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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
A carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) foi maior em março de
2021 ,superando as cargas registradas em março de 2019 e de 2020.

Em março a carga do SIN realizou 0, 4% abaixo do previsto de acordo
com o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS).
Em abril as projeções são para que a carga se realize em 70. 207
MWmédios, um acrescimo de 15,7% em relação ao consumo verificado
em abril de 2020.
Apesar da melhora das estimativas frente a 2020, há preocupação no
mercado com a intensificação das medidas restritivas. No entanto, os
números seguem mostrando tendência de recuperação da demanda
energética. Setores de metalugia e produção metálica, manufaturados e
minerais não metalicos vem se destacando.
Espera-se temperaturas amenas para as capitais das regiões Sul e
Sudeste, reduzindo o consumo por fator climático. Já para o Norte e
Nordeste, espera-se temperaturas mais elevadas .

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

Em março o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou recuperação em relação a fevereiro fechando em 45,5% da capacidade nominal do
sistema. Fazendo uma análise comparativa das bacias hidrográficas com o mês anterior,
observamos maiores recuperações nos níveis de armazenamento nos submercado N e S.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para março reduziu
34,3% no SE/CO, 32,9% no S, 52% no NE e 65,8%
no N, observando os resultados de fevereiro de
2021.

Para abril, último mês do período úmido, há a previsão de elevação no nível dos reservatórios,
Ao fim do mês o volume armazenado esperado é de 47, 5%, mantendo o sinal de alerta no
mercado. O volume registrado nos 3 primeiros meses e previsto para abril apontam para uma
curva de operação do SIN similar ao verificado no pior ano Histórico (2017).

A média anual do PLD projetada para 2021 é de
174, 31 R $/MWh no SE/CO, A projeção alta foi
puxada pelo pessimismo na Projeção de Energia
Natural Afluente para o ano .
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A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em março se realizou
dentro do esperado, fechando o mês em 81% da média
histórica (MLT), frente aos 80% esperados. Espera-se que
as afluências de abril de 2021 fechem em torno de 87%
da MLT para o sistema, sendo aproximadamente 81% na
região Sudeste/Centro-Oeste, 83% na região Sul, 81% na
região Nordeste e 100% na região Norte
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COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de abril de
2021, os preços médios dos submercados
(PLD médio) aumentaram 15% no Sudeste e
Sul e reduziram 36% no Nordeste e 10% no
Norte relação ao PLD médio de março.
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125,43

126,8

50,03

49,77
Fonte: Info PLD - CCEE

Fonte: Info PLD - CCEE

PROJEÇÃO DE PLD PARA PRÓXIMOS MESES POR SUBMERCADO
Projeção do PLD – SE
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NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO

Bandeira tarifária para abril de 2021 será Amarela

2021

GRID Energia promoveu o webinar com o tema “Perspectivas
da Agenda Legislativa do Setor Elétrico no Congresso”

A bandeira tarifária amarela é mantida para o mês de abril, com custo de R
$1,343 para cada 100kWh consumidos.
Em março, houve registros de precipitação nas principais bacias do Sistema
Interligado Nacional (SIN) com volumes finais abaixo do esperado. Abril é
um mês de transição entre o período úmido e o seco nessas regiões, o que
indica que as precipitações não devem alterar a tendência de queda das
afluências a partir de então. Os principais reservatórios de hidrelétricas do
SIN estão com estoques relativamente reduzidos para essa época do ano,
em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico registrado ao
longo de toda a estação úmida.
Essa conjuntura 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.

O webinar foi realizado no dia 08 de abril e abordou as principais
proposições legislativas que atualmente tramitam no Congresso Nacional,
avaliando seu andamento e traçando cenários relativos ao futuro e à
modernização do setor de energia elétrica.
Pautas:
- Projeto de Lei 5. 829/19, que versa sobre geração distribuída (Res. Aneel
482/12);
- Projeto de Lei 414/21, que trata da modernização do setor elétrico;
- Medida Provisória 1.031/21, que trata da privatização da Eletrobras.
O principal objetivo do webinar foi apresentar aos interessados pelo setor
de energia elétrica a situação em que se encontram essas proposições, o
caminho ainda necessário a ser trilhado em cada uma delas e uma
estimativa de tempo para que sejam convertidas em lei.
O evento contou com as participações de Leandro Gabiati, diretor da
Dominium Consultoria; Paulo Lott, conselheiro da GRID Energia; Stéfano
Angioletti, diretor da GRID Energia; e Henrique Siqueira, diretor da GRID
Energia.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

ANEEL libera R $ 2, 23 bilhões de recursos de P& D para
redução da tarifa de energia em 2021
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL aprovou dia 30 de março a
norma que destina os recursos não utilizados de Pesquisa e
Desenvolvimento (P& D) e Eficiência Energética (EE), geridos pela ANEEL,
para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Com a regulamentação,
a Agência toma as providências necessárias para a liberação de R $ 2, 23
bilhões em 2021 com a finalidade de contribuir para a modicidade tarifária,
como medida de mitigação dos impactos econômicos provenientes da
pandemia de Covid-19.

O conteúdo do evento pode ser acessado no canal do Youtube: Grid Energia
pelo link https://lnkd.in/eHb8WJ2.

