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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Apesar da queda de 6% ada carga em abr/21, comparada a mar/21, a
carga do SIN teve um aumento de 19%, quando comparada a abr/20.

Em abril a carga do SIN realizou 3,4% abaixo do previsto de acordo com
o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
Em maio as projeções são para que a carga se realize em 67. 360
MWmédios, sendo 67. 946 MWmédios na primeira semana e 64. 329
MWmédios na última semana. Em relação ao consumo verificado em
maio de 2020, a expectativa é de um aumento de 12,3% da carga. Esse
aumento se explica pela queda do consumo em 2020 causada pela
pandemia.
Com relação a abril, além das medidas restritivas adotadas por alguns
estados e municípios, a redução da temperatura nas maiores cidades do
país também foi fator para a redução do consumo.

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

ENA

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as
vazões dos reservatórios hidrelétricos, em ABRIL
se realizaram ABAIXO do esperado, fechando o
mês em 65% da média histórica (MLT), frente aos
87% esperados. A previsão para maio é de 72%

PLD FECHAMENTO ABRIL 2021

Fonte: Info PLD - CCEE e ONS Reservatórios

Em abril, o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma ligeira queda em relação a março/21, fechando em 44% da capacidade máxima
do sistema. Essa queda já é uma tendência para os próximos meses, tendo em vista o fim do
período úmido.
Espera-se o acionamento de térmicas para manutenção dos níveis dos reservatórios este ano.
Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana de abril, os preços tiveram
aumento em todos os submercados, quando
comparados a última semana de maio. O maior
aumento foi no submercado sul, com variação
de 56%.

Fonte: Info PLD - CCEE

PROJEÇÃO DE PLD PARA PRÓXIMOS MESES POR SUBMERCADO
Projeção do PLD – SE/CO

Projeção do PLD – NE

Projeção do PLD – S

Projeção do PLD – N

INDICATIVO DE PREÇOS
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NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO

Bandeira tarifária para maio de 2021 será Vermelha patamar 1
A bandeira tarifária acionada para o mês de maio será vermelha patamar 1,
com custo de R$4,169 para cada 100kWh consumidos.
Abril marcou o fim do período de transição entre as estações úmida e seca
nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN). O
balanço hidrológico do período úmido 2020-2021 resultou no pior aporte
hidráulico da história do SIN, medido desde 1931.
Em maio, inicia-se o período seco, com os principais reservatórios
apresentando estoques reduzidos para essa época do ano. Essa conjuntura
sinaliza patamar desfavorável de produção pelas hidrelétricas e elevada
necessidade de acionamento do parque termelétrico, pressionando os
custos relacionados ao risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no
mercado de curto de prazo (PLD). A conciliação desses indicadores levou ao
acionamento do patamar 1 da Bandeira Vermelha. O PLD e o GSF são as
duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Leilão de sistemas isolados termina com todos os lotes
negociados
O 2º Leilão do Sistema Isolado terminou após pouco mais de 80 minutos,
como se previa. O certame contratou soluções de suprimento para todas as
regiões que estavam nos lotes. O início da vigência desses acordos fechados
será em 1º de abril de 2023 e terá duração de até 180 meses, a depender da
localidade. A fonte mais contratada foi o óleo diesel nos lotes I e V, somando
mais de 33 MW da potência requerida. O investimento total estimado é de R
$ 340,5 milhões somando todos os projetos vencedores.
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Adesão ao ACL cresce 20% no primeiro trimestre, afirma
CCEE
O mercado livre de energia fechou o primeiro trimestre com 8. 978
consumidores, aumentando 20% na comparação ao mesmo período de
2020, ao saltar de 953 para 1. 064 consumidores, alta de 11%, enquanto as
unidades habilitadas como especiais passaram de 6. 501 para 7. 914, avanço
de 21%, informa o boletim periódico da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE).
Na avaliação da entidade, os números mostram que o interesse na
modalidade se mantém em ritmo acelerado mesmo diante dos desafios
impostos pela pandemia. Vale lembrar que nesse ano houve a segunda
maior média mensal de adesões, de 150%, atrás apenas da marca de 192%
em 2016.
No ano passado a expansão correspondeu a 82%, sendo 1.618 do total de 1.
960 novas adesões. Já em 2021, a CCEE destaca os 451 novos membros do
primeiro trimestre, sendo que os especiais representam 93% deste volume e
os livres 7%, existindo ainda outros 1. 080 processos de inclusão em
andamento que devem ampliar esses números nos próximos meses. Ao
todo a organização soma atualmente mais de 11.165 associados.
Entre os novos consumidores livres de março, o setor de Serviços continua
respondendo pela maioria, com 27%, seguido por Manufatura, 18%;
Metalurgia e Produtos de Metal e ainda Alimentos, com 12%; Minerais
Não-Metálicos 8%; Comércio 7%; Veículos 5%; Madeira, Papel e Celulose 4%;
Têxteis 3%; Químicos 2% e Bebidas e telecomunicações, com 1% cada

Fonte Canal Energia

Orçamento da CDE será de R$ 23,9 bilhões
Participaram da disputa soluções de suprimento a gás natural, óleo diesel ou
fontes renováveis. A potência requerida total para esse leilão era de 97,278
MW.
Os preços iniciais eram os seguintes: R$ 1.293,00/MWh para o Lote 1 (AC); R$
1.308,00/MWh para o Lote 2 (AM); R$ 1.438,00/MWh para o Lote 3 (PA); R$ 1.
393,00/MWh para o Lote 4 (RO) e R$ 1.253,00/MWh para o Lote 5 (RR).

