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O consumo de energia (Carga) verificado no Sistema Interligado Nacional (SIN) em outubro ficou 0,5%
acima do previsto no Planejamento Mensal de Operação (PMO) Foi a primeira vez desde março deste ano,
que o consumo de energia fica acima do previsto. Em sua análise, o ONS aponta que o comportamento da
carga do SIN já começa a apresentar sinais de recuperação, ainda que tímidos. “Fatores como a queda nos
juros, a safra agrícola, a geração de empregos e o aumento das exportações industriais, já estão
influenciando positivamente o desempenho da carga de energia.” Para novembro a projeção de carga para
o país é de um crescimento de 3% quando comparado ao resultado do mês de novembro do ano passado.
Com relação a Energia Natural Afluente (ENA) ou chuvas e vazões, as perspectivas para o início do
período úmido não são nada animadoras. A previsão é de que o país atravesse o segundo pior início de
período úmido de sua história. A previsão para o mês que se inicia e marca oficialmente o início do período
úmido no Brasil é de ENA abaixo da média histórica em todo o país, à exceção do Sul. No submercado mais
importante em termos de armazenamento e consumo de energia, o Sudeste/Centro-Oeste, a previsão é de
vazões equivalentes a 72% da média de longo termo MLT. No Nordeste a crise se acentua com apenas 22%
da MLT, após os piores setembro e outubro dos últimos 87 anos. Na região Norte a tendência não é tão mais
positiva com 40% da MLT. No Sul está previsto vazão de 112% da MLT.
Este comportamento ruim das chuvas de outubro, agravou a situação dos níveis dos reservatórios do
Sistema Interligado Nacional (SIN).

Diante desses cenários, a projeção do PLD médio fechar o ano em R$ 356/MWh no submercado SE/CO
e R$ 369/MWh no submercado NE e continua no teto nos próximos meses, reduzido gradualmente a partir
de janeiro de 2018.
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Mais aumento de energia – Parte 1

Mais aumento de energia – Parte 2

A bandeira tarifária de novembro continuará
vermelha patamar 2, o que vai representar para o
consumidor custo adicional de R$ 5,00 a cada 100 kWh
consumidos, impactando diretamente os consumidores
cativos. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica
reflete a situação crítica dos reservatórios das hidrelétricas,
que tem obrigado o Operador Nacional do Sistema a manter
em operação uma grande quantidade de usinas térmicas,
inclusive as que têm custo mais alto.

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) abriu audiência pública, para discutir o orçamento
da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de 2018.

Pela proposta da Aneel, as bandeiras passarão a
embutir as perspectivas de armazenamento dos
reservatórios, variável que não era considerada até agora. A
ideia é reduzir a volatilidade do mecanismo, que é
influenciado pelo despacho térmico por ordem de mérito e
pouco sensível à situação real dos reservatórios.
O mecanismo das bandeiras sinaliza mensalmente
para o consumidor qual será o custo de geração de energia.
A bandeira verde significa que as condições estão favoráveis
e não há custo a ser pago. Na amarela, o adicional, que antes
era de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos, passou para R$
1,00. Na bandeira vermelha patamar 1, o valor continua em
R$ 3,00; e na vermelha patamar 2 aumentou de R$ 3,50
para R$ 5,00 a cada 100 kWh. (Fonte: Canal Energia)

As despesas do fundo setorial para o próximo ano
totalizaram R$ 17,99 bilhões, aumento de 13% em
comparação com 2017 (R$ 15,98 bilhões). Em relação à
2017, verifica-se um aumento de 26% nas quotas CDE a
serem pagas pelos consumidores. O impacto tarifário médio
da CDE 2018 está estimado em 2,15% para todo o país,
sendo de 2,66% para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste
e de 0,92% para o Norte e Nordeste.
A CDE é um fundo setorial que tem, entre outros
objetivos, prover recursos para universalização do serviço de
energia elétrica, garantir a modicidade tarifária para
consumidores de baixa renda, custear combustível dos
sistemas isolados, promover a competitividade da energia
produzida com carvão mineral nacional e compensar
benefícios tarifários concedidos a usuários dos serviços de
distribuição e transmissão de energia elétrica. (Fonte: GRID
Energia)
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Risco zero de déficit energia, segundo a CMSE
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
informou que o risco de déficit de energia em 2017 continua
em 0% nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste,
considerando os históricos de vazões. Para 2018, a avaliação
de risco é de 2,9% no subsistema SE/CO e 0,1% no NE, pelo
critério de séries sintéticas; e de 0% para as séries históricas.
No comunicado de 1º de novembro, não houve
qualquer menção à possibilidade de acionamento das usinas
termelétricas mais caras. O Comitê tem reforçado nas
últimas semanas a manutenção do despacho térmico por
ordem de mérito de custo. Após semanas de atraso, as
previsões de chuvas no início de novembro apontam
finalmente a transição para o período úmido. O CMSE
reforçou que o abastecimento de energia no Sistema
Interligado está garantido, mas os preços devem se manter
elevados, como consequência do aumento do custo de
geração. Segundo a nota, a meteorologia aponta chuvas na
maior parte do Brasil nos próximos sete dias, com volumes
maiores em grande parte do Sudeste e Centro-Oeste, no
centro-sul da Região Norte e no oeste da Região Nordeste; e
as temperaturas serão, no geral, inferiores à média histórica
nos principais centros urbanos do Sudeste. As precipitações
devem se manter nos próximos 30 dias na maior parte da
área central do Brasil, em volumes próximos da média
histórica

Reajustes tarifários em outubro: EDP São Paulo tem
aumento médio de 24,37%, CPFL Piratininga reajuste
17,28%, CEB 7,35%, CELG 14,65% e Amazonas
Distribuidora aumento médio de 17,13%
A ANEEL aprovou em 17/10 o reajuste tarifário de 4
grandes distribuidoras de energia.
Para a EDP SP (ex-Bandeirante), o efeito médio para
os consumidores é de aumento da ordem de 24,37% nas
tarifas de energia. Para a Companhia Piratininga de Força e
Luz (CPFL), o efeito médio para os consumidores é de
aumento da ordem de 17,28% nas tarifas de energia.
Já para Companhia Energética de Brasília (CEB) o
efeito médio para os consumidores é de aumento da ordem
de 7,35% nas tarifas de energia e para s CELG – GO, o efeito
médio para os consumidores é de aumento da ordem de
14,65% nas tarifas de energia. Todos os reajustes passam a
vigorar a partir do dia 23/10/17.
Os consumidores atendidos pela Amazonas
Distribuidora terão as tarifas de energia elétrica reajustas
em 17,13% a partir de 1º de novembro, sendo 12,68% para
os clientes conectados em baixa tensão e 25,17% para
clientes conectados na alta tensão. (Fonte: GRID Energia)

Para os próximos três meses, no entanto, há maior
probabilidade de chuvas abaixo da média no norte da Região
Nordeste, no nordeste da Região Centro-Oeste, no leste da
Região Norte e no oeste da Região Nordeste. No extremo
oeste da Região Norte, as chuvas tendem a ficar acima da
média (Fonte: Canal Energia)
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As tabelas a seguir mostram uma referência de preços negociados no mercado livre no mês de OUTUBRO
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

445
320
235
215
210

2017
2018
2019
2020
2021

380
235
175
155
150
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