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PROPOSTA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA PODE 

RESTRINGIR ADESÃO APENAS ÀS GRANDES INDÚSTRIAS  

 

Ludmylla Rocha, da Agência iNFRA 

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta segunda-feira (2) portaria que abre 

consulta pública sobre o programa de redução voluntária de consumo, a chamada 

“resposta de demanda”. Apesar de celebrada pelo setor, que acompanha a adoção de 

medidas de mitigação dos efeitos da crise hídrica, a portaria traz condições vistas como 

restritivas para a participação de empresas, na avaliação do setor. 

 

A proposta sugere que possam participar os membros do ACL (Ambiente de Contratação 

Livre) adimplentes com a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) que 

oferecerem um volume mínimo de 30 MW médios em intervalos de quatro a sete horas. 

Tal definição faz com que apenas empresas com consumo bastante elevado possam 

participar. 

 

O presidente da Abrace (Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 

Energia e Consumidores Livres), Paulo Pedrosa, disse já ter levado essa preocupação ao 

governo. “Acaba atingindo um grupo muito pequeno. A gente já conversou com o 

ministério [...] e já antecipamos algumas das sugestões. Por exemplo, para que esse valor 

seja reduzido para aumentar a oferta”, disse. 

 

https://mailchi.mp/agenciainfra/agenciainfra-17-07-2017-v1-536444?e=8382d3ab1f


Pedrosa, que é ex-secretário-executivo da pasta, disse que uma possível redução dessa 

limitação para 3 ou 5 MW seria mais adequada. O volume ideal, porém, ainda será 

discutido junto à área técnica da associação, que apresentará contribuições ao longo da 

consulta pública que se estende até 9 de agosto. 

 

Cerca de 40 empresas 

Para o presidente-executivo da Abividro (Associação Brasileira das Indústrias de Vidro), 

Lucien Belmonte, cerca de 40 empresas se enquadram na regra como está. As 

associadas da instituição, por enquanto, não conseguem participar se a determinação for 

mantida. “Hoje, a gente está fora”, avaliou. 

 

Outra preocupação do setor é a base a ser considerada pela CCEE para o cálculo da 

chamada RVD (Redução Voluntária de Demanda de Energia Elétrica). A portaria afirma 

que serão consideradas como referência medições registradas na CCEE “em 

determinados dias da semana, em período anterior à data de RVD”. 

 

O receio é que seja considerado o período da pandemia, no qual o consumo foi menor. 

Segundo a portaria, a “linha-base” será detalhada pela CCEE e pelo ONS (Operador 

Nacional do Sistema Elétrico). 

 

“O ótimo é inimigo do bom” 

Apesar das preocupações, Pedrosa diz que é importante avançar para a implantação da 

medida. “A gente tem que ter resultado em outubro, novembro. Não adianta achar que 

quando publicou a portaria final está tudo resolvido. Tem que ter o detalhamento do ONS, 

da CCEE e o aprendizado da indústria”, destaca. 

 

Ele lembra que, depois de fornecidas todas as informações pelos órgãos responsáveis, as 

empresas terão que estudar de que forma as reduções poderão ser feitas com medidas 

que afetam não só a parte responsável pelo consumo de energia. Setores como 

administrativo, recursos humanos e financeiro também serão acionados. 

 

O secretário-adjunto de Assuntos Técnicos do Inel (Instituto Nacional de Energia Limpa e 

Sustentável), Tássio Barboza, vê como positiva a medida. “Diferentemente de 2001, só vai 

diminuir a carga quem se propuser a isso, colocando seu preço, seu horário”, pondera. 

 

Ele vê a proposta como um primeiro passo do governo, que, ao longo das discussões, 

será aprimorada. “A gente entende como positivo começar aos poucos. O governo está 



 

começando com os pés no chão. Mas, realmente, se abrir um pouco mais e diminuir esse 

limite mínimo, vai ser algo mais vantajoso no sentido de ter muito mais empresas e até na 

questão do custo-benefício, diminuir um pouco o preço devido à concorrência”, diz. 

 

Indústria química de fora 

A Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) vê poucas chances de haver 

redução em segmentos que usam processos contínuos, como a própria indústria química, 

responsável por 20% do consumo de energia industrial do país. 

 

“Se houver redução de produção, haverá, seguramente, de oferta de produtos ao 

mercado, porque aí só parando mesmo”, afirma o presidente da associação, Ciro Marino. 

 

Ele afirma que a proposta ainda será estudada em detalhe, mas diz “não ser possível” que 

o segmento possa contribuir com reduções por períodos de quatro a sete horas, como 

propõe o governo. 

