS/PELES,INT.BOVINOS,PREPARS.ETC. 1.709.935 1,99 107.247
Fonte: SECEX

Ord  Descrição 
2010 (Jan/Mar)

Gráfico 3.17 
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É importante evidenciar que os principais produtos exportados pela 
economia rondoniense possuem baixo valor agregado e 
diversificação. 

 

2.1.2 Características e Conjuntura de Mercado 

O mercado de energia elétrica da Eletrobrás Distribuição Rondônia 
representa 16,5% do mercado das Empresas de Distribuição do 
Sistema Eletrobras e 0,5% do mercado nacional. Atualmente, a 
distribuidora atende cerca de 456.000 consumidores, distribuídos 
dentre os 52 municípios do Estado (133 localidades).  

O número de localidades atendidas pelo Sistema Isolado é 30, o que 
corresponde a 7,8%, da carga de energia, e 10,9%, do número de 
consumidores, em relação ao total do estado. Para 2011, há previsão 
de mais duas localidades serem interligadas. 
Com uma característica comum aos mercados de energia da Região 
Norte Isolado (com exceção de Manaus, onde está instalado o Pólo 
Industrial), Rondônia apresenta uma predominância do consumo 
residencial. No entanto, essa estrutura vem-se alterando ao longo 
dos últimos anos, com a Classe Residencial perdendo participação (de 
45,0%, em 2000, para 35,9%, em 2009) e ganhos substanciais na 
Classe Comercial.  

Porém, em se tratando dos Sistemas Isolados exclusivamente, a 
Classe Residencial representa 36,1%, ganhando participação de 1,2% 
em relação a 2009. 
 

 
No que diz respeito à evolução do consumo total, Rondônia apresenta 

Residencial 
35,9%

Industrial 
16,8%

Comercial 
22,4%

Rural 9,9%

Poder Púb. 
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Iluminação. 
Púb. 4,2%%

S. Público 
2,7%

Próprio 0,2%

Estrutura do Consumo 2009

Fonte: EDRO/ECCD ‐ Eletrobras

Gráfico 3.18 
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taxas médias de crescimento em torno de 6,7% a.a, com uma forte 
tendência de aceleração, em função das grandes obras estruturais do 
estado (UHE’s). Em 2009, o consumo total da área de concessão foi 
de 1.906.913 MWh, sendo 9,4% maior que o do ano anterior. Esse 
resultado acima da média baliza a projeção de crescimento acima de 
10,0% para os próximos dois anos, nos quais há a sinalização para o 
término das obras. 

Levando em consideração a vocação agropecuária em diversos 
municípios, o consumo rural praticamente dobrou sua participação na 
estrutura de consumo. Com isso, o industrial também ganhou 
participação nos últimos anos, haja vista o encadeamento produtivo 
da agropecuária, frigoríficos, laticínios e processamento de alimentos. 

As taxas médias anuais demonstram a forte dinâmica do estado, 
principalmente no período entre 2000 e 2010, apresentando taxas 
próximas aos dois dígitos sobre uma base estatística alta. Fica 
evidente, também, a dinâmica diferenciada da Classe Rural ao longo 
dos últimos anos.  

2.1.3 Perspectivas de Evolução do Mercado 
a) Evolução Número de Consumidores Residenciais - (NCR) e (CCR) 

O fluxo migratório, o estímulo à construção civil, o aumento da 
temperatura e o efeito-renda sobre o consumo por consumidor de 
energia elétrica (impactando uma maior posse e uso de 
eletrodomésticos) têm sinalizado uma dinâmica mais acelerada para 
a Classe Residencial ao longo dos dois próximos anos.  

Nos Sistemas Isolados, o número de consumidores cresceu cerca de 
11,0% em relação a 2009, e a expectativa de acréscimo para 2011 é 
de 2,4%. Já o número de consumidores residenciais cresceu 4,8% 
desde o ano anterior, com a previsão de seguir a mesma dinâmica do 
número de consumidores totais.  

Na tabela a seguir, é indicada a evolução do número de consumidores 
residenciais e totais ao longo do horizonte de projeção. 
 

 
 b) Grandes Consumidores Entrantes  

Em relação à entrada de novos consumidores, no que concerne às 
outras classes, é digna de nota a criação da cidade de Nova Mutum, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
NCR 294.827   302.779   316.788   330.604   344.704   359.028  
NCT 402.549   416.276   437.471   456.824   479.222   500.555  
Fonte: EDRO/ECCD ‐ Eletrobras

Tabela 3.13: Rondônia ‐ Evolução NCR/NCR ao longo do ciclo
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em função do alagamento de Mutum Paraná, que faz parte do 
Sistema Isolado. 

A seguir, é apresentado um quadro das grandes cargas entrantes no 
estado. 

 

 
 

c) Programa de Recuperação de Perdas 

O novo programa de recuperação de perdas definiu metas de redução 
de perdas mais agressivas que o ciclo 2009, tendo como objetivo 
atingir níveis de perdas das empresas privadas em um futuro 
próximo. De acordo com o cronograma proposto, o plano terá início 
em meados de 2011, mantendo uma constância na redução nos 
períodos seguintes, tendo assim impactos expressivos nas projeções 
do mercado de energia elétrica. Levando em consideração a 
regularização dos consumidores com novos medidores, centros de 
medição e controle, parte dessa redução será agregada ao consumo, 
potencializando o faturamento destes e a dinâmica das classes de 
consumo. Segue abaixo o resultado da redução de perdas previstas: 
 

 
 d) Resultado das Projeções 

Inicialmente, os números projetados do ciclo de 2009 foram 

2010 2011
Total 158.801        325.819       
Industrial 71.283          127.900       
Votorantim 35.750          28.875         
Santo Antônio 35.533          64.861         
Ariquemes 34.164         
Poder Público 33.284         
Nova Mutum 16.235          36.735         
Fonte: EDRO/ECCD ‐ Eletrobras

Tabela 3.15: Rondônia ‐ Programa de Recuperação de Perdas ‐ Banco Mundial

Redução Requisito (MWh) Agregação Faturamento (MWh) 
Distribuidora Rondônia 9.798

    

61.583 

                     
Fonte: EDRO/ECCD ‐ Eletrobras 
Premissas: 
     ‐ As ações dos programas terão início em julho/2011 e se estendem até 2013 com metas estipuladas acima.
 ‐ Após 2013 utilizou‐se uma taxa de queda do índice de perdas de 0,4 pontos percentuais por/ano e a premissa que 60% da redução de perdas
seria incorporado ao consumo.     

2011

Tabela 3.14: Rondônia ‐ Grandes Consumidores Entrantes EDRO‐MWh
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ajustados em função dos números realizados já observados na área 
de concessão. Em seguida, os números projetados foram abertos por 
classe de consumo, levando em consideração as especificidades de 
cada classe.  

A Classe Residencial teve seus números elaborados tendo como 
balizadores a entrada de novos consumidores, assim como a 
trajetória positiva traçada pelo Consumo Médio da Classe Residencial 
– CCR em função da melhoria socioeconômica da população 
visualizada nos últimos anos. A Classe Industrial teve como base a 
forte entrada de indústrias de diversos segmentos, visando aos 
empreendimentos do Rio Madeira e outros projetos semelhantes na 
região e em países fronteiriços. Por sua vez, os números da Classe 
Comercial reproduziram o aumento dos serviços, haja vista a grande 
corrente migratória observada no local, principalmente para a capital, 
assim como a mudança de perfil dos consumidores (ganho de poder 
aquisitivo da população) e o desenvolvimento do setor para atender a 
essa nova demanda.  

Quanto aos Sistemas Isolados especificamente, a expansão do 
mercado segue a tendência do estado, tendo como propulsores o 
crescimento econômico e o programa de perdas apresentado, além 
da localidade entrante de Nova Mutum. 

Na Tabela 3.16, pode-se observar um ritmo mais acelerado de 
expansão do mercado, considerando as localidades que ainda 
constituem os Sistemas Isolados.  

 
 

  

Tabela 3.16: Rondônia - Sistemas Isolados
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Taxas de Crescimento (%)
Consumo Total 144.050     150.287     193.284     10,5 4,3 28,6
Residencial 50.324          54.294          59.175          10,5 7,9 9,0
Industrial 29.933          27.234          59.180          10,7 -9,0 117,3
Comercial 21.972          23.378          30.384          10,5 6,4 30,0
Rural 25.039          27.753          24.220          10,4 10,8 -12,7
Outros 16.782          17.629          20.325          10,5 5,0 15,3
Perdas 93.518          100.130        111.416        -19,9 7,1 11,3
Suprimento -               -               -               0,0 0,0 0,0
Carga de Energia 237.568,0     250.417,3     304.700,0     -3,9 5,4 21,7
Carga de Demanda - kW 48.748          48.496          52.189          -44,4 -0,5 7,6
FC (%) 55,6              58,9              66,6              - - -
ìndice de Perdas %) 39,4              40,0              36,6              - - -
Fonte: Eletrobras Distribuição Rondônia

Consumo - MWh
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2.2 Roraima  

2.2.1 Aspectos Socioeconômicos 
O Estado de Roraima ocupa a 5ª. maior faixa territorial da Região Norte, 
sendo esta distribuída entre 15 municípios. Segundo a contagem do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2009, o estado 
possui 421.499 mil habitantes, a menor população dentre todos os estados 
brasileiros, o que resulta em uma baixa densidade demográfica, cerca de 
1,9 hab./km².  

A educação é um fator determinante para o desenvolvimento do estado. 
Roraima apresenta um nível de escolaridade superior à média regional e 
nacional. A capital concentra uma ampla rede de ensino, configurando-se 
num pólo de atração de estudantes de diversas regiões. A situação da 
educação em Boa Vista contrasta com o nível das escolas do interior do 
estado.  

