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Receita bruta consolidada da Energisa foi de R$ 2.284 milhões em oito meses de 2011
Vendas de energia no mercado próprio e receita
bruta consolidada em agosto: as vendas
consolidadas de energia elétrica da Energisa no seu
mercado próprio registraram aumento de 3,2% em
agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado,
atingindo 596,6 GWh. A classe residencial obteve
crescimento consolidado de consumo de 7,4% na
mesma base de comparação. A classe industrial
cativa, por outro lado, registrou queda de 5,0% no
consumo consolidado, impactada parcialmente pela
redução de 9,2% no consumo industrial na região de
Nova Friburgo, profundamente afetada pelas
enchentes ocorridas em janeiro deste ano, onde as
vendas totais de energia mostram queda de 4,0%.
Entretanto, a energia associada aos consumidores
livres foi de 115,9 GWh no mês, 3,8% 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
65,1 GWh em agosto, ou seja, 55,7% acima do
montante vendido em igual mês do ano passado. A
energia elétrica total distribuída no mês foi de
811,8 GWh. A receita bruta consolidada de
fornecimento de energia e serviços da Energisa
somou R$ 287,7 milhões em agosto, o que
representa aumento de 5,0% (ou R$ 13,8 milhões)
em relação ao mesmo mês do ano passado.

Vendas de energia e receita bruta consolidada
em oito meses de 2011: as vendas de energia
elétrica no mercado próprio do Grupo Energisa
cresceram 2,6% nos oito primeiros meses de 2011,
atingindo 4.811,2 GWh. Já as vendas de energia
ao mercado livre pelas subsidiárias Energisa
Comercializadora e Energisa Rio Grande atingiram
471,6 GWh no mesmo período, representando um
aumento de 172,9%. 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 2,0% no
período, totalizando 895,2 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
6.532,1 GWh em oito meses de 2011, o que
representa expansão de 10,0% em relação ao igual
período do ano passado.
A receita operacional bruta consolidada da
Energisa totalizou R$ 2.284,0 milhões nos
primeiros oito meses de 2011, o que representa
um acréscimo de 12,0% (ou R$ 244,7 milhões) em
relação ao mesmo período de 2010.

Indicadores Operacionais das Distribuidoras de Energia do Grupo Energisa – Janeiro a agosto de 2011
Descrição/Empresa
Receita Bruta - R$ milhões
Variação % da Receita Bruta
a) Vendas de Energia no Mercado Próprio - GWh
• Residencial
• Industrial
• Comercial
• Rural
• Outras classes
b) Suprimento de Energia Elétrica - GWh
c) Fornecimento não Faturado - GWh
d) Vendas de Energia ao Mercado Livre - GWh (*)
e) Vendas Totais de Energia – GWh (a+b+c+d)
f) Energia associada aos Consumidores Livres - GWh
g) Energia Total Distribuída – GWh (e+f)
h) Variação das Vendas no Mercado Próprio - %
• Residencial
• Industrial
• Comercial
• Rural
• Outras classes
i) Variação da Energia associada aos Consumidores Livres - %
j) Variação das Vendas no Mercado Livre - %
k) Variação da Energia Total Distribuída - %

EMG
418,1
+ 9,2
713,9
260,5
137,4
131,4
94,1
90,5
31,5
(0,4)
745,0
205,5
950,5
- 2,6
+ 3,3
- 22,0
+ 4,6
+ 4,1
+ 2,1
+ 12,1
+ 1,5

ENF
ESE
EBO
EPB
104,1
606,4 142,5
906,1
+ 6,8
+ 13,6 + 17,9
+ 8,9
210,2 1.430,0 394,5 2.062,6
99,8
540,9 126,2
803,0
40,3
231,3 136,3
386,1
42,2
296,3
78,6
354,4
2,9
52,2
13,1
130,2
25,0
309,3
40,3
388,9
209,7
25,6
92,4
(4,2)
0,4
(0,4)
210,2 1.635,5 420,5 2.154,6
430,3
259,4
210,2 2.065,8 420,5 2.414,0
- 5,0
+ 5,8
- 0,9
+ 3,9
- 2,2
+ 8,3
+ 5,2
+ 8,5
- 16,3
+ 1,4
- 9,6
+ 1,8
-1,9
+ 3,9
+ 4,0
+ 1,2
- 6,3
+ 3,4
- 0,8
- 5,4
+ 0,6
+ 7,3
+ 5,1
+ 3,0
+ 3,9
- 7,3
- 4,1
+ 5,9 + 4,4
+ 7,0

Energisa
Consolidada
2.284,0
+ 12,0
4.811,2
1.830,4
931,4
902,9
292,5
854,0
358,6
(4,5)
471,6
5.636,9
895,2
6.532,1
+ 2,6
+ 6,8
- 5,2
+ 2,6
- 0,8
+ 4,4
+ 2,0
+ 172,9
+ 10,0

(*) 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 iniciou operação comercial da PCH São Sebastião do Alto
A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Sebastião
do Alto, da Energisa Geração Rio Grande, iniciou em
1º de setembro sua operação comercial, com
13,2 MW, após a liberação da segunda unidade
geradora do empreendimento, com 6,6 MW de
potência instalada. Desde 19 de agosto, a PCH já
contava com a operação de uma das unidades,
enquanto o restante dos equipamentos passava pela
fase de testes operacionais. Construída no Rio
Grande, entre os municípios de Santa Maria

Madalena e São Sebastião do Alto (RJ), a usina terá
geração anual de 62,5 GWh.
Além da PCH São Sebastião do Alto, a Energisa
Geração Rio Grande também é responsável pela
construção das PCH Santo Antônio (8 MW) e PCH Caju
(10 MW), esta última em operação comercial desde
17 de março. Juntas, as três usinas terão produção
anual de 157,4 GWh.

Energisa Sergipe é destaque nacional em segurança e prevenção de acidentes de trabalho
A Energisa Sergipe recebeu na última segunda-feira, 19
de setembro, a Medalha Eloy Chaves em solenidade da
ABCE (Associação Brasileira das Companhias de Energia
Elétrica), na cidade de São Paulo. A distribuidora foi
considerada a segunda melhor empresa do país entre as
companhias de energia com mais de 500 e menos de
2000 pessoas na sua força de trabalho. Atribuída
anualmente pela ABCE às empresas do setor elétrico
que se destacaram pelos índices de segurança e
prevenção de acidentes de trabalho, a Medalha Eloy

Chaves foi criada em 1980 como homenagem ao
político e empresário do setor elétrico, cuja
principal causa defendida era valorização do
trabalhador. Esta não foi a primeira vez que uma
subsidiária do Grupo Energisa recebeu a Medalha: a
Energisa Borborema ficou com o 1º e o 2º lugar na
mesma categoria em 2009 e 2010, respectivamente,
e a Energisa Sergipe conquistou o 3º lugar em 2008,
além de ter sido a grande campeã na primeira edição
do prêmio, em 1980.
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