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Pauta
Pontos Importantes

• Pauta Regulatória;
• CP´s a Contribuir;
• Geração CGTF;



Pauta Regulatória

CP Resumo do Assunto Aneel Limite Contribuição

3 Leilão A-4. 28/3/22 cp003_2022@aneel.gov.br

75/20 Liquidação Encargos de Uso do Sistema de Transmissão – EUST. 29/3/22 cp075_2020_fase2@aneel.gov.br

4 Revisão Tarifária Sulgipe. 1/4/22 cp004_2022rv@aneel.gov.br

6 Requisitos de outorga – fontes Eólica, Solar e Termelétrica. 11/4/22 cp006_2022@aneel.gov.br

73/21 Compartilhamento infraestrutura distribuição telecom. 18/4/22 cp073_2021@aneel.gov.br

7 Consolidação - Compartilhamento de Infraestrutura 6/5/22 cp007_2022@aneel.gov.br



Pauta Regulatória
TS Resumo do Assunto Aneel Limite Contribuição

22/21 Limites de DEC e FEC distribuidoras 28/3/22 ts022_2021@aneel.gov.br

4 Submódulos 4.5 e 6.5 dos Procedimentos de Rede  1/4/22 ts004_2022@aneel.gov.br

5 Plano de Dados Abertos (PDA) 2022-2024. 7/4/22 Formulário site Aneel

2 2ª Perguntas 1 a 45 2.3 do Proret – Base de Remuneração D 9/5/22 Formulário site Aneel

2 3ª Sub-Modulo2.3 do Proret – Base de Remuneração D 17/6/22 Formulário site Aneel

CP Resumo do Assunto MME Limite Contribuição

120 Leilões para os Sistemas Isolados 2/4/22 Formulário site MME

122 Crédito de Descarbonização (CBIO) do RenovaBio 8/4/22 Formulário site MME



CP 6 Outorga UEL SOL UTE

Objetivo A consolidação na REN nº 876/2020 e a 
integração de requisitos para a qualificação de centrais 
termelétricas cogeradoras de energia

Como a REN nº 876/2020 já está consolidada, são 
poucas as alterações que estão sendo propostas nesta 
complementação, sendo a principal a inserção do 
capítulo VII com os preceitos da REN 235/2006, na 
estrutura da REN nº 876/2020. 



Capítulo I – Do Objeto
Capítulo II – Da aplicação
Capítulo III – Das terminologias e dos conceitos
Capítulo IV – Do requerimento de outorga de autorização

Seção I – Pedido de registro de requerimento de outorga de autorização
Seção II – Despacho de registro de requerimento de outorga

Capítulo V – Da outorga de autorização para exploração de central geradora,
transferência de titularidade e alteração da capacidade instalada

Seção I – Pedido de outorga de autorização
Seção II – Garantia de fiel cumprimento para empreendimentos eólicos
Seção III – Alteração de características técnicas
Seção IV – Transferência de titularidade da outorga de autorização
Seção V – Análise de pedidos de outorga de autorização e de transferência de titularidade
Seção VI – Publicação de prazo para implantação
Seção VII – Critérios para compartilhamento de sistemas entre empreendimentos
Seção VIII – Pedido de prorrogação da outorga de autorização
Capítulo VI – Da comunicação de implantação das centrais geradoras com capacidade instalada reduzida

Capítulo VII – Requisitos para qualificação, solicitação e obrigações da cogeração qualificada
Seção I – Dos requisitos para qualificação como “cogeração qualificada”
Seção II – Da solicitação de qualificação
Seção III – As obrigações do cogerador qualificado

Capítulo VIII – Das Disposições finais e transitórias



CP 6 Outorga UEL SOL UTE

Art. 11. A outorga de autorização para exploração de EOL, UFV, UTE e 
outras fontes alternativas, com potência superior a 5.000 kW, deverá ser 
requerida à ANEEL

§ 2º As outorgas de autorização terão vigência de 35 anos

Art. 13. Para obter a outorga de autorização de EOL, o interessado 
deverá apresentar a garantia de fiel cumprimento no valor de 5% (cinco 
por cento) do investimento. 

§ 1º O investimento é estimado no valor de referência de R$ 
4.000,00/kW (quatro mil reais por quilowatt instalado).



