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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Avaliando a evolução do consumo no Sistema Elétrico
Nacional (SIN) a retração foi de 12,6% em abril, 11, 4% em
maio, 4, 2% em junho e 0, 4% em julho. As retrações
analisadas correspondem a análise de 2020 em relação a
2019.

Carga no SIN - 2019 vs 2020 (MW médios)

A reabertura gradual de atividades econômicas e
continuidade da onda migratória de consumidores do
mercado cativo para o mercado livre de energia, só em
2020 o mercado livre cresceu 22%.
A ambiente de mercado livre de energia demonstrou uma
capacidade de recuperação de consumo maior. Quando
avaliamos os ramos de atividade econômica, os setores
apresentaram recuperação, no entanto, o setores de
serviços, transportes, têxteis e veículos ainda permanecem
com queda no consumo de energia quando comparamos
2020 com 2019.

RETOMADA

Em JULHO a carga do SIN realizou 1,2% acima do previsto
( +754 MWmed ) de acordo com o Programa Mensal da
Operação (PMO).
Em AGOSTO as projeções são para que a carga se realize
em 64. 824 MWmédios, estima-se uma elevação de 1, 3%
em relação ao consumo verificado em AGOSTO de 2019.

Fonte: IPDO / ONS (INFO PLD CCEE)

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

Em Julho o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
retraiu 3, 4% em relação a junho, fechando em 56, 5% da capacidade nominal do sistema.
Fazendo uma análise comparativa das bacias hidrográficas com o mês anterior, observamos
uma melhora dos submercados Sul. O submercado vinha de um longo período de estiagem, em
junho o armazenamento era de 17,4% e ao fim de julho fechou em 35,4%.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para o período de 29
de junho a 31 de agosto elevou para os
submercados Norte e Nordeste e diminuiu para
os submercados Sul e Sudeste. O principal fator
responsável pela diminuição do PLD do Sudeste e
Sul foi a verificação de maiores níveis de
armazenamento, principalmente nas bacias da
região Sul. Com os últimos resultados apurados e
novas estimativas feitas, a CCEE espera que a
média anual fique em 95, 76 R $/MWh no SE/CO,
um aumento de 6, 3% em relação a projeção
anterior.

Para AGOSTO há a previsão de redução dos níveis de reservatório nos Submercados SE, N e NE
e recuperação no S, podendo atingir 58,5%. Para o SIN a projeção é de fechar em 51,3%.

R$ 88,82
R$ 85,56
Fonte: Info PLD - CCEE

R$ 89,04

ENA

Fonte: Info PLD - CCEE

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em julho ficou acima do
esperado, fechando o mês em 90% da média histórica
(MLT), frente aos 78% esperados. Espera-se que as
afluências de agosto de 2020 fechem em torno de 89%
da MLT para o sistema, sendo aproximadamente 81% na
região Sudeste, 73% na região Nordeste, 87% na região
Norte e 110% na região Sul.

R$ 84,04

Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de agosto
os preços médios dos submercados (PLD
médio )reduziu 14,6% para o Nordeste e
elevou em torno de 4, 5% nos demais
submercados em relação ao PLD de julho.

Fonte: Info PLD - CCEE

Fonte: Info PLD - CCEE

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 dia 26/05 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

Número de consumidores do mercado livre sobe em 2020
O mercado livre fechou o primeiro semestre com 7. 812 consumidores, alta
de 22,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), resultado é reflexo
principalmente do crescimento de 25% no número de consumidores
especiais. O volume de consumidores livres também cresceu, cerca de 9%.
Os cálculos já descontam os agentes desligados no período.