A economia roraimense apresentou um PIB de 4,9 bilhões em 2008, o que 
representa 3,3% do regional e 0,2%, do nacional. Vale frisar a grande 
participação da capital Boa Vista no contexto estadual, correspondendo a 
72,2% do conjunto de riquezas produzidas pelo estado (ver tabela a 
seguir). 

 
Em relação à composição setorial do PIB de Roraima, a economia é liderada 
pelo setor de serviços, com 82,3% do total, seguido pela indústria, com 
11,3%. A agropecuária responde por apenas 6,4%. Vale destacar a forte 
participação administração pública no setor serviços (mais de 50,0% do PIB 
do setor). 

O município de Boa Vista, a capital, se caracteriza pela forte polarização 
econômica, tendo uma boa logística e infraestrutura em seu perímetro 
urbano. O modelo de adensamento dos serviços observados na capital 
(economias de aglomeração) tem grande representatividade no cenário 
estadual, concentrando grande parcela do comércio (91,0%), dos serviços 
de informação (82,0%), da intermediação financeira (96,0%) e das 
atividades imobiliárias (90,%). 

No que diz respeito aos aspectos produtivos, a indústria de Boa Vista ainda 
se encontra em um estágio bastante inicial. A cadeia produtiva se mostra 
pouco articulada e verticalizada, porém é visível um processo de expansão e 
desenvolvimento com o objetivo de reverter esse quadro (verticalização da 
cadeia produtiva). 

O setor madeireiro é mais representativo na produção industrial em função 

Tabela 3.17: RR - Evolução do PIB Estadual 

PIB a preço de mercado (R$1000) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Roraima 2.313 2.737 2.811 3.179 3.660 4.169 4.889
Boa Vista 1.594 1.905 1.942 2.265 2.599 3.036 3.578
Participação (%) 68,9 69,6 69,1 71,3 71 72,8 73,2
Fonte: IPEADATA/IBGE
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do pólo moveleiro instalado e da disponibilidade de matéria-prima na 
região. O setor contempla basicamente micro, pequenas e médias empresas 
e tem encontrado grandes dificuldades no seu processo produtivo, em 
função das recentes pressões ambientais, aumento da fiscalização, 
incertezas fundiárias e oscilações na economia venezuelana. 

Vale ressaltar a importância da criação do novo complexo industrial e de 
armazenagem, que, juntamente com o recém-criado Fundo de 
Desenvolvimento Industrial, visa promover ações de desenvolvimento 
econômico, assegurando diversos benefícios para as empresas que 
instalarem unidades fabris na região. Estas medidas permitem ampliar a 
atratividade do mercado interno do estado e o acesso aos países vizinhos. 
(vantagens locacionais). 

Além disso, outro ponto importante para a indústria local é o projeto de 
interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A 
segurança energética constitui-se em um dos principais elementos para 
conferir maior dinamismo econômico para a região. 

Em função da proximidade geográfica com a Venezuela, Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa (ver figura 3.1), a ampliação do comércio internacional 
poderá propiciar estímulos significativos para a economia roraimense. Por 
outro lado, a concorrência desleal com produtos chineses, falsificados e 
pirateados oriundos destes países, é uma questão que interfere na 
sustentabilidade de alguns setores no estado (desestimulando o comércio e 
a abertura de novos empreendimentos). 
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Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), as exportações 
totalizaram, em Roraima, US$ 6,6 milhões no 1º. semestre de 2010, sendo 
a madeira e os combustíveis lubrificantes os principais produtos exportados. 
Esse valor é 5,2% menor do que verificado no mesmo período de 2009, em 
função da crise econômica na Venezuela (principal demandante dos 
produtos roraimenses). Analisando a pauta de exportações de Boa Vista na 
tabela 3.18, verificam-se quedas maiores no valor exportado.  

 
Em 2009, as exportações de Boa Vista representaram 37,8% das 
exportações de Roraima. Em 2010, até junho, a participação de Boa 
Vista é da ordem de 20,7%. Essa participação tende a aumentar 
devido à possibilidade de criação da Zona de Processamento de 
Exportação, o que seria um fato dinamizador para as exportações de 
Boa Vista e, conseqüentemente, para o estado. 

Tabela 3.18: Pauta de Exportações  - Exportação Brasileira - Boa Vista (RR) - Principais Produtos Exportados - jun/2010

Ord. Descrição Var %
US$ F.O.B

US$ F.O.B Part.% Kg. Líquido US$ F.O.B Part.% Kg. Líquido 2010/2009
Total da Área 1.370.545 100,0 2.060.090 2.347.732 100,0 3.187.516 -41,6
Total dos Principais Produtos Exportados 1.370.545 100,0 2.060.090 2.265.439 96,5 3.174.656 -39,5

1 Outras  Madeiras Serradas/Cortadas em Folhas, Etc 495.910 36,2 1.029.853 632.549 26,9 1.522.547 -21,6
2 Folhas P/Folheto Etc. de Outs. Madeiras 267.102 19,5 332.129 643.830 27,4 833.576 -58,5
3 Consumo de Bordo - Combustíveis e Lubrif. P/Aeronaves 138.489 10,1 74.129 187.058 8,0 148.697 -26,0
4 Outs. Partes de Bombas P/Líquidos 138.305 10,1 99.597 384 0,0 2 -
5 Outras Madeiras Compensadas, Folheadas ou Estratificada 103.897 7,6 258.094 29.377 1,3 51.837 253,7

Fonte: MDIC

2010 (Jan/Jun) 2009 (Jan/Jun)

Figura 3.1: Integração Regional / Inserção Econômica 
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Na pauta de importações, a Venezuela é a principal fornecedora de 
produtos, concentrando cerca de 50,0% das transações, seguida dos 
Estados Unidos e Canadá. Os principais produtos importados são o 
cimento, equipamentos hospitalares, farinha de trigo e ligas 
metálicas. 

A produção agrícola de Roraima, por sua vez, é baseada, sobretudo, 
na produção de grãos, principalmente arroz. A expansão da 
fruticultura no Vale do Rio Branco constitui-se numa forte tendência 
para a diversificação da produção agrícola do estado. A baixa 
tecnologia empregada no processo produtivo, a produção em 
instalações adaptadas e a baixa qualificação da mão-de-obra 
empregada interferem na performance do setor. 

No decorrer dos próximos anos, é de suma importância destacar as 
obras do PAC no estado, com investimentos da ordem de 647 milhões 
de reais em diversas frentes. Estão concluídas as obras de 
modernização do aeroporto de Boa Vista e mil casas populares. Há, 
ainda, a previsão de mais mil casas para o ano de 2011, alterando, 
assim, o ritmo de crescimento do consumo da Classe Residencial. 
Além disso, estão em andamento as obras do programa Luz para 
Todos, amplos investimentos em saneamento e melhoria da malha 
rodoviária.  

2.2.2 Características e Conjuntura de Mercado 
Em Roraima, o atendimento ao mercado da capital é feito através da 
Eletrobras Distribuição Boa Vista, e o do mercado do interior, pela 
Companhia Energética de Roraima - CERR. O consumo de energia 
elétrica do estado representa menos de 0,5%, do nacional e cerca de 
7,0% do total dos Sistemas Isolados.  

O mercado da capital responde por cerca de 90,0% do estadual e 
atende, atualmente, através da Eletrobras Distribuição Boa Vista, 
79.029 consumidores. A Classe Residencial é a mais representativa 
na estrutura do mercado, respondendo por 48,4% do consumo total 
(ver gráfico 3.19). 
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A forte expansão do setor de serviços (fenômeno relacionado ao 
crescimento das cidades e da infraestrutura urbana) foi observada 
nos mercados das diversas concessionárias no Brasil. Em Boa Vista, a 
Classe Comercial passou de uma participação de 19,2%, no ano de 
2000, para 22,4%, em 2009.  

O consumo industrial ainda demonstra pouca representatividade no 
consumo total, tendo em vista a fraca articulação da produção local. 
Este quadro tende a mudar devido aos incentivos governamentais 
para instalação de unidades fabris e a estabilidade energética da 
interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. 

O mercado de energia elétrica da capital cresceu 10,3%, no 1º. 
semestre de 2010, em relação ao mesmo período de 2009. Com 
exceção das classes Industrial, Iluminação Pública e Consumo 
Próprio, todas as demais classes apresentaram ganhos substanciais, 
com destaque para a Classe Residencial (12,6%) e a Classe Rural 
(12,7%), favorecidas, em grande parte, pelas altas temperaturas, 
recuperação econômica e pelo Programa Luz para Todos. É 
importante ressaltar, ainda, o crescimento da Classe Comercial 
(9,4%), resultado da expansão da rede serviços. Esses resultados são 
apresentados na tabela 3.19, a seguir: 

1,1% 3,3%
4,7%

15,5%

1,6%

22,4%

3%

48,4%

Estrutura de Consumo - Ano 2009

Consumo Próprio Serviço Público Iluminação Pública Poder Público

Rural Comercial Industrial Residencial

Fonte: EDRR/ECCD - Eletrobras

Gráfico 3.19
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A seguir, segue a tabela 3.20 com os dados do interior de Roraima 
referentes ao mercado atendido pela CERR. Observa-se crescimento 
significativo em todas as classes. 

