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A estimativa de afluência (chuvas) para ao mês de março continua com vazões abaixo da média
histórica (MLT) em todo o país. O índice de Energia Natural Afluente – ENA esperado para o Sudeste/Centro-Oeste
ficou estável em 81% da média de longo termo. No Sul a expectativa aumentou de 85% para 90% da MLT, a maior
variação ante a semana anterior. Já no Nordeste e no Norte o indicador piorou 1 ponto porcentual, para 28% e
92% da média histórica de chuvas, respectivamente.
Pela segunda semana seguida o Custo Marginal de Operação - CMO, que serve de referência para o
cálculo do PLD semanal, está zerado no submercado Norte. No submercado Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO) e Sul,
os valores estão equacionados com valor médio de R$ 185,06 /MWh, mesmo valor no Nordeste.
A projeção de carga deu um crescimento de 0,8 ponto porcentual, para 1,9% ante a previsão da
semana anterior. A perspectiva é de que no SE/CO ainda verifique um leve crescimento de 0,2%. A maior diferença
está no Sul com perspectiva de aumento de 8,5%. No Nordeste a previsão é de alta de 2,2% e no Norte aumento
de 0,3% ante o mesmo mês de 2016.
Em termos de nível de armazenamento de reservatórios a tendência apresentada pelo ONS é de
redução no Sul do país, passou de 51,6% para 49,6% ao final de março. No SE/CO a projeção recuou de 46,1%
para 45,9%, no Norte o volume ficou praticamente estável, passou de 65,9% para 65,8% ao encerramento de
março. A projeção para o NE é de aumento ante os 22,5% previstos na semana passada para 23,1%.
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Projeção PLD – 2017/2018

* O PLD é o principal parâmetro do setor elétrico para formação de preços de energia negociados no mercado livre no
curto e médio prazo.
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Indenizações de transmissão chegarão a R$ 62
bilhões nos próximos oito anos
O valor total da indenização a ser paga pelas instalações
de transmissão existentes em maio de 2000 será de R$ 62,2
bilhões. O custo será pago em oito anos a partir de 2017 por
consumidores livre e cativos. O impacto médio para os
consumidores das concessionárias de distribuição em 2017
é calculado em 7,17% (variação de 1,13% a 11,45%),
considerando o valor de R$ 10,8 bilhões pagos esse ano. O
efeito é parcial, já que a tarifa de transmissão é apenas um
item de custo da fatura de energia.
A indenização será paga às empresas Eletrobrás (Chesf,
Furnas, Eletrosul e Eletronorte), CTEEP, Copel GT, CEEE GT e
Celg GT. Ela inclui a parcela financeira de R$ 35,2 bilhões
relativa ao custo de capital não foi incorporado entre janeiro
de 2013 e junho de 2017, e que será atualizada ano a ano.
Para esse ano, haverá um financeiro de R$ 5,8 bilhões, ao
qual serão somados outros R$ 5 bilhões da parcela
econômica da RAP. Essa parcela econômica é formada por
bens que ainda não foram indenizados e que serão
depreciados nos próximos oito anos. Caso a indenização
fosse paga integralmente em 2017, o valor total seria de R$
54,4 bilhões.
O pagamento da indenização foi questionado pelo
presidente da Associação Brasileira dos Grandes
Consumidores industriais de Energia e de Consumidores
Livres Edvaldo Santana. Para o executivo, esse valor só
poderia ser pago nas hipóteses de reversão dos bens para a
União ou de extinção das concessões, o que não ocorreu.
(Fonte: Canal Energia)

