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NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

CARGA DO SIN

No último mês verificou-se a melhora na recuperação dos reservatórios do Sistema
Interligado Nacional (SIN), que se mostrava lenta de outubro a janeiro. O nível de
armazenamento em Fevereiro fechou em 42,8% da capacidade nominal do sistema.

Em FEVEREIRO a carga do SIN realizou 2, 55% abaixo do
previsto (1.874 MWmed) de acordo com o Programa Mensal
da Operação (PMO). Sendo puxado pela redução do
consumo no Sudeste que apresentou temperaturas mais
amenas na segunda e quarta semana operativa. A previsão
é que em março a Carga se realize em 69,18MWmédios.
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A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões dos
ENA
reservatórios hidrelétricos, em fevereiro ficou acima do
esperado, fechando o mês em 90% da média histórica
Nov/19- Fev/20: 8º pior (MLT), frente ao 81% esperados. O bom cenário de afluência
promoveu a recuperação dos níveis de armazenamento
principalmente nas bacias do Sudeste. Foram observadas
precipitações no Sudeste e Nordeste, principalmente na
segunda e quarta semana de janeiro, já as precipitações na
região Sul permaneceram abaixo da média, atingindo o 4º
pior resultado do histórico para o submercado para
Fevereiro. Para março é esperado 94% da MLT, prevendo
uma recuperação dos reservatórios Sudeste.
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COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Para a primeira semana de março (01 de março a 07
de março) o PLD caiu em média 60%, em todos os
submercados, em relação ao PLD fevereiro SE saiu
de de R $ 154, 44/MWh para de R $ 58, 60/MWh. O
principal fator responsável pela redução é a
estimativa otimista das afluências. as previsões
para as próximas semanas apontam melhorias de
Energia Armazenada de 4, 1% nos submercados
Sudeste e Norte e de 8, 2% e Nordeste., já para o
Submercado Sul, mantem-se o regime de baixa
afluência, com redução histórica de 16,9% no mês.
Fonte: Info PLD 93 - CCEE

PROJEÇÃO DE PLD PARA PRÓXIMOS MESES POR SUBMERCADO
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NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO
Bandeira tarifária para o mês de Março é Verde

Cronograma de ampliação do mercado livre

A bandeira tarifária em março de 2020 será verde, sem custo para os
consumidores. Este será o segundo mês consecutivo de bandeira verde.

O texto do PLS 232 determina que migração de consumidores em baixa tensão
poderá ocorrer em 42 meses. A versão mais recente do substitutivo ao projeto de
lei de modernização do setor elétrico (PLS 232) que tramita no Senado mantém o
cronograma de ampliação do mercado livre estabelecido na Portaria 465, do
Ministério de Minas e Energia, para consumidores acima de 500 kW. O texto
determina que o governo terá 42 meses para possibilitar a migração de
consumidores atendidos em baixa tensão, mas, antes disso, deverá elaborar um
plano “para explicar os riscos envolvidos, reduzir os custos de migração e garantir
o atendimento” de consumidores que permanecerem no ambiente regulado, por
meio do fornecedor de última instância.

Em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema
Interligado Nacional (SIN) apresentaram recuperação de níveis em razão
do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês. A previsão
para março é de manutenção dessa condição hidrológica favorável, o que
aponta para um cenário com elevada participação das hidrelétricas no
atendimento à demanda de energia do SIN, reduzindo a necessidade de
acionamento do parque termelétrico.
Essa perspectiva refletiu-se na redução do preço da energia no mercado
de curto prazo (PLD) e dos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF).
O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a
ser acionada.

