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Consumo total de energia sobe 5,4% em dezembro, em 2020 o crescimento foi de 0,9% 

 

Consumo em dezembro de 2020: o volume 
consumido de energia no mercado consolidado cativo 
e livre (3.280,8 GWh) registrou crescimento de 5,4% 
em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse 
resultado foi influenciado pelo grupo residencial, 
onde clima e as restrições impostas foram os 
principais vetores; industrial, que tem se recuperado 
com intensidade acima do esperado; e o rural, 
impulsionado pela demanda por produtos 
agropecuários nos mercados interno e externo. 
 
No mês, a classe residencial cresceu 12,5% (147,0 
GWh), registrando a maior alta para dezembro dos 
últimos 15 anos (+12,7%, em dez/2005), as concessões 
que registraram maiores aumentos foram EMT 14,0% 
(39,3 GWh), ERO 18,8% (20,8 GWh), ESS 12,6% (16,9 
GWh), EMS 9,0% (16,2 GWh), ETO 16,1% (14,3 GWh) e 
EPB 9,0% (14,3 GWh), motivadas pelo clima e efeito 
calendário. A classe industrial cresceu pelo sétimo 
mês consecutivo e registrou aumento de 7,0% (41,1 
GWh), a maior taxa no ano. Entre as distribuidoras, 9 
das 11 avançaram, com destaque para os aumentos 
nas concessões: EMS +13,7% (14,0 GWh), que registrou 
a maior taxa para o mês dos últimos 18 anos (23,1%, 
em dez/2002), impulsionada pelos setores 
metalúrgico, de minerais não-metálicos e alimentos; 
EMT +7,2% (11,5 GWh), puxada pelo desempenho na 
indústria alimentícia e de minerais não metálicos; e 
EMG +16,6% (5,0 GWh), que apresentou a maior taxa 
para dezembro desde 2010, motivada pelo setor de 
móveis e têxtil. A classe rural registrou a maior alta 
para o mês desde 2011, direcionada pelo clima seco e 
o bom desempenho de algumas culturas, com 
destaque para a concessão da EMT +21,0% (21,6 GWh) 
que foi a principal contribuição para o crescimento da 
classe, influenciada, principalmente, pelo baixo 
volume pluviométrico combinado ao período de safra 
da soja; ERO +19,0% (5,2 GWh), também impactada 
pela cultura de soja associada às questões climáticas; 

ETO +17,7% (3,2 GWh) beneficiada pela produção de 
açúcar, arroz e ovos; e ESS +12,3% (3,2 GWh), 
impulsionada pela produção de produtos cítricos. 
 
Consumo no quarto trimestre de 2020: o consumo 
total de energia elétrica no mercado cativo e livre nas 
áreas de concessão das distribuidoras do Grupo 
Energisa, no quarto trimestre de 2020, atingiu 9.877,5 
GWh, o que representa aumento de 5,2% (485,8 GWh) 
em relação ao mesmo período do ano anterior. No 
trimestre, os melhores desempenhos entre as classes 
foram: na residencial (+12,3% ou 428,7 GWh), que 
apresentou a maior taxa para o trimestre desde 2005, 
avançando em todas as discos, devido principalmente 
às altas temperaturas registradas; na rural (+14,4% ou 
133,9 GWh), que registrou o maior avanço para o 4ºtri 
desde 2007, com destaque para contribuição das 
culturas de soja, milho, café, açúcar, ovos e cítricos; 
e na classe industrial (+5,0% ou 92,0 GWh), que 
cresceu impulsionada pela demanda de insumos na 
construção civil e pelo setor alimentício.  
 
Consumo em 2020: apesar dos efeitos da pandemia, 
o consumo total de energia nas áreas de concessão do 
Grupo Energisa encerrou 2020 com alta de 0,9% (335,8 
GWh). O clima quente e seco no último trimestre, o 
bom desempenho da indústria e setor de construção, 
aliado à demanda aquecida por alimentos e ao 
processo de recomposição de estoques em diversos 
segmentos, foram determinantes para este 
desempenho.  
 
Destaque no ano para o consumo total nas áreas das 
seguintes distribuidoras: EMT (+3,7% ou 340,9 GWh), 
ERO (+3,8% ou 122,4 GWh), EMS (+1,4% ou 81,2 GWh), 
ETO (+1,5 ou 35,1 GWh), EAC (+2,0 ou 21,8 GWh) e 
EBO (+0,9% ou 6,2 GWh). 
 

