São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Campinas, New York

BOLETIM
Maio de 2022

Iniciada Consulta Pública
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) iniciou, em 13 de maio de 2022, a Consulta Pública nº 024/2022 para obter
subsídios acerca da minuta do edital do Leilão de Transmissão nº 2/2022, programado para o dia 16 de dezembro de 2022, na
sede da B3, na cidade de São Paulo/SP.
O Leilão trata da licitação de seis lotes para a construção e manutenção de 710 quilômetros de linhas de transmissão e de 3.650
megavolt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações.
Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 42 a 60 meses, serão implementados nos estados do Espírito Santo, Maranhão,
Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo.
A consulta pública estará disponível para contribuições no período entre 13 de maio e 27 de junho. Após a análise das
contribuições da consulta pública e apreciação do Tribunal de Contas da União, a Diretoria da ANEEL publicará a minuta final
do edital e o aviso de licitação.

Regras de comercialização sobre
exportação de energia entram em
consulta pública

A

ANEEL iniciou, em 03 de maio de 2022, a Consulta
Pública nº 020/2022 para a obtenção de subsídios
para a aprovação das regras e dos procedimentos
de comercialização atinentes à Portaria nº 418, de 19 de
novembro de 2019, do Ministério de Minas e Energia, que
estabeleceu as diretrizes para a exportação de energia elétrica
interrompível sem devolução, destinada à Argentina e ao
Uruguai, proveniente de usinas termelétricas.

Aprovado aprimoramento do
Mecanismo de Compensação de
Sobras e Déficits de Energia Nova

A

ANEEL aprovou, em 26 de abril de 2022, a Resolução
Normativa nº 1.018, que aprimora o Mecanismo
de Compensação de Sobras e Déficits de Energia
Nova (MCSDEN) destinado ao processamento de gestão da
contratação de energia elétrica por distribuidoras.

O regulamento altera a Resolução Normativa nº 1.009, de 22
de março de 2022, incluindo o MCSDEN A-6, a ser realizado
antes do leilão para contratação de novos empreendimentos
A consulta pública estará disponível para contribuições no de geração A-6, visando a otimização do mecanismo para
período entre 04 de maio e 17 de junho.
obter melhores resultados no equilíbrio de déficits e sobras de
energia atribuídos a distribuidoras de energia em relação ao
mercado.

ANEEL realiza Leilão de
Energia Nova A-4
IMAGEM: KARSTEN WÜRTH

No dia 27 de maio de 2022, a ANEEL e a CCEE realizaram o Leilão de Energia Nova A-4 para atendimento das distribuidoras
no mercado regulado.
O certame foi voltado à contratação de energia de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica,
solar fotovoltaica e termelétricas a biomassa, resultando na contratação de 237,50 MWmédios de energia, provenientes de
empreendimentos que totalizam 947,9 MW de potência, equivalentes a 397,97 megawatts médios (MWmédios) de garantia
física, distribuídos entre os produtos, por quantidade, para hidrelétricas, usinas solares fotovoltaicas e parques eólicos, e por
disponibilidade, considerando termelétricas a biomassa, ao preço médio de R$ 258,16 por megawatt-hora.
De acordo com a ANEEL, 29 usinas foram contratadas no Leilão de Energia Nova com expectativa de atrair R$ 7 bilhões em
investimentos. Os empreendimentos serão construídos nos estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, e a energia será fornecida no período
entre 2026 e 2045 para atender a demanda de três distribuidoras (Cemig, Coelba e Light).
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