 

2.2.3  Perspectivas de Evolução de Mercado 
O fluxo migratório, o estímulo à construção civil, o aumento da 
temperatura e o efeito-renda sobre o consumo por consumidor de 
energia elétrica (impactando uma maior posse e uso de 
eletrodomésticos) têm sinalizado uma dinâmica mais acelerada para 
a Classe Residencial ao longo dos dois próximos anos. Em relação ao 
nº. de consumidores, a perspectiva é de que sejam incorporados, em 
2010 e 2011, cerca de 10 mil clientes, sendo 9 mil na Classe 
Residencial. Esses acréscimos levam em consideração os programas 
“Minha Casa, Minha Vida” e “Luz para Todos – LPT”, do Governo 
Federal. Na tabela 3.21, pode-se visualizar a evolução do nº. de 
clientes a partir de 2006. 

 
A inauguração de um grande hotel em Boa Vista e as cargas de 
irrigação de Passarão (Classe Rural) merecem destaque.  

Tabela 3.19: EVOLUÇÃO DO MERCADO DE E.E - EDRR (MWh)

1 SEM09 1SEM10 Cresc. 12 MESES 12 MESES Cresc.
Jan-Jun 09 Jan-Jun10 (%) Jul08-Jun09 Jul09-Jun10 (%)

Consumo Total 213.305        235.373        10,3 421.359        465.884        10,6 
Residencial 102.958           115.959           12,6    201.716           228.000           13,0    
Industrial 6.767               6.880               1,7      13.501             13.534             0,2      
Comercial 47.926             52.443             9,4      95.912             103.861           8,3      
Rural 3.465               3.905               12,7    6.253               7.475               19,5    
Poder Público 32.600             34.839             6,9      65.757             71.036             8,0      
Iluminação Pública 10.398             10.294             (1,0)    20.430             20.628             1,0      
Serviço Público 6.812               8.730               28,2    13.464             16.475             22,4    
Consumo Próprio 2.379               2.323               (2,4)    4.327               4.876               12,7    
Fonte: EDRR/ ECCD - Eletrobras

Tabela 3.20: EVOLUÇÃO DO MERCADO DE E.E. - CERR (MWh)
1 SEM09 1SEM10 Cresc. 12 MESES 12 MESES Cresc.

Jan-Jun 09 Jan-Jun10 (%) Jul08-Jun09 Jul09-Jun10 (%)
Consumo Total 27.732           31.363           13,1   51.807           64.307           24,1   
Residencial 10.252             11.817             15,3     20.130             23.559             17,0     
Industrial 1.839               2.241               21,9     2.919               5.390               84,7     
Comercial 3.717               3.907               5,1       7.138               8.030               12,5     
Rural 3.478               4.567               31,3     6.093               9.386               54,0     
Outros 8.446               8.831               4,6       15.527             17.942             15,6     
Fonte: CERR

Tabela 3.21: Evolução do Nº de Consumidores

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Residencial 58.293     61.714     65.647     69.206     73.606     77.982     
Total 66.820     70.700     75.064     79.029     84.054     89.422     
Fonte: EDRR/ ECCD - Eletrobras
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O programa de redução de perdas terá início em 2011 e propiciará 
uma grande agregação do faturamento ao longo dos dois anos 
subseqüentes (regularização dos consumidores com novos 
medidores, centros de medição e controle na baixa, média e alta 
tensão). 

A projeção segue o ritmo acelerado de expansão do mercado que se 
vem verificando nos últimos anos. Na tabela 3.23, podem ser 
visualizadas as perspectivas do consumo e da carga na área de 
distribuição da Eletrobras Distribuição Roraima, considerando as 
grandes cargas e o programa de redução de perdas. Os valores da 
tabela apresentam taxas de crescimento verificadas em 2009 e 
projetadas para 2010 e 2011. Observa-se que as perspectivas para a 
expansão do consumo e do suprimento são bastante promissoras. Em 
relação às perdas, verifica-se uma redução do índice de perda de 
17,1%, em 2009, para 15,3%, em 2011. Essa redução é esperada 
em função dos efeitos do Plano de Ação, em implementação pela 
empresa para reduzir perdas. Com esses resultados, a carga de 
energia deverá apresentar taxa de crescimento ligeiramente inferior à 
do consumo. 

 
Por fim, as projeções de demanda de energia elétrica sinalizam a 
necessidade de expansão das redes de distribuição, transmissão e do 
parque gerador no sentido de propiciar a segurança energética 
necessária para viabilizar um maior desenvolvimento econômico e 
social para a área de concessão. 

Tabela 3.22: Grandes Consumidores - MWh
2010 2011

Total 1.209       8.059       
Comercial (Hotel Boa Vista) 1.209          4.836          
Rural (Irrigação) -              3.224          
Fonte: EDRR

Tabela 3.23: Roraima - Sistema da Capital 
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Taxas de Crescimento (%)
Consumo Total 443.816 488.052 549.052 11,0 10,0 12,5
Residencial 214.992 238.483 259.746 12,9 10,9 8,9
Industrial 13.422 13.555 14.958 -2,1 1,0 10,3
Comercial 99.345 109.097 125.540 7,9 9,8 15,1
Rural 7.036 8.512 12.346 14,4 21,0 45,0
Outros 109.021 118.405 136.462 11,7 8,6 15,3
Perdas 104.177 107.173 113.708 15,1 2,9 6,1
Suprimento 61.755 67.544 81.562 17,5 9,4 20,8
Carga de Energia 609.748 662.769 744.322 12,3 8,7 12,3
Carga de Demanda - kW 100.819 109.811 125.728 8,7 8,9 14,5
FC (%) 69,0              68,9        67,6        - - -
ìndice de Perdas %) 17,1              16,2        15,3        - - -
Fonte: Eletrobras Distribuição Roraima

Consumo - MWh
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Na capital, há previsão de entrada, em 2011, do produtor de arroz 
multinacional Bayer, cujo atendimento deverá ser a partir de agosto, 
com 1000 kW de demanda e 10,5 MWh de energia. O sistema de 
tratamento de esgoto tem previsão de conexão para julho, com carga 
prevista de 1.089 KW de demanda e de 4.706 MWh de energia.  

No interior, deverá entrar o novo sistema de captação da Companhia 
de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, em Alto Alegre; das sedes 
Universidade Estadual de Roraima – UERR; Luz para Todos – LPT; 
novas unidades habitacionais do Programa Minha, casa, Minha vida 
etc.; em diversos municípios. 

Na tabela 3.24, a seguir, são apresentados os valores consolidados 
de consumo, nº. de consumidores e de carga de energia e de 
demanda, referentes ao interior do estado, na área de concessão da 
CERR.  

 
  

Tabela 3.24: CERR - Sistemas do Interior - dados consolidados
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Consumo Total 58.978 62.905 86.124 24,6 6,7 36,9

Residencial 22.005 25.065 31.418 13,6 13,9 25,3

Industrial 4.139 4.116 6.621 124,8 -0,6 60,9

Comercial 7.722 8.195 9.061 13,1 6,1 10,6

Rural 7.650 8.036 18.355 22,5 5,0 128,4

Outros 17.462 17.494 20.669 34,0 0,2 18,2

Perdas 90.555 97.816 104.354 11,0 8,0 6,7

Suprimento

Carga de Energia 149.533 160.722 190.478 16,0 7,5 18,5

Carga de Demanda - kW 27.478      29.253    37.249     18,2 6,5 27,3

FC (%) 62.122,3   62.719,1 58.374,9  - - -

ìndice de Perdas %) 60,6          60,9        54,8         - - -

Fonte:Companhia Energética de Roraima - CERR

Consumo - MWh Taxas de Crescimento (%)
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2.1 Pará 

2.1.1 Aspectos Socioeconômicos 
O Estado do Pará possui uma população de 7,6 milhões de 
habitantes, de acordo com o censo 2010 do IBGE, e uma área de 
1.247.689 km², sendo a segunda maior unidade da federação em 
extensão territorial. Seu PIB a preços correntes, em 2008, alcançou 
58,5 milhões de reais, e o PIB per capita atingiu aproximadamente 
R$ 7,7 mil reais, tendo uma participação, no PIB brasileiro, de 1,9% 
e, no regional, de 37,1%. Nas localidades atendidas por sistemas 
eletricamente isolados, os dados consolidados da economia 
representam 7,7% do PIB do estado e a população 14,0% da 
estadual. 

A composição do PIB é determinada por 60,4% do setor serviços, 
31,0% do industrial e 8,6% do agropecuário, conforme gráfico 3.20, 
a seguir. 

 
O setor de serviços tem, como principais atividades, a administração 
pública, o comércio e o aluguel, que estão relacionados à atividade 
turística, que vem crescendo no estado, principalmente na capital, 
Belém.  

Quanto ao setor agropecuário, o Pará é o maior produtor nacional de 
pimenta-do-reino e um dos maiores em produção de castanha-do-
pará. O estado também produz cana-de-açúcar, coco, açaí, 
mandioca, arroz, laranja, banana e cacau. Em relação à pecuária, o 
estado possui a maior criação de búfalos, na ilha de Marajó, e uma 
importante produção de rebanho bovino, na região sudoeste. 

As principais atividades econômicas do estado são o extrativismo 

Agropeuário

Serviços

Industrial

Pará: Distribuição do PIB - 2008

Fonte: IBGE

31%

8,6%

60,4%

Gráfico 3.20
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mineral e madeireiro, sendo, portanto, as indústrias extrativas, de 
transformação e de metalurgia básica as que mais crescem no 
estado. 