 

Outras definições 

O governo propôs que o programa se estenda até 30 de abril de 2022, fim do próximo 

período úmido. As ofertas a serem feitas pelas empresas terão de um a seis meses de 

vigência. A oferta de quantidade e o preço serão feitos ao ONS, que, por sua vez, 

encaminhará ao CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) para deliberação. Os 

ofertantes confirmarão diariamente as ofertas seguindo calendário que será definido 

também pelo ONS. Tais regras, agora sob consulta pública, podem mudar ao longo do 

processo. 
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Angra 3 - Decreto 10.762 alterou o Decreto 9.915/2019, que dispõe sobre a 

qualificação da Usina Termonuclear Angra 3 no Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República, para ampliar o prazo de conclusão dos 

trabalhos do Comitê Interministerial para 240 dias, contados de 1º de agosto de 

2021, prorrogável por 120 dias. 

 

Operação - A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) liberou unidades 

geradoras para início de operação a partir de hoje (3). A lista está neste link. 

 

Comercializadora - A ANEEL autorizou a Prime Energy Comercializadora de 

Energia Eireli a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da 

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).  

 

Ata - A Eletronorte publicou ata de sua assembleia geral extraordinária de 16 de 

julho. 

 

Atos - Resolução 850 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis) declarou a revogação de atos normativos, para os fins do disposto 

no Decreto 10.139/2019. 

 

Gás - A ANP autorizou a Galp Energia Brasil S/A a exercer a atividade de 

comercialização de gás natural na esfera de competência da União, e a Excelerate 

Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda a exercer a atividade de 

carregamento de gás natural.  

 

Tanques - A ANP autorizou a Granel Química Ltda a construir seis novos tanques 

para armazenagem de produtos inflamáveis e combustíveis e uma plataforma 

rodoviária e instalações complementares no seu terminal aquaviário localizado no 

Porto de Itaqui (MA).  

 

Assessor - Waldery Rodrigues Júnior foi exonerado, a pedido, do cargo de 

assessor especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia.  

 

Gerência - Renata Batista Junqueira Nogueira foi nomeada gerente-executiva na 

Diretoria Fábio Rogério da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).  
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Mudanças - A Casa Civil da Presidência fez mudanças em cargos de assessoria. 

As alterações podem ser vistas neste link. Também houve mudanças na Secretaria-

Geral. 
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Agenda do ministro - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reúne-se com 

a embaixadora Maria Nazareth Farani, cônsul-geral do Brasil em Nova Iorque, às 10h15, 

por telefonema. Às 15h, reúne-se, em seu gabinete, com o embaixador do Uruguai, 

Guillermo Valles. Depois, às 17h, reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro 

Nogueira, no Palácio do Planalto. 

 

Jair Bolsonaro - O presidente da República reúne-se com os ministros Onyx Lorenzoni 

(Trabalho e Previdência), Joaquim Álvaro Pereira Leite (Meio Ambiente) e Luiz Eduardo 

Ramos (Secretaria-Geral), no Planalto, às 10h30.  A agenda completa está neste link. 

 

Paulo Guedes - O ministro da Economia participa, às 9h, de webinar com o tema "Dívidas 

judiciais e ajuste fiscal do governo fiscal - Como enfrentar o aumento dos pagamentos de 

precatórios". A transmissão será feita nas redes sociais do Poder360. A agenda completa 

do ministro está neste link. 

 

Arthur Lira - O presidente da Câmara dos Deputados participa, às 9h30, do Diálogo 

Estadão Think para falar sobre "Reforma administrativa: eficiência dos serviços públicos e 

equilíbrio fiscal". Às 15h, preside sessão extraordinária deliberativa do plenário da 

Câmara. 

  

Reunião ANEEL - A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) realiza, às 9h, 

reunião ordinária da diretoria. A pauta completa está neste link. 
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CME - A CME (Comissão de Minas e Energia), da Câmara dos Deputados, realiza, às 9h, 

reunião deliberativa extraordinária. Entre os temas a serem deliberados, está o PL 

2.459/2020, que dispõe sobre a concessão de prazo adicional para a quitação de débitos 

relacionados ao não pagamento da tarifa de energia elétrica durante o período de 

vedação da suspensão do fornecimento do serviço decorrente da pandemia de 

coronavírus. A pauta está neste link. 

  

Ctasp - A Ctasp (Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público) realiza, às 

9h30, reunião deliberativa extraordinária. Entre os temas a serem deliberados, está o PL 

2.231/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de dispositivos inservíveis, 

de locais públicos, por parte das concessionárias dos serviços de telecomunicações e 

distribuição de energia elétrica. A pauta está neste link. 

  

Websérie Novas Energias - O Sistema Firjan realiza, às 10h, o webinar “Rotas de 

Hidrogênio: energia do futuro e oportunidades para o Rio”. O encontro integra a websérie 

Novas Energias. A transmissão será feita pelo canal da Firjan no YouTube. 