Março terá bandeira tarifária amarela
Em março de 2017 a bandeira tarifária será amarela,
com custo de R$ 2,00 a cada 100 kWh. A bandeira amarela é
acionada nos meses em que o valor do Custo Variável
Unitário – CVU da última usina a ser despachada está entre
R$ 211,28/MWh e R$ 422,56/MWh. Segundo o relatório do
Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional
do Sistema (ONS), em março, o CVU da última usina a ser
despachada ficou em R$ 279,04/MWh.
No mês de março a previsão das vazões que chegam nos
reservatórios das hidrelétricas ficou abaixo da expectativa
anterior, o que levou a indicação de maior geração
termelétrica como medida para preservar os níveis de
armazenamento e garantir o atendimento à carga do
sistema.
Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias
sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos
consumidores o uso consciente da energia elétrica. O
funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores
verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará
mais ou menos em função das condições de geração de
eletricidade. (Fonte: ANEEL)
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Orçamento CDE 2017
O Ministério de Minas e Energia autorizou, através da
Portaria 81/2017, a inclusão de R$ 1,1 bilhão no orçamento
da CDE - Conta de Desenvolvimento Energético para o ano
de 2017.
A inclusão refere-se a Contratos de Confissão de Dívida
celebrados entre a Eletrobrás, como gestora da CDE, e
beneficiários da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC),
em função de o Fundo não ter liberado à época reembolsos
aos beneficiários por falta de recursos. O valor corresponde
ao gasto com as prestações mensais dos contratos firmados
pela Eletrobrás com fornecedores de combustíveis, para
geração de energia nos sistemas isolados da Região Norte
até 31/12/2016. O principal credor da empresa é a
Petrobrás. Com a inclusão, o Orçamento da CDE para 2017
passou de R$ 13,9 bilhões para R$ 15,0 bilhões, com
aumento de 8% em relação ao valor aprovado pela ANEEL
em fevereiro. A cota anual a ser paga pelos consumidores
livres e cativos denominada CDE-Uso passou de R$ 8,2
bilhões para R$ 9,3 bilhões com um aumento de 13%.
A inclusão dessa despesa vai reduzir o impacto médio
que a queda nas cotas do fundo, este ano, teria sobre as
tarifas para o consumidor. Esse impacto seria de -2,0% e
agora será de -0,9%, segundo informa a ANEEL. A Agência
havia deliberado, após discussão em audiência pública, em
não incluir essas prestações no orçamento da CDE de 2017,
até o resultado definitivo de processo de fiscalização em
curso. A determinação do MME – Ministério de Minas e
Energia provocou a alteração da Resolução ANEEL
2.202/2017 a fim de incluir esse valor no orçamento da CDE
para o ano de 2017. (Fonte: ANACE)

Brasileiros pagaram em 2016 quase R$ 2 bi por
energia que não usaram
Uma cobrança indevida nas contas de luz custou a todos
nós, brasileiros, quase R$ 2 bilhões em 2016.
Ao longo de 2016, o consumidor pagou por uma energia
que não usou. Na conta mensal, uma parte do valor foi para
garantir os custos da energia que viria da usina nuclear de
Angra 3. Como mostrou o Jornal Hoje, com exclusividade, os
consumidores de todo o país pagaram R$ 1,8 bilhão por uma
energia que ainda não está disponível. Angra 3 não vai
entrar em funcionamento antes do segundo semestre de
2019. O presidente do Instituto de Cidadania de Formosa,
em Goiás, Geraldo Lobo, questionou a cobrança na Justiça.
Nesta sexta-feira (10), a Aneel, Agência Nacional de
Energia Elétrica, reconheceu a falha e responsabilizou a
CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que
é quem informa qual energia de reserva pode ser usada.
“Essa CCEE já havia encaminhado essa previsão, identificou
essa dúvida, perguntou e a Aneel disse que não é para incluir
esse valor. Não deve ser pago para Angra. A CCEE acabou
não retificando essa informação e, ao incluir o valor, esse
valor estava entre outros diversos itens da conta de energia
de reserva. Ele acabou sendo incluído de uma maneira
indevida”, explicou Romeu Rufino, diretor-geral da Aneel.
Em nota, a CCEE afirmou que não enviou dados errados à
Aneel e que não tem qualquer participação nos processos
tarifários das distribuidoras, que são de inteira
responsabilidade da agência.
A Aneel informou que vai autorizar reajustes menores
quando for feita a revisão das tarifas de cada distribuidora.
Vai descontar até 1,2 ponto percentual do reajuste a ser
repassado para a conta de energia. (Fonte: G1)
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As tabelas a seguir mostram uma referência de preços negociados no mercado livre no
mês de fevereiro de 2017 para os próximos anos para o mercado incentivado e convencional.
A Energia incentivada é mais cara que a convencional, porém oferece 50% de desconto da
tarifa de demanda.
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