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COMUNICADO AO MERCADO
Consumo de energia elétrica na área de concessão da Celesc Distribuição cresce 7,9% no 1º trimestre de 2017
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (B3: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de capital aberto,
com ações negociadas na B3, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, vem a público informar sobre o desempenho
operacional do mercado de distribuição de energia elétrica no primeiro trimestre de 2017 (1T17), em comparação com o mesmo
período do ano anterior.
De acordo com o Boletim de Mercado, expedido pela Diretoria Comercial da Celesc Distribuição S.A. – Celesc D, o consumo
total de energia elétrica em nossa área de concessão somou 6.468 GWh no 1T17, um crescimento de 7,9% no total de energia
distribuída (mercado cativo + livre). O número de unidades consumidoras atendidas pela empresa atingiu o total de 2.854.504
em março de 2017, representando aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O quadro abaixo
apresenta maior detalhamento:

O mercado cativo apresentou redução de 2,0% no período de janeiro a março de 2017 com consumo total da ordem de 4.416
GWh. A classe residencial, que respondeu por 37,9% do mercado cativo atendido pela Celesc D no trimestre, com consumo de
1.677 GWh, apresentou crescimento de 10,8%.
A classe de consumidores industriais cativos, que no 1T17 correspondeu a aproximadamente 14,56% do total consumido,
somando 643 GWh, apresentou queda de 29,3% em relação ao mesmo período de 2016. Na classe comercial, que representa
21,72% do mercado, houve queda de 4,2%, com consumo de 959 GWh.
Os consumidores livres localizados na área de concessão da Celesc D apresentaram consumo de 2.048 GWh no trimestre,
com crescimento de 37,6% em relação ao primeiro trimestre de 2016.
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