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BOLETIM MENSAL DE ENERGIA
CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Desde o início das medidas restritivas
governamentais, na evolução do consumo no
Sistema Elétrico Nacional (SIN), comparada ao
mesmo período do ano anterior, a CCEE
constatou uma retração de 11, 4% na carga.

Carga no SIN - 2019 vs 2020 (MW médios)

INÍCIO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL

Com exceção dos ramos de saneamento e
alimentícios, os demais ramos foram
negativamente impactados pelas medidas de
isolamento, destacam-se os setores com maior
variação veículos, serviços, têxteis, químicos,
manufaturados, minerais não-metálicos e
metalurgia, juntos esses seis setores
representam cerca de 84% da queda do
consumo no ACL.
Em MAIO a carga do SIN realizou 3% abaixo
do previsto (-1.700 MWmed) de acordo com o
Programa Mensal da Operação (PMO).
Em JUNHO as projeções são para que a carga
se realize em 60. 285 MWmédios, uma
perspectiva de redução de 5, 4% em relação
ao consumo verificado em JUNHO de 2019. A
redução esperada é de 7. 571 MWmédios em
relação ao projetado pelo PEN (2020-24) .

Fonte: IPDO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

No último mês manteve-se o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema
Interligado Nacional (SIN), com ligeira elevação de 0, 9%. em relação a abril O nível de
armazenamento em MAIO fechou em 60, 6% da capacidade nominal do sistema. O
Submercado Sul permaneceu com níveis de armazenamento muito abaixo da média para o
perído, fechando em 17%., já o submercado Norte manteve registros acima da média
histórica, atingindo 74, 7% Para JUNHO há a previsão de manutenção dos níveis de
reservatório nos Submercados Sudeste e Sul, para o Norte e Nordeste a tendência é de
recuperação podendo atingir 83,6% e 91,6% respectivamente.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para o período de
28 de abril a 31 de Maio manteve-se no piso
(limite inferior) para os submercados Norte e
Nordeste e elevou para os submercados Sul e
Sudeste. O principal fator responsável pela
elevação nos PLD no Sul e Sudeste são
atribuidos a redução das afluencias pela
entrada da temporada de estiagem.

R$ 39,68
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R$ 71,95

ENA
Nov/19- Mai/20: 9º pior

Fonte: Info PLD 93 - CCEE

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em Maio ficou abaixo do
esperado, fechando o mês em 84% da média histórica
(MLT), frente aos 93% esperados. Espera-se que as
afluências de abril de 2020 fechem em torno de 84% da
MLT para o sistema, sendo aproximadamente 78% na
região Sudeste, 88% na região Nordeste, 123% na região
Norte e 60% na região Sul.

Fonte: Info PLD 93 - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de Junho os
preços médios dos submercados (PLD
médio) permaneceram no piso regulatório
de R$39,68/MWh para o Norte e Nordeste
e elevaram 44, 7% nos submercados Sul e
Suldeste, atingindo R$ 104,09 o MHh.

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
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NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO

Bandeira tarifaria será mantida verde até dezembro de 2020

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu manter a bandeira
verde acionada até 31/12/2020. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26/5),
em Reunião Pública da Diretoria da ANEEL.
Trata-se de mais uma medida emergencial da Agência para aliviar a conta de
luz dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de
pandemia da Covid-19.
Os valores das bandeiras tarifárias são atualizados todos os anos e levam em
consideração parâmetros como estimativas de mercado, inflação, projeção
de volume de usinas hidrelétricas, histórico de operação do Sistema
Interligado Nacional, além dos valores e limites do Preço de Liquidação das
Diferenças (PLD).

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Fonte solar ultrapassa carvão e nuclear no Brasil
A fonte solar fotovoltaica ultrapassou a soma das fontes nuclear e carvão
mineral no Brasil, informou Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar). Somando as grandes e pequenas usinas, são mais de
5, 76 GW de capacidade instalada solar, ante um total de 5, 58 GW de
termelétricas movidas a carvão mineral e nucleares somadas.