CP 6 Outorga UEL SOL UTE

O que faltou foi considerar que desmembramentos de usinas em um 
mesmo proprietário e ponto de conexão não podem ser considerados e 
receber descontos de TUSD e TUST



CP 6 Outorga UEL SOL UTE



CP 73 Compartilhamento

Fonte – Aneel 30/11/21

Preço do Compartilhamento:



TS 22/21 DEC/FEC
Atributos dos conjuntos a serem utilizados pelo método dinâmico



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

1. Quais os principais pontos a serem aprimorados na metodologia de 
estabelecimento de limites de DEC e FEC? Por quais razões? 

2. Dentre os dois métodos para definição de limites de áreas de risco usados 
recentemente pela ANEEL: (i) para o novo contrato da LIGHT, baseado em 
dados de ocorrências registradas pela distribuidora, o chamado “tempo 
morto”; e (ii) para os limites de 2021-2023 da ENEL RJ, utilizando métricas 
objetivas para a definição de ASRO potenciais e efetivas; qual é o mais 
adequado para ser inserido na metodologia?

3. Supondo-se a adoção do critério de “tempo morto”, como garantir que os 
dados registrados pelas distribuidoras sejam auditáveis e reflitam de fato 
ocorrências motivadas pela violência com impedimento de acesso?



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

4. Supondo-se a adoção da métrica de ASRO potenciais e efetivas (como feito 
para a ENEL RJ), deve-se exigir que o critério de classificação de ASRO 
potencial seja único (conforme Figura 1, por exemplo)? Ou pode-se permitir 
que cada distribuidora proponha seu critério e o submeta à avaliação pela 
ANEEL? 

5. Supondo-se a adoção da métrica de ASRO potenciais e efetivas, os critérios 
para classificação em ASRO efetiva propostos pela SRD estão adequados? 
Que melhorias podem ser realizadas?



TS 22/21 DEC/FEC
ASRO – Áreas de Severa Restrição à Operação



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

6. Supondo-se a adoção da métrica de ASRO potenciais e efetivas, os percentis 
adotados de acordo com o CHI propostos pela SRD para o estabelecimento 
dos limites estão adequados? Que melhorias podem ser realizadas? 

7. Os conjuntos subterrâneos devem ter tratamento diferenciado caso sejam 
afetados por áreas de risco? 

8. Que outras análises podem ser realizadas pela ANEEL para a avaliação das 
áreas de risco? 



TS 22/21 DEC/FEC
ASRO – Áreas de Severa Restrição à Operação



TS 22/21 DEC/FEC



TS 22/21 DEC/FEC



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão 
9. É fundamental retirar a trava do V0 da metodologia? Por quê? 
10. Deve ser tomada alguma precação para conjuntos que tenham 
particularidade? O dispositivo deve ser aplicado apenas para conjuntos 
que tenham tido melhoria de desempenho nos últimos anos?
11. Qual a melhor forma de evitar ou minimizar o impacto da eventual 

retirada da trava do V0 nos limites globais das distribuidoras? 
12. Que outras considerações devem ser observadas quanto à trava do 
V0? 



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão 
13. É necessário realizar um novo estudo de seleção de atributos 
para a metodologia? 
14. Quais bases de dados externas à ANEEL com atualização 
frequente podem ser utilizadas para a obtenção de atributos 
relevantes para a continuidade? 
15. A ANEEL deve mudar sua abordagem atual de considerar 
atributos menos relacionados à gestão das distribuidoras, para uma 
abordagem que inclua atributos relacionados às características 
construtivas da rede? Quais as vantagens e desvantagens de cada 
abordagem? 



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

16. Nas BDGD mais recentes, que atributos poderiam ser testados pela 
ANEEL na eventual elaboração de novo modelo de metodologia? 
17. Quanto aos conjuntos de unidades consumidoras, devem ser 
propostas alterações em seu critério de formação? Por quê? 
18. Um modelo como o proposto pelo P&D da Celesc, muito mais 
simplificado, deve ser considerado como alternativa viável para 
implementação no Brasil? Por quê? 
19. Que outras melhorias devem ser avaliadas quanto aos atributos e 
critério de formação de conjuntos?  



