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Receita bruta consolidada da Energisa foi de R$ 2.566,8 milhões em nove meses de 2011
Vendas de energia e receita bruta consolidada em
setembro: as vendas consolidadas de energia elétrica da
Energisa no seu mercado próprio registraram aumento de
4,4% em setembro de 2011, em relação ao mesmo mês do
ano passado, atingindo 600,0 GWh, o que configura o melhor
resultado do ano. Esse desempenho foi puxado pelas classes
residencial e comercial, que obtiveram crescimento
consolidado de consumo de 9,2% e 5,1%, respectivamente,
na mesma base de comparação. A classe industrial cativa,
por outro lado, registrou queda de 1,6% no consumo
consolidado, impactada parcialmente pela redução de 8,5%
no consumo industrial na região de Nova Friburgo,
profundamente afetada pelas enchentes ocorridas em
janeiro deste ano, onde as vendas totais de energia
mostraram queda de 2,3%. Entretanto, a energia associada
aos consumidores livres foi de 118,8 GWh no mês, 8,9%
superior ao montante registrado no mesmo período do ano
passado. Já as vendas de energia elétrica no mercado livre
realizadas pelas subsidiárias Energisa Comercializadora e
Energisa Rio Grande totalizaram 67,9 GWh em setembro, ou
seja, 56,5% acima do montante vendido em igual período do
ano passado. A energia elétrica total distribuída no mês foi
de 823,1 GWh. A receita bruta consolidada de fornecimento
de energia e serviços da Energisa somou R$ 282,8 milhões
em setembro, o que representa aumento de 16,5% (ou
R$ 40,5 milhões) em relação ao mesmo mês do ano passado.

Vendas de energia e receita bruta consolidada em
nove meses de 2011: as vendas de energia elétrica
no mercado próprio do Grupo Energisa cresceram
2,8% nos primeiros nove meses de 2011, totalizando
5.411,0 GWh. Já as vendas de energia ao mercado
livre pelas subsidiárias Energisa Comercializadora e
Energisa Rio Grande atingiram 539,5 GWh no mesmo
período, representando um aumento de 69,6%. Por
outro lado, a energia associada aos consumidores
livres (origem das receitas de disponibilização do
sistema de transmissão e de distribuição),
essencialmente industriais, apresentou crescimento
de 2,8% no período, totalizando 1.014,0 GWh.
Consequentemente, a energia elétrica total
distribuída, considerando consumidores cativos,
vendas de energia no mercado livre, suprimento de
energia, energia associada a consumidores livres e
fornecimento não faturado, foi de 7.355,1 GWh em
nove meses de 2011, o que representa expansão de
9,9% em relação ao igual período do ano passado.
A receita operacional bruta consolidada da Energisa
foi de R$ 2.566,8 milhões nos primeiros nove meses
de 2011, o que representa um acréscimo de 11,7%
(ou R$ 268,8 milhões) em relação ao mesmo período
de 2010.

Indicadores Operacionais das Distribuidoras de Energia do Grupo Energisa – Janeiro a setembro de 2011
Descrição/Empresa
EMG
Receita Bruta - R$ milhões
468,7
Variação % da Receita Bruta
+ 8,2
a) Vendas de Energia no Mercado Próprio - GWh
803,3
• Residencial
293,0
• Industrial
155,0
• Comercial
147,2
• Rural
106,2
• Outras classes
101,9
b) Suprimento de Energia Elétrica - GWh
34,7
c) Fornecimento não Faturado - GWh
(2,0)
d) Vendas de Energia ao Mercado Livre - GWh (*)
e) Vendas Totais de Energia – GWh (a+b+c+d)
836,0
f) Energia associada aos Consumidores Livres - GWh
232,3
g) Energia Total Distribuída – GWh (e+f)
1.068,3
h) Variação das Vendas no Mercado Próprio - %
- 2,3
• Residencial
+ 3,4
• Industrial
- 21,3
• Comercial
+ 4,8
• Rural
+ 4,0
• Outras classes
+ 2,1
i) Variação da Energia associada aos Consumidores Livres - % + 11,4
j) Variação das Vendas no Mercado Livre - %
k) Variação da Energia Total Distribuída - %
+ 1,7

ENF
ESE
EBO
EPB
118,6
678,6 159,8 1.020,1
+ 7,9
+ 13,2 + 17,2
+ 9,0
237,2 1.604,6 444,4 2.321,5
112,8
605,0 141,8
901,6
45,5
263,1 154,2
435,5
47,5
331,9
88,4
398,7
3,4
57,7
14,6
147,6
28,0
346,9
45,4
438,1
242,4
27,8
100,0
(0,3)
(6,6)
(0,2)
(4,3)
236,9 1.840,3 472,0 2.417,2
487,2
294,6
236,9 2.327,4 472,0 2.711,8
- 4,7
+ 6,2
- 0,6
+ 4,0
- 2,0
+ 8,7
+ 5,4
+ 8,8
- 15,5
+ 2,5
- 9,4
+ 1,6
- 1,9
+ 4,2
+ 4,7
+ 1,4
- 5,8
+ 4,3
- 1,2
- 6,2
+ 0,5
+ 7,0
+ 5,1
+ 3,1
+ 4,7
- 5,8
- 3,9
+ 6,2 + 4,4
+ 7,0

Energisa
Consolidada
2.566,8
+ 11,7
5.411,0
2.054,2
1.053,3
1.013,7
329,5
960,3
404,1
(13,5)
539,5
6.341,1
1.014,0
7.355,1
+ 2,8
+ 7,1
- 4,8
+ 2,9
- 1,1
+ 4,4
+ 2,8
+ 69,6
+ 9,9

(*) Vendas das subsidiárias Energisa Comercializadora e Energisa Rio Grande.
EMG–Energisa Minas Gerais / ENF–Energisa Nova Friburgo / ESE–Energisa Sergipe / EBO–Energisa Borborema / EPB–Energisa Paraíba
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Energisa lança Pedra Fundamental da PCH Zé Tunin
A Energisa lançou no último dia 10 de outubro a Pedra
Fundamental da Pequena Central Hidrelétrica Zé
Tunin, que será construída na bacia do Rio Pomba, no
município de Guarani (MG). O nome dado à PCH é uma
homenagem ao ex-diretor da Energisa, o engenheiro
José Antônio da Silva Marques (Zé Tunin), falecido em

2008. A PCH Zé Tunin possuirá potência instalada de
8 MW, com duas unidades geradoras de 4 MW cada,
além de capacidade de produzir 43,2 GWh por ano. O
início de operação comercial dessa PCH está previsto
para fevereiro de 2013.

Grupo Energisa divulgará demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2001 no dia 7 de novembro
O Grupo Energisa divulgará em 7 de novembro de 2011
(segunda-feira), as demonstrações financeiras do
terceiro trimestre de 2011. A empresa enviará os
resultados à Comissão de Valores Mobiliários e à Bovespa
no final do dia, disponibilizando as informações no site

do Grupo: www.energisa.com.br. No dia 8 de
novembro (terça-feira), haverá duas teleconferências,
uma às 14 horas (inglês) e a outra às 15 horas
(português).
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