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Análise de Mercado

Em fevereiro a carga do Sistema Interligado (SIN) ficou 1% abaixo do previsto, fechando o mês 1.362
MWmed abaixo do Programa Mensal da Operação (PMO), mas 5% acima do mês de fevereiro de 2018.
Dentre os ramos da indústria avaliados, os setores de veículos manufaturados diversos e de minerais nãometálicos tiveram os maiores índices de elevação no consumo. Por outro lado, dois setores apresentaram queda
no consumo: extração de minerais metálicos, com 10,6% e metalurgia e produtos de metal, com 3,6% negativos.
A energia natural afluente (ENA) continuou baixa no mês de fevereiro registrando bem abaixo do esperado
para o mês no SIN, fechando em 60% da média histórica (MLT), frente ao 65% esperado.

Segundo a CCEE, a redução das afluências, que começou ainda no final de 2018, foi provocada por um
bloqueio das frentes frias, que persistiu até fevereiro. Com o término do bloqueio, as afluências esperadas para
o
SIN
começam
a
melhorar
com
índices
previstos
para
março.
O impacto da hidrologia também afetou os níveis de armazenamento dos principais reservatórios do
Sistema, em fevereiro. No Sudeste, os reservatórios registraram queda de 2 p.p. (28,4%) e no Sul, a redução foi
de 3.9 p.p. com níveis em 39,5%. Os níveis, por sua vez, subiram 1.6 p.p. no Nordeste (43,8%) e 10,4 p.p. no
Norte (41,4%).
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Fonte: CCEE
Tal conjuntura teve reflexo direto no PLD ao longo de fevereiro, levando o preço médio no Sudeste/CentroOeste e no Sul, a cerca de R$ 444/MWh, situação que foi amenizada no final do mês, deixando os preços para
a primeira semana de março nos dois submercados em R$ 340/MWh.

A hidrologia ruim, observada no final de 2018 e estendida até fevereiro deste ano, ainda impacta na
projeção do PLD médio para 2019, que passou de R$ 260/MWh para R$ 293/MWh no submercado
Sudeste/Centro-Oeste.
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Abraceel prepara selo de melhores
práticas para redução de riscos
A Associação Brasileira de Comercializadoras de Energia
pretende criar uma espécie de selo de melhores práticas de
comercialização, de maneira a reduzir os riscos nas
operações.
Segundo Alexandre Lopes, diretor técnico da Abraceel, a
proposta está baseada em quatro pilares. O primeiro seria a
criação de uma métrica de risco clara para que todos os
agentes possam aferi-lo; o segundo seria a obrigação dos
players entregarem determinadas informações para
segurança do mercado; o terceiro é a criação de entidade
de supervisão responsável por receber os dados dos players,
aplicar as métricas definidas e verificar se os agentes estão
dentro dos limites estabelecidos e o quarto a elaboração de
uma governança de melhores práticas para aprimoramento
de propostas no longo prazo.
A proposta terá como indicadores de monitoramento o
limite máximo de exposição em que o valor semanal de
exposição de um player não pode ultrapassar um limite
definido em função da sua capacidade financeira; a
capacidade econômica, em que o comercializador deverá ter
condição financeira para suportar seus compromissos
acertados no prazo de 24 meses, além da concentração de
risco, sem poder concentrar todo o seu limite de risco em
um mês de fornecimento.
“O mercado teria a informação que aquele player passa por
dificuldade e cada um poderia ir conversar com ele para
resolver melhor a situação”, ressalta.

O objetivo do sistema seria suficiente para impedir que a
quebra das comercializadoras Vega e Linkx voltem a ocorrer.
Embora alegue que não há como afirmar que se o selo
estivesse em vigor os problemas não teriam acontecido, ele
aposta na adoção das práticas para o futuro.
(Fonte: Canal Energia)

Bandeira tarifária para março segue
Verde
A bandeira tarifária em março de 2019 será verde, sem custo
para os consumidores. Apesar do período úmido de 2019 ter
tido pouca ocorrência de chuvas em janeiro, o nível de
produção da energia hidrelétrica no país ainda se mantém
elevado, contribuindo para um nível do risco hidrológico
(GSF) em patamar que garante a manutenção da bandeira
verde, mesmo com PLD´s elevados nas regiões sudeste,
centro-oeste e sul. O GSF e o PLD são as duas variáveis que
determinam a cor da bandeira a ser acionada.
Previsão para os próximos meses:
2019
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
(Fonte: ANACE)

Bandeira
Verde
Vermelha 1
Vermelha 2
Vermelha 2
Vermelha 2
Vermelha 2
Vermelha 2
Vermelha 2
Amarela
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Diretor da Aneel promete mudança no
cálculo das bandeiras tarifárias

CCEE atualiza projeção do GSF para R$ 24
bilhões em 2019

A ANEEL deliberou no dia 26 de fevereiro, sobre a abertura
de audiência pública para discutir o aprimoramento dos
critérios para o acionamento das bandeiras tarifárias, a
vigorar de maio de 2019 a abril de 2020. A proposta é no
sentido de considerar sazonalização 100% flat como critério
para acionamento de bandeira; caso medida já estivesse em
vigor, bandeira seria vermelha em fevereiro.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
atualizou para R$ 24 bilhões o impacto previsto para o ajuste
do risco hidrológico (GSF) no mercado de energia em 2019.
No final de janeiro, a entidade havia divulgado uma
estimativa de R$ 22 bilhões.

A audiência também discute os custos adicionais do
acionamento das bandeiras tarifárias que ficarão mais altos
entre maio desse ano e abril de 2020 e podem passar de R$
1,00 para R$ 1,50 na bandeira amarela; de R$ 3,00 para R$
3,50 na vermelha patamar 1 e de R$ 5,00 para R$ 6,00 no
patamar 2. Os valores calculados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica ficarão em audiência pública de 27 de
fevereiro a 1º de abril.
Implementadas em 2015, as bandeiras tarifárias surgiram
como uma forma de sinalizar ao consumidor final o custo da
energia. A utilização das cores verde, amarela e vermelha
indicam quando haverá ou não acréscimo no valor do
quilowatt-hora consumido em um determinado mês, em
função das condições de geração de eletricidade. A medida
também teria a função de antecipar receitas às
distribuidoras de energia, evitando que estas tenham
problemas no fluxo de caixa.

A elevação do GSF é explicada pela expectativa de PLD
mais alto para o ano, uma vez que o percentual de ajuste do
MRE para 2019 praticamente permaneceu igual ao
divulgado em janeiro (82,1%/fev contra 82,9%/jan).
O impacto do GSF é percebido de forma distinta. Os
consumidores do mercado regulado devem arcar com R$ 17
bilhões e os agentes do mercado livre, com R$ 7 bilhões. A
CCEE pondera, contudo, que a projeção do GSF considera a
diferença entre a energia alocada pelas usinas hidrelétricas
participantes do MRE e o total das garantias físicas, valorado
pelo PLD esperado. “O Impacto Financeiro individual
depende do montante contratado de cada agente do MRE”,
reforça.
O GSF se tornou popular em 2015 e é responsável pela
judicialização do mercado de curto prazo, represa cerca de
R$ 7 bilhões e impede o funcionamento regular do mercado
de energia.
(Fonte: Canal Energia)

(Fonte: Canal Energia)
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Fonte: Grid Energia

Fonte: Grid Energia
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