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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Apesar da queda de 1% da carga em jul/21 comparada a jun/21, a carga
do SIN teve um aumento de 10%, quando comparada a jul/20.

Em julho a carga do SIN realizou 1,6% abaixo do previsto de acordo com
o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
Para agosto, as projeções são para que a carga se realize em 67. 590
MWmédios, sendo 65. 995 MWmédios na primeira semana e 69. 735
MWmédios na última semana.. Em relação ao consumo verificado em
agosto de 2020, a expectativa é de um aumento de 4,7% da carga. Esse
aumento se explica pela queda do consumo em 2020 causada pela
pandemia.

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

ENA

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as
vazões dos reservatórios hidrelétricos, em JULHO
performou ABAIXO do esperado, fechando o mês
em 58% da média histórica (MLT), frente aos 68%
esperados na última previsão; A previsão para
agosto é de 68%.

PLD FECHAMENTO JULHO 2021

Fonte: Info PLD - CCEE e ONS Reservatórios

Em julho, o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma queda em relação a jun/21, fechando em 35, 4% da capacidade máxima do
sistema. Essa queda já é uma tendência para os próximos meses, tendo em vista o fim do
período úmido.
Espera-se o acionamento de térmicas para manutenção dos níveis dos reservatórios este ano, o
que acaba por encarecer a conta.
Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
O CMO (Custo Marginal da Operação) é o balizador
do PLD. Existem algumas poucas diferenças na
metodologia de cálculo, mas a principal diferença é
a exitência de um piso e um teto regulatório para o
PLD, que no ano de 2021 está em R $ 583, 83 por
MWh.
Na segunda semana de agosto, o CMO em todos os
submercados estava em R $ 2. 901 por MWh. É a
maior média semanal já observada.
O teto regulatório trava o PLD em R $ 583, 83 por
MWh.

Fonte: Info PLD - CCEE

PROJEÇÃO DE PLD PARA PRÓXIMOS MESES POR SUBMERCADO
Projeção do PLD – SE/CO

Projeção do PLD – NE

Projeção do PLD – S

Projeção do PLD – N
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Bandeira tarifária para agosto de 2021 será vermelha patamar
2

Nordeste encerra julho com dez recordes de fontes
renováveis

A bandeira tarifária de agosto de 2021 é vermelha, patamar 2, com custo de
R $9, 492 para cada 100kWh consumidos. Em julho, as afluências nas
principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN)
continuam entre as mais críticas do histórico. Agosto inicia-se com igual
perspectiva hidrológica, com os principais reservatórios do SIN em níveis
consideravelmente baixos para essa época do ano. Essa conjuntura sinaliza
horizonte com reduzida capacidade de produção hidrelétrica e necessidade
de acionamento máximo dos recursos termelétricos, pressionando os custos
relacionados ao risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado de
curto de prazo (PLD). O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a
cor da bandeira a ser acionada.

O início do segundo semestre trouxe bons ventos e raios solares potentes
ao nordeste brasileiro, que registrou dez recordes de produção energética
oriundos das fontes, sendo quatro de geração eólica média e outros quatro
de instantânea, além de duas marcas para a energia fotovoltaica.

Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da
energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia
elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde,
amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará
mais ou menos em função das condições de geração.

Entre os índices aferidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
em julho o destaque fica para o registrado no dia 22, quando pela primeira
vez a força dos ventos foi capaz de abastecer a 102% da região durante 24
horas, a uma marca de 11.399 MW médios.
As classificações inéditas foram sendo ultrapassadas ao longo de todo o
mês, começando com o pico de 11.354 MW e a geração média de 9.707 MW
no segundo dia. Na semana seguinte, dia 8, o pico atingiu 11. 548 MW,
correspondente a 99, 2% da demanda de todo Nordeste no minuto do
recorde.

Fonte Canal Energia
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

ONS avalia que Brasil não precisará de racionamento
Entregas adiantadas de usinas correspondem a 43, 9% da
expansão da geração em julho
A expansão da geração de energia elétrica em 2021 alcançou em julho a
marca de 2.282,93 megawatts (MW), com 467,06 MW liberados pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para operação comercial apenas no
mês passado. Contribuiu para esse quantitativo o adiantamento no início da
operação de usinas eólicas nos estados da Bahia, do Rio Grande do Norte e
da Paraíba com potência instalada total de 205, 2 MW (dos Leilões de
Energia de 2017 e 2018), o equivalente a 43, 9% dos acréscimos à matriz
brasileira no mês.
Rio Grande do Norte, com acréscimo de 606,12 MW em capacidade instalada
em 2021, e Bahia, com 550, 20 MW acrescidos no mesmo período,
representam mais da metade da expansão de geração verificada no país
este ano, até julho. Ao longo de 2021, novas unidades de geração foram
liberadas para operação comercial em 15 estados das cinco regiões
brasileiras.

