
NESTA EDIÇÃO:

COGERAÇÃO DE ENERGIA
Conheça o que significa ser um 

cogerador e quais as vantagens 

desta modalidade.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Brasil atinge a marca de 400 mil 

unidades consumidoras em geração 

distribuída.

PLD dispara em todos os submercados. Preços no 

Nordeste se mantém descolados dos demais.

CENÁRIO ENERGÉTICO
Acompanhamento do nível dos 

reservatórios com dados da CCEE 

RETOMADA DO CONSUMO
Consumo de energia sobe puxado 

pela indústria e indica retomada.

O Seu Boletim de Notícias Sobre o Setor Elétrico

NOVEMBRO/20

DESTAQUE

Há 20 anos gerando soluções e 

otimizando o uso de energia.
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Acompanhamento do PLD

O Preço de Liquidação das Diferenças para o período de 7 a 13 de novembro aumentou em

todos os submercados. Para os submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte, o aumento foi de

51%, passando de R$ 370,77/MWh e atingindo o preço máximo regulatório de R$ 559,75/MWh. Já

no Nordeste, o aumento foi de 31% passando de R$ 150,60/MWh para R$ 196,76/MWh.

O principal fator responsável pelo aumento do PLD em todos os submercados foi a redução das

expectativas de afluências do Sistema Interligado Nacional. Os limites de envio de energia da

região Nordeste foram atingidos em todos os patamares, mantendo o descolamento dos preços

em relação aos submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte.

Fonte: Canal Energia (https://bit.ly/3leX1lR)

Os gráficos acima ilustram o PLD médio e o projetado, considerando que os preços se repitam para as
semanas subsequentes do mês.

ANÁLISE DE MERCADO – CCEE
Preço de Liquidação das Diferenças - PLD
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Segundo a MegaWhat, a alta nos preços é

explicada pela redução dos níveis dos reservatórios

do sistema, combinada com a expectativa de que

a energia natural afluente (ENA) do sistema

continuará abaixo da média de longo termo (MLT)

em todo o país.

CENÁRIO ENERGÉTICO
Acompanhamento do Nível dos Reservatórios
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Indústria teve a maior alta de consumo de energia elétrica em setembro

desde abril de 2018 (5,7%), puxada principalmente pelo setor

metalúrgico

Todas as regiões brasileiras registraram alta no

consumo de energia elétrica em setembro, na

comparação com o mesmo mês do ano passado, o

que não acontecia desde novembro de 2019,

segundo a Resenha Mensal publicada pela Empresa

de Pesquisa Energética (EPE).

A alta garantiu o segundo aumento consecutivo do

consumo total de energia elétrica no País, da ordem

de 2,6%, atingindo 40.227 gigawatts-hora.

Conte com a nossa expertise e migre para o 

Mercado Livre de energia.

A TRADER ENERGIA é uma consultoria especializada no 

processo de migração e gestão de consumidores no 

mercado livre de energia, e já é responsável por 
proporcionar uma economia direta de mais de 

R$ 350 MILHÕES aos seus clientes.

Consumo de energia sobe

puxado pela indústria e indica retomada

(81) 3198.9850

Todas as regiões brasileiras registraram alta no consumo de energia elétrica em setembro, na

comparação com o mesmo mês do ano passado, o que não acontecia desde novembro de

2019, segundo a Resenha Mensal publicada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Entre as regiões, a Norte se destacou em setembro, com alta de 4 9% no consumo, seguida da

região Sul, 3,5%; Nordeste, 2,9%; Sudeste, 2,2%; e Centro-Oeste, 0,9%.

O mercado livre continua subindo com força (9,3%), depois de já ter crescido 5,6% em agosto e

1,5% em julho, na contramão do mercado cativo, representado pelas distribuidoras, em queda de

0,8% em setembro, depois de já ter perdido 0,9% em agosto e 3,2% em julho.

A indústria teve a maior alta de consumo de energia elétrica em setembro desde abril de 2018

(5,7%), puxada principalmente pelo setor metalúrgico (8,5%).

Fonte: Revista Exame

Leia a notícia na íntegra em: https://bit.ly/3jNHNCI
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o Fonte: Brasil Energia

Por mais eficiente que seja um gerador termelétrico, a maior parte da energia contida no

combustível usado para seu acionamento é transformada em calor e perdida para o meio-

ambiente.

Trata-se de uma limitação física que independe do tipo de combustível (diesel, gás natural,

carvão, etc.) ou da máquina térmica (à combustão, turbina a gás ou a vapor etc.). Por esta

razão, no máximo 40% da energia do combustível do diesel usado em um gerador podem ser

transformados em energia elétrica.

