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Análise de Mercado

Em outubro, a carga do Sistema Interligado (SIN) realizou 1% abaixo do previsto (699 MWmed) de acordo
com o Programa Mensal da Operação (PMO). A produção industrial permanece ligeiramente em queda em
2019, mas a produção de veículos e de papel ondulado, vem apresentando aumento de produção e consumo.
A energia natural afluente (ENA), que indica as vazões dos reservatórios hidrelétricos, ficou abaixo do
esperado em outubro. O mês foi fechado em 49% da média histórica (MLT), frente ao 72% esperados. Além
disso, os cenários de afluência ficaram em torno de 60% da MLT, o que contribuiu para acentuar a redução dos
níveis de armazenamento.

O Brasil teve o sétimo pior ciclo hidrológico da história em 2019, confirmando que o país ainda atravessa
um período de chuvas fora da normalidade. O ciclo considera o período iniciado em novembro de 2018 e
término em outubro de 2019.
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Os níveis de armazenamento do SIN registraram grande deplecionamento, fechando o mês em 28% da
capacidade nominal.

Mediante ao cenário de baixas vazões (ENA), o PLD de outubro fechou o mês em alta:
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Para a primeira semana de novembro, a CCEE informou aumento de 10% no PLD de todos os submercados,
comparado a última semana de outubro.

A projeção do PLD de acordo com cada submercado, para os próximos meses, ficou assim:
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MME publica portaria criando Comitê de Implementação da Modernização do Setor
O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quarta-feira,
O comitê vai ser coordenado pela Secretaria-Executiva do
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Fonte: Canal da Energia.
Processo de Contratação; Sustentabilidade da Transmissão;
e Integração Gás – Energia Elétrica.

Alteração nos limites do PLD
A ANEEL aprovou alteração na metodologia de cálculo dos
limites máximo e mínimos do PLD para o ano de 2020. O
PLD “piso” passa a ser o maior valor entre a Tarifa de
Produção de Itaipu e a Tarifa de Otimização do MRE. Já o
PLD “teto” será definido pela apuração do preço que
assegure proteção ao risco para 95% dos cenários
hidrológicos projetados.

Os valores finais vigentes para 2020 serão calculados e
publicados pela ANEEL em dezembro, mas devem ficar na
faixa de R$ 36 /MWh (mínimo) e R$ 557 /MWh (máximo).
A alteração da metodologia prevê ainda a implantação de
um PLD máximo horário que deve entrar em vigor em 2021,
com a implantação do preço horário.
Fonte: Anace Brasil
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Aneel reduz valor da bandeira amarela
e aumenta tarifa da bandeira
vermelha
A partir de novembro, os valores cobrados com o
acionamento das bandeiras tarifárias não serão mais
arredondados, segundo decisão da Agência Nacional de
Energia Elétrica
Com isso, o valor cobrado pela bandeira amarela vai cair,
e o valor cobrado pela bandeira vermelha vai aumentar.
Bandeira Amarela


De R$ 1,50 por 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos para R$ 1,34 por 100 kWh
Bandeira vermelha patamar 1



De R$ 4 por 100 kWh para R$ 4,16 por 100 kWh
Bandeira vermelha patamar 2



De R$ 6 por 100 kWh para R$ 6,24 por 100 kWh

Fonte: Portal Globo.

Reajustes Tarifários
Reajuste Tarifário da EDP SP (ex-Bandeirante) – A ANEEL
aprovou na última semana o reajuste tarifário da EDP SP
com uma redução tarifária média de 5%, em vigor a partir
de 23/10/2019. Saiba mais
Reajuste Tarifário da CPFL Piratininga – A ANEEL aprovou
na última semana o reajuste tarifário da CPFL Piratininga
com uma redução tarifária média de 8%, em vigor a partir
de 23/10/2019. Saiba mais