  

Mercado livre - A Abraceel (Associação Brasileira de Comercializadores de Energia) e 

a Rádio CBN realizam, às 15h, o webinar “O brasileiro não é livre: uma conversa sobre 

liberdade de escolha e seus benefícios no setor elétrico brasileiro”. Na ocasião, será 

divulgada a pesquisa "O que pensa e quer o brasileiro do setor elétrico". O encontro terá a 

participação do presidente da Abraceel, Reginaldo Medeiros; do gerente de Pesquisa de 

Mercado do Datafolha, Paulo Alves; e do diretor de mercados e consumidores da Erse 

(Entidade Reguladora de Serviços Energéticos de Portugal), Eduardo Teixeira. A 

transmissão será feita pelo canal da Rádio CBN no YouTube. Mais informações estão 

no site. 

  

Teleconferência PetroRio - A PetroRio realiza, às 15h, teleconferência 

para  apresentação dos resultados do 2º trimestre de 2021. O evento será 

transmitido neste link. 

  

Planejamento energético - A agência epbr realiza, às 18h, o webinar “Planejamento 

Energético: dilemas e saídas para o planejamento do setor de energia no Brasil”. O 

encontro será moderado pela diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da 

EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Heloísa Borges, e conta com a participação 
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de Fernanda Delgado (FGV Energia), Helder Queiroz (UFRJ) e Edmar Almeida (PUC-

Rio). A transmissão será feita pelo canal da epbr no YouTube. 
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Demanda de energia - A demanda total de derivados de petróleo cresceu 7,5%, de 

gás natural, 16,3%, e o consumo de energia elétrica subiu 6,9% de janeiro a maio 

deste ano, em comparação ao mesmo período de 2020. A expectativa é que a 

demanda total de energia cresça 4,3% no acumulado de 2021. Os dados são 

do Boletim Mensal de Energia do Ministério de Minas e Energia. 

  

Boletim MME - A carga média do SIN (Sistema Interligado Nacional) do último 

domingo (1º) registrou 56.908 MW, uma queda de 0,58% em relação à verificada na 

semana anterior. Em relação ao mesmo dia da semana em 2020, houve 

crescimento de 3,25%. Já em comparação ao mesmo dia de 2019, período pré-

pandemia, o valor foi 5,23% superior. No acumulado dos últimos 30 dias, a carga 

média foi 2,89% superior ao registrado no mesmo período no ano anterior, e 3,93% 

superior ao registrado em 2019. As informações constam no 69º Boletim de 

Monitoramento Covid-19, divulgado nesta segunda-feira (2) pelo MME (Ministério de 

Minas e Energia).  

  

Inadimplência - De acordo com o boletim do MME, a inadimplência dos últimos 60 

dias foi de 1,82%, contra média mensal do ano de 2019 de 1,93%. No acumulado 

desde o início da pandemia, em 18 de março de 2020, o índice de inadimplência 

alcançou 3,87%, com impacto estimado da Covid-19 de R$ 8,164 milhões, sendo R$ 

7,011 milhões decorrentes do aumento da inadimplência. 

  

Boletim InfoLeilão - O preço médio praticado pelas usinas eólicas, em leilões 
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organizados pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) e ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), ficou em R$ 190,10/MWh; a solar 

fotovoltaica, em R$ 271,30/MWh; as hidrelétricas, R$ 184,40/MWh; e a média das 

termelétricas chegou a R$ 267,20/MWh, segundo o Boletim InfoLeilão Dinâmico de 

julho da CCEE. Esses valores contabilizam as informações do 33º e do 34º Leilões 

de Energia Nova. 

  

Ofertas adicionais - O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) iniciou 

processo de recebimento de ofertas adicionais de geração elétrica provenientes de 

usinas termelétricas sem CVU (Custo Variável Unitário). Os agentes poderão fazer 

suas ofertas a partir desta quarta-feira (4). Detalhes estão no site. 

  

Nota ONS - O ONS publicou nota de esclarecimento a respeito do Plano de Corte 

Manual de Carga. De acordo com o operador, não foi feita solicitação de envio pelas 

distribuidoras aos seus clientes, e este é um documento de rotina, já existente e 

sem relação com a crise hídrica atual. A íntegra da nota está neste link.  

  

Mérito Aperipê - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu o 

título de cidadão sergipano, concedido pela Alese (Assembleia Legislativa de 

Sergipe), nesta segunda-feira (2). O ministro também recebeu a Comenda do Mérito 

Aperipê, com o grau Grã-Cruz, pela contribuição no desenvolvimento do setor de 

petróleo, gás natural e fertilizantes no estado de Sergipe. 

  

Symone Araújo - A diretora da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), Symone Araújo, também foi condecorada com a Ordem do Mérito 

Aperipê, nesta segunda-feira (2).  

  

Planejamento EPE - A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) publicou nova 

atualização da programação de estudos de planejamento de transmissão. O 

documento está disponível neste link. 