A TRADER ENERGIA 

é autorizada pela Agência Nacional de Petróleo 

e Gás Natural e Biocombustíveis e pioneira em 

projetos de Gás na região Nordeste.

100% do 
combustível usado

30-40% Energia elétrica

60-70% Energia perdida

Calor de processo 
(vapor)

Aquecimento de 
água

100% do 
combustível 

usado

30-40% Energia 
elétrica

50-60% Energia ÚTIL 
(térmica)

10-20% Energia 
perdida

A vantagem desta solução é que o consumidor economiza o combustível que necessitaria para

produzir o calor do processo. A eficiência energética é, desta forma, bem mais elevada, por

tornar útil até 85% da energia do combustível.

Fonte: INEE – Instituto Nacional de Eficiência Energética

Leia na íntegra em https://bit.ly/2GvPAHO

Conheça a modalidade 

COGERAÇÃO de energia

Como muitas indústrias e prédios comerciais necessitam de calor (vapor ou água quente), foi desenvolvida uma
tecnologia denominada cogeração, em que o calor produzido na geração elétrica é usado no processo produtivo sob a
forma de vapor.

5



O número de consumidores que negociam energia no mercado livre cresceu 22%
em setembro na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Ao final do mês, o Ambiente de Contratação Livre – ACL contava com 8.247
agentes das classes de consumo, frente a 6.759 em 2019. A média mensal de
adesões de 2020 continua sendo a maior desde o recorde registrado em 2016. São
150 novas migrações do mercado regulado todos os meses.

Fonte: CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Confira a matéria na íntegra em: http://bit.ly/3jCB3Yg

Mercado Livre cresce 22% no último ano e 

alcança marca de 8.247 consumidores.

Novembro Azul 
Previna-se contra o câncer de próstata.

Para acessar a Revista Digital clique no botão:

Trader Energia na revista Brasil Energia
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Fonte: ANEEL/ABSOLAR, 2020

O Brasil atingiu 400 mil unidades consumidoras que utilizam energias renováveis (solar fotovoltaica,

hidráulica, biomassa, biogás, eólica etc.), alimentadas por mais de 305 mil conexões de sistemas

de geração distribuída de energia elétrica, destacou a Associação Brasileira de Geração

Distribuída (ABGD). A modalidade foi regulamenta no país em 2012 e experimenta uma curva de

crescimento sólida nos últimos anos.

“A tendência mundial é que cada vez mais consumidores optem por uma outra forma de produzir

e consumir a própria energia, de maneira mais econômica, eficiente e sustentável”, aponta

Carlos Evangelista, presidente da ABGD, em nota à imprensa nesta terça-feira, 13 de outubro.

Após um ano de dificuldade devido à covid-19, 2021 poderá ter um crescimento expressivo de

unidades consumidoras e conexões. “A geração distribuída é uma excelente oportunidade em

um cenário de recuperação econômica; ela significa economia financeira, redução de perdas

com transporte de energia e mais sustentabilidade, uma característica cada vez mais procurada

pelos consumidores”, completa.

Fonte: CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Leia a notícia na íntegra em: https://bit.ly/32fqmFj

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ATINGE 

400 MIL UNIDADES NO BRASIL
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Existem dois Mercados de Energia no Brasil:

Os consumidores cativos são aqueles que compram a energia das concessionárias de
distribuição às quaisestão ligados e suastarifas sãoreguladaspelo Governo.

Já os consumidores livres compram energia diretamente dos geradores ou

comercializadores, através de contratos bilaterais com condições livremente negociadas,

como preço, prazo e volume, chegando a obter uma redução de custos de até 30% em

relação ao mercado cativo.
Quer saber mais sobre todos os benefícios

de migrar para o Mercado Livre de Energia?

Entre em contato com nosso time.

www.traderenergia.com.br trader@traderenergia.com.br

+55 (81) 3198.9850@traderenergia linkedin.com/company/traderenergia

fb.me/traderenergia

Consumidores livres podem ter 

economia de até 30% no custo 

da energia em relação aos

cativos.
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Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR):

Formado pelos consumidorescativos.

Ambiente de Contratação Livre

(ACL):

Formado pelos consumidores livres.

fb.me/traderenergia
http://www.traderenergia.com.br/
https://www.facebook.com/traderenergia
mailto:trader@traderenergia.com.br
http://www.instagram.com/traderenergia
http://www.traderenergia.com.br/
http://www.linkedin.com/company/traderenergia
http://www.fb.me/traderenergia