Bandeira tarifária para mês de
novembro é vermelha - patamar 1
A bandeira tarifária em novembro de 2019 será vermelha
(patamar 1) com custo de R$ 4,169 para cada 100
quilowatts-hora consumidos.
Novembro normalmente se caracteriza pelo início do
período úmido nas principais bacias hidrográficas do
Sistema Interligado Nacional (SIN). Todavia, o regime de
chuvas regulares nessas regiões tem se revelado
significativamente abaixo do padrão histórico. A previsão
hidrológica para o mês também aponta vazões afluentes
aos principais reservatórios abaixo da média, o que
repercute diretamente na capacidade de produção das
hidrelétricas, elevando os custos relacionados ao risco
hidrológico (GSF).
Essa conjuntura demanda elevação do acionamento do
parque termelétrico, com consequências diretas sobre o
preço da energia (PLD). O PLD e o GSF são as duas
variáveis que determinam a cor da bandeira a ser
acionada.
Fonte: Aneel.

Reajuste Tarifário da ENEL GO (ex-CELG) – A ANEEL
aprovou na última semana o reajuste tarifário da ENEL GO
com uma redução tarifária média de 4%, em vigor a partir
de 22/10/2019. Saiba mais
Reajuste Tarifário da CEB – A ANEEL aprovou na última
semana o reajuste tarifário da CEB com uma redução
tarifária média de 7%. A distribuidora atende cerca de 1,1
milhão de unidades consumidoras em Brasília. Saiba mais
Fonte: Aneel.
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Leilão de energia garante investimento de R$ 11,2 bilhões
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a
A diretora da ANEEL Elisa Bastos pontuou que o certame
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
foi muito exitoso para o mercado e trará ganhos para o
O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quarta-feira, 30 de outubro, a portaria 403/2019, que institui o Comitê de Implementação
realizaram nesta sexta¬-feira (18/10) o Leilão de Geração
consumidor brasileiro. “O leilão termina com muito
da Modernização do Setor Elétrico. O comitê vai viabilizar a efetiva execução do plano de ação e vai propor eventuais medidas
nº 04/2019 (A-6), que movimentou ao todo R$ 44 bilhões
sucesso, com preços médios adequados, o que trará
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de
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bilhões.
afirmouFormação
a diretora.
O comitê vai ter 15 frentes, nos termos do Relatório Final do Grupo de Trabalho:
de Preços; Critério de Suprimento; Medidas de
Transição; Separação Lastro e Energia; Sistemática de Leilões;

Ao final das negociações, foram contratados 91

Foram contratados empreendimentos em todos as

Desburocratização
e Melhoria
de Processos;
Governança;
Inserção
Tecnologias;
Abertura
Mercado; Racionalização
de Encargos
empreendimentos
de geração,
sendo
27 hídricos,
44 de Novas
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comdedestaque
para Bahia (26),
Rio
e Subsídios;
Sustentabilidade
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Mecanismo
de Realocação
de Energia;
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Sustentabilidade da
usinas eólicas,
11 usinas solares
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do NorteProcesso
(14) e Santa
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Transmissão;
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e 3 a gás natural,

o que soma 1.155 MW médios de energia contratada.
O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, comemorou
os números alcançados. “O resultado do leilão de hoje
revela a medida acertada da ANEEL que segue dois
princípios. O primeiro é o da causalidade dos custos, que
é alocar custos em quem causa custos; e o segundo, de
alocar risco em quem tem capacidade de gerenciá-los.
Seguimos firmes na pauta de desoneração da tarifa de
energia elétrica. O resultado do leilão contribui
sobremaneira para reduzir o custo de geração do país”,
disse.
"A nova realidade no Brasil é essa. Menos subsídios
cruzados e cada fonte de energia sendo competitiva com
seus reais atributos", concluiu Pepitone.
O preço médio ao final das negociações foi de R$ 176,09
por MWh, com deságio de 39,5% em relação aos preçostetos estabelecidos. Ao todo, os projetos que foram
negociados totalizam 1.702 MW médios de garantia física
com 2.979 MW de potência. As usinas deverão iniciar o
fornecimento de energia elétrica a partir de 1º de janeiro
de 2025.

