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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Avaliando a evolução do consumo no Sistema Elétrico
Nacional (SIN) com o cenário de reabertura gradual de
atividades econômicas, o mês de setembro de 2020
apresentou crescimento do consumo de 2% em relação a
carga registrada em setembro de 2019.

+ 2%
Carga no SIN - 2019 vs 2020 (MW médios)

RETOMADA

O ambiente de mercado livre de energia apresentou
aumento no consumo de 3, 6% expurgando o efeito do
movimento de migração do ambiente cativo para o livre.
Com exceção dos ramos de extração de minerais
metálicos, serviços, transportes e veículos, os demais
ramos já registram altas expressivas em setembro.
O destaque positivo é a retomada do consumo na maioria
dos estados, com exceção do Espírito Santo e Ceará.

Fonte: IPDO / ONS (INFO PLD CCEE)

Em SETEMBRO a carga do SIN realizou 4,7% acima do previsto (3.119 MWmed ) de acordo
com o Programa Mensal da Operação (PMO).
Em OUTUBRO as projeções são para que a carga se realize em 69.500 MWmédios, um
acrescimo de 0,1% em relação ao consumo verificado em OUTUBRO de 2019.

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

Em SETEMBRO o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional
(SIN) retraiu 9,3% em relação a junho, fechando em 41,7% da capacidade nominal do sistema.
Fazendo uma análise comparativa das bacias hidrográficas com o mês anterior, observamos
queda no nívels de armazenamento em todos os submercados, com redução de 16% nos
submercados S e N e queda de 8% nos submercados SE/CO e NE .

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para setembro elevou
para todos os submercados. O principal fator
responsável pela o elevamento do PLD está
atrelado a perspectiva de elevação de carga,
elevação de temperatura e baixas afluências

Para OUTUBRO há a previsão de redução dos níveis de reservatório em todos os Submercados
do SIN, por influência do perído seco, podendo atingir 32,3%.

Com os últimos resultados apurados e novas
estimativas feitas, a CCEE espera que a média
anual fique em 97, 91 R $/MWh no SE/CO,
mantendo a projeção anterior feita em setembro.

R$ 100,84
R$ 77,37
Fonte: Info PLD - CCEE

R$ 100,84

ENA

Fonte: Info PLD - CCEE

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em setembro ficou
abaixo do esperado, fechando o mês em 61% da média
histórica (MLT), frente aos 86% esperados. Espera-se que
as afluências de outubro de 2020 fechem em torno de
76% da MLT para o sistema, sendo aproximadamente
76% na região Sudeste/Centro-Oeste, 67% na região
Nordeste, 63% na região Norte e 78% na região Sul.

R$ 100,84

Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de outubro os
preços médios dos submercados (PLD
médio ) aumentou 207% para o Nordeste e
em torno de 71% nos demais submercados
em relação ao PLD de setembro

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

OUTUBRO

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

COVID-19: consumo de energia deve recuar 2% em 2020,
projeta CCEE
Seis meses após o início das medidas de isolamento social para combate à
pandemia de COVID-19, o consumo de energia apresenta sinais estáveis de
recuperação, com projeção de mais crescimento nos próximos meses, de
acordo com o estudo recente da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE. A perspectiva é que o Sistema Interligado Nacional – SIN
encerre o ano com um volume consumido 2% menor do que o registrado
em 2019.
Em relação à carga global do sistema, a estimativa é de uma redução de 2,
3%. A leitura é mais otimista do que a divulgada em julho, quando houve a 2ª
Revisão Quadrimestral para o Planejamento Anual da Operação Energética
2020/2024. Naquele momento, a CCEE, a Empresa de Pesquisa Energética –
EPE e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS previam uma retração
de até 3% da carga neste ano.