O Estado do Pará possui grandes reservas minerais, como o 
manganês, bauxita, ferro, ouro e cobre, sendo o segundo estado em 
maior produção de minério de ferro do Brasil. A pauta de exportação 
do estado é determinada pela exportação de produtos minerais, 
representando 80,0% do total. O Brasil é o terceiro maior produtor de 
bauxita do mundo, onde só o estado do Pará produz 85,0% do total 
brasileiro e é o segundo maior em produção de manganês. A 
indústria mineral é responsável por grande geração de empregos, 
pela movimentação do comércio local e pelo desenvolvimento em 
infraestrutura gerado pela arrecadação de royalties. O Estado do Pará 
arrecada 28,0% de royalties minerais do País. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vai investir 23,8 
bilhões no estado nos anos pós-2010. Deste total, 6,4% será 
destinado para a área de logística e 93,6%, para a área energética. A 
parte de logística tem como principal objetivo integrar o estado, 
ampliar o corredor exportador para aumentar a competitividade e 
expandir o acesso fluvial aos municípios da região amazônica. Quanto 
ao eixo energético, o objetivo é interligar os Sistemas Isolados e 
construir novas usinas como Belo Monte e Santo Antônio Jari.  

O Estado do Pará possui a menor renda média da região Norte, com 
um valor de R$ 433,00, em 2009. Em relação ao coeficiente de Gini, 
é um dos mais baixos, o que representa uma melhor distribuição de 
renda, alcançando, em 2009, 0,510. O estado possui um grande 
número de pessoas economicamente ativas, alcançando, no mesmo 
período, 2,6 milhões de pessoas. Com relação à taxa de desemprego, 
houve um forte aumento devido à crise, indo de 6,7% em 2008 para 
10,3%, em 2009. 

2.1.2 Características e Conjuntura de Mercado 
No Pará, o atendimento aos 32 municípios que fazem parte dos 
Sistemas Isolados é de responsabilidade da Celpa e são supridos 
através de 34 usinas dieselétricas, próprias e terceirizadas, 
beneficiando cerca de 460 mil habitantes. Além da Celpa, o 
atendimento é feito também pela Jari Celulose, nas localidades de 
Monte Dourado, Munguba e São Miguel. Em Juruti, a Petrobras 
atende a UTE Beneficiamento e UTE Porto.  

Os Sistemas Isolados no estado representam 1,2% do mercado 
regional, 3,4% do total dos Sistemas Isolados e 0,1% do Nacional. O 
perfil de consumo de energia elétrica desses sistemas é residencial, 
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que responde por 49,4% do consumo estadual, seguida da Classe 
Comercial, com 12,8%.  

Nos últimos oito anos, apesar de o consumo destas duas classes 
ainda predominarem, houve um ganho de participação nas classes de 
consumo Poder Público e Rural, em especial na Classe Rural, 
fortemente favorecida pelas ligações do Programa Luz para Todos – 
LPT. No gráfico 3.21, a seguir, é apresentada a participação das 
classes de consumo no mercado dos Sistemas Isolados atendido pela 
Celpa. Se forem considerados os consumidores atendidos pela Jari 
Celulose e pela Petrobras, essa estrutura muda um pouco, pois a 
Classe Residencial perde participação enquanto a Industrial ganha. 

 

Os Sistemas Isolados atendidos pela Celpa respondem por apenas 
5,0% do mercado total da empresa. A Classe Residencial, que é 
predominante, nos últimos oito anos, evoluiu a uma taxa média anual 
de 7,4%.  

No ano de 2009, a carga de energia dos Sistemas Isolados estadual 
decresceu 5,7%, e o consumo de energia elétrica, 6,6%, influenciado 
pela crise econômica internacional, principalmente, e pelas ações de 
combate ao comércio ilegal de madeira. Os resultados de 2009 estão 
apresentados na tabela 3.25, a seguir: 

Residencial
49%

Industrial
8%

Comercial
13%

Outros
30%

Celpa- Distribuição do Consumo por Classe (%)

Fonte: Celpa

Gráfico  3.21
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Os cinco maiores mercados dos Sistemas Isolados no Pará são os dos 
municípios de Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre, Breves 
e Óbidos, que, juntos, representam 43,0% da carga de energia dos 
Sistemas Isolados estaduais. Em 2009, os melhores desempenhos 
foram registrados nos mercados de Santana do Araguaia, Óbidos e 
Monte Alegre, com crescimentos de 28,5%, 6,1% e 5,4%, 
respectivamente. A expansão significativa apresentada no mercado 
de Santana do Araguaia foi proporcionada pela entrada em operação 
de um grande frigorífico. Os dados históricos desses municípios são 
apresentados na tabela 3.26, a seguir: 
 

 

2.1.3 Perspectivas de Evolução do Mercado 
Em 2010, no acumulado do ano, estima-se que o mercado de energia 
elétrica dos Sistemas Isolados do Pará registre uma expansão de 
11,9%, com perspectivas de bom desempenho para todos os 
segmentos. Dentre as classes, as melhores performances são 
esperadas para o consumo residencial (12,5%), comercial (10%) e 
rural (59,2%). O elevado crescimento para a Classe de Consumo 
Rural resulta das ligações do Programa Luz para Todos que vêm 

Tabela 3.25: Pará - Resultados de 2009

2008 2009 Cresc. %
Consumo Total 297.598              277.811              ‐6,6

Residencial 140.786              136.609              ‐3,0

Industrial 34.288                22.306                ‐34,9

Comercial 42.588                37.156                ‐12,8

Rural 4.279                  5.261                  22,9

Outros 75.657                76.479                1,1

Perdas 77.878                76.097                ‐2,3

Índice de Perdas (%) 20,7                    21,5                    3,7

Carga de Energia 375.476              353.908              ‐5,7

carga de Demanda (KW) 67.805                64.408                ‐5,0

Fator de Carga (%) 63,0                    62,7                   

Número de Consumidores Totais 121.442              142.334              17,2

Número de Consumidores Res. 103.049              116.390              12,9

Fonte: Celpa

Tabela 3.26: Pará - Consumo de Energia Elétrica - Principais Mercados dos Sistemas Isolados no Estado

S. Isolados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oriximiná 14.790 17.045 18.932 21.422 22.167 22.677 24.807 25.476 26.415
Santana do Araguaia 6.484 6.977 7.651 8.962 10.442 10.453 11.450 19.779 25.421
Monte Alegre 12.896 15.016 16.315 17.539 19.349 20.506 21.897 23.499 24.761
Breves 15.843 17.851 20.000 21.760 22.641 26.133 24.346 24.404 23.264
Óbidos 13.218 15.211 15.099 15.674 16.364 16.350 17.730 18.499 19.626
Fonte: Celpa
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sendo realizadas, no decorrer do período, na área rural. 

Na tabela 3.27, a seguir, são apresentados os resultados estimados 
para o ano 2010. 

 

As projeções de mercado para o ano de 2011 foram elaboradas 
considerando as particularidades de cada localidade em conformidade 
com suas características socioeconômicas e cenários futuros.  

Para o atual ciclo de planejamento, consideraram-se entre outras 
premissas: 

• a implementação de ações para redução das perdas de energia 
elétrica; programas do Governo Federal de Universalização e 
Luz para Todos e a interligação de seis usinas dieselétricas ao 
Sistema Ilha do Marajó.  

• expansões/melhorias na oferta de energia;  

• cenários macroeconômicos e demográficos, considerados os 
aspectos socioeconômicos e demográficos dos municípios 
atendidos pelos Sistemas Isolados, bem como os projetos de 
infraestrutura e política ambiental, contidos nos programas dos 
governos, estadual e federal. 

• previsões para o ano de 2011 de desativações e interligações 
de seis usinas. 

• impacto no cenário local da localidade de Juruti devido à 
implantação do Projeto de Mineração pela ALCOA (Mina e Porto 
– Bauxita) 

• as novas ligações na área rural decorrentes da implementação 
do Programa Luz para Todos foram, distribuídas entre os 

Pará - Mercado atendido por Sistemas Isolados da Celpa
Tabela 3.27 :Consumo e carga - Ano 2010 - MWh

Ítens Jan-Jun Cresc. % Jul-Dez Cresc. % Ano Cresc. %
Consumo Total Faturado 146.965 12,5 163.913        11,4              310.878     11,9             

Residencial 72.594 13,5 81.106          11,7              153.700     12,5             

Industrial 11.549 6,9 12.836          11,6              24.385       9,3               

Comercial 18.870 9,3 21.991          10,6              40.861       10,0             

Rural 3.644 78,2 4.730            47,1              8.374         59,2             

Outros 40.308 10,2 43.250          8,4                83.558       9,3               

Perdas Faturado (MWh) 45.938 44,7 55.610          25,4              101.548     33,4             

Índice de Perdas (%) 23,8 - 25,3              ‐ 24,6 ‐

Carga de Energia 192.902 18,8 219.526        14,6              412.428  16,5             

Demanda Máxima (KW) 65.003 13,5 73.511          14,1              73.511    14,1             

Fator de Carga (%) 68,3 4,7 68,6              2,1                64,0 2,1               

Número de Consumidores Totais 127.849 6,9 131.910  7,3‐                131.910     7,3‐               

Número de Consumidores Res. 106.931 6,4 109.599  5,8‐                109.599     5,8‐               

Fonte: Celpa
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mercados atendidos através das usinas: Alenquer, Almerim, 
Aveiro, Curralinho, Juruti, Monte Alegre, Muaná, Óbidos, Oeiras 
do Pará, Prainha, Salvaterra, São Sebastião da Boa Visita e 
Santana do Araguaia.  

Na tabela 3.28, a seguir, são apresentadas as previsões para o ano 
de 2011 de Consumo e Carga de Energia e de Demanda dos Sistemas 
Isolados do Pará. 

