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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

No último mês, em reflexo da adoção de medidas de restrição social,
para desaceler da velocidade de contágios pelo novo Corona Vírus
(Covid-19), foi observado redução no consumo de energia. Em MARÇO a
carga do SIN realizou 6% abaixo do previsto (5.366 MWmed) de acordo
com o Programa Mensal da Operação (PMO).

Verificou-se a queda de 7% no consumo médio do ACL influenciada
principalmente por conta dos 6 principais setores: Comércio (-9%),
Têxtieis (-20%), Manufaturados (-10%), Metalurgia (-4%), Minerais não
metálicos (-11%), Serviços (-26%), já os demais setores reduziram em
3%. Juntos, os Consumidores do ACL dos 6 setores reduziram o
consumo em 10% .

Fonte: Info PLD 93 - CCEE

Pelo acompanhamento Horário da Carga (ONS), a comparação do
consumo de quinta-feira, dia 26/mar (quinta-feira) em relação a média
das quintas-feiras anteriores, 5,12 e 19/mar. aponta queda horária:
Fonte: Info PLD 93 - CCEE

O ACL, representado pelas classes de comercial e industrial, apresentou
queda de 7%. Estima-se que a menor queda no ACR (5%) provém da
continuidade do consumo da classe residencial. Abaixo podemos ver os
resultados por ambiente de contratação:

Fonte: Info PLD 93 - CCEE
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Observando a redução a partir do dia 18 de março, temos a seguinte
demonstração comparativa entre a carga realizada e a esperada antes
do início do período de quarentena, para o SIN:

As mudanças promovidas pela pandemia provocaram a 1ª Revisão
Quadrimestral de 2020 da Previsão de carga para o Planejamento Anual
da Operação Energética ciclo 2020-2024. Prevendo um cenário de crise
com impacto econômico nas economias mundiais. Foi revisto a projeção
de crescimento do Governo para o ano de 2020 de 2, 3% para 0% . O
MME prevê que medidas políticas adotadas no cenário de crise devem
se mostrar eficientes e permitir a retomada gradativa em 2021 e que em
2022 consolidará a retomada da confiança dos agentes, redução do
desemprego e aumento da demanda. O documento também cita que a
duração e a profundidade ainda é incerta, utilizando como premissa
para as projeções de carga do SIN a retomada suave das atividades já
no segundo semetre de 2020.

Fonte: Info PLD 93 - CCEE
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Em ABRIL as projeções são para que a carga se realize em 63, 135
GWmédios, uma perspectiva de redução de 8, 1% em relação ao
consumo verificado em abril de 2019. A redução esperada é de 7, 814
GWmédios em relação ao projetado pelo PEN (2020-24) , a revisão
estima uma redução de 11,% do valor esperado para o mês.

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

No último mês manteve-se a melhoria na recuperação dos reservatórios do Sistema
Interligado Nacional (SIN). O nível de armazenamento em Março fechou em 54, 6% da
capacidade nominal do sistema. Houve a recuperação em todos os submercados, com
excessão do Submercado Sul, que ainda apresenta baixa afluência para o período, fechando
o mês com 17,6% da capacidade, pior resultado histórico para o submercado. Para abril são
esperadas afluências em torno de 92% para o sistema, sendo 88% na região Sudeste, 89%
na região Nordeste, 117% na região Norte e 25% na região Sul.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para o período de
28 de março a 3 de abril, diminuiu nos
submercados Sudeste/Centro Oeste e Sul,
permanecendo no piso nos submercados
Nordeste e Norte. O principal fator
responsável pela diminuição do preço do
PLD foi a redução de carga em todos os
submercados.

R$ 43,10
R$ 66,92
R$ 81,86
Fonte: Info PLD 93 - CCEE

R$ 150,18

ENA
Nov/19- Mar/20: 11º pior

Fonte: Info PLD 93 - CCEE

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões dos
reservatórios hidrelétricos, em Março ficou acima do
esperado, fechando o mês em 99% da média histórica (MLT),
frente aos 94% esperados. Espera-se que as afluências de
abril de 2020 fechem em torno de 96% da MLT para o
sistema, sendo aproximadamente 99% na região Sudeste,
101% na região Nordeste, 102% na região Norte e 47% na
região Sul.