O cenário atual não indica a necessidade de racionamento no país, apesar
da preocupação decorrente da escassez hídrica no país. Essa é a avaliação
do diretor geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos
Ciocchi. Segundo ele, o atendimento está assegurado no país, mesmo com a
elevação da projeção de consumo apontada na revisão quadrimestral da
carga, revelada na noite terça-feira, 27, que indica aumento de 4, 6% ante
2020, 1,4 ponto porcentual acima da última versão do documento, datada de
março.
Ciocchi foi o convidado do CanalEnergia Entrevista, realizado na tarde desta
quarta-feira, 28 de julho. Segundo ele, a entidade está preocupada com a
situação, mas atuando com serenidade e transparência sobre a situação do
Sistema Interligado Nacional. Ele diz que o resultado dessa atuação intensa
da entidade deverá resultar em reservatórios no maior submercado do país,
o Sudeste/Centro-Oeste com cerca de 10% de sua capacidade ao final de
novembro, época que marca o final período seco no país.

Fonte: Canal Energia
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Leilão de Transmissão com investimento de R $ 2, 7 bi tem
edital aprovado pela ANEEL
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
aprovou nesta sexta-feira (6/8) a minuta do edital do Leilão de Transmissão
nº 2/2021, para a construção e a manutenção de 902 quilômetros em linhas
de transmissão e de 750 megavolt-ampères (MVA) em capacidade de
transformação de subestações. O leilão está marcado para 17 de dezembro
na sede da B3, em São Paulo.
Os cinco lotes no edital possuem expectativa de investimento de R $ 2, 7
bilhões, com a previsão de criação de 6. 179 empregos diretos. Os
empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 60 meses,
contemplarão os estados do Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Um dos destaques do certame é o Lote 5, no Amapá, referente à construção
da linha de transmissão Macapá - Macapá III, com 10 km, e à subestação
Macapá III, com transformação de 2 x 150 MVA. A inclusão do lote visa a
solucionar o atendimento elétrico à região de Macapá, a fim de evitar
ocorrências como as registradas em 2020 na região..

Aneel pede informações sobre comercializadoras com “sinais”
de inadimplência
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vai enviar até o próximo
dia 12 à Agência Nacional de Energia Elétrica informações sobre todos os
contratos registrados entre janeiro de 2020 e julho desse ano por sete
comercializadoras que “teriam apresentado sinais” de dificuldades no
cumprimento de obrigações contratuais. Os dados foram solicitados pelo
diretor Efrain Cruz, em oficio enviado , na última terça-feira, 3 de agosto, ao
presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri.
Cruz, que é relator de processo na Aneel sobre o aprimoramento das
garantias financeiras associadas à liquidação do Mercado de Curto Prazo,
pediu que todos os dados disponíveis sobre os contratos sejam
encaminhados pela Câmara até quinta-feira da semana que vem.
As empresas citadas pelo diretor são Argon Comercializadora de Energias
Ltda, Brasil Comercializadora de Energias S.A., Compass Comercialização S.A.,
Delta Comercializadora de Energia Ltda, Electra Comercializadora de Energia
Ltda. ,WX Energy Comercializadora de Energia Ltda. e Zeta Comercializadora
de Energia S.A.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

CPAMP atualiza Volume Mínimo Operativo dos reservatórios
A Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas
Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP) aprovou a atualização do Volume
Mínimo Operativo (VminOp) dos reservatórios. Para o Sudeste, Paraná e
Paranapanema, o VminOp será de 20%, o Sul e Iguaçu será de 30%, o
Nordeste será de 23,5% e o Norte será de 20,8% e 18% no mês de dezembro
de acordo com a curva de operação da usina de Tucuruí.
Esses parâmetros começam a valer a partir de janeiro de 2022. Segundo o
Ministério de Minas e Energia, o que motivou os aperfeiçoamentos propostos
foi a necessidade de se melhorar a representação da realidade operativa do
Sistema Interligado Nacional (SIN) nos modelos, e proporcionar o adequado
sinal econômico do PLD e justa alocação dos custos para os diversos
segmentos.
Nos últimos anos, o SIN apresentou sucessivos níveis baixos de
armazenamento, sem apresentar melhora nos períodos em que seria natural
o replecionamento (nos períodos úmidos), tendo sido verificado, ainda, a pior
média de vazões, de setembro de 2020 a junho de 2021, do histórico de 91
anos de dados coletados no SIN.

Fonte: Canal Energia

La Niña poderá ser configurado em outubro, aponta ONS
AA previsão da meteorologia para o próximo trimestre mostra que as
condições para o retorno do fenômeno climático La Niña está se formando.
Houve um resfriamento das águas do Pacífico Equatorial a partir do mês de
julho. Esse comportamento indica essa possível formação do efeito que no
último ano que redundou no menor volume de vazões dos últimos 91 anos
no país para fins hidrelétricos.
Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 29 de julho, durante o
primeiro dia da reunião mensal para o Programa Mensal de Operação para o
mês de agosto. A estimativa é de que o La Niña esteja configurado a partir
dos meses de outubro ou novembro em diante.
Até lá deverá se manter na neutralidade. Um dos fatores que corroboram
essa análise é o resfriamento das águas para um nível abaixo da média nas
chamadas águas sub-superficiais, que é uma das condições de suporte para
a confirmação..

Fonte: Canal Energia

Fonte: Canal Energia

Reajustes Tarifários
Algumas distribuidoras passaram pelo processo de reajuste tarifário em
junho. A tabela abaixo resume os resultados.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica
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