2020
CCEE aposta em solução para os R$ 8,9 bi que travam o MCP
O presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE), Rui Altieri, está otimista em relação à negociação
que pode por fim a uma novela de cinco anos no setor elétrico e atende pelo
acrônimo GSF. Decisões judiciais liminares em favor dos geradores
impedem que R $ 8, 9 bilhões sejam liquidados no mercado de curto prazo
(MCP) em valores acumulados.
A CCEE reafirmou durante o segundo dia do Encontro Nacional dos Agentes
do Setor Elétrico (Enase) nesta quarta-feira, 30 de setembro, que espera uma
“adesão forte dos agentes” à proposta de repactuação dos débitos relativos
do déficit hidrológico.
Só para esclarecer o imbróglio, o benefício e o ônus são das próprias usinas
hidrelétricas participantes do condomínio batizado de Mecanismos de
Realocação de Energia (MRE). No entanto, além da hidrologia desfavorável
que se iniciou em 2012, outras decisões tomadas ao longo da gestão do
Partido Dos Trabalhadores culminaram no deslocamento da geração
hidráulica.
A disputa, portanto, se concentra em separar o que foi um prejuízo
financeiro causado pela baixa hidrologia (os quais os geradores dizem que
topam pagar); daqueles custos causados por decisões políticas e
regulatórias.
De acordo com Altieri, dos quase 10 bilhões de reais represados, existe um
encontro de contas que precisa ser feito, pois os mesmos agentes que
devedores também são credores no mercado de curto prazo. Dessa forma,
descontados os créditos, existe um valor líquido de R $ 5, 3 bilhões a ser
suportado por 115 agentes.
No dia 15 de novembro, a CCEE disse que divulgará ao agentes a
contabilização definitiva, momento que os agentes terão as informações
precisas sobre como cada extensão de outorga ocorrerá. Altieri disse que a
CCEE está correndo contra o tempo para fechar um acordo com os agentes
de tal forma que o destravamento do MCP seja uma realidade já na primeira
liquidação de janeiro de 2021.

Fonte: Canal Energia

Preço horário deverá estimular novos serviços no ACL
Para o último trimestre de 2020, estima-se o retorno do consumo aos
mesmos níveis de 2019. Em outubro, novembro e dezembro, a expectativa é
que o volume de energia consumido fique entre 64,6 MW médios e 66,4 MW
médios, valores muito próximos aos registrados nestes meses no ano
passado.
“Os resultados de julho, agosto e setembro foram melhores do que
inicialmente esperávamos, o que levou a essa melhora na projeção para o
ano como um todo”, avalia Rui Altieri, Presidente do Conselho de
Administração da CCEE. “Superado o período de maior retração na atividade
econômica, esperamos uma média de crescimento anual de 3,9% até 2024”,
projeta ele.
Para a análise do período compreendido entre setembro a dezembro, a
CCEE utilizou como referência o comportamento da carga do sistema
prevista no Programa Mensal da Operação Eletroenergética – PMO de
outubro. Como premissa para o fator de perdas de transmissão da rede
básica, foi considerada a Média entre janeiro e agosto deste ano, de 4,5%.

A chegada do preço horário a partir de janeiro no âmbito comercial do setor
elétrico brasileiro aumentará as opções de produtos aos consumidores.
Nesse sentido, as comercializadoras estão avaliando novas formas de
atender a demandas mais flexíveis, outras nem tanto ou estimular novas
tecnologias no setor.
Na avaliação do CEO de Comercialização de Energia na CPFL Soluções,
Ricardo Motoyama, o modelo vigente até dezembro não trazia esse estímulo
por se tratar de preços semanais e por patamar. Ele destacou que não
importava o horário do consumo, não havia estímulo para gerenciar a carga
por parte dos consumidores.
Com a introdução do preço horário a companhia vê oportunidades para
atuar. Uma dessas formas está na possibilidade de deslocamento da carga
para horários de menor preço da energia, que normalmente ocorrem à noite
e na madrugada. Mas isso, desde que seja possível ao consumidor alterar seu
perfil e faça sentido do ponto de vista da operação dessa unidade
consumidora.
Entre as possibilidades que são vislumbradas estão a expansão da geração
própria por geração distribuída ou a autoprodução. Ou ainda, a perspectiva
de crescimento do armazenamento em baterias que abrem a possibilidade
de carregamento desse dispositivo durante a madrugada e seu uso durante
as horas em que a energia está com preço mais elevado, ou até mesmo a
venda ao mercado, intermediado pelas empresas que prestam esse serviço.

