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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Em setembro, a carga teve um aumento de 7% quando comparada a
ago/21.

Em setembro a carga do SIN realizou 0,6% acima do previsto de acordo
com o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS).
Para outubro, as projeções são para que a carga se realize em 72. 114
MWmédios, sendo 71. 332 MWmédios na primeira semana e 70. 564
MWmédios na última semana. Há também uma expectativa de queda no
consumo na terceira semana de outubro devido ao feriado, reduzindo a
carga para 70. 611 MWmédios. Em relação ao consumo verificado em
setembro de 2020, a expectativa é de um aumento de 1,3% 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
setembro performou acima do esperado, fechando
o mês em 60% da média histórica (MLT), frente aos
59% esperados na última previsão.A previsão para
outubro é de 71%.

PLD FECHAMENTO SETEMBRO 2021

Fonte: Informa CCEE (13/10/2021)

Em setembro o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma queda em relação a ago/21, fechando em 24, 1% da capacidade máxima do
sistema. A expectativa é uma retomada dos níveis dos reservatórios a partir de dezembro.
Durante esse período, espera-se um maior acionamento das térmicas para a manutenção do
suprimento.
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.
Após várias semanas acima do teto, o CMO ficou
duas semanas consecutivas abaixo. Essa queda se
deve a uma maior expectativa de chuvas para o
futuro e a redução da carga pelos programas
voluntários.

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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Para consumidores com Tarifa Social, bandeira tarifária de
outubro será Vermelha Patamar 2

Contratação simplificada de reserva tem 972 projetos
cadastrados

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL anunciou nesta sexta-feira
(24/9) que a bandeira tarifária referente ao mês de outubro de 2021 será
Vermelha Patamar 2 para os consumidores que recebem o benefício da
Tarifa Social de Energia Elétrica. A bandeira, que indica condições muito
custosas de geração de energia, equivale ao pagamento de R $ 9, 49 para
cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Um total de 972 projetos com 62 GW de potência instalada foram
cadastrados na Empresa de Pesquisa Energética para o procedimento
simplificado de contratação de energia de reserva de novos
empreendimentos de geração. O certame marcado para 25 de outubro vai
negociar contratos para suprimento de maio de 2022 a dezembro de 2025.

Neste momento, a bandeira Vermelha Patamar 2 vale apenas para os
consumidores com Tarifa Social. Para os demais consumidores de energia
elétrica – excetuando-se os moradores de áreas não conectadas ao Sistema
Interligado Nacional (como os de Roraima e de áreas remotas), que não
pagam bandeira tarifária –, a bandeira vigente no período será a de Escassez
Hídrica, no valor de R $ 14, 20 a cada 100 kWh consumidos. Instituída pela
Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), por
meio da Medida Provisória nº 1. 055/2021, a bandeira visa a fortalecer o
enfrentamento do período de escassez de recursos hídricos, o pior em 91
anos, que reduz a produção nas usinas hidrelétricas e aumenta o preço da
energia. A bandeira Escassez Hídrica seguirá em vigor até abril de 2022.

Poderão participar projetos de fontes eólica, solar fotovoltaica e termelétrica
a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural com conexão
nos submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul. O edital com as regras de
participação foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica na
última terça-feira, 5 de outubro.
Das usinas inscritas na EPE, 66% são térmicas a gás, 14% a óleo combustível,
10% a óleo diesel e 6% a biomassa, tendo ainda 3% de fonte solar
fotovoltaica e 1% de eólica. As plantas a gás também se destacam em
termos de potência, com 56% do total, seguida de óleo combustível, com
16%, diesel, com 15%, biomassa, com 3%, solar com 8% e eólica com 2%.

Fonte Canal Energia

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

RVD soma 442 MW de ofertas para setembro
ONS vê cenários mais otimistas para início do período úmido
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou nesta sexta-feira, 1º
de outubro, que enxerga uma situação mais favorável nas condições de
atendimento à demanda a partir dos dados recentes apresentados pelos
institutos de meteorologia. A indicação é para uma configuração de início do
período dentro do prazo previsto, no começo de novembro.
A conjuntura meteorológica avaliada no fim de setembro em reunião do
Grupo de Trabalho, se confirmada, aponta também para um outubro melhor
do que as condições mostradas na Nota Técnica que será ainda divulgada
pelo ONS, no qual se considera um cenário conservador de atraso da
estação úmida.
O Operador vem divulgando as análises que consolidam os estudos
prospectivos e embasam as decisões em relação às medidas necessárias ao
enfrentamento da situação de escassez hídrica. No caso, esta última contém
as avaliações realizadas no fim de agosto das Condições de Atendimento
Eletroenergético do Sistema Interligado Nacional (SIN), com projeções até
novembro de 2021.

