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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Em agosto, a carga teve um aumento de 3% quando comparada a jul/21.

Em agosto a carga do SIN realizou 1, 1% abaixo do previsto de acordo
com o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS).
Para setembro,as projeções são para que a carga se realize em 69.921
MWmédios, sendo 69. 449 MWmédios na primeira semana e 71. 086
MWmédios na última semana. Há também uma expectativa de queda no
consumo na segunda semana de setembro devido ao feriado, reduzindo
a carga para 67. 269 MWmédios. Em relação ao consumo verificado em
agosto de 2020, a expectativa é de um aumento de 4,7% da carga.

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

ENA

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as
vazões dos reservatórios hidrelétricos, em AGOSTO
performou ABAIXO do esperado, fechando o mês
em 53% da média histórica (MLT), frente aos 68%
esperados na última previsão. A previsão para
setembro é de 59%.

PLD FECHAMENTO AGOSTO 2021

Fonte: Info PLD - CCEE e ONS Reservatórios

Em agosto o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma queda em relação a jul/21, fechando em 28, 9% da capacidade máxima do
sistema. Essa queda já é uma tendência para os próximos meses, tendo em vista o período de
estiagem.
Espera-se o acionamento de térmicas para manutenção dos níveis dos reservatórios este ano, o
que acaba por encarecer a conta.
A expectativa é que os volumes voltem a subir em novembro, com a volta do período úmido.

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 $ 49, 77 por
MWh e R$ 583,83 por MWh, respectivamente.
Na primeira semana de setembro, o CMO em todos
os submercados estava em torno dos R$ 1.200 por
MWh. Houve uma queda em comparação a agosto,
mas ainda são valores bem altos.

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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Governo cria bandeira ‘escassez hídrica’ de R$ 14,20 por 100
kWh
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira,
dia 31 de agosto, um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de
luz de todo o país. A “bandeira tarifária escassez hídrica”, que irá entrar em
vigor nesta quarta-feira dia 1º de setembro e adicionar R $ 14, 20 às faturas
para cada 100 kWh consumidos.
O motivo, segundo o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, é a piora da
crise hídrica, que tem exigido medidas adicionais do setor elétrico para não
faltar energia em outubro e novembro. Pepitone diz que a Bandeira Tarifária
“Escassez Hídrica” provocará aumento de 6, 78% na tarifa média dos
consumidores regulados. Além disso, o aumento vem pelo fato de que a
arrecadação já realizada via Bandeiras Tarifárias, no atual patamar vermelho
2, é insuficiente para fazer frente aos custos reais observados e previstos,
considerando a garantia do suprimento eletroenergético. O déficit de
arrecadação já existente é superior a R$ 5 bilhões.
O aumento é de 49,6% (ou R$ 4,71) em relação à atual bandeira vermelha
patamar 2 (de R$ 9,49 por 100 kWh). A bandeira ficará em vigor até 30 de
abril de 2022. Os cidadãos de baixa renda que aderem à tarifa social não
serão afetados pelas novas regras da Bandeira Tarifária, sendo mantido o
valor atual.

Fonte: Canal Energia

Redução da demanda no ACR entra em vigor
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG)
publicou em edição extra do Diário Oficial da União a Resolução no. 2 que
Institui o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de
Energia Elétrica para unidades consumidoras do Sistema Interligado
Nacional. O programa é destinado tanto à alta quanto a baixa tensão no
mercado regulado, mas não alcança quem possui geração distribuída.
O programa será implementado mediante a concessão de bônus em fatura,
no valor de R$ 50,00 para cada 100 kWh economizados em volume entre
10% a 20% entre setembro a dezembro de 2021. O percentual de redução
do consumo será aplicado sobre o montante apurado com base no consumo
médio de cada unidade consumidora nas faturas referentes às
competências de setembro a dezembro de 2020, desde que possuam
histórico de medição.

Fonte: Canal Energia
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Ministro pede esforço de todos para enfrentar a crise hídrica
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque afirmou em seu segundo
pronunciamento em rede nacional em menos de três meses que a situação
se agravou. E por esse motivo indicou a necessidade de um esforço de todos
os consumidores para que economizem energia elétrica visando evitar
problemas no horário de ponta do sistema.
Em discurso de cerca de cinco minutos, ele afirmou novamente que os
recursos mais caros estão sendo utilizados para garantir o abastecimento e
negou a possibilidade de racionamento. O ministro destacou que o governo
vem tomando medidas como as anunciadas nesta terça-feira, 31 de agosto,
mas não citou nominalmente a elevação dos valores na nova classe de
bandeiras tarifárias, a Bandeira de Escassez Hídrica.
Contudo, destacou que o governo determinou a redução do consumo de
energia em órgãos públicos e que estabeleceu programas de incentivo à
redução tanto para consumidores no mercado regulado quanto livre, em
baixa e alta tensão.

