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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
A carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) em fevereiro de 2021 foi
idêntica a carga registrada em fevereiro de 2020.

Em fevereiro a carga do SIN realizou 1,5% abaixo do previsto no final de
janeiro para o mês, aproximadamente 1.062 MWmédios de acordo com o
Histórico da Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Em março as projeções são para que a carga se realize em 70. 216
MWmédios, um acrescimo de 2, 2% em relação ao consumo verificado
em março de 2020.
Apesar da redução das estimativas, antes 4%, os números seguem
mostrando tendência de recuperação da demanda após impactos da
crise do coronavírus no ano passado. Os bons exemplos de setores
industriais que tem se recuperado são: produção de cimento, móveis e
eletrodomésticos.
De forma geral espera-se temperaturas típicas para março. Assim o
consumo não deve sofrer grandes interferências de anomalias
climáticas.

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

Em fevereiro o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional
(SIN) apresentou recuperação em relação a janeiro, fechando em 40% da capacidade nominal
do sistema. Fazendo uma análise comparativa das bacias hidrográficas com o mês anterior,
observamos maiores recuperações nos níveis de armazenamento dos submercado N e S.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para fevereiro
reduziu para todos os submercados em torno de
32% em relação ao verificado em janeiro de 2021.

Para março há a previsão de redução no nível dos reservatórios, realizando-se principalmente
após a primeira semana operativa. Ao fim do mês de março o volume armazenado esperado é
de 37,2%, mantendo o sinal de alerta no mercado, pois o armazenamento esperado ainda é
menor que o verificado em 2017 (ano do pior histórico no SIN).

A média anual do PLD projetada para 2021 é de
120, 80 R $/MWh no SE/CO. aumento de 26%
comparado à media prevista para o ano projetada
em fevereiro.
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A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em fevereiro se realizou
abaixo do esperado, fechando o mês em 71% da média
histórica (MLT), frente aos 81% esperados. Espera-se que
as afluências de março de 2021 fechem em torno de
80% da MLT para o SIN sendo aproximadamente 83%
na região Sudeste/Centro-Oeste, 47% na região
Nordeste, 84% na região Norte e 106% na região Sul.
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Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de março de
2021 os preços médios dos submercados
(PLD médio) reduziram. Uma diminuição de
16% para o Sudeste e Norte e de 15% para o
Sul e Nordeste em relação ao PLD médio de
fevereiro.
Janeiro Semana 1
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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
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Bandeira tarifária acionada para março é Amarela

2021

ANEEL abre consulta pública sobre devolução de créditos
tributários aos consumidores

A A bandeira tarifária permanece amarela em março, com custo de R$1,343
para cada 100kWh consumidos.
Em fevereiro, houve registros significativos de precipitação nas principais
bacias do Sistema Interligado Nacional (SIN). Março ainda é um mês típico
do período úmido nessas regiões. Todavia, os principais reservatórios de
hidrelétricas do SIN ainda apresentam estoques reduzidos para essa época
do ano, em função do volume de chuvas muito abaixo do padrão histórico
registrado entre setembro e janeiro.
Essa realidade sinaliza patamar desfavorável de produção pelas
hidrelétricas, pressionando os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF).
A conciliação de baixa produção hidrelétrica com o preço da energia no
mercado de curto prazo (PLD) levou à caracterização do patamar amarelo
para o acionamento das Bandeiras. O PLD e o GSF são as duas variáveis que
determinam a cor da bandeira a ser acionada.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