O grupo técnico do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico aprovou um
adicional de 205 MW de redução de demanda para utilização pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico ainda no mês de setembro. Esse volume
decorre da extensão do prazo para envio de ofertas, nesse período foram
adicionados 205 MW aos 237 MW aprovados anteriormente, em 10 de
setembro.
O segmento da indústria que apresentou maior adesão ao programa foi o de
metalurgia. Na sequência, vêm os ramos de minerais não-metálicos,
químicos, extração de minerais não-metálicos, alimentícios, madeira, papel e
celulose, serviços e veículos.
O ONS vem recebendo as ofertas dos agentes desde 1º de setembro.
Segundo o diretor de Planejamento do ONS, Alexandre Zucarato, a
expectativa é de que com o tempo esses volumes aumentem com o passar
do tempo.

Fonte: Canal Energia

Fonte: Canal Energia

“Jabutis estão crescendo e se reproduzindo na MP da crise
hídrica”, diz Abrace
ONS afasta racionamento em 2021
O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciocchi,
afastou a possibilidade de algum racionamento em 2021. Em painel
promovido pelo Jornal O Globo nesta quarta-feira, 22 de setembro, Ciocchi
reafirmou que há energia hídrica armazenada, térmicas em funcionamento e
eólicas em fim de safra de vento. “Não há essa possibilidade [de
racionamento]“, afirma.
Quanto a chance de problemas na demanda nos próximos dois meses, o
diretor do ONS não os afastou, mas salientou que para afastar esses riscos há
um monitoramento diário feito pelo operador. “Outubro e novembro é um
período mais crítico em que a carga aumenta, os reservatórios vêm mais
baixos, mas temos as termelétricas. Acreditamos que temos a condição de
enfrentar os problemas de pico com segurança”, avisa.
Ele contou que vem tratando a situação com transparência. Ao contrário de
2001, quando houve um racionamento de energia, dessa há alternativas para
enfrentamento.

O presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de
Energia e Consumidores Livres, Paulo Pedrosa, criticou em vídeo a inserção
de uma série de emendas na MP 1.055 que encareceriam o custo da energia
e tirariam a sua competividade. Um dos alvos da associação é a prorrogação
do subsídio ao carvão, que acabaria em 2027. De acordo com o executivo, o
mundo inteiro trabalha para descarbonizar a matriz e contribuir com a
melhora do clima, o que não justifica a continuidade do subsídio. “Os jabutis
da MP da Eletrobras estão crescendo e se reproduzindo na MP da crise
hídrica”, acusa.
Outra emenda que Pedrosa destaca é a que banca os custos dos gasodutos
das térmicas da MP da Eletrobras, que serão pagos via tarifa. O presidente da
associação deixa claro que isso pode prejudicar a região Nordeste, em que
estados como a Bahia, que se destaca com projetos renováveis, terão seu
mercado reduzido porque a oferta de energia será mantida pelas fontes
garantidas na MP.

Fonte: Canal Energia

MME: abertura do ACL para baixa tensão depende de
mudança de lei
A chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de
Minas e Energia (MME), Agnes da Costa, disse que a abertura do mercado livre
de energia para a baixa tensão depende de mudanças na legislação. A
representante da pasta afirmou que está confiante de que isso aconteça até o
prazo estabelecido de 2024.
Segundo Agnes, que participou do evento “Shell Talks”, o governo tem
trabalhado para adiantar as propostas técnicas e o que caberia ao ministério
fazer infralegalmente foi feito por meio de portaria. Ela conta que a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) devem elaborar um estudo para detalhar como será
feito no âmbito regulatório essa abertura abaixo dos 500 kV, que valeria a
partir de janeiro de 2024.
“Estamos nos munindo de todo tipo de informação para permitir essa
abertura abaixo de 500 KV e estamos bastante confiante de que isso será
possível. A lei é necessária, mas no fundo ela vira uma mera formalidade e no
momento em que a gente tiver a lei, já conseguimos fazer esses passos
seguintes”, detalhou.

Fonte: Canal Energia
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