CCEE: projeção indica PLD médio de R $ 101, 57/MWh no
Sudeste em 2020
A projeção média do Preço de Liquidação das Diferenças para o ano de
2020 ficou em R$ 101,57/MWh para o submercado Sudeste/ Centro-Oeste. O
valor, acima dos R$ 80,71/MWh previsto anteriormente, foi dado na reunião
do Info PLD, realizada nesta segunda-feira, 27 de abril, pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica. A projeção de preço para o submercado
Sul deve ficar em R$ 108,99/MWh. A região Nordeste deverá ter PLD de
R$ 99,84/MWh, enquanto no Norte o preço vai ficar em R$95,86/MWh.
Em julho, o preço deverá atingir o seu maior valor no período de maio a
dezembro, ficando em R$104/MWh em todos os submercados. Para 2021, a
projeção indica que os preços devem cair quase pela metade. No Sudeste e
no Sul, ele cai para R$56,68/MWh. No Nordeste, ele fica em R$52,12/MWh e
no Norte, ele recua para R$52,10/MWh.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Inadimplência em maio chega a 5,69%, segundo MME
A inadimplência de consumidores nos últimos 30 dias chegou a 5, 69% e
teve impacto financeiro de R$ 637 mi para as distribuidoras, segundo dados
do último Boletim de Monitoramento da COVID-19, divulgado pelo Ministério
de Minas e Energia nesta segunda-feira, 1º de junho. O impacto total da
pandemia no período é estimado em R $3, 111 bi. Desde 18 de março, a
inadimplência alcançou 10, 47% e o custo da Covid ficou em R $ 6, 652 bi,
metade disso em razão das contas em atraso.

Fonte: Canal Energia
De acordo com a Absolar o mercado solar fotovoltaico brasileiro já trouxe
mais de R$ 30 bilhões em investimentos privados ao país. Destes, R$ 15,52
bilhões foram aplicados em usinas de grande porte, em especial nas regiões
Nordeste e Sudeste, gerando energia para milhares de brasileiros pelo
Sistema Interligado Nacional.

Fonte: Canal Energia

Armazenamento reforça segurança do sistema, diz CMSE
O nível de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas atingiu no
mês de maio valores superiores aos registrados nos últimos anos nas
regiões Sudeste/Centro-Oeste (55,1%), no Nordeste (91,9%) e Norte (83,6%).
A exceção foi a Região Sul, onde os reservatórios equivalentes chegaram a
17, 4% de sua capacidade, em razão da seca prolongada. Para o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico, o armazenamento atual reforça a
segurança energética do sistema, o que tem reduzido a necessidade de
geração termelétrica.
O CMSE voltou a realizar reunião presencial nesta quarta-feira, 3 de junho,
com número menor de participantes, que respeitaram as orientações de
distanciamento em razão do coronavírus. Os encontros anteriores foram
feitos por videoconferência.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou durante balanço sobre os
impactos da pandemia do COVID-19 no setor elétrico que há tendência de
estabilidade no comportamento da carga, que apresentou redução menos
acentuada em maio, na comparação com março e abril.

Petrobrás reduz preço dos contratos de gás natural com as
distribuidoras
A Com os novos contratos de venda de gás natural entre a Petrobrás e as
distribuidoras firmados no início do ano, o preço da molécula de gás passou
a estar atrelado à variação do preço do petróleo no mercado internacional
(Brent), além manter a metodologia de revisão trimestral. Com a queda nos
preços internacionais nos último meses, os contratos de gás (molécula +
transporte) foram rejustados no início de maio e apresentaram uma redução
ao redor de 36%, em US$/MMBtu. Na conversão dos preços para R $/m³, a
redução média fica em 15%, devido à desvalorização da moeda nacional.

Fonte: Associação Nacional dos Consumidores de Energia

Solatio Energia vai investir R $ 20 bilhões em novas usinas
fotovoltaicas em Minas
A empresa Solatio Energia, maior desenvolvedora de projetos solares da
América Latina, anunciou novos projetos em Minas Gerais. Com
investimentos na ordem de R$20 bilhões, 15 novas usinas fotovoltaicas, em
nove cidades mineiras estarão prontas até 2023. As cidades mineiras que
serão contempladas com a instalação das usinas são: Araxá, Coromandel,
Várzea da Palma, Janaúba, Jaíba, Arinos, Francisco Sá, Paracatu e Buritizeiro.
De acordo com assessora Executiva de Energia e Defesa da Indústria da
FIEMG, Tânia Santos, a maior parte das usinas fotovoltaicas previstas nos
projetos da Solatio será para atender a demanda de mercado livre.

Fonte: Canal Energia
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