ABRIL/2017

A Carga verificada no Sistema Interligado Nacional (SIN) em março ficou acima 1,66% acima do
previsto no Planejamento Mensal de Operação – PMO de março.
A estimativa de afluência (chuvas) para ao mês de abril continua com vazões abaixo da média histórica
- MLT em todo o país. O índice de Energia Natural Afluente – ENA registrado para o Sudeste/Centro-Oeste em
março ficou 68% da MLT e a previsão para abril é de 79% da MLT. No Sul, o registrado em março ficou em 85%
enquanto a expectativa para abril é de 92% da MLT. No Norte houve uma melhora. Em março registrou 84% da
MLT e a previsão para abril é ficar em 89%. Já no Nordeste a situação continua crítica. Em março registrou 24%
da MTL. A expectativa para abril é ficar em 55%. Conforme informações da NOAA (Administração Oceânica e
Atmosférica Nacional Americana), há um aumento das chances de desenvolvimento de El Nino no final deste ano,
que pode agravar ainda mais a situação de seca no Nordeste.
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Em termos de Nível de Armazenamento de Reservatórios – EArm a região Sudeste/Centro Oeste, que
representa os maiores reservatórios do país, fechou março com 41,6% da sua capacidade total. O Sul fechou com
43,4% e o Norte com 64,2%. O Nordeste continua registrando baixos níveis fechando o mês com 21,7% de sua
capacidade.
A previsão continua crítica para os reservatórios do Sistema Interligado Nacional – SIN. A
expectativa dos níveis dos reservatórios é atingir o menor nível dos últimos 10 anos ao final do período seco deste
ano em novembro. Apesar disso o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico – CMSE descarta a necessidade
de racionamento.
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A projeção do PLD médio anual para no submercado Sudeste/Centro-Oeste é de R$ 289,26/MWh. A
tendência de elevação a partir de maio, se deve a mudança de parâmetros dos modelos cálculo do PLD,
especificamente o cVar, atingindo a máxima de R$ 410/MWh em julho.

Já a projeção do PLD médio anual para o submercado Nordeste é de R$ 301/MWh. É a maior média
entre os 4 submercados (N=R$247/MWh; S=R$289,36/MWh). A predisposição de elevação, pode trazer o PLD até
R$ 410/MWh em julho desse ano, assim como no Sudeste/Centro-Oeste.

3

ABRIL/2017

*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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Consumidores de energia serão ressarcidos por
cobrança indevida de Angra III
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) irá
ressarcir por meio das distribuidoras ao consumidor um
total de 900 milhões. Esse ressarcimento é devido a
cobrança indevida ao pagamento da energia de Angra III por
algumas Distribuidoras de energia, aplicada nos reajustes de
energia do ano passado. A Usina no Rio de Janeiro, deveria
ter começado a entrar em operação em janeiro de 2016. No
entanto, as obras do empreendimento estão atrasadas e
ainda não há previsão de quando a usina começará a
fornecer energia elétrica. Mesmo assim, as projeções de
custos de encargos operacionais de Angra III foram bancadas
pelo consumidor. Ou seja, foram parar na conta de luz de
todas as regiões do Brasil.
De acordo com a agência, as contas de luz de todos
os brasileiros serão retificadas em abril para que seja feita a
compensação pela cobrança irregular. A redução na tarifa
pode variar de 0,95% a 19,47% de acordo com a
distribuidora. O desconto pode variar de R$ 0,347 a R$ 8,342
para cada 100 kWh. Como as distribuidoras de energia
fecham as contas em períodos diferentes do mês, em alguns
casos o consumidor poderá ter o abatimento também em
maio.