  

Cemig e Taesa - O TCE-MG (Tribunal de Contas de Minas Gerais) negou liminar 

que suspendia a venda da porcentagem que a Cemig tem da Taesa. Além disso, a 

Corte também suspendeu a recomendação anterior para que a empresa mineira 

desistisse de realizar atos como transferência das ações da transmissora. A decisão 

foi divulgada na noite de sexta-feira (30). 
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ANEELcast - ANEELcast - A ANEEL divulgou novo episódio do podcast 

ANEELcast. O programa discutiu o uso seguro da energia elétrica e a atuação da 

agência reguladora para garantir a segurança dos trabalhadores e consumidores na 

interação com redes e instalações elétricas. O episódio, disponível aqui, teve a 

participação do diretor da ANEEL, Hélvio Guerra, e do especialista em Regulação, 

Renato Sousa. 

  

Iluminação em ciclovia - A Enel Distribuição São Paulo, a Enel X e o governo do 

estado de São Paulo entregaram, no último sábado (31), a segunda fase do sistema 

de iluminação da Ciclovia Novo Rio Pinheiros. Foram adicionados 260 pontos de 

iluminação inteligente no trecho entre a ponte do Jaguaré e a Cidade Jardim, zona 

sul da capital paulista, totalizando 6,5 km de extensão. 

  

Hidrogênio verde - A Engie anunciou filiação à ABH2 (Associação Brasileira de 

Hidrogênio) para acelerar a adoção de tecnologias de hidrogênio verde no Brasil. 

Com isso, a Engie avança em sua meta de zerar suas emissões líquidas até 2045. 

  

Projeto fotovoltaico - A Trina Solar enviou remessa de painéis para projeto 

fotovoltaico desenvolvido pela Focus Energia, em Juazeiro (BA). O Projeto Futura 1, 

quando concluído, contará com 22 parques de energia solar. Distribuído em três 

fases, a primeira conta com capacidade instalada de 853 MWp. As operações estão 

previstas para começarem em abril de 2022. 
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MME lança plano de redução voluntária de demanda 

Voltado a grandes empresas, programa prevê menor consumo de energia em troca de 
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compensação financeira. (Valor, Folha de S.Paulo) 

______________________________ 

 

Nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste é o mais baixo 

da História 

Operador Nacional do Sistema Elétrico já prevê que cenário se repita em agosto; dados 

são piores aos de 2001, quando país passou por racionamento. (O Globo) 

______________________________ 

 

Suprimento elétrico em crise 

Sistema gerador foi fragilizado pela adoção de premissas demasiadamente otimistas à luz 

dos fatos e da segurança de suprimento. (Valor – artigo) 

______________________________ 

 

Petrobras deve registrar 2º tri mais forte 

Valorização da commodity alavancará principais indicadores financeiros da estatal, 

segundo analistas. (Valor) 

______________________________ 

 

Petrobras diz não ter definição sobre vale-gás prometido por Bolsonaro 

Na sexta (30), presidente da República afirmou que estatal tinha R$ 3 bilhões para 

benefício. (Folha de S.Paulo) 

______________________________ 

 

Com Gaspetro, Cosan terá gestão sobre dois terços das vendas de gás do Brasil 

Para clientes e especialistas, operação concentra mercado e vai contra lei do gás. (Folha 

de S.Paulo) 

______________________________ 

 

Raízen vende só 8% do capital e vai à B3 valendo R$ 25 bi a mais que Cosan 

O processo de definição do preço das ações na oferta inicial (IPO, da sigla em inglês) da 

Raízen, da qual a Shell tem os outros 50%, acontece nesta terça-feira (3). (Estadão – 

Coluna do Broadcast) 

______________________________ 

 

Bolsonaro sinaliza possibilidade de retorno do horário de verão 

Presidente disse que, mesmo sendo contra, se a população mudar de opinião sobre a 
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medida, ele 'segue a maioria'; Ministério de Minas e Energia pediu que o ONS atualize os 

estudos sobre os efeitos do mecanismo no consumo de energia. (Estadão, O Globo) 

______________________________ 

 

Empresários que pedem a volta do horário de verão comemoram nova fala de 

Bolsonaro sobre o tema 

Donos de empresas do setor de turismo e restaurantes enviaram em junho pedido para 

retomar a mudança no relógio. (Folha de S.Paulo – Painel S.A.) 

______________________________ 

 

Lira pauta reforma do imposto de renda e dividendos 

Prefeitos e governadores ainda veem perdas e insistem em novas mudanças no projeto. 

(Valor) 

______________________________ 
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PROPOSTA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA PODE 

RESTRINGIR ADESÃO APENAS ÀS GRANDES INDÚSTRIAS  

 

Ludmylla Rocha, da Agência iNFRA 

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta segunda-feira (2) portaria que abre 

consulta pública sobre o programa de redução voluntária de consumo, a chamada 

“resposta de demanda”. Apesar de celebrada pelo setor, que acompanha a adoção de 

medidas de mitigação dos efeitos da crise hídrica, a portaria traz condições vistas como 

restritivas para a participação de empresas, na avaliação do setor. 

