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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Apesar da queda de 2% da carga em mai/21 comparada a abr/21, a carga
do SIN teve um aumento de 16%, quando comparada a mai/20.

Em maio a carga do SIN realizou 1,7% abaixo do previsto de acordo com
o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
Em junho, as projeções são para que a carga se realize em 65. 793
MWmédios, sendo 64. 911 MWmédios na primeira semana e 64. 734
MWmédios na última semana, atingindo um pico na segunda semana de
66. 794 MWmédios. Em relação ao consumo verificado em junho de
2020, a expectativa é de um aumento de 9,7% da carga. Esse aumento
se explica pela queda do consumo em 2020 causada pela pandemia.

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

ENA

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as
vazões dos reservatórios hidrelétricos, em MAIO
performou ABAIXO do esperado, fechando o mês
em 63% da média histórica (MLT), frente aos 72%
esperados na última previsão; A previsão para
junho é de 67%.

PLD FECHAMENTO MAIO 2021

Fonte: Info PLD - CCEE e ONS Reservatórios

Em maio, o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma ligeira queda em relação a abr/21, fechando em 42,2% 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, o
que acaba por encarecer a conta.
Fonte: Info PLD - CCEE

Comportamento da Função de Custo Futuro do Decomp

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana de junho, os preços tiveram
aumento em todos os submercados, quando
comparados a última semana de maio. O maior
aumento foi no submercado nordeste com
variação de 13%., pouco acima dos demais.

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 junho de 2021 será vermelha patamar
2
A bandeira tarifária em junho de 2021 será vermelha, patamar 2, com custo
de R$6,243 para cada 100kWh consumidos.
Maio foi o primeiro mês da estação seca nas principais bacias hidrográficas
do Sistema Interligado Nacional (SIN), registrando condições hidrológicas
desfavoráveis. Junho inicia-se com os principais reservatórios do SIN em
níveis mais baixos para essa época do ano, o que aponta para um horizonte
com reduzida geração hidrelétrica e aumento da produção termelétricas.
Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF)
e o preço da energia no mercado de curto de prazo (PLD), levando à
necessidade de acionamento do patamar 2 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

Governo regulamenta a Nova Lei do Gás
O governo publicou nesta sexta-feira, 4 de junho, no Diário Oficial da União,
o Decreto nº 10. 712 que regulamenta a Nova Lei do Gás. A nova lei foi
sancionada em abril e muitos agentes do setor aguardavam as regras e os
detalhes de alguns dispositivos.
Um dos pontos importantes é a classificação de gasodutos de transporte
por critérios técnicos de diâmetro, pressão e extensão. O decreto estabelece
que a regulação desses critérios pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) deverá observar a promoção da eficiência
global das redes e que os limites podem ser distintos em razão da finalidade
dos gasodutos.

Fonte: Canal Energia

Aneel cria gabinete de crise
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica criou um gabinete de
situação, subordinada ao colegiado, destinado a acompanhar as condições
do Sistema Interligado Nacional no biênio 2021/2022. O grupo, chamado
pela sigla de GACSIN apoiará a implementação das medidas deliberadas no
âmbito do CMSE, trabalhando de forma coordenada e articulada com outras
instituições responsáveis pela governança do setor.
Entre suas funções estão o monitoramento contínuo da situação do SIN,
reportando à diretoria, avaliação das medidas que possam ser
implementadas pela Aneel, contribuindo para segurança do suprimento de
energia elétrica no SIN e a superação da situação de emergência hídrica
emitida pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM).

2021

Decreto regulamenta contratação de reserva de capacidade
O governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União o decreto
que regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de
potência, como previsto na Lei 14.120, resultante da Medida Provisória 998. A
legislação alterou a Lei 10. 848, estabelecendo que o poder concedente vai
homologar a quantidade de energia elétrica ou de reserva de capacidade a
ser contratada para atendimento de todas as necessidades do mercado
nacional.
O Decreto 10.707 foi publicado na noite da última sexta-feira, 28 de maio, e
estabelece que o objetivo da contratação é garantir a o atendimento à
demanda de potência do Sistema Interligado Nacional, com o objetivo de
assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Ele foi
emitido no momento em que crescem as preocupações no governo e entre
as instituições do setor elétrico com o atendimento ao SIN, a partir do
agravamento da crise hídrica.
A reserva de capacidade será contratada em leilões promovidos direta ou
indiretamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia. Poderão ser
contratados empreendimentos novos e existentes, o que inclui, neste último
caso, eventuais ampliações de usinas hidrelétricas.
O primeiro leilão de reserva de capacidade está previsto para o final de
2020. De acordo com o decreto, poderão ser considerados nos certames
sinais econômicos relacionados aos benefícios para o sistema associados à
localização dos empreendimentos.

