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Consumo de energia fecha 2018 com aumento de 1,1%
O consumo de energia elétrica no país
aumentou 1,1% no ano passado, totalizando
467.161 gigawatts/hora (GWh). Os dados
fazem parte da Resenha Mensal – Consumo
de Energia Elétrica, de dezembro, divulgada
no dia 31, pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE).
Segundo a resenha, em dezembro, a
demanda nacional de energia elétrica ao
Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de
39.771 Gwh, com crescimento de 0,5% em
relação ao mesmo mês de 2017. De acordo
com a resenha, em dezembro, o consumo de
energia elétrica aumentou em três das cinco
regiões do país, com destaque para o CentroOeste, que teve crescimento de 4,8% em
relação a novembro. Na Região Sul, a alta foi
de 2,2% e, no Sudeste, de 1,3%. Em contrapartida, fecharam dezembro com queda na
demanda à rede as regiões Norte, com menos
10,8%, e Nordeste, com menos 0,5% na
comparação com novembro.
Já para o crescimento acumulado de 1,1% ao
longo de 2018, houve expansão em quatro
das cinco regiões na comparação com 2017.
O Centro-Oeste foi a região que registrou a
maior alta no consumo (2,3%), seguido pelo
Sul (1,7%), Sudeste (1,6%) e Nordeste
(1,5%). A Região Norte fechou o ano com
queda acumulada de energia demandada à
rede da ordem de 5,8%.
De acordo a EPE, empresa responsável pelo
planejamento energético do país, o consumo
cativo de energia elétrica nacional caiu 1,2%
em dezembro e de 1,3% ao longo do ano
passado. “A migração de consumidores
desse mercado favoreceu o aumento do
consumo livre, que foi de +4,0% no mês e
+6,3% no ano", diz a empresa.
Consumo por Classe
Os dados da EPE indicam que entre
2017 e 2018 a demanda por energia ao
Sistema Interligado Nacional (SIN) cresceu
em todas as classes, com destaque para dois
dos três setores, que registraram expansão
acima do acumulado nacional de 1,1%. A
indústria fechou o ano com o maior aumento
de consumo: 1,3%; seguida do consumo residencial, com 1,2%, e do consumo comercial,
com mais 0,6%, em relação a 2017. A classe
outros fechou o ano com crescimento de 1%.
De novembro para dezembro do ano
passado, o consumo comercial cresceu 1%, e
o residencial, 0,7%. Nesse período, o
consumo da classe industrial fechou
negativo em 0,9%. A classe outros expandiu
2,6%.
Avaliações
Ao avaliar o comportamento do mercado de energia elétrica do país no ano
passado, a EPE ressaltou o fato de que a
tônica ao longo do ano do ponto de vista
econômico foi “o quadro de lenta recuperação no mercado de trabalho, ao qual se
atribui a principal influência para o
crescimento de 1,2% do consumo residencial
em 2018”.
A empresa lembra que, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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IBGE), a massa de rendimento real associado ao
trabalho permaneceu sem variação significativa
na maior parte do período, “refletindo a renda
menor, em geral, obtida na informalidade (emprego sem carteira e trabalho por conta própria,
sem CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica), segmento que liderou no ano o
aumento da ocupação no país”.
Em paralelo a esse movimento, a EPE ressalta

ainda que, no mercado de trabalho, as famílias
foram ajustando o orçamento doméstico, pondo
as contas em dia e reduzindo o endividamento.
“Esse alívio, contudo, não as fez deixar de lado a
cautela, como mostram as pesquisas de confiança do consumidor, que avançou muito mais
em função das expectativas do que da avaliação
positiva da situação atual.” Fonte agencia brasil e
foto Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

O horário de verão
colabora para evitar a
sobrecarga do sistema
elétrico. Isso reduz o
acionamento das térmicas
que produzem energia a
custos maiores, gerando
assim economia para toda
a sociedade. Apesar do
horário de verão vir
apresentando resultados
relativamente constantes,
com uma redução de
carga no horário de ponta
em torno de 4,5%, a
tendência é que a
economia referente a este
programa diminua.
Página 03
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O uso de lâmpadas mais eficientes tem proporcionado a redução da participação da iluminação na
demanda de energia, inclusive no horário de pico.

Conselheiros realizaram a primeira reunião de 2019
divulgação

Presidente Fioravante Marino, conduziu a primeira reunião do ano.

No dia 11 de fevereiro, às 15
horas, aconteceu a primeira
reunião do Conselho de
Consumidores da Empresa Luz e
Força Santa Maria (Cocsama),
na Rua Aurélio Gatti 22, sala da
ELFSM, em Colatina.
Na reunião foram debatidos
vários assuntos relacionados ao
setor elétrico, e também a
participação dos Conselheiros
Edvaldo Vieira (classe industrial)
e Acácio Franco (classe rural) na
audiência pública em Brasília,
do Impacto Regulatório da Tarifa
Binômia, esse tema já foi
debatido em diversas reuniões
técnicas com os agentes,
distribuidoras, usuários do
sistema e especialistas em
estrutura tarifária, promovida
pela Aneel.
Página 03
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Conselheiros participaram da reunião Sobre Tarifa Binômia
Conselheiros do Cocsama
participaram de workshop que discutiu
vantagens e desvantagens da tarifa
binômia.
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Com o objetivo de participarem de um
seminário sobre uma nova sistemática de
cobrança de tarifação de consumo de energia
elétrica para os consumidores do grupo B,
estiveram em Brasília, na sede da ANEEL,
no dia 8 fevereiro os representantes de
Consumidores da ELFSM, Edvaldo Vieira
(classe industrial) e Acácio Franco (classe
rural).
De acordo com os conselheiros a proposta
da ANEEL é que a tarifa sobre o consumo de
energia elétrica que atualmente é contada
exclusivamente sobre o consumo, seja
dividida em duas partes, uma fixa e outra
variável. A parte fixa será para remunerar as
concessionárias pela sua infraestrutura e

