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CARGA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
Em dezembro, a carga teve uma redução de 0,3% quando comparada a
nov/21. Quando comparada a dezembro de 2020, houve um aumento de
3%.

Em dezembro a carga do SIN realizou 0,8% abaixo do previsto de acordo
com o Planejamento Mensal de Operações (PMO) do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS).
Para janeiro, as projeções são para que a carga se realize em 73. 653
MWmédios, sendo 71. 066 MWmédios na primeira semana e 74. 942
MWmédios na última semana. Em relação ao consumo verificado em
janeiro de 2020, a expectativa é de um aumento de 1,8% da carga.

Fonte: ONS HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

ENA

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as
vazões dos reservatórios hidrelétricos, em
dezembro performou abaixo do esperado,
fechando o mês em 94% da média histórica (MLT).
A previsão para janeiro é de 96%.

PLD FECHAMENTO DEZEMBRO 2021

Fonte: Informa CCEE (03/11/2021)

Em dezembro o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentou uma subida em relação a novembro/21, já com 36, 6% da capacidade máxima do
sistema no começo de janeiro.
Mesmo com a melhora das condições hidrológicas, espera-se um maior acionamento das
térmicas para a manutenção do suprimento e replecionamento dos reservatórios.
No começo do mês de dezembro, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE)
determinou que o despacho termelétrico fosse limitado a 15 GWm ao longo do mês. Até
dezembro, não havia limites para esse despacho.

Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
O CMO (Custo Marginal da Operação) é o balizador
do PLD. Existem algumas poucas diferenças na
metodologia de cálculo, mas a principal diferença é
a existência de um piso e um teto regulatório para o
PLD, que no ano de 2022 está em R $ 55, 70 por
MWh e R$ 640,50 por MWh, respectivamente.
Mesmo com a manutenção do despacho de usinas
termelétricas, o CMO continua caindo. Na primeira
semana de janeiro, os quatro submercados estavam
abaixo dos R$ 70 por MWh e o norte estava zerado.

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
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Brasil termina 2021 com maior acréscimo em potência
instalada desde 2016

Primeiro Leilão de Capacidade realizado no dia 21 de
dezembro

Um acréscimo na geração de energia elétrica superior a não uma, e sim duas
usinas de Jirau, a quarta maior hidrelétrica do Brasil (com 3.750 MW). Essa é a
magnitude dos empreendimentos que começaram a operar no país em
2021, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A
Agência, que fiscaliza o funcionamento das usinas, atesta que 7. 562, 08
megawatts (MW) passaram a fazer parte da matriz elétrica brasileira no ano –
57,8% a mais do que os 4.790,4 MW estabelecidos como meta em janeiro
passado. Trata-se do segundo maior incremento na série histórica medida
pela ANEEL desde 1997, atrás apenas de 2016, quando o acréscimo foi de 9.
528 MW.

O produto potência do leilão de reserva de capacidade realizado nesta
terça-feira, 21 de dezembro, terminou às 11h53 com preço médio de venda
de R$ 824.553,83/ MW.ano. O deságio ficou em 15,34%. A disponibilidade de
potência total ficou em 4.632,8 MW e um total transacionado de R$ 57.300.
933.89,96. O leilão trará investimentos de R$ 5.980.504.690,00.

O ano de 2021, que teve a geração hidrelétrica prejudicada pela maior
escassez hídrica em 91 anos, também será lembrado pela maior ampliação
da geração eólica registrada no país. As usinas movidas pela força dos
ventos responderam por 3. 694, 32 MW de potência instalada, marca que
ultrapassou em larga medida os 2.786 MW liberados pela Agência em 2014,
até então o recorde de entrada em operação dessa fonte no Brasil. As usinas
eólicas constituem neste momento 20, 8 gigawatts (GW) de potência
instalada, respondendo por 11,46% da matriz energética brasileira.

Foram 17 vencedores, dos quais nove eram a gás natural, sete de óleo
combustível B1 (5) e diesel (2) e um a biomassa de cana-de-açúcar. A
potência injetada será de 4.431 MW e a Garantia Física de 463,801 MW med.
A Receita Fixa será de R $ 3. 446. 986. 553, 66. Dentre os vencedores estão a
Petrobras, a Geramar, a Delta Geração e a Eneva.
O leilão do produto energia, realizado antes do produto potência, não teve
negociações.

