DEZEMBRO

BOLETIM MENSAL DE ENERGIA

2020

CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

A carga no Sistema Elétrico Nacional (SIN) superou em novembro de
2020 a carga registrada em novembro de 2019 em 0,15%, ficando abaixo
da projeção feita no último boletim.

A redução do consumo sofreu influência da interrupção de fornecimento
de energia para o estado do Amapá promovido por acidente elétrico em
um transformador da subestação de transmissão. bem como do
processo de recuperação dos setores econômicos.
Em novembro a carga do SIN realizou 2, 46% abaixo do previsto,
aproximadamente 1.750 MWmédios de acordo com o Programa Mensal
da Operação (PMO).

*

Em dezembro as projeções são para que a carga se realize em 71. 110
MWmédios, um acrescimo de 4,4% em relação ao consumo verificado
em dezembro de 2019.

* Projeção PMO
Fonte: Info PLD - CCEE

Além da expectativa de recuperação gradual da economia, teremos em
dezembro a ocorrência de temperaturas mais elevadas em todos os
submercados, influenciando o comportamento de consumo no SIN.

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

Em novembro o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional
(SIN) retraiu 4, 8% em relação a outubro fechando em 24, 8% 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 reduções
aproximadas de 5% no submercado SE/CO, de 5,5% no S, de 4,4% no NE e de 1,9% no N.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para novembro
elevou para todos os submercados. O principal
fator responsável pela o elevamento do PLD
continua atrelado a baixa expectativa de
afluências nas principais bacias do SIN.

Para dezembro há a previsão de redução dos níveis de reservatório em todos os Submercados
do SIN, podendo atingir 21,5%, pior valor da média histórica para o mês de dezembro.

Com os últimos resultados apurados e novas
estimativas feitas, a CCEE espera que a média
anual fique em 200, 79 R $/MWh no SE/CO, um
aumento de 58% em relação à projeção feita no
início de novembro.
+ 74%

R$ 502,70

+ 33%

R$ 242,52
R$ 502,70

Fonte: Info PLD - CCEE

ENA

+ 74%

Fonte: Info PLD - CCEE

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em novembro ficou
abaixo do esperado, fechando o mês em 57% da média
histórica (MLT), frente aos 67% esperados. Espera-se que
as afluências de dezembro de 2020 fechem em torno de
76% da MLT para o sistema, sendo aproximadamente
71% na região Sudeste/Centro-Oeste, 97% na região
Nordeste, 91% na região Norte e 60% na região Sul.

R$ 502,70
+ 74%

Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de dezembro
os preços médios dos submercados (PLD
médio) elevaram para o valor de teto. Um
aumento de 131% para o Nordeste e
elevaram em 11% nos demais submercados
em relação ao PLD de movembro

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

DEZEMBRO

NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO

ANEEL reativa bandeiras: Dezembro será Vermelha Patamar 2

A diretoria da ANEEL decidiu, em reunião extraordinária realizada do dia 30
de novembro, reativar a sistemática de acionamento das Bandeiras
Tarifárias. Aplicando a metodologia, ficou estabelecida a bandeira vermelha
Patamar 2 no mês de dezembro de 2020, com custo de R$ 6,243 para cada
100 quilowatts-hora consumidos.
Em maio deste ano, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, a ANEEL
havia decidido manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro deste
ano, mas a queda no nível de armazenamento nos reservatórios das
hidrelétricas e a retomada do consumo de energia levaram à revisão da
decisão para dezembro.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Energisa Borborema pode ter aumento médio de 3,45%
A proposta de revisão tarifária da Energisa Borborema prevê aumento
médio de 3, 45% nas tarifas da distribuidora, com efeito médio a ser
percebido de 12,29% para os consumidores em alta tensão e de 0,43% para
os de baixa tensão. Mesmo com o resultado, a empresa tem a tarifa mais
barata do Brasil.
O processo tarifário ainda vai passar por consulta pública, e o índices
consolidados depois disso serão aplicados a partir de 4 de fevereiro de 2021.
Entre os itens de custo que se destacam no cálculo provisório da Agência
Nacional de Energia Elétrica estão transmissão, com 4, 11%, e compra de
energia, com 2, 55%. O uso de recursos da Conta Covid contribuiu para
amortecer a tarifa em 3,08%.
A agência vai receber contribuições dos interessados de 11 de novembro a
25 de dezembro. Está prevista audiência pública virtual no dia 3 do mês que
vem. Além da revisão tarifária, estão em discussão os limites dos indicadores
de qualidade DEC e FEC, que medem a duração e a frequência das
interrupções no fornecimento de energia para o período de 2022 a 2025.

