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Aneel aprova reajuste de tarifas da CELB
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o
reajuste a partir de 4 de fevereiro das tarifas de energia
elétrica da Companhia Energética da Borborema (CELB). O
percentual é diferenciado por classe de consumo: 2,09%
para as classes de baixa tensão e 3,19%, em média, para as
classes de média e alta tensão, o que representam um

reajuste médio de 2,60%.
A CELB, fornece energia elétrica a aproximadamente 151
mil consumidores em seis municípios do Estado da
Paraíba, sendo a principal o município de Campina
Grande.

Energisa conclui alienações de ativos
A Energisa concluiu, no dia 28 de dezembro, a liquidação
da venda dos ativos de geração e direitos sobre
comercialização de energia para a Petrobras e para a
Brascan Energética. O valor das negociações chegou a
R$ 512 milhões, sendo que o resultado contábil

extraordinário ficou em R$ 290 milhões antes de impostos.
A Energisa contabilizou efeitos extraordinários antes de
impostos, referentes a alienação de ativos de geração, no
montante de ativos R$ 184 milhões no terceiro trimestre de
2007 e R$ 106 milhões no quarto trimestre.

Receita Operacional Bruta consolidada foi de R$2.414 milhões em 2007
A demanda consolidada de
Indicadores Operacionais – Exercício de 2007
energia elétrica apurada
CFLCL, CENF, Energipe, CELB , Saelpa e Energisa Consolidada
pelas cinco distribuidoras
controladas pela Energisa
Energisa
cresceu 4,5% em 2007,
CFLCL CENF Energipe
CELB Saelpa Consolidada
atingindo 7.279 GWh.
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Esse resultado é
Crescimento da Receita Bruta - %
+ 3,1 + 2,7
+ 7,5 + 11,7
+ 9,5
+ 5,1
conseqüência, sobretudo,
Demanda de energia – GWh (a+b) 1.197,5 300,2 2.295,8 688,8 2.796,2
7.278,5
da elevação do consumo
a) Mercado Próprio
974,3 287,4 1.654,1 534,4 2.388,1
5.838,3
de energia elétrica nas
• Residencial
329,0 134,3
564,0 149,8
864,4
2.041,5
classes residencial (+5,7%)
• Industrial
239,7 52,4
313,5 232,2
460,4
1.298,2
e comercial (+4,9%) que
• Comercial
159,1 57,3
332,1
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407,5
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têm maior margem de
• Outras classes
246,5 43,4
444,5
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1.457,0
contribuição na geração de
b) Consumidores Livres (CL)
223,2 12,8
641,7 154,4
408,1
1.440,2
caixa das empresas.
Conseqüentemente, a
Variação da Demanda -% (*)
+ 4,8 + 4,8
+ 1,6 +12,2
+ 5,0
+ 4,5
receita operacional bruta
• Residencial
+ 4,0 + 4,9
+ 7,4 + 6,6
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consolidada da Energisa
• Industrial + CL
+ 5,5 + 8,2
- 3,5 + 17,9
+ 6,0
+ 3,9
atingiu a cifra de R$ 2.414
• Comercial
+ 6,8 + 3,3
+ 4,8 + 6,8
+ 4,1
+ 4,9
milhões nesse exercício,
• Outras classes
+ 3,5 +1,7
+3,7 + 2,7
+ 3,9
+ 3,6
representando um
(*) Em relação a 2006, com consumidor livre (CL). Crescimento da receita consolidada da Energisa
crescimento consolidado
comparada com a receita consolidada da CFLCL no mesmo período.
de 5,1% em relação a
Obs.: O menor crescimento da demanda de energia no mercado da Energipe em 2007 deve-se à
2006. As controladas
migração da CVRD para a rede básica. Retirando-se a CVRD do mercado da Energipe em 2006 e
atuantes no Nordeste,
2007, o crescimento da demanda seria de 8,9%. Conseqüentemente a demanda consolidada de
CELB, Saelpa e Energipe
energia em 2007 apresentaria um crescimento de 6,8%.
foram os destaques nos
crescimentos individuais de receita, com 11,7%, 9,5% e 7,5%, respectivamente.
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