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Mais 120 GWh de geração própria a partir de novembro
tubulações das unidades hidráulicas.
Essa é a última das cinco PCHs que fazem parte
do projeto de geração própria do Sistema
Cataguazes-Leopoldina e que tiveram suas
construções iniciadas ao mesmo tempo, em
meados de 2002, a ser concluída.

As obras da PCH Ivan Botelho III (nova
denominação da PCH Triunfo), com
capacidade de produção anual de 120
GWh (24,4 MW), estão dentro do
cronograma de execução. A previsão é de
que a primeira máquina dessa PCH entre
em operação em novembro e a segunda
em dezembro deste ano.

Atualmente, o parque gerador de energia
elétrica do Sistema Cataguazes-Leopoldina é
composto de 19 PCHs (capacidade instalada
total de 105 MW e produção anual de 525
GWh) e de 50% de uma termelétrica (Usina
Termelétrica de Juiz de Fora, de 87 MW, com
capacidade de produção de 650 GWh por
ano).

O tratamento da fundação da barragem
foi concluído e a execução da barragem
de terra continua em ritmo acelerado,
assim como 65% do conduto forçado
estão concluídos. A concretagem da casa
de força encontra-se em fase final e já
foram iniciadas as montagens das

Novo software aperfeiçoa programa de gestão empresarial do Sistema C
Cataguazes
ataguazesataguazes-Leopoldina
Já em operação um novo software desenvolvido pelo
Sistema Cataguazes-Leopoldina capaz de otimizar a
coleta de informações e o acompanhamento dos dados
operacionais e financeiros da CFLCL e de suas
controladas CENF, Energipe, CELB e Saelpa. O software
que integra o programa de gestão estratégica, iniciado

em 2001, pelo Sistema Cataguazes-Leopoldina objetiva
basicamente reduzir as despesas controláveis,
inadimplência dos consumidores e o índice consolidado de
perdas técnicas e comerciais, que em 2004 deverá se
situar abaixo de 14% (14,85% em 2003), gerando uma
economia da ordem de R$20 milhões no exercício.

Receita consolidada da CataguazesCataguazes-Leopoldina foi de R$777 milhões no 1º semestre
A receita operacional bruta
Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
consolidada do Sistema
Indicadores Operacionais – 1º semestre de 2004
Cataguazes-Leopoldina no 1º
CFLCL
CENF Energipe CELB
Saelpa
Saelpa Consolidado
semestre de 2004 foi 31%
Receita Bruta - R$ milhões
152,5
41,5
231,2
53,6 278,8
776,6
maior em relação à do mesmo
Crescimento % (*)
+ 28
+ 39
+ 26
+ 25
+ 36
+ 31
período de 2003, atingindo a
Vendas de energia – GWh
529
159
960
273
1.185
3.270
marca de R$777 milhões. As
Mercado Próprio
• Residencial
149
62
241
61
378
890
vendas físicas consolidadas
• Industrial
144
28
276
143
335
926
totalizaram 3.270 GWh, o que
•
Comercial
66
28
141
35
171
442
representa um avanço de 5,0%
• Outras classes
108
21
184
28
259
600
em relação à do mesmo período
Suprimento + Outras
62
20
118
6
42
412
do ano passado. Entretanto,
Variação das vendas - % (*)
+ 7,6
- 0,2
- 7,0
- 1,5
+ 2,8
+ 5,0
5,0
considerando somente o
Mercado Próprio
- 4,7
- 9,7
+ 3,0
+ 2,3
- 2,7
mercado próprio, as vendas
• Residencial
- 2,4
- 0,8
+ 4,4
+ 3,0
+ 3,6
+ 2,4
mostraram uma redução de
• Industrial
- 10,7
- 3,5
- 27,8
+ 3,1
+ 1,7
- 11,0
2,7% (4,7% na área da
• Comercial
- 1,9
+ 4,0
+ 4,4
+ 2,8
+ 0,2
+ 1,6
• Outras classes
- 0,6
+ 2,1
- 0, 3
+ 3,0
+ 2,8
+ 1,2
controladora CFLCL) no mesmo
(*) Em relação ao 1º semestre de 2003.
período. Esse menor volume
vendido de energia elétrica deve-se fundamentalmente à perda de três consumidores livres na área de concessão do Sistema
Cataguazes-Leopoldina, dos quais um da CFLCL e dois da controlada Energipe, o que refletiu numa diminuição de 11% nas
vendas físicas consolidadas para a classe industrial. Entretanto, as distribuidoras faturaram desses consumidores os encargos
de uso do sistema de distribuição, o que amenizou substancialmente os impactos financeiros dessa redução.
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