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CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Apesar da queda de 1% da carga em jun/21 comparada a mai/21, a carga
do SIN teve um aumento de 15%, quando comparada a jun/20.

Em junho a carga do SIN realizou 1,3% acima do previsto de acordo com
o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
Para julho, as projeções são para que a carga se realize em 66. 288
MWmédios, sendo 66. 276 MWmédios na primeira semana e 66. 578
MWmédios na última semana.. Em relação ao consumo verificado em
junho de 2020, a expectativa é de um aumento de 4,7% 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 JUNHO
performou ABAIXO do esperado, fechando o mês
em 64% da média histórica (MLT), frente aos 67%
esperados na última previsão; A previsão para julho
é de 68%.

PLD FECHAMENTO JUNHO 2021

Fonte: Info PLD - CCEE e ONS Reservatórios

Em junho, o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma ligeira queda em relação a mai/21, fechando em 39,7% 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
DO PREÇO
Na última semana de junho, os preços em todos os
submercados dispararam para o teto. Esse aumento
é consequência do baixo nível de água dos
reservatórios. O preço horário atingiu R$ 671,87 no
dia 27/16 às 18:00.

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 julho de 2021 será vermelha patamar 2
A bandeira tarifária em julho de 2021 será vermelha, patamar 2, em razão da
intensidade da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema
Interligado Nacional (SIN), registrando condições hidrológicas desfavoráveis.
Em junho, as afluências nas principais bacias hidrográficas do Sistema
Interligado Nacional (SIN) estiveram entre as mais críticas do histórico. Julho
inicia-se com mesma perspectiva hidrológica desfavorável, com os principais
reservatórios do SIN em níveis consideravelmente baixos para essa época
do ano, o que sinaliza horizonte com reduzida capacidade de produção
hidrelétrica e elevada necessidade de acionamento de recursos
termelétricos.
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Ministro reforça medidas para reduzir consumo em meio a
crise hídrica
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afastou novamente a
possibilidade de racionamento, como ocorrido em 2001, por causa, da
robustez do setor elétrico nacional. Em pronunciamento em rede nacional
de rádio e televisão na noite desta segunda-feira, 28 de junho, o ministro
disse que o governo vem atuando em várias frentes para enfrentar a crise
hídrica.
"Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma
estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações
dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de
escassez hidroenergética”, afirmou o ministro no pronunciamento.

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 Canal Energia

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Aneel abre tomada de subsídios para abertura total do
mercado de energia

ANEEL define que bandeira tarifária de julho custará R$ 9,492
a cada 100 kWh

A Agência Nacional de Energia Elétrica deu o ponta pé inicial para começar a
análise regulatória das medidas necessárias para abertura total do mercado
de energia, ou seja, para pequenos consumidores, com carga inferior a 500
kW. A Aneel abriu tomada de subsídios para receber contribuições dos
agentes do setor e da sociedade em geral sobre o processo de liberação.

A ANEEL aprovou no dia 29/6 a resolução que estabelece as faixas de
acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias a partir de 1º de julho
de 2021. O valor da bandeira tarifária patamar 2 referente a julho de 2021
será de R$ 9,492 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A bandeira
vigente em julho foi anunciada na última sexta-feira (25/6).
A diretoria da ANEEL decidiu também novos valores para as outras
bandeiras. A amarela será de R$ 1,874 a cada 100 kWh; a vermelha patamar
1, de R$ 3,971 a cada 100 kWh; e a vermelha patamar 2, de R$ 9,492 a cada
100 kWh. O valor deliberado pela Diretoria Colegiada da ANEEL para a
bandeira vermelha patamar 2 contempla os custos de geração de energia
elétrica decorrentes da conjuntura hidrológica de exceção vivenciada neste
momento, a pior desde 1931 segundo o Operador Nacional do Sistema
(ONS). Uma nova consulta pública será aberta nos próximos dias para
avaliação do valor da bandeira tarifária patamar 2.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Governo publica MP com medidas excepcionais para crise
hídrica
O governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União do dia 28 de
junho, medida provisória que prevê a adoção de ações excepcionais e
temporárias para enfrentamento da crise hídrica. A MP 1055 institui a
Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg), que
ficará responsável por estabelecer condições emergenciais de operação dos
reservatórios das hidrelétricas, definindo limites de uso, armazenamento e
vazão, além de eventuais medidas mitigadoras associadas.
A MP dá plenos poderes para o novo órgão estabelecer as diretrizes de
gerenciamento da crise, que terão caráter obrigatório. A Creg terá duração
até 30 de dezembro de 2021.

