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Análise de Mercado

Em novembro, a carga do Sistema Interligado (SIN) realizou 0,8% acima do previsto (626 MWmed) de
acordo com o Programa Mensal da Operação (PMO). Sendo observado Temperaturas mais elevadas no começo
de novembro, influenciando o consumo no mês.
A energia natural afluente (ENA), que indica as vazões dos reservatórios hidrelétricos, em novembro ficou
abaixo do esperado, fechando o mês em 64% da média histórica (MLT), frente ao 69% esperados. O baixo
cenário de afluência, não reverteu o cenário de redução dos níveis de armazenamento. Com a estação chuvosa
estabelecida, foi observada precipitações no Sudeste, mais acentuada pela última semana operativa de
novembro. Para dezembro é esperado 73% da MLT, níveis considerados baixos para o mês em questão.
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Os níveis de armazenamento do SIN registraram grande deplecionamento, fechando o mês em 22,8% da
capacidade nominal.

Mediante ao cenário de baixas vazões (ENA), o PLD de novembro fechou o mês em alta:
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Para a primeira semana de dezembro, a CCEE informou redução de 26% no PLD de todos os submercados,
comparado a última semana de novembro. Segundo a CCEE, o principal fator responsável pela redução do preço
do PLD foi a melhora em relação a expectativa de afluências para as próximas semanas, ligeira redução da carga
e leve elevação dos níveis dos reservatórios.
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A projeção do PLD para os próximos meses ficou assim:
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MME deve publicar em breve portaria para reduzir limite ao ACL
Medida é a continuidade do processo de abertura do
produto convencional que foi iniciado a partir de julho deste
ano.

A informação foi revelada pelo diretor geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, durante o 11º
Encontro Anual do Mercado Livre, realizado pelo Grupo
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Bandeira tarifária para o mês de
dezembro é amarela

Reajustes Tarifários

A bandeira tarifária em dezembro de 2019 será amarela,
com custo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora
consumidos.

Reajuste Tarifário da DMED – A ANEEL aprovou na última
semana o reajuste tarifário da DMED com um aumento
tarifário médio de 5,29%, em vigor a partir de 22/11/2019.
Saiba mais

Para dezembro, as previsões meteorológicas sinalizam
melhora nas condições de chuva sobre as principais bacias
hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN),
caracterizando o início do período úmido na região dessas
bacias. A previsão hidrológica para o mês é a de que as
vazões afluentes aos principais reservatórios se elevem
gradativamente, mas ainda atingindo patamares abaixo da
média quando comparadas às referências históricas. Essa
condição intermediária repercutirá na capacidade de
produção
das
hidrelétricas,
ainda
demandando
acionamento de parte do parque termelétrico, com
impactos diretos na formação do preço da energia (PLD) e
nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF). O PLD e
o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da
bandeira a ser acionada.

Reajuste Tarifário da CEEE-D – A ANEEL aprovou na última
semana o reajuste tarifário da CEEE-D com uma redução
tarifária média de 5,6%, em vigor a partir de 22/11/2019.
Saiba mais
Fonte: ANEEL

Fonte: ANEEL
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Privatização da Eletrobras envolve operação em torno de R$ 28 bi
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e Subsídios; Sustentabilidade da Distribuição; Mecanismo de Realocação de Energia; Processo de Contratação; Sustentabilidade da
pela companhia
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longo
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e Integração
– Energia
Elétrica.em aportes na
Conta de Desenvolvimento Energético (em torno R$ 8
bilhões, em valor estimado) e no projeto de revitalização
do rio São Francisco (R$ 3,5 bilhões), com os recursos que
entrarão no caixa da partir da descotização da energia
das usinas hidrelétricas.
O PL que será entregue pessoalmente pelo ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque, ao presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), revoga o dispositivo
legal que excluiu a Eletrobras do Programa Nacional de
Desestatização em 2004 e autoriza a emissão de ações
que resultará na perda de controle da empresa pela
União. A participação total deve cair de 63% para menos
de 50%.

exploração das hidrelétricas, que estão em sistemas de
cotas e poderão ter sua energia negociada pela empresa
a preços de mercado, em regime de produção
independente. Ficarão fora dessa lista as UHEs
Sobradinho e Itumbiara, que permanecerão no sistema
de cotas até o vencimento de contratos vigentes hoje. A
situação de Tucuruí ainda será definida, já que a usina não
é cotista e o contrato de concessão ainda vai vencer.
A descotização vai garantir os recursos em caixa para o
repasse à CDE por um período de 25 anos e à revitalização
do São Francisco por dez anos (R$ 350 milhões ao ano em
valores atualizados). Não será emitida a golden share,
papel que daria poder de veto ao governo em decisões
estratégicas.
Fonte: Canal da Energia.

8

BOLETIM MENSAL DE
ENERGIA
DEZEMBRO /2019

Indicativo de preços

9