  

Tabela 3.28: Pará - Mercado Previsto - Ano 2011

2010 2011 Cresc. %
Consumo Total 310.878                     362.176                     16,5

Residencial 153.700                     178.208                     15,9

Industrial 24.385                       26.778                       9,8

Comercial 40.861                       49.512                       21,2

Rural 8.374                         14.744                       76,1

Outros 83.558                       92.934                       11,2

Perdas 101.548                     113.893                     12,2

Índice de Perdas (%) 24,6                           23,9                          

Carga de Energia 412.426                     476.069                     15,4

carga de Demanda (KW) 73.511                       84.268                       14,6

Fator de Carga (%) 64                              64                             

Número de Consumidores Totais 131.910                     145.190                     10,1

Número de Consumidores Res. 109.599                     116.390                     6,2

Fonte: Celpa
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2.2 Mato Grosso  

2.2.1 Aspectos Socioeconômicos 
O Estado do Mato Grosso possui, de acordo com o censo 2010 do 
IBGE, uma população de 3,0 milhões de habitantes, uma área 
territorial de aproximadamente 900 mil km² e uma densidade 
demográfica de 3,4 hab./km². 

O estado, em 2008, obteve um PIB per capita de R$ 17.927 e um PIB 
a preços correntes de R$ 53,0 milhões, tendo um crescimento médio 
anual de 9,4% nos últimos 4 anos. Segundo o IBGE, o PIB do estado 
representa 1,7% do nacional e 13,0% do regional. 

As localidades dos Sistemas Isolados representam 1,4% do PIB 
estadual a preços correntes e, aproximadamente, 2,3% do total da 
população do estado. 

O setor de serviços representa 55,2% do valor adicionado bruto. Esta 
grande participação se deve às atividades do comércio e manutenção 
(17,8%) e aos serviços de educação, saúde e administração pública 
(13,6%). Em relação ao comércio varejista, o Mato Grosso é o estado 
que mais cresce no Centro-Oeste, com alta de 19,5% no período de 
janeiro a outubro de 2010. 

O setor agropecuário, apesar de participar com 28,9% no PIB 
estadual, é a principal atividade econômica do estado. Uma das 
principais atividades é a produção de soja, sendo o Mato Grosso 
responsável por produzir 20,0% da soja nacional. E este é o produto 
mais importante da balança comercial do estado, liderando as 
exportações com uma participação de 44,5% e um faturamento de 
3,2 bilhões de dólares. O Mato Grosso também é o maior produtor de 
algodão do Brasil, além de possuir um dos maiores rebanhos de gado 
bovino. 

O agronegócio detém uma participação de 70,2% na economia do 
estado. As grandes propriedades possuem alta tecnologia, o que 
aumenta a produção e reduz os custos, gerando maiores lucros. Há, 
no estado, uma facilidade de adquirir-se matéria-prima. Por isso, 
grandes investimentos são esperados no estado, o que leva a um 
aumento da mecanização, elevando o consumo de energia elétrica. 
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O Mato Grosso se destaca em alguns fatores socioeconômicos na 
região Centro-Oeste, possuindo a menor taxa de desemprego e o 
menor coeficiente de Gini, com 0,504. A renda média vem 
apresentando bons resultados desde 2004, apesar de, em 2009, ter 
registrado um ligeiro decréscimo. Entretanto, em 2009, a renda 
média foi a mais baixa do estado, chegando a R$ 684,90. Apesar 
disso, este valor vem crescendo nos últimos anos, como pode ser 
observado no gráfico abaixo. A população economicamente ativa do 
estado mantém um crescimento constante ao longo dos últimos anos, 
atingindo, em média, 2,5%. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pretende investir R$ 
6,6 bilhões no estado, nos anos pós-2010. Deste valor, 13,4% serão 
destinados ao eixo logístico, e 88,2%, ao eixo energético. Na parte 
logística, serão feitas reformas nos aeroportos e serão construídas 
ferrovias e rodovias, visando integrar o estado e interligá-lo a outros, 
com o objetivo de melhorar o corredor exportador e, assim, aumentar 
a produtividade. Já, no eixo energético, objetivando interligar os 
Sistemas Elétricos Isolados, serão feitas melhorias na geração e 
transmissão de energia elétrica.  

2.2.2 Características e Conjuntura do Mercado 
O mercado de energia elétrica dos Sistemas Isolados apresentou, até 
o mês de junho/10, crescimento de 7,2% em relação ao mesmo 
período de 2009, considerando as mesmas localidades que 
permanecem isoladas.  

No quadro a seguir, é apresentado o Balanço Energético do Sistema 
Isolado da Cemat: 
 

Gráfico 3.22
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Tabela 3.29: Mato Grosso - BALANÇO ENERGÉTICO 

Itens 
Até o Mês Var% 

junho/2009 junho/2010 10/09 

Consumo Total Faturado (MWh) 38.907 39.755 2,2 

Perdas Faturado (MWh) 4.118 5.968 44,9 

   Perdas Faturado - (%) 9,6 13,0 - 

Energia Requerida (MWh) 43.025 45.723 6,3 

Número de Consumidores 22.593 25.177 11,4 

Fonte : CEMAT 

Observa-se que, na comparação entre junho de 2010 e o mesmo 
período do ano anterior, enquanto o número de consumidores 
aumentou 11,4%, houve aumento de 2,2% no consumo total 
faturado, acompanhado de uma elevação de 44,9% das perdas 
faturadas e de 6,3% da energia requerida. As perdas, além de 
aumentarem a energia requerida, conforme é mostrado na tabela 
acima, também aumentaram sua participação na composição do total 
desta energia, que subiram de 9,6% (em 2009) para 13,0% (em 
2010). 

A Classe Residencial, que é a mais representativa dos Sistemas 
Isolados, com 37,6% do consumo total, apresentou uma redução de 
2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O consumo por 
consumidor residencial apresentou, até o mês, um valor médio de 
153,2 kWh/mês. 

A Classe Comercial, com 21,2% de participação no consumo total, 
apresentou um acréscimo de 7,2% em relação ao mesmo período do 
ano passado (janeiro a junho).  

A Classe Industrial, com participação de 16,2% do total do 
faturamento dos Sistemas Isolados, registrou, até o mês de 
junho/2010, um decréscimo 10,3% em relação ao mesmo período de 
2009.  

A Classe Rural, com participação de 12,2% do total do consumo, 
apresentou um crescimento significativo de 37,6% em relação a 
2009, resultante das ligações que vêm sendo realizadas na área rural 
decorrente do Programa Luz para Todos. 

No gráfico a seguir, é apresentada a participação das classes de 
consumo no mercado dos Sistemas Isolados: 
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2.2.3 Perspectivas de Evolução do Mercado 
 

Em função da característica socioeconômica diferenciada nas diversas 
regiões do Estado de Mato Grosso, e objetivando acompanhar e 
retratar de forma correta as tendências de crescimento no mercado 
de energia elétrica, a CEMAT elabora a Projeção de Mercado Isolado, 
por município / localidade. 

Na elaboração das previsões do mercado, foram utilizadas as 
informações históricas e dados do planejamento técnico e econômico, 
tais como: 

• Histórico; 

• Programa de Obras Previsto para os sistemas de Distribuição e 
Transmissão; 

• Programa Luz para Todos; 

• - Previsão de Entrada de Novas Cargas (limitadas pelo sistema 
existente). 

Atualmente, a CEMAT possui 8 localidades isoladas. Para os Sistema 
Isolados, foi elaborado um estudo por localidade, considerando as 
premissas acima. Consideraram-se, ainda, os incrementos das cargas 

Participação das Classes no Consumo (jun/10)

Residencial
12%

Industrial
10%

Comercial
11%

Rural
10%

Poder Público
12%

Iluminação Pública
11%

Serviço Público
8%

Próprio
26%

Gráfico 3.24 
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reprimidas pelos sistemas atuais e o incremento de carga através do 
Programa Luz para Todos.  

Na consolidação dos Sistemas Isolados, as localidades foram 
consideradas até sua interligação ao SIN – Sistema Interligado 
Nacional, previsto no plano de Obras de Transmissão e Distribuição 
da empresa. Com essas desativações previstas, o Mato Grosso não 
possuirá, a partir de 2013, Sistemas Elétricos Isolados. 
 

Tabela 3.30: Mato Grosso - Sistema Térmico.  

Desativações Ciclo 2010 

Cotriguaçu Mar/2011 

Juruena Mar/2011 

Comodoro Dez/2011 

 
Tabela 3.31: Mato Grosso – Sistema Hidrotérmico. 

Desativações Ciclo 2010 
Aripuanã e Colniza (Hidro – 
Compras – Aripuanã, Faxinal I 
e Faxinal II e UTE Colniza) 

Dez/2011 

 

Comodoro (UTE Comodoro, 
PCH Prata, PCH Margarida) 

Dez/2011 

 

  



 

R e l a t ó r i o  do s  S i s t emas  I s o l ados  C i c l o  de  P l ane j amen to  2010  

Pe r í odo :  2010  -  2011  

60 

2.3 Amapá 

2.3.1 Aspectos Socioeconômicos  
O Estado do Amapá possui uma extensão territorial de 142.184 km² 
e população de 668.689 habitantes em 2010, sendo 89,8%, 
residentes em áreas urbanas, e 10,2%, em áreas rurais, segundo 
dados divulgados no Censo 2010 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE.  

O PIB do estado, em 2008, atingiu R$ 6,8 bilhões, representando 
0,2% do PIB nacional e 4,4% do regional, e um PIB per capita de R$ 
11.033. A composição do PIB é determinada pelo setor de serviços 
(85,8%), seguido pelo industrial (9,9%) e pelo agropecuário (4,3%), 
conforme gráfico 3.25, a seguir. 