A ANEEL anunciou a abertura de consulta pública voltada a discutir a forma
de devolução de mais de R $ 50, 1 bilhões de créditos tributários para os
consumidores, referentes a decisões da Justiça sobre a retirada do ICMS da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins nas contas de luz.
A proposta que a diretoria da ANEEL colocou em consulta pública prevê a
devolução dos valores por meio de abatimento nos próximos reajustes
tarifários, em um prazo de até cinco anos.
No ano passado, a diretoria da ANEEL já havia adiantado a devolução de
mais de R $ 700 milhões aos consumidores da Cemig. O Reajuste da EDP
Espírito Santo de 2020 também adiantou a devolução dos recursos para
aliviar o bolso dos consumidores.
O diretor relator da matéria, Efrain Cruz, defende que “os créditos são do
consumidor e devem ser utilizados do modo mais benéfico possível aos
mesmos”.
Por essa razão, na proposta apresentada por Cruz também foi avaliado que,
mesmo antes do fechamento da consulta pública, parte dos valores já
poderá ser devolvido em situações especiais.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Geração distribuída alcança 5 GW de potência instalada

CTG é a segunda grande a quitar débitos do GSF
A Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) informou que o Brasil
atingiu o marco de 5 GW de potência instalada de geração distribuída de
energia elétrica, apesar do momento de crise provocada pela pandemia. A
ABGD acredita que a geração distribuída continuou crescendo por ser uma
alternativa para reduzir custos para o consumidor.
Para a Associação, outros marcos acompanham o crescimento da potência
instalada: a geração distribuída atingiu há poucos dias 400 mil conexões e
500 mil unidades consumidoras alimentadas por elas. E são consumidores
com perfis variados: dos 5 GW de potência, 38% são para alimentar
estabelecimentos comerciais; 38%, residências; 14%, unidades rurais; 9%,
indústrias e 1%, serviço público.
A ABGD estima que, por conta dos inúmeros benefícios, como economia e
sustentabilidade, a tendência é que o crescimento continue. Pelas projeções
da Associação, até o final deste ano, a potência instalada de geração
distribuída no País pode chegar a 7GW. E destacou ainda que é importante
garantir as condições de desenvolvimento da GD, como por exemplo,
chamar a atenção para o processo de revisão da REN 482 que ainda está em
curso no Congresso Nacional e no próprio órgão regulador (Aneel) onde o
diálogo caminha para opções mais equilibradas.

Fonte: Canal Energia

Sobrecontratação de distribuidoras é de 109, 1% na média,
aponta CCEE
A redução do consumo de energia promovido pela pandemia de covid-19
levou a uma sobrecontratação média no Brasil de 9, 1%. Os dados são da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em 2020, enquanto a carga
no ambiente de contratação regulada chegou a 43,5 gigawatts (GW) médios,
os contratos registrados pelo conjunto das distribuidoras atuantes no país
somavam 47,5 GW médios.
Para este ano, a estimativa da CCEE aponta para uma sobrecontratação em
um índice mais comportado, de 105, 1%. Esse volume já é bem próximo do
teto regulatório. Em 2021, a expectativa é que a chamada ‘Distribuidora
Brasil’ conte com contratos de 47,6 GW médios, amparados por uma carga
de 45, 2 GW médios. De acordo com o levantamento, a contratação das
empresas de distribuição só deve voltar a ficar abaixo dos volumes
consumidos de energia apenas em 2025.