Fonte Canal Energia

CDE aumenta 28,2% e pode chegar a R$ 30,7 bi em 2022
Fonte: ANEEL

Governo veta dispositivo de lei da GD que cria custo de R$ 7
bi
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com dois vetos a Lei 14. 300, que
institui o marco legal da micro e minigeração distribuída. O texto foi
aprovado em 16 de dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados,
após análise das alterações feitas pelo Senado.
Foram vetados dispositivos da lei considerados inconstitucionais e que
contrariam o interesse público. Um deles permitia a divisão de usinas
fotovoltaicas flutuantes em centrais geradoras de porte menor para
enquadramento nos limites de potência de micro ou minigeração. É uma
medida que, segundo o governo, distorce o modelo setorial e traz custos
adicionais aos consumidores, da ordem de R$ 7 bilhões.
Esses empreendimentos são de porte maior e eram os únicos, inclusive, para
os quais a lei permitia a divisão em projetos menores. Foi um dos acréscimos
feitos pelo Senado à proposta originária da Câmara, e o único mantido pelos
deputados.

Confirmando as expectativas pessimistas, o orçamento da Conta de
Desenvolvimento Energético vai alcançar seu maior valor na história do
fundo setorial em 2022, atingindo R $30, 667 bilhões. As despesas devem
aumentar em R$6,751 bilhões, 28,2% a mais que em 2021, e a parcela a ser
paga pelo consumidor pode chegar a R$28,791 bilhões, 47,1% maior que as
cotas desse ano. O impacto na tarifa deve ficar em média em 2,1% no Norte
e Nordeste e em 4,2% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
A proposta de orçamento apresentada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica para consulta pública nesta terça-feira, 14 de dezembro, confirma a
tendência de manutenção das pressões tarifárias no próximo ano.
Consumidores de grande e pequeno porte pagarão diretamente nada
menos que 94% dos custos dos subsídios custeados pela conta.
A redução da disponibilidade de receitas da CDE, associada ao aumento dos
custos de diferentes rubricas e a novas despesas criadas recentemente pelo
Congresso Nacional explica a explosão do orçamento. A conta tem batido
recordes ano a ano.
Em 2021, o valor ficou em R $ 23, 917 bilhões, e as cotas pagas pelo
consumidor somaram R$19,574 bilhões, mas o ano deve fechar com déficit
na casa de R$ 1 bilhão, que vai entrar como restos a pagar no próximo ano.

Fonte: Canal Energia

Fonte: Canal Energia

MME publica calendário de leilões até 2024
Limites do PLD são aprovados para 2022
A diretoria da Aneel estabeleceu os valores limite do Preço de Liquidação de
Diferenças (PLD) para o ano de 2022 em R$ 55,70/MWh mínimos e R$ 640,
50/MWh para o PLD máximo estrutural, além de R$ 1.314,02/MWh para o PLD
máximo horário, mostrando variação de 9, 70% em relação aos limites
máximos homologados em 2021. A decisão aconteceu após reunião realizada
nesta terça-feira, 14 de dezembro.
No mesmo processo, a Agência aprovou em R$ 8,41/MVArh o valor da Tarifa
de Serviços Ancilares (TSA) e de R$ 14,04/MWh para a Tarifa de Energia de
Otimização (TEO), com a atualização em relação a esse ano ficando em 10,
24%, correspondente à variação do IPCA. A taxa é calculada para cobrir os
custos incrementais de operação e manutenção (O&M) das hidrelétricas e o
pagamento da compensação financeira referente à energia transacionada no
MRE.

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta segunda-feira, 20 de
dezembro, portarias com os calendários dos leilões previstos para o período
de 2022 a 2024. Serão oito certames de geração no ano que vem e sete nos
dois anos seguintes, além de dois leilões de transmissão em junho e
dezembro de cada ano.
Para 2022 há previsão de três certames de energia nova, sendo um do tipo
A-4 a ser realizado em maio e A-5 e A-6 em agosto. O calendário inclui ainda
um para suprimento aos sistemas isolados em outubro; dois para
contratação de reserva de capacidade, na forma de energia de reserva
(setembro) e de potência (novembro); além dos de energia existente a-1 e
a-2 em dezembro.
Em 2023 e 2024, a programação é de dois leilões de contratação de reserva
(um como energia de reserva e um de potência) em março e em novembro,
respectivamente; dois de energia nova A-4 e A-6, em agosto; um para os
sistemas isolados em outubro e os de energia existente A-1 e A-2 em
dezembro.

Fonte: Canal Energia

Reajustes Tarifários
Fonte: Canal Energia

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

Fonte: ANEEL

GRID ENERGIA BOLETIM
https://gridenergia.com.br/