Participaram do certame, como compradoras da energia,
nove concessionárias de distribuição com destaque para
a Light (449,1 MW médios) e Cemig (175,7 MW médios).
“O resultado dá uma clara sinalização da expectativa de
aumento de demanda por energia, vislumbrando uma
retomada econômica do país. Ao mesmo tempo, temos
investimentos expressivos na diversificação da matriz,
garantindo a complementariedade das fontes”, destacou
Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da
CCEE.
Os contratos de empreendimentos de fonte hidrelétrica
(CGH, PCH e UHE) terão prazo de suprimento de 30 anos
e o das usinas de fontes eólica e solar, de 20 anos. Já na
modalidade por disponibilidade, os contratos de
empreendimentos de geração de fonte termelétrica à
biomassa e gás natural terão prazo de suprimento de 25
anos.
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O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quarta-feira, 30 de outubro, a portaria 403/2019, que institui o Comitê de Implementação
Resultado
fonte
da Modernização
do por
Setor
Elétrico. O comitê vai viabilizar a efetiva execução do plano de ação e vai propor eventuais medidas
complementares para fazer a modernização segundo os conceitos da governança pública, estabilidade jurídico-regulatória e previsibilidade.
 Usinas Hidrelétricas: Os dois empreendimentos hidrelétricos tiveram o preço final de R$ 157,08/MWh, somando
Esse comitê vai apresentar ao Conselho Nacional de Política Energética as principais conclusões do relatório e do plano de ação.

177,9 MW de potência e 112,3 MW médios de garantia física.

O comitê vai ter 15 frentes, nos termos do Relatório Final do Grupo de Trabalho: Formação de Preços; Critério de Suprimento; Medidas de
Transição;
Separação Lastro
e Energia;
Sistemática
de empreendimentos
Leilões;
 Pequenas
Centrais
Hidrelétricas:
Os 19
de PCHs tiveram o preço médio final de R$ 232,72/MWh,

somando
253,64 MW
de potência
e 143,93Inserção
MW médios
de garantia
física.
Desburocratização
e Melhoria
de Processos;
Governança;
de Novas
Tecnologias;
Abertura de Mercado; Racionalização de Encargos
e Subsídios; Sustentabilidade da Distribuição; Mecanismo de Realocação de Energia; Processo de Contratação; Sustentabilidade da
 Centrais
Geradoras
Hidrelétricas:
Transmissão;
e Integração
Gás – Energia
Elétrica. Os seis empreendimentos de CGHs tiveram o preço médio final de R$
232,05/MWh, somando 13,61 MW de potência e 8,13 MW médios de garantia física.


Eólicas: Os 44 empreendimentos eólicos tiveram o preço médio final de R$ 98,89/MWh, somando 1.040 MW de
potência e 480 MW médios de garantia física.



Solar Fotovoltaica: Os 11 empreendimentos solares fotovoltaicos tiveram o preço médio final de R$ 84,39/MWh,
somando 530 MW de potência e 163 MW médios de garantia física.



Térmicas a Biomassa: Os 6 empreendimentos térmicos a biomassa tiveram o preço médio final de R$ 187,90/MWh
somando 229,62 MW de potência e 99,2 MW médios de garantia física.



Térmicas a Gás Natural: Os três empreendimentos térmicos a gás natural tiveram o preço médio final de R$
188,87/MWh somando 734,13 MW de potência e 695,9 MW médios de garantia física.