TS 22/21 DEC/FEC



TS 22/21 DEC/FEC



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

20. O valor de heterogeneidade máxima de 20% deve ser 
reavaliado? Por quê? 
21. Como estabelecer adequadamente o valor de heterogeneidade 
máxima na metodologia de forma a garantir comparações 
adequadas para os conjuntos homogêneos? 
22. A quantidade mínima de conjuntos para comparação, 
atualmente estabelecida em 50, pode ser diminuída para reduzir a 
quantidade de conjuntos heterogêneos? Quais os prós e contras? 



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

23. A ANEEL deve estabelecer limites mínimos de DEC e FEC a serem 
adotados para os conjuntos aéreos? Por quê? 
24. Caso se estabeleçam limites mínimos, como definir os valores 
adequadamente? 
25. Deve-se alterar a regra de arredondamento dos limites, 
permitindo números decimais? Se sim, essa alteração deve ser feita 
para todos os conjuntos ou apenas para os conjuntos com limites 
baixos? 



TS 22/21 DEC/FEC
Questões para Discussão

26. A periodicidade de estabelecimento de limites atual deve ser 
alterada? Por quê? 
27. Caso se altere a periodicidade de estabelecimento de limites, 
qual seria o período adequado? 
28. Que outras melhorias na metodologia devem ser avaliadas pela 
ANEEL? 



CP 2 Crise Hídrica Financiamento

Item R$ bilhões Coelce R$ mi

I – Saldo Bandeiras 1,50 28,2

II – Redução Voluntária 1,70 57,4

III – Importação 0,78 27,7

IV – Diferimentos 1,58 53,0

V – Procedimento Competitivo Simplificado 5,16 174,4

Total Limite 10,72 340,7

Impacto na Tarifa atual 6,2%



PCS

PCS–PR/MS/RJ/SP/SC/ES
1.177,8 MW

Garantia–755,8 MW médios

PCS

Fonte – Leilões CCEE Atualizado Março/22

R$/MWh



Faturamento ao Consumidor
O que está ocorrendo não reflete o que a Aneel expôs na reunião.

Caso de Consumidor Jan/22 kWh R$/kWh R$ ICMS %

Consumo 58 0,855172 49,60       29%

Bandeira Crise Hidrica 58 0,217241 12,60       29%

Bônus Redução Consumo 30,75        

Base Calculo ICMS Utilizada 62,20        

Base Calculo ICMS Correta 31,45        

Valor a maior na Base ICMS 30,75       98%

Fonte: Fatura de consumidor da Copel Jan/2022
Precisamos de uma fatura da ENEL CE

Valor cobrado do ICMS ao consumidor é de 98% superior ao que deveria!



Reservatórios
Fonte: ONS 21/3/22
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CP 2 Valor do Bônus



CP 2 Valor do Bônus

Nota Técnica nº 08/2022- SGT/SRM/SRG/SRD/SFF/ANEEL, de 3/2/2022 trata do 
financiamento dos valores do Bônus de Redução do Consumo:

47. Os custos individuais das distribuidoras com o Programa estimado é de R$ 1,7 
bilhões.

Na minuta de REN:

Art. 13 O ressarcimento dos custos efetivos por meio das tarifas se dará nos 
processos tarifários ordinários ocorridos a partir de 2023.

Portanto o valor será cobrado futuramente de todos os consumidores e 
novamente incidirão os impostos PIS/COFINS e ICMS indicando BITRIBUTAÇÃO
para os consumidores que receberam o bônus.



Energia

Fonte – Sparta 2021



Geração CGTF
Fonte: ONS 23/3/22

Geração Mensal da 
Temo Fortaleza foi  
muito pequena, 
apenas 16% de sua 
capacidade durante o 
ano de 2021. Em 2022 
não foi ligada ainda. 
Mas os consumidores 
da EnelCE continuam 
pagando como se 
fosse despachada em 
100% de sua 
potência.... 

MWh/mês



Reservatórios
Fonte: ONS 22/3/22

Máximo Atual

SE/CO 204.561 127.442  62,3%

S 19.657    7.033      35,8%

NE 51.691    46.842    90,6%

N 15.302    15.001    98,0%

Total 291.211 196.318  67,4%

MW médios
Susbsitema %



Reservatórios
Fonte: ONS 21/3/22

143



Reajuste 2022

Só existem 
pedidos de 
informação.



Obrigado pela Atenção!