A liquidação financeira do mercado de curto prazo referente às operações
de dezembro apresentaram novo valor na casa de bilhão de reais pago.
Conforme havia adiantado na semana passada o presidente do Conselho de
Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri
Silva, mais um montante expressivo foi quitado. Dessa vez, a entidade
oficializou o recebimento e a liberação de R $ 1, 9 bilhão de três geradoras,
valores até então considerados em aberto por conta de liminares contra o
GSF,
Agora foi a vez de três controladas da CTG Brasil (Rio Paranapanema
Energia, Rio Verde Energia, Rio Sapucai Mirim Energia) que tiveram a
companhia da Cravari Geração de Energia e Genesis Energia no processo de
acordo. Segundo comunicado da câmara, optaram por antecipar e pagar
parte de suas parcelas, conforme processo de repactuação do risco
hidrológico regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em
2020. A CCEE não separou os valores de cada geradora que fechou acordo.
Ao todo, a operação de liquidação financeira movimentou R$ 4,5 bilhões, de
um total de R $ 11, 27 bilhões contabilizados. Somente as cinco geradoras
somadas, optaram por fazer um pagamento da ordem de R$ 1,2 bilhão, que,
adicionados aos R$ 700 milhões em créditos que possuíam no mecanismo,
liberaram R$ 1,9 bilhão no mercado.
Com o pagamento antecipado dos volumes financeiros por parte desses
cinco geradores, o cenário dos débitos líquidos retidos por conta do risco
hidrológico passou de R $ 5, 5 bilhões para R $ 4, 3 bilhões. Há dois meses,
antes da quitação da AES Brasil, o valor total estava em R $ 10, 5 bilhões e
agora chega a R$ 6,77 bilhões, queda de 35,5%.
Dos valores em aberto após os pagamentos registrados nesta última
liquidação, cerca de 60% estão concentrados em cinco agentes, de um total
de 112. Do total liquidado R $ 2, 87 milhões, ou 0, 1%, foram considerados
valores não pagos, sendo R$ 960 mil em parcelamentos e R$ 1,91 milhão de
inadimplência.
Os agentes que possuem decisões judiciais vigentes para não participarem
do rateio da inadimplência advindas das liminares do GSF perceberam
adimplência próxima de 99%. Já aqueles amparados por decisões que
impõem o pagamento proporcional verificaram uma adimplência de cerca
de 28%. Após a operacionalização das decisões judiciais, os credores que
não possuem liminares receberam 19% dos créditos.

Os resultados, explica a CCEE, consideram a projeção mais recente
publicada pela própria entidade, em conjunto com o Operador Nacional do
Sistema Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética, para o planejamento
anual.

Fonte: Canal Energia

CMSE reduz despacho térmico fora da ordem de mérito
Fonte: Canal Energia

BNDES lança programa de estimulo a investimentos no setor
de gás
O BNDES lançou um programa que contempla diversas soluções financeiras
para estimular investimentos em gás natural e biogás. Ele é composto por
linhas de crédito voltadas à ampliação da infraestrutura e da oferta de gás,
do uso industrial e termelétrico do produto e da utilização em veículos
pesados.
O Programa BNDES Gás é bastante abrangente, mas a ideia é de que o
banco não seja o único provedor de financiamento. “Nos grandes projetos, a
gente deve fazer uma sindicalização para não arcarmos sozinhos com esses
investimentos”, explicou Andre Pompeo, gerente do Departamento de Gás,
Petróleo e Navegação do banco, durante evento na quinta-feira, 25 de
fevereiro.
Segundo Pompeo, o programa não se resume às linhas de crédito,
estendendo o apoio ao lançamento de debentures de infraestrutura para
financiamento dos projetos.

Fonte: Canal Energia

Na reunião do dia primeiro de março, o Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico determinou que a manutenção do despacho fora da ordem de
mérito, mas com limite menor. De 16. 500 MW médios, passou para até 15.
000 MW médios ao longo do mês, contemplando a geração termelétrica
total das usinas despachadas pelo ONS, já acrescidos dos montantes
porventura importados.
O objetivo continua a ser o de reduzir a degradação dos armazenamentos
dos reservatórios equivalentes das usinas hidrelétricas e manutenção da
governabilidade das cascatas hidráulicas. Essa decisão deve-se à elevação
do nível de armazenamento nos reservatórios equivalentes em grande parte
do País, devido ao elevado volume de chuvas verificado no mês de fevereiro.
“O cenário, entretanto, ainda merece atenção, fato evidenciado pela
permanência de afluências abaixo da média histórica em todos os
subsistemas, com exceção do Sul, além de ter sido configurada, nos últimos
meses, a pior afluência no SIN em 91 anos de histórico para o período de
setembro a fevereiro”, apontou o CMSE em nota.
E acrescentou que sobre a previsão para os próximos dias, foi destacada a
perspectiva de manutenção do valor acima da média das precipitações em
grande parte da área central do País, o que deverá se refletir em aumento
das chuvas em importantes bacias, como Tocantins, Xingu e Paranaíba.
Ademais, os bons volumes pluviométricos devem permanecer até o final do
mês de março.

Fonte: Canal Energia
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