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NOTÍCIAS DA QUINZENA
• Aneel pretende alterar bandeira vermelha P2.
• Petrobrás bate recorde histórico em junho.
• Governo se antecipa a Crise Hídrica.
• Eólicas são 83% da expansão em 2021.
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Precipitação total prevista (mm)
Atualização – Julho /2021
Válido para Agosto /2021

Neste mês de Julho iniciou com o avanço
de uma forte massa de ar frio. O sistema
ganhou intensidade logo após a
passagem de uma rápida frente fria que
provocou chuvas bastante isoladas no Sul
do país. Grande parte do país o ar seco
predominou em virtude de área de alta
pressão alongada. As chuvas só foram
registradas no norte do Brasil.

Precipitação (mm) acumulada 
nos últimos 15 dias                    

Mapa do dia 18/07/2021

Previsão de Precipitação (mm) 
acumulada semanal                   

26/Jul/2021 a 01/Ago/2021
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CENÁRIO ENERGÉTICO - PLD

Preço de Liquidação das Diferenças - PLD
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CENÁRIO ENERGÉTICO –
Consumo x Geração

Dados Diários Acumulados
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DESTAQUES:

Submercado SE/CO: A geração de energia foi inferior a carga todos os 
dias do mês (importador de Energia).
Submercado Norte: A geração de energia foi superior a carga todos os 
dias do mês (exportador de Energia).



CENÁRIO ENERGÉRTICO –
Reservatórios – Volume Atual (21/07/2021)

Acompanhamento das principais bacias do SIN 
(Sistema Interligado Nacional)
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Volume útil dos reservatórios
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CENÁRIO ENERGÉRTICO –
Reservatórios – Histórico dos Últimos Anos

Energia Armazenada NE – SE/CO
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Volume útil dos reservatórios
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NOTÍCIAS DA QUINZENA
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Por causa do aprofundamento da crise hídrica, a diretoria da Aneel 
determinou abertura de nova consulta pública para discutir um 
aumento ainda maior da bandeira vermelha patamar 2, para R$ 
115/MWh ate maio de 2022, saindo dos...mais

Aneel abre consulta pública para elevar bandeira vermelha 2 em 21%

Fonte:

Governo está se antecipando à crise hídrica, afirma Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o 
governo se antecipou à possibilidade de uma crise hídrica mais grave 
em 2022 e afastou qualquer possibilidade de racionamento de 
eletricidade nos próximos meses. ...mais Fonte:

Eólicas respondem por 83% da expansão na geração 
em 2021
A matriz energética brasileira encerrou o primeiro semestre de
2021 com potência adicional de 1.787,4 MW, sendo 1.422,9 MW
provenientes de centrais eólicas, equivalente a 83% da
capacidade instalada...mais Fonte:

Petrobras bate recorde para atender térmicas
A Petrobras (SA:PETR4) atingiu em junho recorde histórico na
oferta de Gás Natural Liquefeito (GNL) regaseificado no País,
com um volume instantâneo de 42 milhões de metros cúbicos
por dia (m³/dia)...mais Fonte: 
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https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/aneel-abre-consulta-publica-para-elevar-bandeira-vermelha-2-em-21/
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/07/14/governo-esta-se-antecipando-a-crise-hidrica-afirma-guedes.htm
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53179549/eolicas-respondem-por-83-da-expansao-na-geracao-em-2021
https://br.investing.com/news/stock-market-news/petrobras-bate-recorde-para-atender-termicas-893909


INSTITUICIONAL

Desenvolva seu projeto de 
autoprodução de energia no Mercado 

Livre junto a SolarCedro!

Produzindo energia limpa em benefício das futuras gerações.

Invista em energia limpa!
Entre em contato conosco através dos nossos canais

www.solarcedro.com.br solar@solarcedro.com.br

+55 (81) 3314.0432@solarcedro linkedin.com/company/solarcedro

fb.me/solarcedro
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Suape - PE 1.000 kWp

S. Luís M.B. – GO   800 kWp

http://www.traderenergia.com.br/
http://www.solarcedro.com.br/
mailto:solar@solarcedro.com.br
https://www.instagram.com/solarcedro/
https://www.facebook.com/traderenergia
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