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Análise de Mercado

O Carga do sistema elétrico verificado no Sistema Interligado Nacional (SIN) em janeiro ficou 0,26%
abaixo da previsão do PMO (Planejamento Mensal de Operação).
As chuvas e vazões representadas pela ENA (Energia Natural Afluente), apresentaram em janeiro
números animadores para os submercados Sul e Sudeste/Centro-Oeste.
No submercado mais importante em termos de armazenamento e consumo de energia, o
Sudeste/Centro-Oeste, a ENA registrou 97% da média histórica (MLT). No Sul registrou 189%, fazendo com
os reservatórios atingissem 80% d e sua capacidade.
A projeção da ENA para o SIN para os próximos meses é favorável para a elevação dos níveis dos
reservatórios, com tendência a acompanhar a MLT:
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Os reservatórios do SIN apresentaram relativa recuperação com aumento dos níveis para todos os
submercados:





SE/CO -> 31%
Sul -> 80%
NE -> 18%
Norte -> 31%

A projeção dos níveis dos reservatórios do SIN (Sistema Interligado Nacional) para o ano de 2018 é
animadora.
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Diante desses cenários, o PLD médio registrou queda em todos os submercados. No Sudeste/CentroOeste fechou janeiro em R$ 180,07/MWh e Nordeste em R$ 178,01/MWh. Segue a projeção para os dois
submercados em 2018. A projeção para SE/CO é fechar 2018 em R$ 127,02/MWh, enquanto para o NE o
preço será de R$ 147,93/MWh.

*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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Bandeira verde em fevereiro podendo permanecer
até abril

Tarifas da Energisa Borborema ficarão em média
18,21% mais caras

A bandeira tarifária para o mês de fevereiro
permanecerá verde sem custo para os consumidores. O
acionamento desta bandeira indica a manutenção das
condições favoráveis de geração hidrelétrica no Sistema
Interligado Nacional. Apesar da bandeira verde, é
importante que os consumidores mantenham as ações
relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício
de
energia
elétrica.

A Energisa Borborema foi autorizada a aplicar
aumento médio de tarifas de 18,21%, com efeito médio de
21,54% para os consumidores em alta tensão e de 16,83%
em média para o segmento de baixa tensão. O reajuste
tarifário anual da distribuidora vai vigorar a partir de 4 de
fevereiro. A concessionária atende 210 mil unidades
consumidoras em Campina Grande e em outras cinco
cidades da Paraíba. (Fonte: Canal Energia)

Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza
o custo real da energia gerada, possibilitando aos
consumidores o bom uso da energia elétrica. O
funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores
verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam
se a energia custará mais ou menos em função das
condições de geração. (Fonte: ANEEL)

Cresce a oferta de energia para o mercado livre em
2018
A descontratação de energia representada pelas
sobras registrada no Mecanismo de Compensação de
Sobras e Déficits (MCSD) de Energia Nova A-1, para o
produto de janeiro a dezembro de 2018, trouxe ânimo
extra ao mercado de energia livre. Isto porque na segunda
fase do processamento, foram realizadas reduções
contratuais de 1.394 MW médios entre distribuidoras e
geradores, que deverá ser negociada em sua totalidade no
mercado livre. A considerar que grande parte dessa energia
descontratada junto às distribuidoras são de fontes
incentivadas, que poderão ser negociadas no ambiente
especial, tendendo a desafogar o mercado em 2018,
trazendo maior oferta de energia e consequente redução
de preços.
Nas próximas semanas essa redução já deverá ser
sentida nas ofertas de curto- prazo. Vamos aguardar cenas
do próximo capítulo! (Fonte: GRID Energia)
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Notícia deve destravar a liquidação financeira de
curto prazo
A União e a Agência Nacional de Energia Elétrica
solicitaram à presidente do Superior Tribunal de Justiça a
revogação de todas as liminares do GSF ainda em vigor. Os
impactos financeiros dessas decisões nas operações do
mercado de curto prazo representam mais de R$6 bilhões
de reais.
“As decisões liminares que agora se buscam
suspender tutelam igualmente empresas participantes do
MRE (Mecanismo de Realocação de Energia) e possuem o
mesmo conteúdo, qual seja, o de limitar a aplicação do
Fator GSF (Generation Scale Factor), também com idêntico
fundamento jurídico”, argumentam no documento. O
pedido destaca que a aplicação da decisão às demais ações
está prevista na A Lei 8.437, de 1992.

No pedido, a União cita uma carta da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica mostrando que, após a
revogação da liminar, 19 dos 20 associados da Abragel que
haviam sido beneficiados pela decisão anterior quitaram
seus débitos na liquidação financeira ocorrida em 9 e 10 de
janeiro. Apenas uma empresa, que está em recuperação
judicial permaneceu inadimplente. Do total de R$ 141,4
milhões, restou apenas pouco mais de R$ 1 milhão.
(Fonte: Canal Energia)

Laurita Vaz suspendeu em julho de 2016 a liminar
obtida pela Abragel no Tribunal Regional Federal da 1ª
Região. A decisão do TRF limitou a 5% a aplicação do fator
que reflete a diferença entre a energia gerada pelas usinas
e o total contratado pelos geradores no mercado livre. Uma
decisão do ministro Ricardo Lewandowski, então
presidente do STF, restabeleceu a sentença.
O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, e,
em dezembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli
decidiu que o julgamento da ação estava fora da
competência do STF. Na prática, a manifestação suspendeu
os efeitos da liminar obtida pela associação que
representa pequenas centrais hidrelétricas.
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Essa tabela mostra uma referência de preços negociados no mercado livre no mês de fevereiro de
2018 para os próximos anos para os ambientes 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)

2018
2019
2020
2021
2022

248
252
212
207
202

2018
2019
2020
2021
2022

186
182
162
157
152
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