custos administrativos, que será dividida
entre os consumidores, de forma fixa, como é
hoje a demanda contratada. A outra parte, variável, será de acordo com o consumo
auferido, também chamado tarifa volumétrica.
Além da divisão da tarifa em dois
componentes, será acrescentado um fator
sobre a tarifa fixa, chamado fator qualitativo,
que vai diferenciar os custos por faixa de
consumo.
Houveram intensos debates com o objetivo
de aprimorar esta proposta da ANEEL, a qual
só deverá ser implementada após o
aprofundamento das discussões com todas as
partes envolvidas. Fonte Edvaldo Vieira
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chegou ao fim à meia-noite do dia
16 de fevereiro. Os capixabas,
assim como quem mora nos 10
estados onde os relógios tiveram de
ser adiantados há pouco mais de
três meses, precisaram agora fazer
o inverso. Por isso, os ponteiros
voltaram em uma hora à meia-noite
do sábado. No entanto, a manutenção da medida não está
garantida. A Presidência da República aguarda o resultado das
análises técnicas dos resultados do
ciclo 2018/2019 para decisão sobre
o futuro dela, que entrou em vigor
em 1985.

o tempo, o pico de consumo mudou de horário e é no meio da tarde
em que os brasileiros “gastam”
mais luz — o ar-condicionado é
apontado como um dos fatores
para esse aumento de consumo, segundo o MME.
Dados do Operador Nacional
do Sistema (ONS) mostram que,
embora haja um alívio aos cofres
da União pela adoção do horário de
verão, essa economia vem diminuindo. Em 2013, por exemplo,
foram poupados R$ 405 milhões o equivalente a 2.565 mega-watts.
A partir daí, a economia só diminuiu: em 2017, esse número caiu
para cerca de R$140 milhões.

Mudança de hábitos
O padrão de consumo de energia
elétrica dos brasileiros vem mudando ao longo dos anos. Antes, a
adoção do horário de verão evitava
uma sobrecarga no sistema no fim
da tarde - as pessoas passavam
mais tempo fora de casa e os setores
produtivos (comércio e indústria)
encerravam o expediente ou diminuíam o volume de produção. Com

Lâmpadas
A pesquisadora da FGV Energia, Mariana Weiss, esclarece que,
com a medida, há uma redução
média de 4,5% do consumo nos
horários de pico, mas os resultados
já foram melhores. “A tendência é
que a economia referente a este
programa tenda a diminuir, principalmente devido ao maior uso de

Consumidores da ELFSM S/A
Criado pela Lei nº 8.631/93 e sendo atualmente
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lâmpadas mais eficientes, como as
lâmpadas fluorescente e LED”,
afirma a especialista.
A pesquisadora Mariana Weiss
explica que uma lâmpada de 60W
incandescente, ao ser utilizada 1
hora por dia, consome em média 4
vezes mais que uma lâmpada
fluorescente equivalente de 15W - e
até 10 vezes mais que uma lâmpada
LED equivalente de 7W. Lebrando
que a redução dos cu-stos da
tecnologia LED tendem a torná-la
mais comum e acessível, colabo-

rando para a eficiência no consumo.
Bandeiras Tarifárias
Além do horário de verão, outras
políticas visam incentivar a redução do consumo de energia elétrica pelos brasileiros, como é o
caso das bandeiras tarifárias. A diferenciação especificada na conta
de luz torna a energia mais ou menos cara de acordo com as
condições e custos da sua geração.
Hoje, o país tem 4 bandeiras:

Conselheiros voltaram a se reunir para avaliar ações de 2019
O Conselho de Consumidores da Empresa Luz e
Força Santa Maria (Cocsama) sob a presidência de
Fioravante José M. Marino,
no dia 11 de fevereiro, deu
início a abertura dos trabalhos de 2019, que vão até
dezembro deste ano.
Com a presença de vários
conselheiros na reunião, foi
colocado em pauta, os compromissos da entidade em
diversos eventos promovidos pela Aneel, e também
curso de capacitação dos
conselheiros no conhecimento, entendimento e discussão dos processos tarifários (reajuste anual e
revisão periódica) e tendências do setor elétrico .
O COCSAMA tem
caráter consultivo, voltado à

orientação, análise e avaliação de questões ligadas ao
fornecimento de energia
elétrica, às tarifas e à adequação dos serviços prestados ao consumidor pela
Empresa Luz e Força Santa

Maria.
Hoje a Santa Maria distribui energia elétrica para mais
de 110.000 consumidores em
11 municípios do Estado, que
juntos, somam uma área de
4.994 km² e uma população

aproximada de 289.025
habitantes.
A próxima reunião dos
Conselheiros do Cocsama,
está agendada para dia 13 de
maio, às 15 horas, na sede da
ELFSM.