Fonte: Info PLD 93 - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de abril o
preço médio do submercado Sudeste/Centro
Oeste caiu 61%, saindo de R$ 101,98/MWh e
sendo fixado em R $ 39, 68/MWh. Para o
submercado Sul, o preço reduziu 80%, saindo
de R $201, 83/MWh para R $ 39, 68/MWh. No
Nordeste
e
no
Norte
os
preços
permaneceram no piso regulatório de R $39,
68/MWh.

Fonte: Info PLD 93 - CCEE
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PROJEÇÃO DE PLD PARA PRÓXIMOS MESES POR SUBMERCADO
Projeção do PLD – SE

Projeção do PLD – NE

Projeção do PLD – S

Projeção do PLD – N

INDICATIVO DE PREÇOS

ABRIL 2020

NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO

Bandeira tarifária para o mês de Abril é Verde

Abraceel reforça obediência a contratos diante de alegações
de “força maior”

A bandeira tarifária para abril permanece verde, sem custo para os
consumidores. Este será o terceiro mês consecutivo de bandeira verde.
Em março, 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. Não obstante abril ser um mês em
que tipicamente se inicia a transição entre o período úmido e o seco, a previsão
é de manutenção da condição hidrológica favorável nas principais bacias do SIN,
indicando cenário de continuidade da elevada participação das hidrelétricas no
atendimento à demanda de energia do SIN.
Além disso, foram consideradas novas previsões de consumo de energia, em
face das medidas de combate à propagação da pandemia do Covid-19 no país,
com indicativo de redução da carga de energia em abril e maio. 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

A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia orientou seus
associados a observarem a obediência aos contratos bilaterais negociados
no ambiente livre, diante de “eventuais alegações de caso fortuito ou força
maior,” para afastar a possibilidade de interferências externas nessas
transações. A Abraceel se refere a uma eventual necessidade de recorrer à
arbitragem para solucionar conflitos entres as partes, colocando na mão de
terceiros uma decisão que pode ter desfecho imprevisível para os dois
lados.

“Recomenda-se que as partes negociem alternativas de manutenção de
seus contratos, em busca do benefício de evitar litígios, os quais, via de
regra, impõem ainda mais custos, consomem tempo significativo e, por
mais que se acredite no direito deduzido perante o tribunal eleito para
solução do caso, têm desfecho de difícil previsão, além de conduzirem a
solução por terceiros, fora do controle das partes”, observou a associação.
Em razão do impactos das restrições impostas pela crise do coronavírus
sobre a atividade econômica, agentes de mercado tem defendido a
adaptação dos contratos à conjuntura extraordinária. A Abraceel destacou
que as partes são livres para determinar nos contratos do ACL as condições
de comercialização de energia, o que inclui a incidência ou não de caso
fortuito ou força maior, ou ainda os limites para o que pode ser enquadrado
nessa classificação.

CCEE: revisão de carga derruba projeção do PLD até 2021
A projeção do PLD para o maior submercado do país, o Sudeste/ Centro-Oeste,
em 2020 ficou em R$ 118,10 e para 2021 é de R$ 90,43/ MWh. Os dados foram
apresentados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica nesta
segunda-feira, 30 de março. Ao considerar a revisão quadrimestral de carga os
valores médios são menores, de R $ 80, 71/MWh este ano e R $ 29, 24/MWh em
2021.
Segundo os dados da CCEE, a perspectiva até maio de 2021 é de uma relativa
equalização de valores do PLD em todos os submercados. Na previsão do PLD os
valores em geral seguem na casa de R $ 100 a partir de junho e chegam a R $
126/MWh em dezembro. No cenário de sensibilidade que inclui a revisão de
carga, divulgada na sexta-feira, 27 de março, os valores ficam no patamar entre o
piso – na maior parte do tempo – e R$ 59/MWh em todo o país.