Fonte Canal Energia

Aneel aprova edital dos leilões A-4 e A-5
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o edital dos leilões de
energia existente A-4 e A-5. Os certames estavam previstos para 11 de junho,
mas tiveram a data alterada para o dia 25 do mês que vem, o que exigiu
também mudança na data dos leilões de energia nova A-3 e A-4, remarcados
para 8 de julho.
Para o A-4 e o A-5 foi estabelecido um Custo Marginal de Referência de R$
318,00/MWh. O mesmo valor foi definido como preço inicial dos certames,
que serão realizados de forma sequencial na plataforma virtual da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica.
Os leilões são destinados à contratação de energia de usinas térmicas a gás
natural ou a carvão mineral nacional. Os empreendimentos devem substituir
usinas a carvão, a gás, a óleo diesel e a óleo combustível cujos contratos
tem vencimento a partir de 2021, com um maior número terminando em
2023.

Fonte: Canal Energia

Fonte: Canal Energia

Senado aprova PL para devolução de PIS/Cofins na conta de
energia
O Senado Federal aprovou em votação no Plenário o substitutivo que cria
mecanismo de redução de tarifas de energia elétrica para o consumidor por
meio da devolução de cobranças indevidas. O PL 1. 143/2021, de autoria do
senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), recebeu parecer favorável do
senador Zequinha Marinho (PSC-PA), com modificações. A matéria agora
será enviada à Câmara dos Deputados.

Câmara aprova a MP da Eletrobras
A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 1031/21, que viabiliza
a desestatização da Eletrobras. Após muitas tentativas da oposição que
queria barrar a avaliação da matéria foi aprovado o texto do relator,
deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), a MP agora será enviada ao Senado
Federal com pouco mais de um mês de prazo para que a proposta seja
analisada, conforme acordo firmado entre os presidentes das duas casas.

O projeto original descontava das tarifas de energia elétrica, pelos próximos
cinco anos, o valor do ICMS recolhido indevidamente pelas distribuidoras de
energia elétrica. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal validou o
entendimento de que o ICMS cobrado das distribuidoras não deve compor a
base de cálculo do PIS/Cofins.

As discussões começaram no início da tarde desta quinta-feira,19 de maio, e
a votação terminou já perto da meia noite. O formato aprovado é o mesmo
da proposta no PL 5877/19, que o governo enviou em 2019 mas não foi
adiante. Apesar de perder o controle, a União terá uma ação de classe
especial (golden share) que lhe garante poder de veto em decisões da
assembleia de acionistas a fim de evitar que algum deles ou um grupo de
vários detenha mais de 10% do capital votante da Eletrobras.

Fonte: Canal Energia

Fonte: Canel Energia

Cemig congela tarifa de energia elétrica residencial pelo 2º
ano seguido

BMG inicia operações de derivativos no setor elétrico
Com objetivo de expandir sua experiência em derivativos para gestão de
risco em outros ramos da economia, o BMG vai dar início a operações no
mercado de energia elétrica por meio da compra e venda de derivativos de
energia. A intenção é ofertar os contratos em mercado de balcão.
O banco está em fase final de credenciamento na plataforma de derivativos
de energia do BBCE e em breve já deve começar a operar. Segundo Arthur
Sargo, Head do Corporate & IB do BMG, outros bancos já entraram nesse
mercado criando comercializadoras na expectativa de que derivativos
fomentem a liquidez do mercado, mas “o BMG é o primeiro banco que não
tem comercializadora a operar derivativo”.
O executivo lembra que o banco já opera o mercado de derivativos de
moedas e commodities e a inovação é a possibilidade de operar no mercado
futuro não físico.

Assim como no ano passado, os milhões de clientes da Cemig terão um
baixo reajuste, neste ano com uma média de 1, 28%. Isso aconteceu pois a
ANEEL acatou um pedido da distribuidora em 20 de maio para devolver
cerca de R$ 1,5 bilhão para seus clientes, oriundos do processo de devolução
de créditos de PIS/Cofins.
De acordo com a Cemig, a medida deve amenizar os impactos da pandemia
na vida da população do Estado. “É um prazer poder anunciar reajuste zero
pelo segundo ano seguido. É a contribuição da Cemig para os mineiros neste
momento de pandemia em razão da diligência da empresa em procurar
proteção judicial contra a dupla incidência de impostos”, afirmou Passanezi,
presidente da companhia.

Fonte: Canal Energia
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