2020

Aneel regulamenta acordo do GSF
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou resolução que regulamenta
as condições estabelecidas na Lei 14. 052 para a repactuação do risco
hidrológico de geradores com contratos no mercado livre. As regras de
adesão ao acordo do GSF preveem o pagamento de débitos em aberto no
mercado de curto prazo, em troca da extensão em até sete anos dos prazos
de outorgas de usinas hidrelétricas.
A regulamentação resolve o impasse bilionário que travou nos últimos anos
o funcionamento normal do mercado de curto prazo. A norma aprovada
nesta terça-feira, 1º de dezembro, incorporou três alterações importantes,
propostas pelos geradores durante o processo de consulta pública. A
primeira delas é a inclusão no acordo do GSF das usinas hidrelétricas
enquadradas pela Lei 12. 783 no regime de cotas, na parcela da energia
referente ao contratos negociados no mercado livre.
Pelo calendário da Aneel, o Operador Nacional do Sistema e a Empresa de
Pesquisa Energética terão dez dias, a partir da publicação da resolução, para
enviar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica os dados de entrada
necessários ao calculo dos valores de compensação. A CCEE terá mais 90
dias para apresentar os resultados à agência, que deverá publicar os valores
em até 30 dias após o recebimento. O prazo de adesão dos geradores é de
60 dias, a partir da publicação dos cálculos pela Aneel.

Fonte: Canal Energia

Orçamento da CDE para 2021 é de R$ 24 bilhões
O orçamento previsto para a Conta de Desenvolvimento Energético em 2021
é da ordem de R$ 24 bilhões, dos quais R$ 19,8 bilhões serão pagos pelos
consumidores na conta de energia elétrica. O valor global calculado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica para a CDE é maior que os R $ 21, 9
bilhões de 2020, mas a cota a ser paga na tarifa do ano que vem representa
uma redução de R$ 273 milhões em relação à cota do ano passado, de R$ 20,
1 bilhões.
21,2%

2019

R$ 19,8 bilhões

2020

R$ 24 bilhões

Fonte: Canal Energia

Projeção de carga até 2025 indica crescimento de 3,6% a.a.
A projeção de carga para o período entre 2021 e 2025 indica crescimento
médio de 3,6% por ano e aumento de 3,4% no SIN a partir do ano que vem,
informam os dados presentes no Planejamento Anual da Operação
Energética, divulgado na última segunda-feira, 30 de novembro, pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE).
A expectativa é que a carga feche o ano com 66. 793 MW médios,
incremento de 1. 019 MW médios em relação à previsão da 2ª revisão
quadrimestral desse ano. Quando comparado com o verificado no ano
passado, a carga para 2020 registra uma redução esperada de 1,5%.

Fonte: Canal Energia

ANEEL aprova novas tarifas de cinco permissionárias
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira
(24/11), a Revisão Tarifária Periódica (RTP) de cinco permissionárias
localizadas nos estados de Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). Os novos
índices entram em vigor a partir do dia 30/11/2020, data de aniversário
contratual das empresas.

A queda é resultante da transferência para a conta setorial de recursos ainda
não comprometidos dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de
Eficiência Energética, estabelecida na Medida Provisória 998 para o período
de setembro de 2021 a dezembro de 2025. Cálculos preliminares indicam
que o valor aportado na CDE, considerando o período de setembro a
dezembro de 2020 e todo o ano de 2021, ficará em R $ 2, 273 bilhões. Os
números finais serão definidos no processo de regulamentação pela Aneel
do artigo da MP que trata do assunto.
De dezembro de 2019 a setembro de 2020, houve aumento de 2,1 milhões
de famílias incluídas na tarifa social de energia elétrica, que alcançou 11,278
milhões de famílias beneficiadas. Esse crescimento foi impulsionado
durante a pandemia do coronavírus e vai aumentar a despesa com os
subsídios aos consumidores de baixa renda de R $2, 2 bilhões para R $ 3, 5
bilhões.
Os descontos aplicados a diferentes segmentos econômicos na distribuição
são no entanto, o item mais relevante das despesas da CDE para 2021, com
R $ 8, 183 bilhões. A Conta de Consumo de Combustíveis tem a segunda
maior participação nos gastos, com R$ 7,885 bilhões.
Já os descontos tarifários na transmissão totalizam R$ 1,042 bilhão, mais de
90% destinados aos agentes de geração de fontes renováveis, beneficiados
com descontos na tarifa fio. Um dos dispositivos da MP 998 prevê a redução
gradual dos subsídios para essas fontes nas tarifas de uso dos sistemas de
distribuição e de transmissão (Tusd e Tust), o que deve reduzir as despesas
tanto nessas rubricas orçamentárias.

