Escalada
Indicadores de entrega do Rapeel
edição de janeiro de 2021

A edição de janeiro de 2021 do Escalada
compreende o último quadrimestre de 2020
(setembro a dezembro). Neste período, foram
monitoradas
1031
usinas
pela
Superintendência de Fiscalização dos Serviços
de Geração (com base nos dados de dezembro
de 2020). Destas, 37 entraram em operação
comercial no período monitorado e 73 foram
outorgadas nos últimos dois meses do
quadrimestre (novembro e dezembro). Desta
forma, essas usinas não fizeram parte do
Escalada de janeiro de 2021. Foram avaliadas,
portanto, os resultados de 921 usinas (77
usinas a mais que o Escalada de setembro de
2020).
Em relação aos resultados, o quadro abaixo
indica evolução da média das notas (de 0 a
100) de cada tipo de geração em comparação
com a última edição:
Tipo
Geral
EOL
PCH
UHE
UFV
UTE

set/20

jan/21

Diferença

74

87,4

83,4

96,6

69,7
71,4
70,8
62

80,5
77,9
85,5
78,9

13,4
13,2
10,8
6,5
14,7
16,9

Todas as fontes aumentaram seu grau de
conformidade de entrega do Rapeel em
relação à sua frequência e tempestividade,
com destaque para as usinas de fonte eólica:
das 307 usinas consideradas no Escalada de
JAN2021, apenas 6 receberam Conceito C e
somente a uma usina foi atribuído Conceito D.

Já sobre o Ambiente de Contratação, percebese que usinas contratadas no ambiente
regulado (ACR) mantiveram o grau de
conformidade superior às usinas que
firmaram contratado somente no ambiente
livre ou ainda não celebraram contrato de
venda de energia (fora ACR):
Ambiente set/20
ACR
80,63
Fora ACR
69,61

jan/21 Diferença (p.p.)
12,5
93,1
14,67
84,28

Este resultado merecerá especial atenção da
fiscalização tendo em vista o crescente
número de usinas outorgadas fora do
ambiente de contratação regulado. Enquanto
houve queda no número de usinas
monitoradas no ACR (15 a menos), as usinas
"fora ACR" somam 92 empreendimentos a
mais em comparação com a edição de
setembro de 2020 do Escalada.
Nesta última edição, 77% das usinas
alcançaram o conceito A do Escalada, 15 p.p
acima da Escalada de setembro de 2020, fruto
do maior engajamento dos agentes do setor e
da atuação orientativa e educativa da SFG ao
longo do último quadrimestre. Nessa linha,
destacamos o webinar realizado em 6 de
janeiro deste ano em que foram apresentados
os critérios de classificação do Escalada. Se
você não pôde participar, acesse aqui o vídeo
do evento.
Entretanto, 9% das usinas encontram-se com
conceito D, sendo os empreendimentos de
fonte solar os mais representativos neste
grupo. Para evitar ações sancionatórias por
parte da fiscalização, estes agentes devem
adimplir com a entrega do Rapeel o mais
rápido possível.