 

O setor industrial, apesar de não ser muito desenvolvido, vem 
crescendo de forma significativa. As principais atividades 
responsáveis por esse desenvolvimento são os setores de mineração, 
que representam 77,0% da pauta de exportação do estado, e o setor 
madeireiro, representando 13,1%. O estado ainda possui uma densa 
floresta, onde são encontradas as principais madeiras de valor 
comercial, e um grande potencial mineral, dando destaque para a 
produção de ouro, caulim e manganês. 

O setor agropecuário é pouco desenvolvido, havendo necessidade de 
importar produtos alimentícios para suprir a demanda interna, pois a 
produção não é suficiente. No entanto, o governo tem realizado 

Agropecuário Serviços Industrial

4,3%

85,8%

9,9%

Amapá: Composição do PIB por Setor (%)
Gráfico 3.25

Fonte: IPEADATA
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convênios com produtores locais para estimular o cultivo de arroz, 
feijão, milho, mandioca, entre outros produtos.  

Com relação à renda média per capita, esta se mantém constante, 
apesar das oscilações ao longo dos últimos quatro anos, findos em 
2008. No entanto, em 2009, houve um crescimento de 10,5% sobre 
o ano anterior, conforme pode ser observado no gráfico 3.26. O 
coeficiente de Gini sofreu uma queda, quando comparado aos últimos 
cinco anos, indo de 0,538, em 2004, para 0,519, em 2009. No 
tocante ao mercado de trabalho, a população economicamente ativa 
caiu, em 2009, indo de 295.386 para 276.619 pessoas.  
Gráfico 3.26 

 

Com relação aos investimentos no estado, o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) irá focar e destinar R$ 2,2 bilhões para área de 
energia elétrica nos anos pós-2010, que serão direcionados para 
interligação do sistema elétrico, instalação de usinas hidrelétricas, 
pesquisas e levantamentos de estudos. Esses projetos do Governo 
Federal têm como objetivo garantir a segurança energética e a 
modicidade tarifária. A concretização desses terá um efeito 
dinamizador na economia estadual, considerando que uma das 
grandes barreiras para o desenvolvimento do estado é a baixa 
qualidade nos serviços de energia, transporte e comunicação. 

2.3.2 Características e Conjuntura do Mercado  
O atendimento elétrico ao Estado do Amapá é feito pela Companhia 
de Eletricidade do Amapá – CEA e pela Eletrobrás Eletronorte. A CEA 
é responsável por toda a distribuição da eletricidade no estado e pela 
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geração de energia no interior, cabendo à Eletrobras Eletronorte 
Amapá a produção de 95,0% de toda energia produzida, que é 
adquirida pela CEA. Esta distribuidora, por sua vez, distribui essa 
energia para 13 dos 16 municípios do estado, incluindo a Capital, que 
estão eletricamente interconectados. Os outros três municípios são 
isolados dos demais, sendo que dois desses municípios serão 
interconectados aos demais a partir de 2013, com a interligação do 
Estado do Amapá ao SIN. No estado, além do atendimento feito pela 
CEA, o produtor independente Amapari Energia atende a mineradora 
Anglo Ferrous. 

Atualmente, cerca de 80,0% dos 173,7 mil domicílios do estado são 
atendidos por energia elétrica, sendo que, na área urbana, são 
atendidos 81,0%, e, na rural, 54,0%. O consumo de energia elétrica 
no Estado do Amapá caracteriza-se por ser predominantemente de 
uso residencial (51,5%). Aproximadamente 86,5% do fornecimento 
de energia elétrica são destinados às residências e às classes de 
consumo Comercial e Poder Público.  

O consumo de energia elétrica no estado representa 0,1 % do 
nacional, 3,0%, do regional e 9,7% do consumo nos Sistemas 
Isolados Brasileiros. 

A perspectiva de desenvolvimento do Estado do Amapá está apoiada 
em diversos fatos portadores de futuro, estando relacionados a 
programas de governo, investimentos da iniciativa privada e 
investimentos e ações da própria concessionária. 

Como indutores de desenvolvimento para o Estado do Amapá, 
merecem destaque os seguintes investimentos: 

• construção de conjuntos habitacionais em Macapá, que fazem 
parte do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC; 

• asfaltamento da BR 156, em andamento; 
• ponte sobre o rio Vilanova, conclusão; 
• ponte sobre o rio Oiapoque; 
• hidrelétrica Ferreira Gomes, no município de Ferreira Gomes, 

no rio Araguari, com potência de 250 MW (canteiro de obra); 

Está identificado o fortalecimento das atividades extrativistas 
minerais, com a ampliação da produção de minério de ferro na região 
dos Municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio; a 
retomada e ampliação das atividades de extração de ouro nos 
municípios de Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Calçoene; e 
o aumento de escala da extração de tantalita no município de Porto 
Grande. 

A principal mineradora em atuação no Estado do Amapá é a 
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Mineração Pedra Branca do Amapari - MPBA, que desenvolve projeto 
de extrativismo mineral de ouro, situado nos municípios de Pedra 
Branca do Amapari e Serra do Navio. Suas atividades sofreram 
grande redução desde março de 2009, estando em período de 
licenciamento com redefinição de atividades, devendo passar a 
extrair mineral em profundidades maiores, através da construção de 
galerias, tipo de atividade que demandará maiores quantidades de 
energia.  

Observa-se a continuidade das atividades da mineradora Anglo 
Ferrous, com projeto extrativista de minério de ferro, localizada nas 
proximidades da empresa MPBA. Atualmente, é suprida com energia 
através do produtor independente Amapari Energia, com demanda de 
21 MW. 

2.3.3 Perspectivas de Evolução do Mercado  
A análise do comportamento do mercado de energia e do número de 
consumidores realizados até o mês de julho de 2010 foi utilizada 
como ferramenta para basear a previsão desses valores para o ano 
de 2010. Nessa análise, foram considerados os seguintes indicadores 
de mercado como: estrutura do consumo; taxa de atendimento; 
consumo por consumidor residencial, fator de carga etc.  

A análise do comportamento da carga própria de energia e demanda 
máxima, realizada até o mês de julho de 2010, foi utilizada como 
ferramenta para basear a sua evolução para esses valores previstos 
no ano de 2010. Nessa análise, foram considerados os seguintes 
indicadores e correlações:  

• fator de carga anual; e 
• índice de perdas totais. 

A análise da sazonalidade dos consumos verificados aponta, de forma 
geral, para uma boa previsibilidade, mantendo características 
praticamente constantes. Certas alterações cíclicas estão bem 
identificadas. Dentre elas, destacam-se as distorções nos níveis de 
consumo de praticamente todas as classes nos meses de março a 
maio, relacionadas à redução da pluviosidade e de maiores 
temperaturas médias. Esse fato, acontecido neste ano (2010), foi 
considerado como atípico. 

As perspectivas para 2010 são de que o atendimento contemple 
159,3 mil clientes com consumo correspondente a 793,3 GWh, 
superior ao de 2009 em 12,5%. O crescimento estimado para a carga 
é de 12,4%, atingindo o montante de 1.296,5 GWh no ano.  A seguir, 
pode-se visualizar, nas tabelas 3.32 e 3.33, o comportamento 
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esperado para o consumo e a carga, em 2010, do mercado atendido 
pela CEA.  

 
 

 

Para 2011, As perspectivas para o Amapá são de bons desempenhos 
em todos os segmentos do consumo, destacando as classes Rural 
(15,2%), Residencial (9,3%) e Comercial (9,3%). Os resultados 
esperados são apresentados na tabela a seguir:  

Tabela 3.32: Amapá - Consumo e Nº de Consumidores atendidos pela CEA

Jan-Jul Ago-Dez Ano Jan-Jul Ago-Dez Ano 2009 2010 Cresc. (%)
Macapá 408.379 331.621 740.000 12,6 11,2 12,0 133.850 140.680 5,1

Laranjal do Jari 18.547 14.793 33.340 23,2 23,0 23,4 12.943 13.400 3,5

Oiapoque 10.286 8.414 18.700 21 18,4 19,8 4.329 4.560 5,3

Lourenço 700 560 1.260 -15,2 9,4 -5,8 627 660 5,3

Total 437.912 355.388 793.300 13,1 11,8 12,5 151.749 159.300 5,0

Fonte: CEA

Consumo - MWh (2010) Crescimento (%) Nº Total de Consumidores (unid.)

Tabela 3.33: Carga de Energia

Jan-Jul Ago-Dez Ano Jan-Jul Ago-Dez Ano
Macapá 667.344 544.049 1.211.393 13,5 11,7 12,7
Laranjal do Jari 30.374 24.007 54.381 9,7 4,9 7,6
Oiapoque 15.634 12.377 28.011 9,1 10,1 9,5
Lourenço 1.570 1.157 2.727 2 5,7 3,6
Total 714.922 581.590 1.296.512 13,2 11,4 12,4
Fonte: CEA

Crescimento (%)
Estimativa para 2010

Carga de Energia - MWh
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Os dados mensais previstos para 2011, por localidades, são 
apresentados nas planilhas, no anexo. 
  

