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Queda no consumo de energia do SIN
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DESEMPENHO 2020 VS. 2019...

- 3,6% - 1,2% - 0,8%

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO*

- 12% - 12%

+ 2,2%

1 A 20

- 1,9%

- 5,7%

- 7.500 
MW médios

* dados prévios de 1 a 29 de maio



Estudo sobre consumo de energia durante a pandemia
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11%
Redução de consumo 
no SIN

10,7%
Diminuição no 
mercado livre

11%
Queda no mercado 
regulado

COMPARATIVO ENTRE 01/04 A 29/05 (2020 vs. 2019)
Mesmo período do ano anterior 
21/03 a 29/05 (2020 vs. 2019)



Estudo sobre consumo no mercado livre (período quarentena)
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COMPARATIVO POR ATIVIDADE ECONÔMICA DO ACL (2020 x 2019)

18.917

16.901

2019 2020

Consumo no mercado livre
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Variações por estado e submercado – 21/03 a 29/05 (2020 vs. 2019)

6* Não considera o Estado de Roraima

A queda do consumo de energia decorre da 
diminuição da atividade econômica. 

A elevação do consumo de energia de alguns estados 
do submercado Norte decorrem do consumo no ACR 
e da retomada de algumas empresas no ACL. 
Ex: no Pará, dois grandes consumidores da rede básica 
impulsionaram o aumento ao retomar atividades que 
estavam paralisadas



Revisão Extraordinária da Carga
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Projeções da carga

Dez/19 1ª Revisão Extraordinária

+ 4,2% - 0,9% - 2,9%

Impactos da revisão extraordinária:

PL
D JUL/20 - R$ 24/MWh

2020 - R$ 10/MWh G
SF IMPACTO DE -1 ponto percentual

80,1% 79,2%

(- 1.383 MW médios)(- 3.576 MW médios)(+2.850 MW médios)
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Medidas de enfrentamento no setor elétrico
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POSSÍVEIS AJUSTES CONTRATUAIS

MERCADO REGULADO... ...
 1ª medida: repasse dos valores do fundo 

de encargos para distribuidoras e parte 
dos consumidores do mercado livre

 2ª medida: liberação de R$ 900 milhões 
do Tesouro Nacional para Tarifa Social

 3ª medida: criação da Conta Covid para 
empréstimo com pool de bancos

Categoria de consumo – baixa exposição negativa

MERCADO LIVRE

Negociação 
bilateral entre 

as partes

Os agentes 
podem efetuar 

ajustes nos 
contratos

Sobra de 
energia no 
mercado –
redução de 
receita ou 
prejuízoCenário diferente em relação a 2019

...



R$ 2,7 bilhões
Valores liberados pela CCEE par auxiliar os 

consumidores para enfrentamento da pandemia

FUNDO DE RESERVA PARA 
ALÍVIO FUTURO DE ENCAGOS

TESOURO NACIONAL

CDE

R$ 2,02 
bilhões

R$ 207 
milhões

R$ 316,4 
milhões

R$ 221,7 
milhões

Repasse aos consumidores



Conta-Covid
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DECRETO 10.350 DE 18 MAIO DE 2020

 Criação e gestão da conta

 Emissão de Cédulas de Crédito 
Bancário a favor dos credores 
(CCBs) em valor correspondente

Considerar os seguintes itens financeiros para cobrir déficits ou 
antecipar receitas das distribuidoras de energia elétrica

I - efeitos financeiros da sobrecontratação;

II - saldo em constituição da Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da "Parcela A" – CVA;

III - neutralidade dos encargos setoriais;

IV- postergação até 30 de junho de 2020 dos resultados dos processos 
tarifários de distribuidoras de energia elétrica homologados até a 
mesma data;

V – saldo da CVA, reconhecida no último processo tarifário, que não 
tenha sido totalmente amortizado; e

VI - antecipação do ativo regulatório relativo à Parcela B, conforme 
regulamento da ANEEL

...



Conta-Covid
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CONTA ACR CONTA COVID

Causas Forte incremento de custos Incremento moderado de custos e forte redução 
de receitas (inadimplência e redução da carga)

Ativo Regulatório - Exposição involuntária MCP
- Despacho de termelétricas

- Sobrecontratação no MCP
- Itens de CVA
- Antecipação de Parcela B

Migração ACL - Encargo mensal deixava de ser pago pelo 
consumidor que migrava

- Prevê o pagamento do encargo mensal da 
Conta Covid mesmo para quem migrar

Quitação antecipada - Negociada com os bancos - Previsão legal para sua realização

Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação da contratação do
financiamento da Conta-Covid pelos associados da CCEE, assegurada a neutralidade do
orçamento dos associados e do patrimônio da instituição
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TEMAS PRIORITÁRIOS...
1

Risco hidrológico e MRE

4
Integração eletricidade e gás

2
Segurança de Mercado

5
Alocação adequada de Custos e Riscos

3
Formação de Preços

Importância de dar continuidade aos temas estratégicos para evolução do mercado mesmo no cenário atual

Modernização do Setor Elétrico



implementação do preço horário em janeiro de 2021

Operação sombra durante todo o período de preparação do mercado (dez/20)

Análise dos impactos na comercialização em eventos periódicos

Valores nas plataformas 
(APP, Site e DRI)

Contabilização com 
dados individualizados

InfoMercado Sombra Diálogo com o mercado

18/9/19

17/10

7/11

11/12

23/1/20

20/2

12/3

8/4

27/5

18/6

ENCONTRO 
PREÇO 

HORÁRIO

23/7

20/8

17/9



Reexecução de todos os casos  do PLD horário de 2019

 Reexecução de todos os casos de 2019 com a última versão, assegurando ao menos um ano de sombra estável

NEWAVE

GEVAZP

DECOMP

DESSEM

Todos os decks dos 12 PMOs de 2019 já foram executados na versão 27, 
com os aprimoramentos aprovados pela CPAMP, com a correção do 
valor do custo do déficit e a incorporação dos dados cadastrais do GTDP

Todos os decks do GEVAZP de todas as revisões de 2019 foram executados 
na versão 8, com os respectivos aprimoramentos aprovados pela CPAMP

Todos os decks de todas as revisões do DECOMP de 2019 foram 
reexecutados na versão 30.1, considerando a atualização dos dados 
cadastrais do GTDP

Foram reexecutados todos os decks do DESSEM de 2019 na 
versão 19.0.5
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Considerações Finais
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A intensidade e duração dos impactos da pandemia 
no setor ainda estão sendo analisados, visto que há 
regiões discutindo flexibilização da quarentena 
enquanto outras estão intensificando os bloqueios

Durante este período, a CCEE tem atuado para 
garantir a segurança do mercado e a saúde 
financeira das distribuidoras, a fim de garantir a 
sustentabilidade do setor elétrico e mitigar os 
impactos aos consumidores de energia

A retomada dependerá das estratégias econômicas 
adotadas pelo país, mas independentemente destes 
investimentos, o setor elétrico deve continuar sua 
agenda de modernização em paralelo



Obrigada


