MAIO/2017

A Carga verificada no Sistema Interligado Nacional (SIN) em abril ficou 2,1% abaixo do previsto no
Planejamento Mensal de Operação – PMO de abril. O índice sofreu impactos diretos da queda das temperaturas e
do efeito de dois feriados.
A estimativa de afluência (chuvas) para ao mês de maio 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 abril ficou 72% da MLT e a previsão para maio é de 80% da MLT. Já no Nordeste a situação continua crítica. Em
abril registrou 24% da MLT e a expectativa para abril é ficar em 25%.
Conforme informações da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional Americana), há um
aumento das chances de desenvolvimento de El Nino do inverno deste ano, que pode agravar ainda mais a situação
de seca no Nordeste.

1

MAIO/2017

Em termos de Nível de Armazenamento de Reservatórios - EArm a região Sudeste/Centro Oeste, que
representa os maiores reservatórios do país, fechou abril com 41,8% da sua capacidade total. O Sul fechou com 43%
e o Norte com 65,9%. 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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O preço da energia no mercado à vista PLD triplicou desde o início do ano, mesmo com o consumo
nacional apresentando pouca variação em relação ao ano passado. A elevação do preço é resultado da hidrologia
desfavorável verificada no período úmido que se encerrou em abril. As chuvas que caíram entre novembro e abril
não permitiram a recuperação esperada para os reservatórios das hidrelétricas, o que levará a uma utilização mais
intensa da energia térmica e a um custo maior do sistema ao longo do ano.
A projeção do PLD para 2017 segue em de alta para todos os submercados. A projeção média para o
submercado SE/CO é de R$ 343/MWh, enquanto no Nordeste a previsão é de ficar R$ 353/MWh. A projeção ainda
indica que o PLD ficará na faixa de R$ 400/MWh a R$ 500/MWh até outubro, com redução prevista a partir de
novembro de 2017, podendo atingir o patamar mínimo em maio de 2018.
Para a primeira semana de maio, em função também das mudanças de parâmetros de aversão ao
risco, o preço foi fixado em R$ 448,58/MWh. Esse valor também será praticado pelo submercados Sul e Nordeste.
Apenas o Norte permanece no patamar mínimo de R$ 33,68/MWh. As mudanças nos parâmetros da curva de
aversão CVar e limites de intercâmbio são as justificativas do aumento, apesar de não haver grandes mudanças nas
condições de oferta e demanda.
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Comportamento do preço (SE/CO) – MAIO/2017

Comportamento do preço (NE) – MAIO/2017
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Estudo da CCEE aponta escassez de lastro de energia
incentivado no mercado livre
Ao longo de 2016, o mercado de energia elétrica
registrou uma migração recorde de consumidores do
mercado cativo, que é atendido diretamente pelas
distribuidoras, para o mercado livre. Em decorrência desta
onda migratória, a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE realizou um estudo para diagnosticar a
existência de lastro de energia incentivada para atender a
demanda dos consumidores especiais, que só podem
contratar esta energia. E o resultado aponta que não há
registro de sobra de lastro para 2017, sendo necessárias
algumas iniciativas de comercialização.
A escassez de lastro de energia incentivada ocorre
pelo alto nível de migração no ano passado. Ao longo de
2016, foram registradas 4.096 novas cargas de
consumidores especiais, sendo que 91% delas são de
pequeno porte, consumindo até 1 MW médio. Esta
tendência permaneceu no primeiro mês de 2017, que teve
516 novas cargas, sendo 93% dentro deste patamar de
consumo baixo.
Para fazer frente imediata à esta questão, uma
alternativa seria a negociação entre comercializadoras ou
geradoras com os consumidores livres e autoprodutores que
possuem contrato de energia incentivada, uma vez que
estes agentes podem contratar energia convencional. A
liberação de lastro destes contratos teria a capacidade de
ofertar 668 MW médios, o que resultaria em uma sobra ao
longo dos primeiros meses de 2017. Outra possibilidade de
equilibrar a oferta e a demanda é a liberação por meio de
acordos bilaterais do mercado cativo entre consumidores e
sobras de energia de distribuidoras. (Fonte: CCEE)

Revisões tarifárias de Abril
No mês de abril, nada mais que 9 grandes
distribuidoras tiveram suas tarifas de energia reajustadas.
Segue um quadro resumo com os principais impactos:

O que pode-se verificar em comum na revisão de
todas as distribuidoras de energia, houve redução
dos encargos setoriais do orçamento da CDE –
USO e encargos de Serviço do Sistema - ESS e de Energia de
Reserva – EER e os aumentos dos custos de Transmissão
devido
a
indenização
das
transmissoras
de
energia proveniente do processo de renegociação das
concessões pela MP 579 em todas as distribuidoras.
As distribuidoras do Nordeste tiveram reajustes
médios positivos, enquanto as distribuidoras dos
submercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul tiveram reajustes
negativos. Isso se deve pelo reajuste negativo dos
componentes financeiros CVA e efeito da retirada dos
financeiros anteriores. (Fonte: GRID Energia)
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Consumidores continuarão a pagar mais caro pela
energia

Uruguai dá início a exportação de energia elétrica ao
Brasil

Os consumidores continuarão a pagar mais caro pela
energia no mês de maio. A ANEEL (Agência Nacional de
Energia de Elétrica) anunciou que a bandeira vermelha
patamar 1 irá continuar pelo segundo mês consecutivo em
operação. O acréscimo na conta de energia é de R$3,00 para
cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

O Uruguai começou a exportar energia elétrica para
o Brasil nesta terça-feira através do departamento de Rivera,
na fronteira com o Rio Grande do Sul, e a partir do próximo
dia 11 fará a transferência por meio de uma estação que a
empresa estatal de energia, UTE, tem na cidade de Melo, no
departamento de Cerro Largo, também na fronteira com o
estado brasileiro, informou a ministra de Indústria do
Uruguai, Carolina Cosse.

A bandeira vermelha é acionada quando existe a
necessidade da ligação das usinas termoelétricas mais caras,
devido à falta de chuva nos reservatórios das hidrelétricas.
O uso do sistema de bandeiras tarifárias incentiva o
consumidor a fazer um uso mais consciente da energia,
evitando desperdícios. Vale ressaltar que ainda segundo a
ANEEL, o uso das bandeiras representa o custo real da
energia gerada.
Até novembro, as contas de energia continuarão
com a bandeira vermelha patamar 1 até novembro, que é
quando termina o período seco. (Fonte: GRID Energia)

Em declarações publicadas no site do governo
uruguaio, ela explicou que Melo tem uma estação
“preparada para uma potência importante de
transferência”.
“Acredito que este é um passo muito importante na
consolidação do Uruguai como exportador de energia”,
destacou.
Ainda segundo Cosse, seu país não compra energia
elétrica há quatro anos, mas vende “muito bem” à Argentina
há dois, o que representa, aproximadamente, 10% do total
da força gerada em nível nacional. (Fonte: Exame Abril)
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As tabelas a seguir mostram uma referência de preços negociados no mercado livre no mês de abril
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.

Energia Incentivada

Energia Convencional

Prazo do Contrato

Faixa de Preço
Médio (R$/MWh)

Prazo do Contrato

Faixa de Preço
Médio (R$/MWh)

2017
2018
2019
2020
2021

340 - 342
267 - 272
218 - 221
210 - 214
203 - 206

2017
2018
2019
2020
2021

293 - 297
210 - 214
168 - 171
158 - 162
153 - 156
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