Fonte: ANEEL

CCEE: migração cresce 24% em 2019
Levantamento mostra que São Paulo liderou com 956 unidades, Alagoas e
Piauí se destacaram. Dados da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica indicam que em 2019, 3. 171 unidades consumidores deixaram o
mercado regulado e passaram a consumir energia no Ambiente de
Contratação Livre. Com um crescimento de 24%, a CCEE alcançou a marca
de 16.104 unidades consumidoras em dezembro.
Em um levantamento especial, a CCEE apresenta como ocorreu essa onda
migratória no ano passado em cada estado. Principal centro econômico do
país, o estado de São Paulo liderou a migração de unidades consumidoras
com 956. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul com 351 ativos, Minas
Gerais com 347, Rio de Janeiro com 309 e Paraná com 291.
Quem também se destacou ao longo de 2019 foi Alagoas, que registrou 32
migrações de unidades consumidoras, o que representou um crescimento
de 89% do total de ativos do estado no mercado livre, visto que eram 38
ao total no fim de 2018. A mesma situação viveu o Piauí, que teve 9
migrações de ativos de consumo, aumento de 60%, visto que eram 16 em
2018.
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Além da abertura gradual do acesso ao mercado livre, o substitutivo trata de temas
fundamentais para a alteração do modelo comercial do setor elétrico, como a
separação de lastro e energia. Na contratação de lastro, serão valorizados os
atributos das diferentes fontes de geração e o custo do lastro rateado entre todos
os consumidores.
O texto também prevê o compartilhamento com todos os consumidores dos
prejuízos das distribuidoras com a migração para o ambiente livre. Atualmente,
esse custo é assumido apenas pelos consumidores que permanecem no mercado
regulado.
Os subsídios concedidos atualmente às fontes alternativas de geração, na forma
de descontos nas tarifas de transmissão (Tust) e de distribuição (Tusd) de energia
elétrica serão substituídos por um instrumento que valore o benefício ambiental
dessas fontes. O relator prevê um período de transição para que isso aconteça.
O texto aumenta as responsabilidade dos comercializadores de energia, para
evitar prejuízos aos consumidores que migrarem para o ACL; mantém os subsídios
e as fontes de custeio dos sistemas isolados, da tarifa social de baixa renda e do
programa de universalização Luz para Todos. Essas políticas são mantidas pelos
consumidores, por meio da Conta de Desenvolvimento Energético.
A proposta inclui ainda mudanças que beneficiam consumidores da região Norte,
para corrigir o que relator chama de “distorções legais”. Uma dessas distorções faz
com que consumidores do Acre e Rondônia paguem cotas da CDE mais altas que
os dos demais estados da Região Norte. Outra seria a cobrança de encargos e
custos de transmissão em duplicidade de consumidores dos sistemas isolados,
que ocorreria a partir de 2021.
Outro artigo impede a cobrança dos empréstimos concedidos às antigas
distribuidoras da Eletrobras, com recursos da Reserva Global de Reversão, dos
consumidores atendidos por essas empresas. O projeto também mantem a
possibilidade de a Eletrobras aportar recursos de Pesquisa e Desenvolvimento no
Cepel.

Fonte: Canal Energia

Nova regra aperfeiçoa medição de indicadores de tensão

A Aneel reconhece que há assimetria de informações no procedimento de
apuração atual. Ele começa com o sorteio pela agência das unidades
consumidoras que serão submetidas a medições para cálculo dos indicadores em
cada área de concessão e o eventual pagamento de compensações por
ultrapassagem dos limites estabelecidos. No processo, que não é certificado, são
instalados medidores provisórios, que fazem a leitura apenas no período de
apuração e retirados em seguida.
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Estados com migração

Temas da modernização

Novas regras de medição por amostragem dos indicadores de tensão na rede das
distribuidoras prevêem a instalação de medidores permanentes nas unidades
consumidoras sorteadas a partir de 2021 e a certificação dessa medição pela
norma ISO 9000 a partir de 2022. A mudança aprovada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica atende recomendação do Tribunal de Contas da União sobre a
necessidade de melhoria no processo de aferição dos indicadores.
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O relatório da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde a proposta
tramitou, estabelecia prazo máximo de 114 meses para a abertura de mercado, até
chegar ao consumidor de baixa tensão. Na versão do relator na CI, esse prazo caiu
para 78 meses, mas ainda assim era quase o dobro da proposta atual de 42 meses,
contados a partir da sanção da lei.
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Os novos medidores de tensão serão capazes de calcular internamente os
indicadores DRP e DRC, que agora passarão a ser apurados em base mensal, e não
mais anual, de acordo com a Aneel. A medição será permanente nessas unidades
consumidoras. O sorteio amostral será integrado à base de dados existente, e a
agência vai acompanhar o processo, para medir a eficácia das mudanças
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