 

Energisa Consolidada – Mercado de energia em dezembro, no quarto trimestre e no exercício de 2020 
 

Descrição 
Valores em GWh 

Mês Trimestre Acumulado 

dez/20 Var. % 4T20 Var. % 12M20 Var. % 

      
    

                            Residencial 1.321,0 + 12,5 3.928,1 + 12,3 14.203,9 + 7,1 

Industrial 624,1 + 7,0 1.925,8 + 5,0 7.298,9 - 0,2 

Cativo 179,8 - 7,2 568,0 - 3,9 2.208,3 - 8,4 

Livre 444,3 + 14,1 1.357,8 + 9,3 5.090,5 + 3,9 

Comercial 610,4 - 2,2 1.802,5 - 3,3 6.620,4 - 8,1 

Cativo 519,8 - 5,1 1.542,0 - 5,7 5.750,8 - 9,9 

Livre 90,6 + 18,3 260,5 + 13,8 869,6 + 6,0 

Rural 331,7 + 12,9 1.062,3 + 14,4 3.834,2 + 9,4 

Cativo 320,6 + 12,5 1.026,2 + 14,2 3.727,0 + 8,9 

Livre 11,1 + 26,4 36,0 + 22,2 107,2 + 31,7 

Outros 393,5 - 9,9 1.158,8 - 8,5 4.497,1 - 7,0 

Cativo 380,3 - 11,0 1.120,8 - 10,0 4.362,1 - 8,4 

Livre 13,3 + 42,0 38,0 + 83,0 135,0 + 89,5 

1      Vendas de energia no mercado cativo 2.721,5 + 3,6 8.185,2 + 4,0 30.252,1 + 0,0 

2     Energia associada aos consumidores livres (TUSD) 559,2 + 15,5 1.692,4 + 11,2 6.202,4 + 5,6 

3     Mercado cativo + TUSD (1+2) 3.280,8 + 5,4 9.877,5 + 5,2 36.454,5 + 0,9 

4    Fornecimento não faturado 5,9 + 162,4 36,4 - 62,2 28,0 - 73,8 

5     Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4) 3.286,6 + 5,5 9.913,9 + 4,5 36.482,5 + 0,7 

               

Empresas 

dezembro de 2020 janeiro a dezembro de 2020 

Vendas de energia (GWh) Vendas de energia (GWh) 

Mercado 
Cativo + 

TUSD 

Var. (1) 

(%) 

Mercado 
Var. (1) 

(%) 

Mercado 
Cativo + 

TUSD 

Var. (1) 

(%) 

Mercado 
Var. (1) 

(%) Cativo + TUSD + 
Não Faturado 

Cativo + TUSD + 
Não Faturado 

                
 

                                  
 

Região Norte 619,9 + 7,5 603,2 + 3,9 6.916,6 + 2,7 6.919,7 + 2,3 

Energisa Tocantins (ETO) 215,5 + 8,1 209,4 + 3,9 2.453,2 + 1,5 2.456,7 + 1,3 

Energisa Acre (EAC) 100,0 + 7,6 99,7 + 5,6 1.102,6 + 2,0 1.105,9 + 1,7 

Energisa Rondônia (ERO) 304,4 + 7,1 294,1 + 3,3 3.360,9 + 3,8 3.357,0 + 3,1 

Região Nordeste 714,1 + 0,6 724,0 - 1,3 7.890,7 - 2,4 7.889,1 - 2,6 

Energisa Paraíba (EPB) 399,0 + 1,1 404,3 - 1,6 4.390,1 - 0,5 4.387,4 - 0,8 

Energisa Sergipe (ESE) 254,6 - 1,1 258,2 - 1,3 2.830,5 - 6,0 2.833,1 - 6,0 

Energisa Borborema (EBO) 60,5 + 4,1 61,4 + 1,6 670,1 + 0,9 668,6 + 0,5 

Região Centro-Oeste 1.373,2 + 6,5 1.380,8 + 8,2 15.420,0 + 2,8 15.442,2 + 2,6 

Energisa Mato Grosso (EMT) 853,5 + 7,4 837,9 + 7,8 9.651,9 + 3,7 9.667,6 + 3,4 

Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) 519,7 + 5,1 542,9 + 8,8 5.768,1 + 1,4 5.774,7 + 1,3 

Região Sul/Sudeste 573,6 + 7,0 578,6 + 10,4 6.227,2 - 1,1 6.231,5 - 1,1 

Energisa Minas Gerais (EMG) 136,6 + 10,5 138,9 + 12,4 1.518,9 - 0,4 1.520,4 - 0,4 

Energisa Nova Friburgo (ENF) 28,2 + 3,8 28,9 + 8,4 320,7 - 2,3 320,4 - 2,5 

Energisa Sul-Sudeste (ESS) 408,8 + 6,2 410,8 + 9,9 4.387,6 - 1,3 4.390,8 - 1,3 

Total (Distribuidoras) 3.280,8 + 5,4 3.286,6 + 5,5 36.454,5 + 0,9 36.482,5 + 0,7 

                   

 

 

(1) Em relação a igual período de 2019. 

Nota: o consumo de energia por classe em cada distribuidora está disponível no site ri.energisa.com.br.  

Clique aqui para acessar as tabelas por empresa em excel 

https://ri.energisa.com.br/services/_pub/siteri-1/redirect.asp?grupo=8977&idioma=enu&arquivo=Boletim%20Energisa_08Agosto2018_ENG.xlsm&tipo=arquivo&protocolo_atual=
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/60f49a2d-bd8c-4fd9-95ab-bdf833097a83/818faf40-bc50-a9f0-b345-540b086c3ddc?origin=2