Fonte Canal Energia

CMSE autoriza aumento de geração hidrelétrica para garantir
abastecimento
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico autorizou o aumento do
despacho de usinas hidrelétricas para garantir o abastecimento de energia
ao Sistema Interligado. Em nota, afirmou que há uma piora relevante da
situação hídrica no país. Em reunião extraordinária na última terça-feira, 24
de agosto, o CMSE aprovou flexibilizações temporárias da regra de operação
do rio São Francisco para garantir mais geração e reduzir a degradação do
armazenamento dos reservatórios das usinas do Sudeste e Sul do país.
Durante a reunião também foi feita uma apresentação de proposta de
lançamento de um Programa de Incentivo à Redução Voluntária do
consumo de energia elétrica para consumidores regulados. A proposta é que
seja dado um incentivo econômico a esses consumidores, por meio de um
bônus pela economia de energia.
A medida é semelhante à adotada no racionamento de 2001, quando foi
estabelecida uma meta de economia de 20% e os consumidores recebiam
descontos na conta de luz. Ela representa um passo além do que já foi dado
até agora no gerenciamento da crise e complementa o programa de
redução voluntária voltado para grandes consumidores de energia, cujas
diretrizes foram publicadas pelo governo no início da semana.

MME antecipará R $ 9 bi para reduzir o custo da energia em
2022

Fonte: Canal Energia

O Ministério de Minas e Energia (MME) vai antecipar cerca de R $ 9 bilhões
em recursos da capitalização da Eletrobras para atenuar o impacto do custo
da energia em 2022. No ano que vem, a conta para o consumidor vai
continuar pesando pela falta de água nos reservatórios nas hidrelétricas e
pelo acionamento das térmicas e outras medidas tomadas para garantir o
fornecimento de eletricidade. Do valor total, a hidrelétrica de Itaipu
Binacional vai antecipar R $ 3 bilhões em 2022 . A medida foi determinada
pelo governo e confirmada pela estatal.

Energia de reserva terá excedente de R$ 2,6 bi, calcula CCEE

Os recursos virão da redução da parcela da dívida que deixa de existir em
2022, que é de US$ 600 milhões, que a depender da variação do câmbio dá
em torno de R$ 3 bilhões. Com a medida, os consumidores pagarão menos
às distribuidoras que estão conectadas e que pagam cotas da produção da
Itaipu. Em 2023 mais US$ 1,4 bilhão será amortizado e em 2024 a dívida é
finalizada com um residual de cerca de US$ 200 milhões.

Segundo a CCEE, foram realizadas simulações que mostraram o montante
suficiente para o atendimento das obrigações e permite ainda o repasse. A
previsão é de R $ 264 milhões na contabilização de julho, R $ 1, 1 bilhão na
operação de agosto e mais R$ 1,2 bilhão na no mês seguinte.

Fonte: Canal Energia

Medo de racionamento gera boom de vendas de grupos
geradores
O receio de um cenário de escassez de energia que se desenha no Brasil está
puxando as vendas de motores e geradores em 2021 para os maiores
patamares em quase uma década. Essa corrida de empresas de diversos
setores da economia por esses equipamentos é uma tentativa de se
antecipar a um possível racionamento e evitar perdas com a paralisação da
produção.
Neste contexto, fabricantes de grupos geradores surfam com vendas em
níveis recordes. É o caso da empresa OnPower, que em 2021 teve a maior
curva crescente na venda de grupos geradores desde 2013. Segundo o
gerente de vendas, Fernando Lemos, o ano deve ser o melhor da história,
superando o pico de 16 mil unidades diesel vendidas por todos os fabricantes
no Brasil. A empresa também comercializa motores a gás natural e biogás.
“Estamos em agosto e já alcançamos 82% de crescimento nas vendas em
relação a 2020. Temo pela escassez de motores no mercado de forma geral.
Tenho pedido colocado de 60 motores, que vou receber metade em
novembro de 2021 e outra metade em fevereiro de 2022. Não tem motor para
o mercado industrial e nem para o mercado automotivo”, diz Lemos.

Fonte: Canal Energia

A expectativa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para o
repasse do excedente de Energia de Reserva nas próximas três
contabilizações é de R$ 2,6 bilhões. Esse valore refere-se ao período de julho,
agosto e setembro de 2021. Os dois fatores foram fundamentais para a
entrada de recurso na Coner, a previsão de PLD elevado e a expectativa de
geração contratadas nessa modalidade.

Os excedentes financeiros da Coner serão repassados aos agentes na
contabilização do Mercado de Curto Prazo, isentos do rateio da
inadimplência, de acordo com o previsto nas Regras de Comercialização. A
energia de reserva tem como objetivo elevar a segurança do fornecimento
para o Sistema Interligado Nacional. Ao complementar os volumes de
geração disponíveis no sistema, contribui para que não haja déficit de
abastecimento mesmo em caso de aumento da demanda.

Fonte: Canal Energia

Câmara aprova PL da geração distribuída
O PL 5829 que trata do marco regulatório da geração distribuída foi
aprovado nesta quarta-feira, 18 de agosto, na Câmara dos Deputados. O
substitutivo que foi apresentado é o texto resultante de acordo entre os
partidos. Tanto que nenhum deles foi contrário ao projeto do deputado Silas
Câmara (Republicanos-AM) e que contou com a relatoria de Lafayette de
Andrada (Republicanos-MG). O placar final da votação que foi nominal ficou
em 476 votos sim, 3 contrários e uma abstenção a do presidente da Câmara
como é o normal. Agora o texto segue para o Senado avaliar a proposta.
Entre os argumentos dos deputados estava o destaque de que a fonte é
renovável e que em período de crise hídrica e risco de apagão os
investimentos vão ajudar o país. E que o texto aprovado estava melhor do
que o anterior. Outro ponto levantado foi o incentivo a fontes renováveis
ante as térmicas em momento de alterações climáticas como se tem
passado. E que o projeto traz segurança jurídica para os investimentos que
são feitos no Brasil.

Fonte: Canal Energia

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

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica
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