Fonte: Canal Energia

Covid-19: clientes adiam compras e setor solar sente o baque
Pesquisa realizada pela consultoria Greener entre os dias 19 e 24 de março, com
mais de 541 empresas de todas as regiões do país, confirma: o mercado de
energia solar no Brasil já sente os efeitos negativos da pandemia de coronavírus
(Covid-19).
“Todos esses acontecimentos acabam por impactar a economia mundial e o
setor fotovoltaico não ficaria de fora. Reduções nos investimentos e dificuldades
na produção dos equipamentos são exemplos das consequências que podem
afetar esse setor que, até então, apresentava amplo crescimento no Brasil”,
evidencia o estudo divulgado na última quinta-feira, 26 de março.
Integradores de energia solar já sentem os efeitos da crise
A maior preocupação das empresas é com o fluxo de caixa, pois, 71% dos
participantes alegaram já ter perdido negócio, seja por desistência ou por
adiamento e 83% notaram uma redução do número de interessados em adquirir
um sistema fotovoltaico.
Além disso, 49, 2% dos participantes notaram aumento de custo dos
equipamentos, consequência da alta do dólar. “Apesar da produção estar sendo
retomada, sobretudo na China, possíveis restrições logísticas são os principais
fatores de preocupações apontados pelos fabricantes consultados”, destaca o
estudo.

Por causa disso, alertou, é necessário seguir o que está previsto no contrato
e analisar as circunstâncias específicas que afetam ou não o contratante
que invocar a pandemia da Covid-19 como caso fortuito. Cláusulas de caso
fortuito, na avaliação dos comercializadores, devem se limitar às medidas
relacionadas à crise sanitária atual, para não se confundir os efeitos das
restrições decretadas pelo estado de calamidade pública com eventual
recessão econômica de efeito mais duradouro.
Como previsto na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica,
disputas em relação aos contratos de compra e venda de energia no
mercado livre devem ser resolvidas por um tribunal arbitral escolhido pelas
partes. Para a Abraceel, o ideal é que não se tenha que recorrer a essa
instância.
A associação também lembrou que contratos pactuados entre agentes
como geradores, autoprodutores, comercializadores e consumidores são
instrumentos financeiros, que não pressupõem entrega física de
mercadoria e tem seus desequilíbrios liquidados no mercado de curto
prazo, ao Preço de Liquidação de Diferenças.
“Cabe ressaltar que caso o PLD estivesse acima do preço do contrato,
dificilmente haveria denúncia de contrato, já que a sobra de energia seria
liquidada gerando resultado positivo para o agente no Mercado de Curto
Prazo – MCP no âmbito da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica)”, afirmou a Abraceel. Do ponto de vista da associação, a discussão
se resume, portanto, à diferença entre o preço da energia estabelecido no
contrato e PLD vigente, já que não existe de fato frustração do valor
estabelecido previamente na negociação.
Para a aplicação da cláusula de caso fortuito, o consumidor deve
comprovar que foi afetado pelo fechamento físico de seus
estabelecimentos ou por impacto equivalente, como a redução da
demanda provocada por medidas de restrição à circulação de pessoas.
Deve ser feita também a comprovação de frustração de receita como
efeito direto da quarentena; da impossibilidade de contornar a situação
usando mecanismos como venda de excedentes ou liquidação no curto
prazo e do impacto da diferença de preço na sustentabilidade do negócio.
Para comercializadores e geradores, que exercem a atividade de
comercialização, é ainda mais difícil sustentar a tese, pois esses agentes
têm como contornar os impactos dos eventos, e, além disso, a variação de
preços e de demanda podem ser consideradas como risco de negócio,
conclui a associação.

Pelo menos 50, 6% dos respondentes alegam não ter mais estoques de
equipamentos e 19,4% admitiram ter estoque para 1 ou 2 meses de operação.
A desvalorização cambial, no entanto, não preocupa proprietários e investidores
de usinas de grande porte, devido à natureza dos contratos de fornecimento,
que preveem a entrega em um horizonte de médio e longo prazo.

Fonte: Canal Energia
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