Tabela 3.34: Amapá - Mercado Previsto (MWh)

2010 2011 Cresc. (%)
Residencial 408.800 446.950 9,3
Industrial 164.377 176.745 7,5
Comercial 182.000 198.920 9,3
Rural 3.124 3.600 15,2
Outros Consumos 171.930 184.475 7,3
Consumo Total 930.231 1.010.690 8,6
Perdas 506.700 530.600 4,7
Carga de Energia 1.436.931 1.541.290 7,3
Carga de Demanda - KW 225.700 244.160 8,2
NCT (unid.) 159.301 174.311 9,4
NCR (unid.) 140.800 154.300 9,6
Fonte:CEA e Amapari

Obs: inclui a indústria atendida pela Amapari
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2.4 Pernambuco – Ilha de Fernando de Noronha 

2.4.1 Aspectos Socioeconômicos 
No Estado de Pernambuco, o atendimento do mercado por Sistemas 
Eletricamente Isolados acontece apenas em Fernando de Noronha. O 
arquipélago possui uma área total de 26 km² e é formado por 21 
ilhas, sendo Fernando de Noronha a principal e única habitada, com 
17 km². De acordo com os dados do Censo 2010 do IBGE, a 
população estimada da ilha é de 2.629 habitantes, sendo totalmente 
concentrada na região urbana, com uma densidade demográfica de 
154,5 hab./km². 

Em comparação com os municípios de Pernambuco, o arquipélago 
apresenta elevadas taxas de crescimento populacional, registrando 
um crescimento de 4,8%, possuindo a segunda maior taxa média 
geométrica de incremento anual populacional, perdendo apenas para 
o Município de Toritama, no agreste do estado, com uma taxa de 
4,8% de crescimento. 

Apesar de a sua base econômica sustentar-se no turismo, Fernando 
de Noronha está entre os doze primeiros maiores PIBs do Estado de 
Pernambuco, possuindo um PIB a preços correntes de R$ 20,9 
milhões e um PIB per capita de R$ 7.462,00.  

O setor de serviços tem expressiva participação no valor adicionado 
bruto, representando 80,8%. Esse alto valor deve-se ao turismo, que 
é a principal fonte de renda e emprego local. Por ser uma área de 
proteção ambiental, torna-se difícil o aparecimento de novas 
atividades econômicas. As principais são os serviços de alojamento, 
alimentação, transporte e comércio, dentre outras voltadas para a 
recepção de turistas. 

Na área da educação, Fernando de Noronha possui mais de 1/3 da 
população estudando na única rede de ensino disponível, a rede 
pública estadual. Em relação aos anos médios de estudo, a ilha é a 
segunda maior do estado, com 5,9 anos, ficando atrás somente de 
Recife (6,0). 

O arquipélago possui a menor taxa de desemprego do estado, com 
1,5%, e a maior renda média por trabalhador, em torno de R$ 
1.028,00, valor bem acima da média estadual. Esse rendimento é 
refletido no alto consumo médio residencial da ilha. 
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2.4.2 Características e Conjuntura do Mercado 
 

O mercado de energia elétrica de Fernando de Noronha corresponde 
a 0,2% do mercado da Celpe e a 0,1% do mercado dos Sistemas 
Isolados. O perfil de consumo é comercial, que responde por 46,5% 
de participação no consumo total de energia elétrica da ilha, seguido 
do residencial e do poder público, com 19,8% e 16,6% de 
participação.  

Ao longo dos últimos cinco anos, o fluxo de visitantes em Fernando 
de Noronha tem sido crescente, com reflexos positivos sobre o 
consumo de energia elétrica. Apenas as classes Industrial e Rural não 
apresentaram uma boa performance. Nos últimos cinco anos, o 
consumo comercial evoluiu a uma taxa média anual de 5,1%. A 
seguir, na tabela 3.35, é apresentada a evolução histórica do 
consumo por classe do Sistema de Fernando de Noronha no período 
2004/2009.  

 

  

Tabela  3.35 : Fernando de Noronha -Histórico de Mercado (MWh)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Residencial 1.203 1.478 1.567 1.653 1.867 2.200
Industrial 152 170 167 151 158 153
Comercial 4.023 4.542 4.552 4.465 4.748 5.164
Rural 175 194 141 126 146 160
Outros 1.550 2.114 2.784 3.671 4.154 3.424
Consumo Total 7.103 8.498 9.211 10.066 11.073 11.101
Perdas 440 697 840 1016 566 720
Carga de Energia 7.543 9.195 10.051 11.082 11.639 11.821
Carga de Demanda (kW) 1.492 1.707 1.940 2.127 2.147 2.247
Indice de Perdas (%) 5,8 7,6 8,4 9,2 4,9 6,1
Fator de carga (%) 57,6 61,5 59,1 59,5 61,7 60,1
Nº Total de Consumidores 663 644 707 755 994 804
Nº Consumidores Residenciais 369 359 396 421 563 474
CPC residencial (kWh/mês) 271,7 343,1 329,8 327,2 276,3 386,8
Fonte: Celpe
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Em 2009, o consumo de energia elétrica na ilha cresceu apenas 
0,3%, influenciado pelo decréscimo de 42,5% do consumo da classe 
Serviço Público devido ao aumento do índice pluviométrico, levando 
ao aumento da capacidade máxima do maior açude da ilha, 
reduzindo, conseqüentemente, a utilização do dessalinizador, que é o 
responsável por grande parte do consumo dessa classe. Já a carga de 
energia cresceu 1,7%, superando a taxa de crescimento do consumo, 
em função da elevação das perdas. Dentre as classes que 
apresentaram bons resultados, vale mencionar a Comercial, que 
responde por mais de 40,0% do consumo de Fernando de Noronha e 
cresceu cerca de 9,0%, favorecido pelo crescimento da atividade 
hoteleira, cuja taxa de ocupação foi elevada em função do aumento 
do turismo interno.  

Em relação ao comportamento do mercado de Fernando de Noronha, 
no período de jan/jul de 2010, o consumo de energia elétrica 
apresentou um crescimento de 13,2%, em relação ao mesmo período 
do ano anterior, resultado fortemente influenciado pelo excelente 
desempenho das Classes Comercial, Residencial e Poder Público. O 
bom desempenho dessas classes de consumo foi influenciado pelo 
aumento da temperatura média da ilha, que, no período de jan/jul de 
2009 foi de 27,1°C e subiu, nesse mesmo período de 2010, para 
28,4°C, representando uma elevação de 4,8% (Fonte: Somar). Outro 
fator que deve ter exercido influência foram as ações adotadas pelo 
Governo Federal para conter os efeitos da crise mundial, como 
redução da taxa de juros e redução do IPI sobre aparelhos 
eletrodomésticos da linha branca e materiais de construção. Essas 
ações incentivaram o aumento da posse de eletrodomésticos e, 
conseqüentemente, a elevação do consumo. 

2.4.3 Perspectivas de Evolução do Mercado 
Estima-se que o consumo de energia elétrica do Sistema Isolado de 
Fernando de Noronha, no ano de 2010, atinja um crescimento de 
13,1%, seguindo a tendência do excelente desempenho apresentado 
no 1º. semestre pelas classes de consumo Comercial, Residencial e 
Poder Público.  Na tabela 3.36, a seguir, são apresentados os 
resultados do 1º. semestre e previsão, para os anos de 2010 e de 
2011, do consumo e da carga de energia e de demanda. 
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As projeções de mercado, para 2010 e 2011, foram elaboradas 
considerando as características socioeconômicas de Fernando de 
Noronha. Dentre as condicionantes do futuro, foram consideradas as 
listadas a seguir: 

• Ampliação e Reforma do aeroporto. 
Recentemente, o terminal de passageiros do Aeroporto de 
Fernando de Noronha sofreu ampliação, foi expandido em 350 
metros, atingindo 1.150 metros quadrados. Está prevista, para 
o ano de 2011, outra obra para que esse terminal atinja 1.860 
metros quadrados de área. 

• Ampliação do Aeródromo 

• Implantação de novo equipamento de dessalinização de 
águas marinhas. 

Com esse equipamento, o fornecimento passará de 36 metros 
cúbicos de água por hora para 45 metros cúbicos/hora. Estima-
se que sejam beneficiados, anualmente, mais de 5,3 mil 
pessoas na ilha. 

• Recuperação e reforço do molhe e abrigo do Porto. 
O projeto possibilitará o restabelecimento das condições de 
estabilidade do molhe de abrigo, garantindo a continuidade das 
operações portuárias e da logística de abastecimento da ilha. 

• Construção do centro de informações turísticas. 
  

Tabela 3.36: fernando de Noronha - Consumo e Carga - 2010 e 2011

Jan-Jun Cresc. % Jul-Dez Cresc. % Ano Cresc. % Ano Cresc. %
CONSUMO TOTAL 6.305     12,1 6.254     14,2 12.559  13,1 13.563   8,0
RESIDENCIAL 1.367 16,2 1.360 32,8 2.727 24,0 2.930 7,4
INDUSTRIAL 79 2,6 78 2,6 157 2,6 161 2,5
COMERCIAL 2.911 11,9 2.885 12,6 5.796 12,2 6.234 7,6
RURAL 84 6,3 85 4,9 169 5,6 175 3,6
PODER PÚBLICO 1.055 19,3 1.030 7,7 2.085 13,3 2.293 10,0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 127 22,1 137 6,2 264 13,3 276 4,5
SERVIÇO PÚBLICO 591 -3,4 584 4,5 1.175 0,3 1.300 10,6
CONSUMO PROPRIO 91 1,1 95 5,6 186 3,3 194 4,3
CONSUMIDORES RESIDENCIAIS 481 3,0 490 3,4 490 3,4 517 5,5
CARGA TOTAL DE ENERGIA 6.769 15,7 6.910 15,8 13.679 15,7 14.779 8,0
CARGA TOTAL DE DEMANDA 2.050 3,4 2.151 -4,3 2.151 -4,3 2.353 9,4
CPC - KWh/MÊS 474 12,9 463 28,5 464 19,9 472 1,8
Fonte: Celpe

MWh - 2011MWh - 2010
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Tabela   : Carga Própria Prevista para o Plano de Operação - Ano 2011