 

A proposta sugere que possam participar os membros do ACL (Ambiente de Contratação 

Livre) adimplentes com a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) que 

oferecerem um volume mínimo de 30 MW médios em intervalos de quatro a sete horas. 

Tal definição faz com que apenas empresas com consumo bastante elevado possam 

participar. 

 

O presidente da Abrace (Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 

Energia e Consumidores Livres), Paulo Pedrosa, disse já ter levado essa preocupação ao 

governo. “Acaba atingindo um grupo muito pequeno. A gente já conversou com o 

ministério [...] e já antecipamos algumas das sugestões. Por exemplo, para que esse valor 

seja reduzido para aumentar a oferta”, disse. 

 

Pedrosa, que é ex-secretário-executivo da pasta, disse que uma possível redução dessa 

limitação para 3 ou 5 MW seria mais adequada. O volume ideal, porém, ainda será 

discutido junto à área técnica da associação, que apresentará contribuições ao longo da 

consulta pública que se estende até 9 de agosto. 

 

Cerca de 40 empresas 

Para o presidente-executivo da Abividro (Associação Brasileira das Indústrias de Vidro), 

Lucien Belmonte, cerca de 40 empresas se enquadram na regra como está. As 

associadas da instituição, por enquanto, não conseguem participar se a determinação for 

mantida. “Hoje, a gente está fora”, avaliou. 

 

Outra preocupação do setor é a base a ser considerada pela CCEE para o cálculo da 

chamada RVD (Redução Voluntária de Demanda de Energia Elétrica). A portaria afirma 



que serão consideradas como referência medições registradas na CCEE “em 

determinados dias da semana, em período anterior à data de RVD”. 

 

O receio é que seja considerado o período da pandemia, no qual o consumo foi menor. 

Segundo a portaria, a “linha-base” será detalhada pela CCEE e pelo ONS (Operador 

Nacional do Sistema Elétrico). 

 

“O ótimo é inimigo do bom” 

Apesar das preocupações, Pedrosa diz que é importante avançar para a implantação da 

medida. “A gente tem que ter resultado em outubro, novembro. Não adianta achar que 

quando publicou a portaria final está tudo resolvido. Tem que ter o detalhamento do ONS, 

da CCEE e o aprendizado da indústria”, destaca. 

 

Ele lembra que, depois de fornecidas todas as informações pelos órgãos responsáveis, as 

empresas terão que estudar de que forma as reduções poderão ser feitas com medidas 

que afetam não só a parte responsável pelo consumo de energia. Setores como 

administrativo, recursos humanos e financeiro também serão acionados. 

 

O secretário-adjunto de Assuntos Técnicos do Inel (Instituto Nacional de Energia Limpa e 

Sustentável), Tássio Barboza, vê como positiva a medida. “Diferentemente de 2001, só vai 

diminuir a carga quem se propuser a isso, colocando seu preço, seu horário”, pondera. 

 

Ele vê a proposta como um primeiro passo do governo, que, ao longo das discussões, 

será aprimorada. “A gente entende como positivo começar aos poucos. O governo está 

começando com os pés no chão. Mas, realmente, se abrir um pouco mais e diminuir esse 

limite mínimo, vai ser algo mais vantajoso no sentido de ter muito mais empresas e até na 

questão do custo-benefício, diminuir um pouco o preço devido à concorrência”, diz. 

 

Indústria química de fora 

A Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) vê poucas chances de haver 

redução em segmentos que usam processos contínuos, como a própria indústria química, 

responsável por 20% do consumo de energia industrial do país. 

 

“Se houver redução de produção, haverá, seguramente, de oferta de produtos ao 

mercado, porque aí só parando mesmo”, afirma o presidente da associação, Ciro Marino. 

 

Ele afirma que a proposta ainda será estudada em detalhe, mas diz “não ser possível” que 



 

o segmento possa contribuir com reduções por períodos de quatro a sete horas, como 

propõe o governo. 

 

Outras definições 

O governo propôs que o programa se estenda até 30 de abril de 2022, fim do próximo 

período úmido. As ofertas a serem feitas pelas empresas terão de um a seis meses de 

vigência. A oferta de quantidade e o preço serão feitos ao ONS, que, por sua vez, 

encaminhará ao CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) para deliberação. Os 

ofertantes confirmarão diariamente as ofertas seguindo calendário que será definido 

também pelo ONS. Tais regras, agora sob consulta pública, podem mudar ao longo do 

processo. 
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Angra 3 - Decreto 10.762 alterou o Decreto 9.915/2019, que dispõe sobre a 

qualificação da Usina Termonuclear Angra 3 no Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República, para ampliar o prazo de conclusão dos 

trabalhos do Comitê Interministerial para 240 dias, contados de 1º de agosto de 

2021, prorrogável por 120 dias. 