Mais ressarcimento de energia por vir
Entre 2009 e 2016, os consumidores pagaram R$ 3,7
bilhões a mais nas contas de luz, dinheiro que foi direcionado
para a compra de combustível, através do encargo CCC,
usado em termelétricas da Amazonas Energia, distribuidora
que atende ao Estado do Amazonas.
O prejuízo ao consumidor foi calculado por uma
fiscalização da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica),
cujo resultado foi divulgado terça-feira (28/3).
Eletrobras e Amazonas Energia terão 15 dias para
apresentarem seus argumentos. Depois disso, a
Superintendência de Fiscalização da Aneel poderá pedir o
ressarcimento dos consumidores, trazendo assim um
redução do custo de energia aos consumidores.
Em 2017, a CCC custará aos consumidores de energia
R$ 5,06 bilhões. A conta foi criada para bancar parte do
combustível usado nas termelétricas que atendem as
regiões isoladas do país, onde não chega a rede nacional de
transmissão de energia elétrica. Sem esse auxílio, a conta de
luz dos habitantes dessas áreas isoladas seria muito mais
cara que no resto do país. (Fonte: G1)

A CEMIG vai cortar um 10,61% a sua tarifa de abril.
Já a Eletropaulo terá uma redução de 12,44% da sua tarifa.
A distribuidora que terá o maior ressarcimento, é a Energisa
Borborema. Localizada em Campina Grande, na Paraíba,
deve reduzir suas tarifas em 19,47%. (Fonte: GRID Energia)
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Bandeira tarifária em abril será vermelha

Os desafios do setor elétrico em 2017

O mês de abril entra com a bandeira vermelha
patamar 1 para os consumidores cativos, que representa um
aumento de R$3,00 para cada 100 quilowatts-hora kWh
consumidos. A decisão foi por parte da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), na última sexta-feira (31/03).

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE promoveu na última quarta-feira (29/3) a primeira
reunião de interação do ano com seus agentes e associações
representativas de classes do setor elétrico. Foram expostos
os desafios para o setor elétrico para 2017 e alguns pontos
chamaram atenção dentre eles: A repactuação do GSF (risco
hidrológico dos geradores de energia), a sobrecontratação
da distribuição de energia e o aprimoramento da
metodologia de cálculo do preço de liquidação de diferenças
- PLD.

Como a previsão de vazões está abaixo da média
histórica em todos os subsistemas, as usinas térmicas são
mais exigidas. O preço para a geração das termoelétricas é
mais cara que o preço da geração das hidrelétricas, o que
leva o consumidor a pagar por essa diferença. A presença da
bandeira vermelha em abril, visa também preservar o nível
de armazenamento de água. (Fonte: GRID Energia)

Sobre a repactuação do GSF, a princípio a maior
preocupação para a CCEE, o mercado de curto prazo poderá
ver a situação do valor em aberto por conta de liminares
disparar a mais de R$ 8,5 bilhões este ano. Isto por que, caso
a situação atual, em que as ações judiciais dos geradores
negociam sua energia no mercado livre ainda continuem
válidas, os valores deste ano se somarão ao que já está
sendo carregado todos os meses na liquidação financeira.
A sobrecontratação da distribuição de energia, é
outro assunto que deve ser resolvido em breve pela Empresa
de Planejamento Energético - EPE. Algumas distribuidoras
então com 20% de sobrecontratação, ponto preocupante ao
setor. Estima-se que 8 mil MWMédios está represado nas
distribuidoras, o que poderia ser escoadas para contratos no
mercado livre, aliviando assim este ambiente de
contratação.
Outro ponto que trará grande impacto aos preços de
energia este ano é a mudança de alguns parâmetros para
cálculo do PLD. A introdução da função de custo do déficit
em único patamar, novos parâmetros da Curva de Aversão
ao Risco – cVar e o Estudo para implantação da Superfície de
Aversão ao Risco – SAR para 2018, estão trazendo o preço
de curto prazo a realidade operacional do sistema elétrico e
elevando o PLD. (Fonte: GRID Energia)
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As tabelas a seguir mostram uma referência de preços negociados no mercado livre no mês de
março 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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