+ 22,9%

ACL

Fonte: Canal Energia

COVID-19: consumo de energia no mercado livre tem alta de
1,7% em julho
O consumo de energia no mercado livre avançou 1, 7% em julho, na
comparação com o mesmo período de 2019, resultado que reflete a
retomada gradual da atividade econômica após o período de maior
isolamento social. Além disso, novos estados apresentaram sinais de
recuperação no mês passado, como indica o mais recente estudo da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, com dados atualizados até o
dia 24/07.
O Ambiente de Contratação Livre (ACL) inclui tanto os grandes
consumidores de eletricidade, como indústrias, quanto os chamados
consumidores especiais, que demandam menores volumes de carga, com
aquisição de energia de fontes renováveis. Entre os consumidores especiais
estão shopping centers e estabelecimentos comerciais, que têm voltado a
funcionar paulatinamente nas últimas semanas.
No Brasil como um todo, o consumo apresentou retração média de 1,2% nas
três primeiras semanas de julho, em relação ao ano passado. O mercado
regulado, composto pelas residências, comércios, prestadores de serviços e
indústrias de menor porte, foi o que puxou para baixo o resultado,
apresentando retração de 2,6% no período. Os percentuais não consideram
expurgos de migrações entre os ambientes.

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Segunda revisão da carga projeta retração de 3% em 2020
A segunda Revisão Quadrimestral da Carga de Energia para o Planejamento
Anual da Operação Energética 2020-2024 foi divulgada no dia 28 de julho. A
previsão revisada para este ano é de queda de 3% na carga de energia,
considerando uma queda no PIB de 5%. Para o período 2020-2024, é
estimado um crescimento da carga de 3,9%.
De acordo com as entidades que realizam o estudo, nesta revisão,
mantêm-se a premissa de concentração dos impactos da pandemia da
covid-19 no primeiro semestre de 2020, com retomada mais substancial na
margem ao longo do segundo semestre do ano.
Segundo comunicado, os impactos negativos da crise na confiança dos
agentes restringem um crescimento mais forte do PIB em 2021. Nos anos
seguintes, a expectativa é de um ambiente econômico mais estável com
recuperação gradual do mercado de trabalho e da atividade econômica.

Sudeste tem maior volume de migrações de consumidores
para o mercado livre
O Sudeste registrou 1.329 migrações de consumidores para o mercado livre
de energia no primeiro semestre de 2020, liderando o ranking das regiões
brasileiras. Na segunda posição, o Sul contabilizou 541 adesões ao Ambiente
de Contratação Livre – ACL entre janeiro e junho deste ano, seguido pelo
Nordeste, com 419, o Centro-Oeste, com 151, e, por fim, o Norte, com 63
migrados. Os valores consideram todos os novos pontos de carga
registrados, mesmo aqueles em comunhão sob domínio de um único
agente.
De acordo com levantamento da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE, São Paulo foi o estado com o maior volume de migrações do
período, com 843 novas cargas habilitadas para negociar no ACL. Na lista
dos cinco líderes em adesões estão ainda o Paraná (233), Rio de Janeiro (229),
Rio Grande do Sul (204) e Minas Gerais (182).
Ao todo, 2.493 cargas aderiram ao ACL no primeiro semestre, uma média de
415 por mês. O volume é o maior para o período desde 2016, ano
considerado como marco do segmento por conta do expressivo
crescimento apresentado em pouco tempo.

Fonte: Canal Energia

Derivativos aumentam a liquidez e reduzem riscos na
comercialização de energia
O O mercado livre de energia elétrica segue em expansão no Brasil.
Segundo o último balanço realizado pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), o segmento que conta com 367 comercializadoras, 6.
834 consumidores especiais e 978 consumidores livres e um total de 9.868
agentes atuando no mercado livre, cresceu 10% entre dezembro de 2019 e
junho de 2020.
Paralelamente às ações políticas, o próprio mercado tem buscado soluções
para reduzir os riscos de mercado e prover mais segurança às transações no
mercado de energia elétrica. É nesse contexto que ganha força a figura dos
derivativos, mecanismo já consolidado e bastante utilizado pelo mercado
financeiro.
Derivativos são contratos financeiros cujo valor deriva do valor de outros
ativos, tais como moedas, índices, juros e mercadorias. A B3 já disponibiliza,
desde 2015, derivativos de energia elétrica, ou seja, que possuem o PLD
como ativo subjacente. Hoje, existem três tipos de derivativos na B3
relacionados ao mercado de energia: o Termo, Swap e Opção, todos
negociados no mercado de balcão, em que não há contraparte centralizada.
Os participantes do mercado podem se utilizar dos derivativos como
mecanismos de proteção (hedge) contra a flutuação do preço da energia,
trazendo assim maior previsibilidade de resultados para as companhias que
os contratam.
Além disso, a B3 anunciou que, ainda neste trimestre, disponibilizará para o
mercado uma curva de preços de energia, construída com a contribuição
voluntária dos agentes do setor elétrico a partir de contratos reais. Com
esses dados, a B3 busca ofertar aos agentes uma visão geral das
negociações realizadas no ambiente de contratação livre, conferindo ao
mercado de energia segurança e transparência nas informações.