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Créditos tributários podem reduzir tarifa de energia 10, 53%
em 2021
Os créditos tributários decorrentes de apurações cobradas a maior dos
consumidores devem ter um impacto no fluxo de caixa das concessionárias
de distribuição de aproximadamente R$ 51,2 bilhões. Segundo levantamento
feito pela TR Soluções, empresa de tecnologia aplicada ao setor elétrico,
esses créditos tributários são decorrentes de processos judiciais que versam
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins nas
contas de luz.

Nesse contexto a digitalização do setor acaba sendo um tema cada vez
mais importante no mercado livre. Isso porque atualmente há cerca de 18
mil clientes nesse ambiente de contratação. Lembrou que somente os
consumidores de alta tensão somam cerca de 200 mil unidades e que mais
ainda, com a abertura do mercado total são 82 milhões de consumidores no
Brasil. E para dar conta deste volume crescente é necessário o uso da
tecnologia para ter agilidade no atendimento.

Fonte: Canal Energia
Caso esses créditos sejam devolvidos aos consumidores na íntegra via
tarifas ao longo dos próximos cinco anos, haverá, em média, uma redução de
10, 53 pp nos reposicionamentos tarifários em 2021. Nos anos seguintes,
haverá praticamente uma manutenção dessa redução. Mas, a partir de 2026,
com o término das reversões, as tarifas voltariam à condição atual, daí a
diferença positiva expressiva de 12,41 pp.
Vale destacar que, como o tema ainda não foi regulamentado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), não foi definida de que maneira esses
créditos serão devolvidos aos consumidores.
Conforme informações da Aneel, 24 distribuidoras indicaram os valores
referentes aos créditos requeridos, totalizando um montante parcial de R $
37,4 bilhões. Com base nos valores declarados como créditos requeridos por
essas empresas, foi estimado que as demais 30 distribuidoras e 57
permissionárias tenham direito a requerer o valor de R$ 13,8 bilhões junto à
Receita Federal do Brasil, atingindo assim os R$ 51,2 bilhões.
As estimativas da TR Soluções valem para os consumidores de todos os
níveis de tensão de 39 distribuidoras. Nos cálculos, foi levado em conta o
volume total de créditos tributários estimado pela própria TR Soluções e a
hipótese de que esses créditos sejam devolvidos em sua totalidade aos
consumidores por meio dos eventos de reposicionamento tarifário.
Também é importante observar que se trata do impacto médio: os impactos
específicos dependem do valor de crédito tributário requerido pelas
diferentes concessionárias.

Fonte: Canal Energia

Setor elétrico levará investimentos de R $ 7 bi à Paraíba até
2025, estima ANEEL
Na abertura do I Fórum de Energia Solar do Sertão, ocorrido nesta
sexta-feira (17/9), na cidade de Pombal, na Paraíba, o diretor-geral da ANEEL,
André Pepitone, comentou acerca da previsão de investimentos para o
estado. “A atuação segura e transparente da ANEEL na regulação do setor
elétrico brasileiro vai proporcionar investimentos na casa dos R $ 7 bilhões
para o setor elétrico da Paraíba até o ano de 2025, gerando cerca de 54 mil
empregos diretos”, destaca Pepitone.
O evento, realizado no Campus Pombal da Universidade Federal de Campina
Grande, teve como tema a Energia Solar no Sertão Nordestino e contou
ainda com a presença dos diretores da ANEEL Sandoval Feitosa e Efrain Cruz
e do presidente da Chesf, Fabio Lopes.
O montante mencionado por Pepitone, decorrente de investimentos em
geração, transmissão e distribuição de energia, equivale a mais de 11% do
PIB anual do estado – que no ano de 2017, foi de R$ 62,4 bi, de acordo com o
IBGE.
Segundo levantamento realizado pela ANEEL, somente em novas usinas de
energia, os investimentos na Paraíba somarão, até 2025, 5,5 bilhões de reais.
Cabe destacar a expansão das fontes solar e eólica, cuja aplicação se dá,
principalmente, em áreas mais carentes do interior do estado.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica
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