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Eletrobras Amazonas Energia - S. Interior
Carga Própria de Energia 105.493 100.703 113.687 106.959 112.059 108.514 113.351 118.286 120.118 122.614 120.869 116.093 1358746
Carga Própria de Energia - MW médio 141,8 149,9 152,8 148,6 150,6 150,7 152,4 159,0 166,8 164,8 167,9 156,0 155,1
Carga de Demanda - kW 208.198 209.678 218.113 218.028 220.964 219.359 228.564 233.818 240.916 242.382 242.149 235.933 242.382
FC (%) 68,1 71,5 70,1 68,1 68,2 68,7 66,7 68,0 69,2 68,0 69,3 66,1 64,0

Eletrobras Amazonas Energia -  S. Capital
Carga Própria de Energia 610.792 576.166 633.272 623.206 638.728 634.917 695.982 703.901 702.191 717.405 685.081 651.636 7.873.277
Carga Própria de Energia - MW médio 821,0 857,4 851,2 865,6 858,5 881,8 935,5 946,1 975,3 964,3 951,5 875,9 898,8
Carga de Demanda - kW 1.109.008 1.100.623 1.082.410 1.106.650 1.089.224 1.137.441 1.190.244 1.239.118 1.248.924 1.272.048 1.273.053 1.204.002 1273053
FC (%) 74,0 77,9 78,6 78,2 78,8 77,5 78,6 76,4 78,1 75,8 74,7 72,7 70,6

Eletrobras Distribuição Acre
Carga Própria de Energia 13.126 12.248 13.467 13.204 13.397 12.966 13.719 14.319 14.072 14.777 14.311 14.483 164.089
Carga Própria de Energia - MW médio 17,64 18,23 18,10 18,34 18,01 18,01 18,44 19,25 19,54 19,86 19,88 19,47 18,73
Carga de Demanda - kW 25.086 26.467 26.552 27.223 27.325 27.067 27.245 28.543 29.048 29.626 29.171 28.695 29.626
FC (%) 70,33 68,86 68,17 67,37 65,90 66,53 67,68 67,43 67,28 67,04 68,14 67,84 63,23

Eletrobras Distribuição Rondônia
Carga Própria de Energia 25.085 23.533 27.069 25.091 25.315 26.924 28.076 30.015 28.151 28.932 27.880 27.351 323.422
Carga Própria de Energia - MW médio 33,7 35,0 36,4 34,8 34,0 37,4 37,7 40,3 39,1 38,9 38,7 36,8 36,9
Carga de Demanda - kW 45.404 46.560 49.234 48.614 49.136 49.954 49.770 50.636 52.034 53.207 51.272 49.606 53.207
FC (%) 74,3 75,2 73,9 71,7 69,2 74,9 75,8 79,7 75,1 73,1 75,5 74,1 69,4

Eletrobras Distribuição Roraima
Carga Própria de Energia 59.907 55.200 63.846 60.265 57.602 54.965 55.477 64.305 66.328 70.150 68.145 68.132 744.322
Carga Própria de Energia - MW médio 80,5 82,1 85,8 83,7 77,4 76,3 74,6 86,4 92,1 94,3 94,6 91,6 85,0
Carga de Demanda - kW 102.328 104.375 111.346 111.441 106.163 99.104 102.913 115.934 120.661 125.729 124.661 120.697 125.729
FC (%) 78,7 78,7 77,1 75,1 72,9 77,0 72,5 74,6 76,3 75,0 75,9 75,9 67,6

Companhia Energética de Roraima - CERR
Carga Própria de Energia 15.579 15.062 15.695 15.781 14.997 15.017 14.841 15.492 16.238 16.696 17.066 17.701 190.165
Carga Própria de Energia - MW médio 20,9 22,4 21,1 21,9 20,2 20,9 19,9 20,8 22,6 22,4 23,7 23,8 21,7
Carga de Demanda - kW 32.698 32.358 34.153 33.595 33.179 32.212 32.372 33.436 34.464 35.513 35.626 35.729 35.729
FC (%) 64,0 69,3 61,8 65,2 60,8 64,7 61,6 62,3 65,4 63,2 66,5 66,6 60,8

Companhia Energética do Amapá - CEA H
Carga Própria de Energia 105.130 92.480 101.330 99.250 106.490 104.990 107.850 117.870 116.560 121.140 118.190 117.120 1.308.400
Carga Própria de Energia - MW médio 141,3 137,6 136,2 137,8 143,1 145,8 145,0 158,4 161,9 162,8 164,2 157,4 149,4
Carga de Demanda - kW 177.850 178.680 169.460 172.470 175.010 176.920 174.340 192.500 196.740 201.140 206.400 202.580 206.400
FC (%) 79,5 77,0 80,4 79,9 81,8 82,4 83,1 82,3 82,3 80,9 79,5 77,7 72,4

Companhia Energética do Amapá - CEA T
Carga Própria de Energia 7.290 6.610 7.400 7.190 7.610 7.350 7.770 8.290 8.310 8.600 8.330 8.250 93.000
Carga Própria de Energia - MW médio 9,8 9,8 9,9 10,0 10,2 10,2 10,4 11,1 11,5 11,6 11,6 11,1 10,6
Carga de Demanda - kW 13.730 13.200 13.490 13.800 13.860 14.290 14.290 15.130 15.710 16.070 16.760 16.230 16.760
FC (%) 71,4 74,5 73,7 72,4 73,8 71,4 73,1 73,6 73,5 71,9 69,0 68,3 63,3

Centrais Elétricas do PA - Celpa (*)
Carga Própria de Energia 37.141 33.694 38.033 36.962 38.850 38.336 40.586 42.086 41.785 43.285 42.387 42.933 476.078
Carga Própria de Energia - MW médio 49,9 50,1 51,1 51,3 52,2 53,2 54,6 56,6 58,0 58,2 58,9 57,7 54,3
Carga de Demanda - kW 71.676 72.183 72.062 74.165 73.992 75.473 80.322 82.388 82.855 82.931 84.269 84.023 84.269
FC (%) 69,6 69,5 70,9 69,2 70,6 70,5 67,9 68,7 70,0 70,2 69,9 68,7 64,5

Centrais Elétricas Matogrossenses - Cemat
Carga Própria de Energia 7.553 7.600 8.303 6.596 6.877 6.938 7.279 7.633 7.741 8.321 8.016 7.568 90.425
Carga Própria de Energia - MW médio 10,2 11,3 11,2 9,2 9,2 9,6 9,8 10,3 10,8 11,2 11,1 10,2 10,3
Carga de Demanda - kW 16.597 19.425 19.532 17.710 18.496 16.168 15.431 15.002 15.946 15.695 15.112 18.414 19.532
FC (%) 61,2 58,2 57,1 51,7 50,0 59,6 63,4 68,4 67,4 71,3 73,7 55,2 52,8

Jari Celulose (*)
Carga Própria de Energia 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 3.612
Carga Própria de Energia - MW médio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Carga de Demanda - kW 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
FC (%) 57,8 64,0 57,8 59,7 57,8 59,7 57,8 57,8 59,7 57,8 59,7 57,8 58,9

CELPE
Carga Própria de Energia 1.316 1.218 1.309 1.206 1.198 1.214 1.101 1.131 1.228 1.211 1.255 1.391 14.778
Carga Própria de Energia - MW médio 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7 1,9 1,7
Carga de Demanda - kW 2.226 2.279 2.213 2.106 2.026 2.122 1.860 1.913 2.146 2.048 2.194 2.353 2.353
FC (%) 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,6 79,5 79,5 79,5 79,4 79,5 71,7

ELN - AP
Carga Própria de Energia 109.039 95.919 105.097 102.941 110.450 108.893 111.860 122.253 120.894 125.644 122.585 121.475 1.357.050
Carga Própria de Energia - MW médio 146,6 142,7 141,3 143,0 148,5 151,2 150,3 164,3 167,9 168,9 170,3 163,3 154,9
Carga de Demanda - kW 184.454 185.273 175.767 178.882 181.547 183.539 180.875 199.700 204.098 208.637 214.065 210.068 214.065
FC (%) 79,5 77,0 80,4 79,9 81,8 82,4 83,1 82,3 82,3 80,9 79,5 77,7 72,4

ELN - RR
Carga Própria de Energia 60.311 55.564 64.287 60.675 58.000 55.344 55.859 64.726 66.745 70.574 68.559 68.576 749.220
Carga Própria de Energia - MW médio 81,1 82,7 86,4 84,3 78,0 76,9 75,1 87,0 92,7 94,9 95,2 92,2 85,5
Carga de Demanda - kW 103.044 105.047 112.127 112.172 106.868 99.798 103.591 116.681 121.423 126.435 125.474 121.483 126.435
FC (%) 78,7 78,7 77,1 75,1 72,9 77,0 72,5 74,6 76,3 75,0 75,9 75,9 67,6

Amapari
Carga Própria de Energia 11.881 10.731 11.881 11.498 11.881 11.498 11.881 11.881 11.498 11.881 11.498 11.881 139.890
Carga Própria de Energia - MW médio 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Carga de Demanda - kW 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
FC (%) 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

Petrobras
Carga Própria de Energia 4.843 4.374 4.843 4.686 4.843 4.686 4.843 4.843 4.686 4.843 4.686 4.843 57.018
Carga Própria de Energia - MW médio 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Carga de Demanda - kW 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850 11.850
FC (%) 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9

Fonte: Planis 5 - Ciclo 2010 - Ano 2011

(*) No Plano, as cargas de Munguba e São Miguel foram consideradas na carga da Celpa, porém, no PMO estão sendo consideradas na carga da Jari