 

Operação - A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) liberou unidades 

geradoras para início de operação a partir de hoje (3). A lista está neste link. 

 

Comercializadora - A ANEEL autorizou a Prime Energy Comercializadora de 

Energia Eireli a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da 

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).  

 

Ata - A Eletronorte publicou ata de sua assembleia geral extraordinária de 16 de 
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julho. 

 

Atos - Resolução 850 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis) declarou a revogação de atos normativos, para os fins do disposto 

no Decreto 10.139/2019. 

 

Gás - A ANP autorizou a Galp Energia Brasil S/A a exercer a atividade de 

comercialização de gás natural na esfera de competência da União, e a Excelerate 

Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda a exercer a atividade de 

carregamento de gás natural.  

 

Tanques - A ANP autorizou a Granel Química Ltda a construir seis novos tanques 

para armazenagem de produtos inflamáveis e combustíveis e uma plataforma 

rodoviária e instalações complementares no seu terminal aquaviário localizado no 

Porto de Itaqui (MA).  

 

Assessor - Waldery Rodrigues Júnior foi exonerado, a pedido, do cargo de 

assessor especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia.  

 

Gerência - Renata Batista Junqueira Nogueira foi nomeada gerente-executiva na 

Diretoria Fábio Rogério da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).  

 

Mudanças - A Casa Civil da Presidência fez mudanças em cargos de assessoria. 

As alterações podem ser vistas neste link. Também houve mudanças na Secretaria-

Geral. 
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Agenda do ministro - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reúne-se com 

a embaixadora Maria Nazareth Farani, cônsul-geral do Brasil em Nova Iorque, às 10h15, 

por telefonema. Às 15h, reúne-se, em seu gabinete, com o embaixador do Uruguai, 

Guillermo Valles. Depois, às 17h, reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro 

Nogueira, no Palácio do Planalto. 

 

Jair Bolsonaro - O presidente da República reúne-se com os ministros Onyx Lorenzoni 

(Trabalho e Previdência), Joaquim Álvaro Pereira Leite (Meio Ambiente) e Luiz Eduardo 

Ramos (Secretaria-Geral), no Planalto, às 10h30.  A agenda completa está neste link. 

 

Paulo Guedes - O ministro da Economia participa, às 9h, de webinar com o tema "Dívidas 

judiciais e ajuste fiscal do governo fiscal - Como enfrentar o aumento dos pagamentos de 

precatórios". A transmissão será feita nas redes sociais do Poder360. A agenda completa 

do ministro está neste link. 

 

Arthur Lira - O presidente da Câmara dos Deputados participa, às 9h30, do Diálogo 

Estadão Think para falar sobre "Reforma administrativa: eficiência dos serviços públicos e 

equilíbrio fiscal". Às 15h, preside sessão extraordinária deliberativa do plenário da 

Câmara. 

  

Reunião ANEEL - A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) realiza, às 9h, 

reunião ordinária da diretoria. A pauta completa está neste link. 

  

CME - A CME (Comissão de Minas e Energia), da Câmara dos Deputados, realiza, às 9h, 

reunião deliberativa extraordinária. Entre os temas a serem deliberados, está o PL 

2.459/2020, que dispõe sobre a concessão de prazo adicional para a quitação de débitos 

relacionados ao não pagamento da tarifa de energia elétrica durante o período de 

vedação da suspensão do fornecimento do serviço decorrente da pandemia de 

coronavírus. A pauta está neste link. 

  

Ctasp - A Ctasp (Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público) realiza, às 

9h30, reunião deliberativa extraordinária. Entre os temas a serem deliberados, está o PL 

2.231/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de dispositivos inservíveis, 

de locais públicos, por parte das concessionárias dos serviços de telecomunicações e 

distribuição de energia elétrica. A pauta está neste link. 

  

Websérie Novas Energias - O Sistema Firjan realiza, às 10h, o webinar “Rotas de 
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Hidrogênio: energia do futuro e oportunidades para o Rio”. O encontro integra a websérie 

Novas Energias. A transmissão será feita pelo canal da Firjan no YouTube. 

  

Mercado livre - A Abraceel (Associação Brasileira de Comercializadores de Energia) e 

a Rádio CBN realizam, às 15h, o webinar “O brasileiro não é livre: uma conversa sobre 

liberdade de escolha e seus benefícios no setor elétrico brasileiro”. Na ocasião, será 

divulgada a pesquisa "O que pensa e quer o brasileiro do setor elétrico". O encontro terá a 

participação do presidente da Abraceel, Reginaldo Medeiros; do gerente de Pesquisa de 

Mercado do Datafolha, Paulo Alves; e do diretor de mercados e consumidores da Erse 

(Entidade Reguladora de Serviços Energéticos de Portugal), Eduardo Teixeira. A 

transmissão será feita pelo canal da Rádio CBN no YouTube. Mais informações estão 

no site. 