As contribuições poderão ser enviadas até o dia 17 de agosto. A medida tem
como objetivo obter subsídios à elaboração de estudo sobre as medidas
regulatórias necessárias. As regras atuais do setor preveem a abertura
gradual para essa faixa de consumo a partir de 2024. A portaria 465/2019,
que estabeleceu o cronograma de abertura, define que o estudo deve incluir
o papel do comercializador regulado de energia e proposta de cronograma
de abertura.

Fonte: Canal Energia

ANEEL aprova consulta pública para debater valor da
Bandeira Vermelha Patamar 2
A diretoria da ANEEL decidiu no dia 29/6 abrir consulta pública entre os dias
1º e 30 de julho para debater com a sociedade a definição do valor da
Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2. Mais cedo, nesta mesma terça, a
Agência estabeleceu o valor de R$ 9,492 a cada 100 kWh consumidos. Esse
valor valerá por todo o mês de julho.
A Consulta Pública aprovada nesta noite propõe dois cenários para a
Bandeira Vermelha Patamar 2 nos meses seguintes: manter os R$ 9,492 por
100 kWh ou elevar o valor para R$ 11,5 por cada 100 kWh.
Em seu voto, a relatora do processo da Consulta, diretora Elisa Bastos, disse
que a aplicação do valor de R $ 9, 492 “confere um balanço financeiro
adequado entre receitas e custos em boa parte dos cenários probabilísticos”.
E pondera que, nesse cenário, os números indicam que quase metade dos
cenários operativos (46% ao total) poderiam levar a déficits superiores a R$
2 bilhões em dezembro na conta Bandeira.

Fonte: Canal Energia
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Sanção da MP da Eletrobras deve ser publicada na segunda
semana de julho
A sanção presidencial para a MP 1031 deverá ser publicada até a segunda
semana de junho. A estimativa é do ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque, que esteve em São Paulo para o primeiro leilão de transmissão
do ano realizado no dia 30 de junho. Ele comentou que a análise jurídica do
projeto deverá ser terminada nos próximos dias pela equipe responsável pela
avaliação.

Reajustes Tarifários
Algumas distribuidoras passaram pelo processo de reajuste tarifário em
junho. A tabela abaixo resume os resultados.

“De forma direta isso está em estudo e análise por parte do governo, não
participamos apenas nós do MME ou do Ministério da Economia, envolve
diversas análises jurídicas da própria lei de conversão aprovada no Congresso
Nacional e a decisão deverá ocorrer nos próximos dias a até o final da
semana e sanção deverá ocorrer até a próxima semana”, comentou o ministro
em coletiva. “Não tenho conhecimento de proposta de veto que foi acatada
dentro desse grupo que avalia a MP 1031”, acrescentou ele.

Fonte: Canal Energia

Baixa demanda e preço caracterizaram leilões A-4 e A-5
Os leilões A-4 e A-5 realizados nesta sexta-feira, 25 de junho, foram
caracterizados pela baixa demanda e altos deságios. No leilão A-4, o preço
ficou em 151,15/ MWh e no A-5 em 172,39/ MWh. Ambos os leilões tinham R$
318/ MWh como preço inicial.
Embora nenhum projeto tenha sido viabilizado nos certames, a possibilidade
de projetos novos participarem do leilão agradou o presidente da
Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas, Xisto Vieira Filho. De
acordo com ele, as energias não deveriam ser diferenciadas. “As duas têm os
mesmos efeitos elétricos. O que interessa é cumprir o que se pede no edital.
Não vejo sentido em energia existente ser diferente de energia nova em
termos de leilão”, explica.

Fonte: Canal Energia
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Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