Fonte: Canal Energia

B3 estreia no mercado livre e já flerta como futura clearing
house do setor elétrico

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Diretoria da ANEEL aprova redução nas tarifas do Amapá
A diretoria colegiada da ANEEL aprovou, nesta terça-feira (1º/12), o Reajuste
Tarifário Anual de 2020 para a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA),
que promoveu redução média de -5,89% nas tarifas de energia elétrica dos
consumidores residenciais amapaenses.
A empresa é prestadora do serviço público de distribuição de energia
elétrica e atende cerca de 207 mil unidades consumidoras no estado.
Sobre o recente apagão que acometeu o estado do Amapá, o diretor-geral
da ANEEL, André Pepitone, destacou o esforço da Agência em apurar o
ocorrido. “A ANEEL atua para que as causas desse episódio sejam
devidamente levantadas, analisadas e comprovadas, permitindo a partir de
sua correta identificação, que as medidas corretivas apropriadas sejam
implantadas. Vamos apurar, com todo o rigor, a responsabilidade dos atores
envolvidos. Não vamos somente apurar as causas que levaram a esse
apagão no Amapá, e apresentar medidas corretivas do efeito em si, mas
também vamos apurar responsabilidade e aplicar as medidas punitivas
cabíveis diante da evidência dos fatos”, afirmou o diretor-geral da ANEEL,
André Pepitone.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Em novo InfoMercado, CCEE disponibiliza dados horários de
consumo
Uma das grandes metas de 2020 da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE é preparar o mercado para o início da operação do PLD
Horário a partir de janeiro do próximo ano. De olho nesse objetivo, a
organização lançou nesta quarta-feira (11) uma publicação que deve se
somar aos demais esforços realizados ao longo dos últimos meses para que
a transição para o novo modelo ocorra de forma tranquila e segura para
todos.
O novo InfoMercado – Dados Horários de Consumo disponibiliza os volumes
consumidos de energia em base horária e por ativo modelado na Câmara.
Com a ferramenta será possível visualizar resultados individuais ou fazer o
cruzamento dos números por agente, ramo de atividades, submercado,
região, estados, cidades, entre outros. O lançamento é complementar ao que
a organização já divulga em seu InfoMercado – Dados Horários de Geração e
na própria plataforma de Divulgação de Resultados e Informações – DRI.
Além do relatório referente ao mês de setembro, a Câmara de
Comercialização também publicou documentos que trazem o histórico
desde janeiro de 2019, fornecendo uma base ampla para as análises dos
usuários. O InfoMercado – Dados Horários de Consumo já pode ser
encontrado dentro da seção Informações Ao Mercado, no portal da CCEE.

A B3 lançou nesta terça-feira, 1º de dezembro, um serviço voltado aos
agentes do mercado livre de energia. Batizado de “Selo de Confiança B3”, a
intenção é oferecer a consumidores, comercializados e geradores
ferramentas de análise de risco de contraparte nas negociações de compra
e venda de energia.
A discussão sobre o aumento da segurança do mercado livre se intensificou
depois que comercializadoras fizeram apostas erradas no início de 2019 e
deixaram um rombo de mais de R$ 200 milhões.
Os serviços oferecidos são: selo que classifica o risco de exposição de cada
agente e uma plataforma (dashboards customizados) contendo informações
sobre as operações realizadas pelos participantes, limites de exposição
recomendados, nível de alavancagem em tempo real (status do agente),
curva forward (curva futura de preços) e histórico de preços (curva de preços
realizados).

Fonte: Canal Energia

CCEE: 2021 tem lastro de 1. 085 MW med de energia
incentivada
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE divulgou a oitava
edição do estudo sobre a disponibilidade de lastro de energia incentivada
para atender a demanda dos consumidores especiais. Os dados apontam
uma sobra de 1.085 MW med para 2021, além de uma folga na oferta para o
restante de 2020.
O levantamento faz um balanço dos dados da migração de unidades
consumidoras classificadas como especiais até junho de 2020, que saltou de
13. 400, em janeiro, para 15. 139, em junho. Com o impacto da Covid-19, o
aumento de carga total não foi seguido por uma ampliação do consumo
médio, que se manteve em 3.416 MW med, no mês de junho. O incremento
médio mensal no consumo de janeiro a junho de 2020 foi de 54 MW med –
com destaque para o primeiro mês do ano, quando atingiu 90 MW med.
Em contrapartida ao pequeno crescimento do consumo em 2020, a
expansão do parque gerador de energia incentivada apresenta números
expressivos, o que garante a folga de oferta em 2021. A expectativa é que
até dezembro de 2021 sejam acrescentados 1.237 MW med. Carlos Dornellas,
gerente executivo de Segurança de Mercado & Informações, destaca que
este montante ofertado pode crescer ainda mais, caso alguns projetos
antecipem sua entrada em operação para o mercado livre e na revisão da
REN 843/2019, que está em consulta pública.
A oferta de lastro de energia incentivada para 2021 pode ampliar ainda mais
a partir de janeiro de 2021, quando os consumidores especiais com
demanda entre 1,5 MW e 2 MW se tornarão livres, ou seja, poderão contratar
qualquer tipo de energia, conforme as Portarias 514/18 e 465/19. O potencial
de energia para liberação relacionada à esta mudança é de 559 MW med.

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
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