  

Teleconferência PetroRio - A PetroRio realiza, às 15h, teleconferência 

para  apresentação dos resultados do 2º trimestre de 2021. O evento será 

transmitido neste link. 

  

Planejamento energético - A agência epbr realiza, às 18h, o webinar “Planejamento 

Energético: dilemas e saídas para o planejamento do setor de energia no Brasil”. O 

encontro será moderado pela diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da 

EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Heloísa Borges, e conta com a participação 

de Fernanda Delgado (FGV Energia), Helder Queiroz (UFRJ) e Edmar Almeida (PUC-

Rio). A transmissão será feita pelo canal da epbr no YouTube. 
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Demanda de energia - A demanda total de derivados de petróleo cresceu 7,5%, de 

gás natural, 16,3%, e o consumo de energia elétrica subiu 6,9% de janeiro a maio 
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deste ano, em comparação ao mesmo período de 2020. A expectativa é que a 

demanda total de energia cresça 4,3% no acumulado de 2021. Os dados são 

do Boletim Mensal de Energia do Ministério de Minas e Energia. 

  

Boletim MME - A carga média do SIN (Sistema Interligado Nacional) do último 

domingo (1º) registrou 56.908 MW, uma queda de 0,58% em relação à verificada na 

semana anterior. Em relação ao mesmo dia da semana em 2020, houve 

crescimento de 3,25%. Já em comparação ao mesmo dia de 2019, período pré-

pandemia, o valor foi 5,23% superior. No acumulado dos últimos 30 dias, a carga 

média foi 2,89% superior ao registrado no mesmo período no ano anterior, e 3,93% 

superior ao registrado em 2019. As informações constam no 69º Boletim de 

Monitoramento Covid-19, divulgado nesta segunda-feira (2) pelo MME (Ministério de 

Minas e Energia).  

  

Inadimplência - De acordo com o boletim do MME, a inadimplência dos últimos 60 

dias foi de 1,82%, contra média mensal do ano de 2019 de 1,93%. No acumulado 

desde o início da pandemia, em 18 de março de 2020, o índice de inadimplência 

alcançou 3,87%, com impacto estimado da Covid-19 de R$ 8,164 milhões, sendo R$ 

7,011 milhões decorrentes do aumento da inadimplência. 

  

Boletim InfoLeilão - O preço médio praticado pelas usinas eólicas, em leilões 

organizados pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) e ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), ficou em R$ 190,10/MWh; a solar 

fotovoltaica, em R$ 271,30/MWh; as hidrelétricas, R$ 184,40/MWh; e a média das 

termelétricas chegou a R$ 267,20/MWh, segundo o Boletim InfoLeilão Dinâmico de 

julho da CCEE. Esses valores contabilizam as informações do 33º e do 34º Leilões 

de Energia Nova. 

  

Ofertas adicionais - O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) iniciou 

processo de recebimento de ofertas adicionais de geração elétrica provenientes de 

usinas termelétricas sem CVU (Custo Variável Unitário). Os agentes poderão fazer 

suas ofertas a partir desta quarta-feira (4). Detalhes estão no site. 

  

Nota ONS - O ONS publicou nota de esclarecimento a respeito do Plano de Corte 

Manual de Carga. De acordo com o operador, não foi feita solicitação de envio pelas 

distribuidoras aos seus clientes, e este é um documento de rotina, já existente e 
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sem relação com a crise hídrica atual. A íntegra da nota está neste link.  

  

Mérito Aperipê - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu o 

título de cidadão sergipano, concedido pela Alese (Assembleia Legislativa de 

Sergipe), nesta segunda-feira (2). O ministro também recebeu a Comenda do Mérito 

Aperipê, com o grau Grã-Cruz, pela contribuição no desenvolvimento do setor de 

petróleo, gás natural e fertilizantes no estado de Sergipe. 

  

Symone Araújo - A diretora da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), Symone Araújo, também foi condecorada com a Ordem do Mérito 

Aperipê, nesta segunda-feira (2).  

  

Planejamento EPE - A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) publicou nova 

atualização da programação de estudos de planejamento de transmissão. O 

documento está disponível neste link. 

  

Cemig e Taesa - O TCE-MG (Tribunal de Contas de Minas Gerais) negou liminar 

que suspendia a venda da porcentagem que a Cemig tem da Taesa. Além disso, a 

Corte também suspendeu a recomendação anterior para que a empresa mineira 

desistisse de realizar atos como transferência das ações da transmissora. A decisão 

foi divulgada na noite de sexta-feira (30). 