Fonte: Canal Energia

Aneel anuncia medidas para retirar R$ 18,8 bi das tarifas em
2021
A ANEEL anunciou um pacote de medidas de atenuação dos aumentos
tarifários de 2021, com ações que deverão reduzir em R $ 18, 83 bilhões o
impacto de um crescimento de custos projetado em R $29, 57 bilhões. No
final do ano passado, a Aneel já estimava em 18,20% o reajuste médio nas
tarifas das distribuidoras, e a meta com as sete medidas anunciadas hoje é
manter o crescimento das tarifas abaixo dos dois dígitos.
Um das medidas de maior impacto em termos de volume de recursos é o
uso de R $ 5, 58 bilhões em créditos tributários disponíveis de PIS e Cofins,
resultantes de decisões judiciais que determinaram a retirada do ICMS da
base de cálculo dos tributos federais.

O orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético para 2021 será de R$
23, 9 bilhões. Desse total, R $ 19, 6 bilhões serão pagos por todos os
consumidores, por meio de encargo embutido nas tarifas de uso dos
sistemas de distribuição (Tusd) e de transmissão (Tust) de energia elétrica.
O valor final da conta que agrega os subsídios embutidos nas tarifas do
setor elétrico foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta
terça-feira, 27 de abril. Ele representa um aumento da ordem de 9% no custo
total da CDE em relação a 2020, ano em que o fundo setorial ficou em R$ 21,
9 bilhões.
A parcela que vai diretamente para a tarifa do consumidor teve uma leve
redução de 2, 6% na comparação com o ano passado, quando as cotas da
CDE totalizaram R$ 20,1 bilhões.
A maior despesa da CDE vem da Conta de Consumo de Combustíveis, com R
$ 8, 5 bilhões. A CCC, que subsidia a produção de usinas térmicas em
sistemas isolados no Norte do país, aumentou R$ 992 milhões (13%).
Os descontos tarifários na distribuição tiveram redução de 4% em relação a
2020, mas ainda se manterão em patamar elevado, em torno de R $ 8, 2
bilhões. Os que da transmissão saíram de R$ 855 milhões para mais de R$ 1
bilhão, com crescimento de 22%.
Os gastos com a tarifa social de baixa renda aumentaram quase R$ 1 bilhão,
passando da casa dos R $ 2, 7 bilhões para R $ 3, 5 bilhões. Foi o maior
crescimento em termos percentuais (37%), explicado pela ampliação da
base de beneficiários durante a pandemia. Já o programa de universalização
Luz para Todos passou de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,3 bilhão, com crescimento
de 14%.
Nem mesmo a transferência de R $ 2, 2 bilhões em recursos não
comprometidos dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de
Eficiência Energética foi capaz de atenuar a tendência de alta registrada
pela CDE nos últimos anos. A nova fonte de receita foi estabelecida na
Medida Provisória 998, convertida na Lei 14.120.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

EPE discute benefícios ambientais no setor elétrico
A Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) promoveu um workshop sobre os
benefícios ambientais no setor elétrico. Os estudos destacaram que a
expansão da matriz elétrica no futuro será com fontes renováveis,
principalmente de eólicas, seguida de solar, fundamental para uma política
de descarbonização da economia.
Essa tendência segue o atual modelo, já que atualmente a matriz elétrica
brasileira é composta por mais de 85% de fontes renováveis. Essa
singularidade da matriz coloca o Brasil como um importante player no
cenário de precificação do carbono no mercado internacional.
Hoje, as emissões do setor elétrico correspondem a 2, 5% das emissões
totais do Brasil. Setores como transporte e agropecuária, por exemplo, têm o
potencial maior de redução das emissões, então o setor elétrico pode ser um
fornecedor de crédito de carbono. Por outro lado, o Brasil tem o desafio de
pensar mecanismos que envolvam a precificação desse carbono.
Isso coloca o Brasil como protagonista para uma economia de baixo
carbono, já que atualmente, 85% da produção global de energia provém de
combustíveis fósseis, como gás natural, petróleo e carvão e apenas 15% é de
energia nuclear, hidráulica e renováveis, segundo a Agência Internacional de
Energia (AIE))

Fonte: Canal Energia

A parcela da receita da CDE esse ano inclui mais de R $ 1 bilhão em
pagamento de outorga (UBP) e um saldo positivo no caixa da CDE de R$ 564
milhões. A Reserva Global de Reversão, que é outra fonte de arrecadação da
conta, teve seus recursos reduzidos em 70%, ficando com uma
disponibilidade de caixa de R$ 257 milhões. Foram contabilizados também R
$ 144 milhões em multas e R$ 81 milhões de outras fontes.

Fonte: Canal Energia

ONS descarta racionamento de energia em 2021
O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos
Ciocchi, descartou a possibilidade de haver algum tipo de racionamento de
energia no Brasil neste ano, mesmo diante da situação “delicada” dos
reservatórios hidroelétricos, que nesse último trimestre passaram por um
dos períodos hidrológicos mais críticos nos últimos 91 anos, com o
armazenamento no SIN encerrando o mês de março com média de 45%.
“Temos a convicção de que estamos pilotando o sistema de forma bastante
segura e compatível com a necessidade da sociedade brasileira”, disse
Ciocchi nesta segunda-feira, 26 de abril, durante o evento Agenda Setorial,
organizado pelo Grupo CanalEnergia/Informa Markets, observando que a
matriz elétrica brasileira é bastante diversificada e que o maior acionamento
do parque termelétrico vem assegurando o abastecimento do país.

Fonte: Canel Energia

Reajuste Tarifário
Os reajustes homologados pela ANEEL em abril ficaram dentro da meta da
agência de evitar ajustes superiores a 10%. A tabela abaixo apresenta os
reajustes médios para os consumidores, bem como o detalhe para a Alta e
Baixa Tensão.

Fonte: ANEEL
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