Fonte: Canal Energia

Aneel aprova aumento de 6,84% na receita de usinas cotistas
Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

RAP aumenta 26,56% e vai custar R$ 35 bilhões nos próximos
12 meses
A Receita Anual Permitida das concessionárias de transmissão vai saltar de
R $ 27, 63 bilhões para R $ 34, 99 bilhões nos próximos 12 meses, com a
inclusão de valores que estavam suspensos judicialmente e a entrada de
novos empreendimentos. O RAP homologada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica no dia 14 de julho representa aumento de 26,6% na tarifa de
transmissão, mas o impacto médio esperado para o consumidor, já
considerando os efeitos da Conta Covid, é de 3,9%, segundo a Aneel.
O crescimento de R$ 7,35 bilhões na receita reflete o resultado de revisões
tarifárias aprovadas esse ano para 76 contratos de transmissão, incluindo
processos retroativos a 2018 e 2019 e também os de 2020. Ele inclui ainda a
receita adicional de novas instalações de transmissão e o reajuste anual do
ciclo tarifário 2020/2021, que começa agora em julho e termina em junho do
ano que vem.
As revisões contribuíram para a explosão no valor da receita das
transmissoras com concessões renovadas em 2013, ao incorporar
remuneração de ativos não depreciados da rede de transmissão existente,
prevista na Portaria 120, de Ministério de Minas e Energia. O ato do MME
estava suspenso por liminares que foram revogadas.

Fonte: Canal Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou reajuste de 6, 84% da
Receita Anual de Geração das 71 usinas hidrelétricas em regime de cotas,
que passou de R$ 8,5 bilhões para R$ 9 bilhões nos próximos 12 meses. A
Aneel também atualizou o valor da energia associada às cotas, que passou
de R$ 107,86/MWh para de R$ 114,74/MWh. O reajuste terá impacto médio
estimado nos processos tarifários das distribuidoras é de 0,40%.
Tarifa de cotas:: A tarifa associada às cotas das hidrelétricas foi definida a
partir do cálculo da RAG. Ela corresponde à soma da receita de geração com
o valor estimado da Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos
Hídricos, dividida pelo montante de Garantia Física (MWh) contratado em
cotas pelas distribuidoras. O valor inclui ainda os tributos PIS/Pasep e
Cofins.

Fonte: Canal Energia

Aneel aprova Tust e tarifa de transporte de Itaipu
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no dia 14 de julho as Tarifas
de Uso do Sistema de Transmissão e a tarifa de transporte de energia de
Itaipu para o período 2020/2021. O aumento da Tust considera um valor de
R $ 27, 9 bilhões a ser pago por usuários da Rede Básica do Sistema
Interligado a partir de 1º de julho de 2020, com impacto médio para os
consumidores finais do mercado regulado de 3,92%. A tarifa de Itaipu será
de R$ 11.634,24/MWh. O valor é pago pelas concessionárias de distribuição
do centro-sul do país, que tem cotas de compra de energia da usina, e
repassado ao consumidor.
As tarifas de uso refletem o aumento dos custos de transmissão, que
passaram de 7, 2% da receita arrecadada pelas distribuidoras no Ciclo
2019/2020 para 9, 79% nos próximos 12 meses, em razão das revisões
tarifárias e da entrada em operação de novas instalações.

Fonte: Canal Energia
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