  

ANEELcast - ANEELcast - A ANEEL divulgou novo episódio do podcast 

ANEELcast. O programa discutiu o uso seguro da energia elétrica e a atuação da 

agência reguladora para garantir a segurança dos trabalhadores e consumidores na 

interação com redes e instalações elétricas. O episódio, disponível aqui, teve a 

participação do diretor da ANEEL, Hélvio Guerra, e do especialista em Regulação, 

Renato Sousa. 

  

Iluminação em ciclovia - A Enel Distribuição São Paulo, a Enel X e o governo do 

estado de São Paulo entregaram, no último sábado (31), a segunda fase do sistema 

de iluminação da Ciclovia Novo Rio Pinheiros. Foram adicionados 260 pontos de 

iluminação inteligente no trecho entre a ponte do Jaguaré e a Cidade Jardim, zona 

sul da capital paulista, totalizando 6,5 km de extensão. 

  

Hidrogênio verde - A Engie anunciou filiação à ABH2 (Associação Brasileira de 
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Hidrogênio) para acelerar a adoção de tecnologias de hidrogênio verde no Brasil. 

Com isso, a Engie avança em sua meta de zerar suas emissões líquidas até 2045. 

  

Projeto fotovoltaico - A Trina Solar enviou remessa de painéis para projeto 

fotovoltaico desenvolvido pela Focus Energia, em Juazeiro (BA). O Projeto Futura 1, 

quando concluído, contará com 22 parques de energia solar. Distribuído em três 

fases, a primeira conta com capacidade instalada de 853 MWp. As operações estão 

previstas para começarem em abril de 2022. 
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MME lança plano de redução voluntária de demanda 

Voltado a grandes empresas, programa prevê menor consumo de energia em troca de 

compensação financeira. (Valor, Folha de S.Paulo) 

______________________________ 

 

Nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste é o mais baixo 

da História 

Operador Nacional do Sistema Elétrico já prevê que cenário se repita em agosto; dados 

são piores aos de 2001, quando país passou por racionamento. (O Globo) 

______________________________ 

 

Suprimento elétrico em crise 

Sistema gerador foi fragilizado pela adoção de premissas demasiadamente otimistas à luz 

dos fatos e da segurança de suprimento. (Valor – artigo) 

______________________________ 

 

Petrobras deve registrar 2º tri mais forte 
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Valorização da commodity alavancará principais indicadores financeiros da estatal, 

segundo analistas. (Valor) 

______________________________ 

 

Petrobras diz não ter definição sobre vale-gás prometido por Bolsonaro 

Na sexta (30), presidente da República afirmou que estatal tinha R$ 3 bilhões para 

benefício. (Folha de S.Paulo) 

______________________________ 

 

Com Gaspetro, Cosan terá gestão sobre dois terços das vendas de gás do Brasil 

Para clientes e especialistas, operação concentra mercado e vai contra lei do gás. (Folha 

de S.Paulo) 

______________________________ 

 

Raízen vende só 8% do capital e vai à B3 valendo R$ 25 bi a mais que Cosan 

O processo de definição do preço das ações na oferta inicial (IPO, da sigla em inglês) da 

Raízen, da qual a Shell tem os outros 50%, acontece nesta terça-feira (3). (Estadão – 

Coluna do Broadcast) 

______________________________ 

 

Bolsonaro sinaliza possibilidade de retorno do horário de verão 

Presidente disse que, mesmo sendo contra, se a população mudar de opinião sobre a 

medida, ele 'segue a maioria'; Ministério de Minas e Energia pediu que o ONS atualize os 

estudos sobre os efeitos do mecanismo no consumo de energia. (Estadão, O Globo) 

______________________________ 

 

Empresários que pedem a volta do horário de verão comemoram nova fala de 

Bolsonaro sobre o tema 

Donos de empresas do setor de turismo e restaurantes enviaram em junho pedido para 

retomar a mudança no relógio. (Folha de S.Paulo – Painel S.A.) 

______________________________ 

 

Lira pauta reforma do imposto de renda e dividendos 

Prefeitos e governadores ainda veem perdas e insistem em novas mudanças no projeto. 

(Valor) 

______________________________ 
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A Agência iNFRA tem o compromisso de entregar, diariamente, notícias sobre os assuntos mais 

relevantes do setor de infraestrutura no país. Além dos boletins por e-mail, enviamos flashes de notícias 

urgentes via aplicativo de mensagens. Caso não esteja recebendo, entre em contato. 

 

O Serviço de Notícias iNFRAEnergia é destinado a assinantes. Conforme termo de uso, é proibida a 

distribuição, redistribuição e publicação não autorizada dos conteúdos recebidos dos serviço da Agência iNFRA, podendo 

o responsável ser excluído dos nossos cadastros.  

 

Spam: Para evitar que seu boletim vá para o Spam ou, no caso do Gmail, para a aba de promoções, mova o e-mail para a 

caixa principal ou salve o endereço infrajornalismo@agenciainfra.com em seus contatos.  
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