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Uma das maiores comercializadoras independentes do País, com 
crescimento sólido e contínuo, mais de 600 MW comercializados 
mensalmente e portfolio de longo prazo

Fazendo a gestão de energia de geradores e consumidores, tendo sob 
nossa gestão mais de 1.500 unidades

Mais de 20 anos no setor de energia

UMA EMPRESA FORTE EM ENERGIA

14 usinas hidráulicas em operação 2 em construção e 8 em 
desenvolvimento

5 plantas solares próprias em operação, 3 em implantação e 16 em 
desenvolvimento e mais 115 MW entregues para terceiros

Complexo eólico em desenvolvimento para inicio de operação em 2024 
totalizando 210 MW 



A Importância da Água

no Setor Elétrico Brasileiro



Matriz Energética: cada vez menos hidráulicas 

FONTE: SIGA - Aneel / BEN EPE

Termoelétrica

SolarHídrica

Eólica

Nuclear

63%

24%

11%

2%

1%

Composição Atual da Matriz 

de Geração (Potência Instalada)



Usando a mesma Caixa D’água

Autonomia de

2 dias de uso



Usando a mesma Caixa D’água

6 horas 

de uso

$$$
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Potência Instalada Volume Útil

De 2000 até 2017:

Potência Instalada +74%

Volume Útil de reservatórios  +11%

Itaipu:

Potência Instalada 14.000 MW

Geração anual média: 10.677 MW 

Belo Monte:

Potência Instalada 11.234 MW

Garantia Física 4.571 MW

Cada vez menos capacidade de 

armazenamento
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Cada vez menos capacidade de 

armazenamento



Potência Acumulada (MW) 

x CVU (R$/MWh)

Fonte: ONS



A Energia que vem das Águas

Para setembro se equivaler a 

março seria necessário o triplo da 

MLT em setembro



Condições Conjunturais



Nível de Reservatórios do SIN (% da capacidade máxima)

Expectativas para Reservatórios ° Semestre 
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15%

Previsão 

Novembro

Condições Conjunturais



Geração Termelétrica no SIN

Condições Conjunturais



Relação Histórica Recente 

Período Úmido / Seco



Evolução da Carga



Evolução da Carga



Março

Abril

Maio
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Evolução de Preços no Mercado Livre

Julho
Agosto



Racionamento de Energia

O que é?



Racionamento – O que é ?

“Racionamento- Conjunto de medidas que indiquem a necessidade de redução

compulsória ou voluntária do consumo de energia elétrica para um determinado período,

emanada de LEGISLAÇÃO e/ou autoridade ligada ao governo, que possa resultar em

aumento de custo e/ou perda de benefício de qualquer natureza para o consumidor que não

reduzir o consumo ou em redução do custo e/ou ganho de benefício de qualquer natureza

para o consumidor que reduzir o consumo. “



Como ocorre um Racionamento 

de Energia?



No racionamento de 2001 foi imposta redução de consumo diferenciada por setor e

segmento, como por exemplo 20% para as unidades fabris. O racionamento perdurou

por 8 meses (julho de 2001 a fevereiro de 2002).

As condições de 2001 para 2021 são muito diferentes, tanto em termos de

disponibilidade de alternativas de suprimento, como pela interligação do sistema.

Racionamento é sempre uma última alternativa a ser adotada, tendo-se esgotadas as

demais medidas e antevendo-se mesmo assim severas dificuldades no atendimento

futuro à carga.

Racionamento requer um prazo de aviso antecipado para os impactados poderem se

organizar, de modo a minimizar os efeitos do mesmo.

Racionamento também implica em um prazo de duração não tão curto, geralmente

acima de 6 meses.

Como ocorre um Racionamento 

de Energia?



De todo modo, um racionamento implica em uma redução compulsória de consumo,

tendo uma meta fixada com base em critérios de consumos anteriores. Com uma

pandemia, isto pode ser distorcido.

Quem consumir acima de uma meta estipulada, arcará com custos mais altos, seja em

penalidades e/ou aquisição de energia mais cara.

O racionamento pode se dar de forma diferenciada por submercados, tipos de

consumidores, setores ou segmentos.

Como ocorre um Racionamento 

de Energia?



Quais as Chances de Ocorrer 

um Racionamento de Energia?



Razões para um eventual 

Racionamento

Níveis críticos de reservatórios com perspectiva de baixas afluências

Balanço Energético comprometido pelo:

Aumento significativo do consumo de energia relacionado a período 

de forte crescimento econômico, retomada frente a um grande período 

de estagnação (covid-19),  dentre outros.

Atraso no cronograma de entrada em operação de usinas 

programadas, falhas / saída de operação de usinas por período 

prolongado, dentre outros.

Atentar para o fato de que racionamento é diferente de apagão !

Há sim o risco de apagões pontuais devido à criticidade de 

atendimento principalmente nas horas de ponta



1) Acionamento de Termelétricas fora da ordem de mérito;

2) Importação de energia;

3) Flexibilização de requisitos para outros usos de água e limites operacionais

4) Campanhas para economia de energia;

5) Incentivos à geração própria, inclusive financeiro;

6) Negociação pontual para redução da carga com grandes consumidores;

7) Cortes Seletivos

Quais medidas antecedem um 

racionamento de energia?

Racionamento



Racionamento de Energia

Impactos para o Consumidor



Impactos para o Consumidor

Consumidor 

Cativo

Impacto financeiro de Bandeiras tarifárias;

Redução compulsória de consumo em patamares e métricas a serem

definidos pelo MME (Ministério de Minas e Energia) ou ANEEL.

Em situação em que o consumo for superior ao estipulado pelo Governo, o

consumo excedente deverá ser contratado em preços muito altos

também a serem definidos.

Obs. Consumidor enquadrado em G.D. – Geração distribuída deverá ter

mesmo tratamento acima mencionado, com exceção dos que tiverem

sistemas de geração instalados on-site.

+ R$ 18,74/MWh

+ R$ 39,71/MWh

+ R$ 94,92/MWh



Consumidor 

Livre

Impacto financeiro de Encargos Setoriais referentes ao despacho

térmico;

Redução compulsória dos contratos de Compra e Venda de Energia a ser

definido pelo MME (Ministério de Minas e Energia) ou ANEEL. Serão

acionadas as respectivas cláusulas de racionamento previstas nestes

contratos;

Em situação em que o consumo for superior ao estipulado pelo Governo, o

consumo excedente deverá ser contratado a preços de mercado.

Obs. Consumidor enquadrado em A.P.E. – Autoprodução de Energia deverá

ter mesmo tratamento acima mencionado, com exceção dos que tiverem

sistemas de geração instalados on-site.

Impactos para o Consumidor



SÃO PAULO

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 33º Andar
Berrini One - Vila Olímpia - Cep :04571-010 - 55 (11) 3049-4900

BELO HORIZONTE

Rua dos Timbiras, 2072, sala 801, Línea Empresarial 
Lourdes - CEP 30140-069 - 55 (31) 99711-7270

GOIÂNIA

Av. T-63, 1296 - sl 1503, Setor Bueno
Cep: 74230-100 - 55 (62) 3922-0141

FLORIANÓPOLIS
Av. Trompowsky, 291, sala 206, Centro
Cep: 88015-300 - 55 (48) 3733-8514

SALVADOR 
Av. Tancredo Neves, 2539, salas 1203 e 1204
Caminho das Árvores - Cep: 41820-021 - 55 (71) 3311-2428

SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
Condomínio Municipal de empresas Ruy Brandão, bloco 8 -
Cep: 37540-000 - 55 (35) 9994-5055

www.americaenergia.com.br Americaenergia América Energia