Fonte: Aneel.
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Cotas da CDE crescem 27% e devem chegar a R$ 20,6 bi em 2020
O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quarta-feira, 30 de outubro, a portaria 403/2019, que institui o Comitê de Implementação
daO Modernização
do Setorpara
Elétrico.
O comitê
vai viabilizar a efetivaOexecução
do plano
de tem
açãoprevisão
e vai propor
eventuais medidas
orçamento previsto
a Conta
de Desenvolvimento
orçamento
da CDE
de crescimento
em
Energético empara
2020
será
11% maior que
o deos2019
e vai da governança
outras pública,
despesas,
como jurídico-regulatória
a Conta de Consumo
de
complementares
fazer
a modernização
segundo
conceitos
estabilidade
e previsibilidade.
atingir
R$vai
22,453
bilhões,
contra R$
20,208debilhões
que vem
em segundo
teremos de
Esse
comitê
apresentar
ao Conselho
Nacional
Políticadesse
Energética asCombustíveis,
principais conclusões
do relatório
e do lugar
plano em
de ação.

ano. A conta a ser paga pelos consumidores também vai

gasto, com R$ 7,586 bilhões e aumento de 20%; a tarifa

todos os consumidores do Sistema Interligado. Nas regiões

1,142 bilhão (6% a mais). Os subsídios concedidos a

O aumentar
comitê vai ter
15 frentes,
nosde
termos
do Relatório
Finalpara
do Grupo
Formação
de Preços;
de Suprimento;
Medidas
27%
e passar
R$ 16,238
bilhões
R$ de Trabalho:
social de
baixa renda,
comCritério
R$ 2,618
bilhões (10%
maior de
Transição;
Separação
Lastro
e
Energia;
Sistemática
de
Leilões;
20,645 bilhões, com impacto tarifário médio de 2,42% para
em relação a 2019) e o Programa Luz para Todos, com R$
Desburocratização e Melhoria de Processos; Governança; Inserção de Novas Tecnologias; Abertura de Mercado; Racionalização de Encargos
Norte e Nordeste, esse impacto será menor, de 1,53%, e
cooperativas de distribuição para compensar a baixa
e Subsídios; Sustentabilidade da Distribuição; Mecanismo de Realocação de Energia; Processo de Contratação; Sustentabilidade da
no Sudeste, Sul e Centro-Oeste maior, de 2,81%.
densidade de carga dos mercados atendidos aumentaram
Transmissão; e Integração Gás – Energia Elétrica.

14% e podem chegar a R$ 339 milhões no ano que vem.

Os valores das cotas da CDE serão pagos por meio de
encargo nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão
(Tust) e de distribuição (Tusd) de energia elétrica.
Consumidores em baixa tensão terão um impacto médio
de 0,88% no Norte e no Nordeste e de 2,06% nas demais
regiões. Para consumidores de maior porte, que usam mais
a rede, o impacto também será maior: de 2,60% (N/NE) e
de 3,60% (S/SE/CO) na alta tensão e de 1,12% (N/NE) e
2,76% (S/SE/CO) na média tensão.
Mesmo com a redução de 1% em relação a 2019, os
descontos tarifários concedidos na distribuição são o item
que mais pesará no bolso do consumidor, com R$ 8,417
bilhões. Entre os beneficiários desses subsídios os
campeões de despesas são os consumidores do ambiente
livre que compram energia de fonte incentivada (R$ 3,215
bilhões, 28% do total) e os consumidores rurais (R$ 2,828
bilhões, 25% do total).

Existem ainda despesas da CDE com carvão mineral
nacional (R$ 645 milhões, com queda de 7%); descontos
tarifários na transmissão (R$ 855 milhões, queda de 6%);
restos a pagar desse ano (R$ 327 milhões) e formação de
uma reserva técnica do fundo (R$ 500 milhões). Outros
R$ 25 milhões irão para a cobertura dos custos da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica com a gestão da
CDE.
O valor previsto pela Aneel para a conta setorial ainda
pode ser reduzido em R$ 4,4 bilhões, caso o Tribunal de
Contas da União confirme a determinação para que a
agência retire da CDE todos os subsídios que não estejam
relacionados a políticas públicas do setor elétrico.

Fonte: Canal da Energia.
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