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Análise de Mercado

Em agosto, a carga do Sistema Interligado (SIN) realizou 5% abaixo do previsto (-2,4 GWmed) de acordo
com o Programa Mensal da Operação (PMO). A queda foi causada pelas baixas temperaturas no mês e pelo
péssimo ritmo de produção do setor industrial.
A energia natural afluente (ENA) de agosto, ficou abaixo do esperado, fechando o mês em 63% da média
histórica (MLT), frente ao previsto de 83%. Destaque negativo para o submercado SUL, que choveu apenas 29%
da MLT para o período do ano. Para setembro, a previsão é chover abaixo da média histórica.

Os níveis de armazenamento do sistema elétrico registraram deplecionamento, fechando o mês em 43,7%
da capacidade nominal.
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Mediante ao cenário, o PLD de agosto apresentou perspectivas de elevação devido a piora nas previsões
de ENA semanais, no entanto as elevações foram atenuadas pelas reduções de cargas verificadas no SIN no
período, fechando o mês em:

Para a primeira semana de setembro a CCEE informou redução no PLD dos submercados Sudeste e SUL,
com manutenção de preços no Nordeste e Norte comparado a última semana de agosto. Esta redução
basicamente é refere-se à redução de carga nesses dois submercados.
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A apuração do PLD para o período citado ficou assim:

A projeção do PLD SE para o final dos próximos meses ficou assim:
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A projeção do PLD NE para o final dos próximos meses ficou assim:
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Bandeira em setembro
vermelha patamar 1

permanece

A bandeira vermelha patamar 1 passa a valer a partir de 1º
de setembro
A bandeira tarifária em setembro de 2019 será vermelha,
patamar 1, com custo de R$ 4,00 para cada 100 quilowattshora consumidos. Setembro é um mês típico do final da
estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema
Interligado Nacional (SIN). A previsão hidrológica para o mês
sinaliza permanência do quadro de estiagem, com vazões
abaixo da média histórica. Esse cenário requer a
manutenção de parcela relevante da oferta de energia
sendo atendida por meio de acionamento do parque
termelétrico, influenciando o valor do preço da energia
(PLD) e sua repercussão sobre os custos relacionados ao
risco hidrológico (GSF). O PLD e o GSF são as duas variáveis
que determinam a cor da bandeira a ser acionada.
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.

Reajuste Tarifários
Reajuste Homologados
Compete à ANEEL homologar o resultado do reajuste
tarifário anual das Tarifas de Energia - TE e das Tarifas de Uso
dos Sistemas de Distribuição – TUSD.
A ANEEL publicou as revisões tarifárias homologadas para
Energisa Paraíba, Cemar e Celesc para os próximos 12 meses
e para as três observou-se a redução média dos preços em
relação à aprovada em meados do ano de 2018.
A Celesc (SC) vai ter uma redução média nas suas tarifas de
7,80%. O valor foi aprovado em reunião da diretoria
realizada em 20 de agosto. Na alta tensão, o recuo vai ficar
em 5,53%, enquanto na baixa tensão, vai ser negativo em
9,16%. O reajuste vale a partir do dia 22 de agosto.
O reajuste tarifário dos consumidores da Cemar vai ter um
efeito médio negativo 3,82%. O valor foi definido em reunião
da Agência Nacional de Energia Elétrica realizada em 20 de
agosto. Na alta tensão, o efeito vai ser negativo em 3,89%,
enquanto na baixa tensão, ele fica em 3,81%. A nova tarifa
vale a partir do próximo dia 28 de agosto.

Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e
o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia
elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios.

A Celesc (SC) vai ter uma redução média nas suas tarifas de
7,80%. O valor foi aprovado em reunião da diretoria
realizada em 20 de agosto. Na alta tensão, o recuo vai ficar
em 5,53%, enquanto na baixa tensão, vai ser negativo em
9,16%. O reajuste vale a partir do próximo dia 22 de agosto.

Fonte: ANEEL

Fonte: ANEEL, Canal da Energia.
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