Fonte: GRID Energia
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Presidente Bolsonaro sanciona Nova Lei do Gás
Prorrogadas tarifas para consumidores do MT, MS e interior
de SP
Em razão do agravamento da pandemia da Covid-19 e dos seus efeitos
sociais e econômicos, a ANEEL decidiu prorrogar as tarifas atuais das
seguintes concessionárias: Energisa Mato Grosso, Energisa Mato Grosso do
Sul e CPFL Paulista.
A Energisa Mato Grosso atende 1, 5 milhão de unidades consumidoras no
Estado do Mato Grosso. A Energisa Mato Grosso do Sul fornece energia para
cerca de 1 milhão de unidades consumidoras no Estado do Mato Grosso do
Sul e a CPFL Paulista possui 4,6 milhões de unidades consumidoras em São
Paulo.
A crise gerada pela pandemia acarretou forte pressão sobre as tarifas de
energia. Por essa razão, a ANEEL tem estudado intensamente alternativas
para combater o efeito da pandemia nas tarifas pagas pelos consumidores
de energia elétrica.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei nº 14.134, de 2021,
conhecida como a Nova Lei do Gás. A lei é uma aspiração do setor e
envolveu agentes da indústria, especialistas, academia, sociedade civil, entre
outros segmentos que integram o setor de gás natural brasileiro.
A nova lei faz uma ampla revisão do marco legal em prol da formação de um
mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo. Nessa linha,
também visa promover a concorrência entre fornecedores e a consequente
redução no preço final do gás natural para o consumidor. O novo marco
substitui a Lei no 11. 909, de 4 de março de 2009, que não conseguiu
promover a atração de novos agentes para o mercado.
O projeto sancionado foi construído com base na experiência internacional,
principalmente da União Europeia e do Reino Unido, e é fruto da
convergência dos agentes do setor brasileiro de gás natural, com vistas a
estabelecer uma estrutura mais eficiente, dinâmica e atualizada para a
indústria e consolidar mudanças que já estão ocorrendo, de modo a atrair
novos investimentos e promover a competição nesse setor.

Fonte: Ministério de Minas e Energia

Tarifas da Light teve aumento de 6,75% em média

Mercado Livre cresce e lidera expansão da geração no país

A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário anual da
Light, que foi autorizada a aplicar aumento médio de 6,75% a partir de 15 de
março. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da distribuidora
será de 11, 83% na alta tensão e de 4, 77% para os que são atendidos em
baixa tensão.
Contribuíram para o resultado o custo de compra de energia, com
participação de 7,77%; o transporte, com 5,15%; e os encargos setoriais, com
3, 72%. A pedido da Light, foram usados R $ 374 milhões em créditos
tributários de PIS e Cofins para abater na tarifa, com redução de 3,46%.
Ainda assim a companhia ocupa a terceira posição no ranking das tarifas
mais caras do país. A distribuidora atende em torno de 3, 9 milhões de
unidades consumidoras no Rio de Janeiro, incluída a capital, e tem
faturamento anual da ordem de R$ 10,8 bilhões.

Fonte: Canal Energia

Enel Rio é autorizada a aplicar aumento tarifário de 6,02%
As tarifas da Enel Distribuição Rio tiveram aumento médio de 6,02% no dia
15 de março. O reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
terá impacto médio de 4,63% para os consumidores em baixa tensão e de
10,38% para o grupo de alta tensão. A diferença nos índices é explicada pelo
peso maior que os custos de transmissão tem para os grandes
consumidores.
Semelhante ao caso da Light, o reajuste da Enel reflete pressões tarifárias
do segmento de transmissão, com 5, 65%; da aquisição de energia, com 4,
47%; e dos encargos setoriais, com 4,93%. A partir deste ano, o consumidor
passa a pagar o empréstimo da Conta Covid, por meio de encargo da Conta
de Desenvolvimento Energético. A Aneel informou, no entanto, a operação
bancaria aprovada no ano passado permitiu amortecimento na tarifa da
distribuidora de mais de 14% nos próximos 12 meses. A Enel atende atende
2,7 milhões de unidades consumidoras em 66 municípios do Rio de Janeiro.

Fonte: Canal Energia

Com as mudanças e transformações provocadas ou aceleradas pela
pandemia, o mercado livre tornou-se o carro-chefe da expansão do setor de
geração de energia elétrica no Brasil, respondendo atualmente por 72% do
parque gerador em construção no país, que deverá chegar a 34,5 GWh até
2025. Essa é a principal conclusão de um estudo de expansão da oferta
realizado pela Abraceel, referente ao mês de fevereiro desse ano.
Na comparação com julho de 2019, o ACL teve um crescimento 38% nos
empreendimentos em fase de implementação, saindo de uma prospecção
de R$ 33 bilhões em investimentos para R$ 100 bilhões num horizonte de
cinco anos, dentro de um espectro geral de R $ 142 bilhões, envolvendo o
mercado regulado.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Marco da GD traria ganhos líquidos de R $ 50 bi ao sistema
elétrico
O benefício líquido que o PL 5829/2019 que estabelece o marco de geração
distribuída no país é de R$ 50 bilhões até 2035. Esse é o cálculo apresentado
durante uma entrevista coletiva concedida para defender o projeto de lei
que está em tramitação na Câmara dos Deputados e que é considerado o
meio para obter equilíbrio quanto à revisão das regras para esta modalidade
no país.
O encontro realizado virtualmente contou com a presença de quatro
entidades setoriais ligadas ao tema, a ABGD, Absolar, Abiogás e AbraPCH.
Além do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL), bem como do assessor
técnico do PL, Ricardo Costa, e da Associação Baiana de Energia Solar (ABS).
De acordo com as entidades, a proposta em tramitação traz o que
consideram a alocação justa de custos da rede, considerando os benefícios
que superam os custos, revertendo em ganhos para o sistema elétrico.
Nesse cálculo, afirmam, os custos com o pagando das despesas com a rede
já estão incluídos. Os R$ 50 bilhões referem-se ao saldo decorrente do custo
da rede e a redução de energia mais cara gerada e que vai para a conta do
consumidor.
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