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Mesmo com chuvas, bandeira 
Escassez Hídrica permanece 
até Abril.
Pág.06

• Mesmo com chuvas, bandeira escassez hídrica, mais cara, deve ser
cobrada até abril.

• Leilão de transmissão repete forte competição e tem deságio médio de 50%
• Custo com crise hídrica chega a R$ 16,8 bi até outubro.
• Câmara aprova criação de marco legal para geração própria de energia; 

texto vai a sanção. 
Pág. 06
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Precipitação (mm) acumulada nos 
últimos 05 dias                   

Mapa do dia 03/01/2022

Previsão de Precipitação (mm) 
acumulada semanal                   

03/Jan/2022 a 09/Jan/2022

ANÁLISE CLIMATOLÓGICA
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Previsão de Precipitação (mm) 
acumulada semanal                   

10/Jan/2022 a 16/Jan/2022

Precipitação total prevista (mm)
Atualização – Dezembro / 2021                   

Válido para Janeiro / 2022

Precipitação total prevista (mm)
Atualização – Dezembro / 2021                   

Válido para Março / 2022

Precipitação total prevista (mm)
Atualização – Dezembro / 2021                   

Válido para Fevereiro / 2022

Umidade inicial
do solo (2m)



CENÁRIO ENERGÉTICO - PLD
Preço de Liquidação das Diferenças - PLD
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CENÁRIO ENERGÉTICO
Consumo x Geração

Dados Diários Acumulados
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DESTAQUES:  

Submercado SE/CO e Sul : A geração de energia foi inferior ao consumo todos os dias 
do mês ( Submercado importador de Energia).   

Submercado Norte: Observa-se o aumento significativo da produção de energia 
hidráulica (Submercado exportador de energia).
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CENÁRIO ENERGÉTICO 
Reservatórios – Volume Atual (03/01/2022)

Acompanhamento das principais bacias do SIN 
(Sistema Interligado Nacional)
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Volume útil dos reservatórios



CENÁRIO ENERGÉTICO  
Reservatórios – Histórico dos Últimos Anos

Energia Armazenada
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O leilão de transmissão realizado na tarde de sexta-feira, 17,
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) repetiu o
cenário de forte competição que tem sido costumeira para os
certames do setor, resultando numa Receita Anual...mais

Leilão de transmissão repete forte competição e tem deságio médio de 50%.

Fonte:

Câmara aprova criação de marco legal para geração própria de energia; 
texto vai à sanção.
A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (16) o
projeto de lei que cria um marco legal para a mini e
microgeração própria de energia, o que promete alavancar
os investimentos em energia solar em...mais

Mesmo com chuvas, bandeira escassez hídrica, mais 
cara, deve ser cobrada até abril.
Mesmo com o início das chuvas e as perspectivas de melhores
condições dos reservatórios, o governo deve seguir o
cronograma inicial e manter a cobrança da bandeira escassez
hídrica até 30 de abril de 2022...mais

Fonte: 
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Custo da crise hídrica chega a R$ 16,8 bi até outubro.

O custo com as medidas aplicadas por conta da crise hídrica
superou a previsão do governo. De acordo com o Ministério de
Minas e Energia (MME), os gastos com o uso de termoelétricas
e com a importação de energia da Argentina e do Uruguai
somaram R$ 16,8 bilhões até outubro...mais
Fonte:

https://www.infomoney.com.br/mercados/leilao-de-transmissao-repete-forte-competicao-e-tem-desagio-medio-de-50/
https://diariodocomercio.com.br/legislacao/camara-aprova-criacao-de-marco-legal-para-geracao-propria-de-energia-texto-vai-a-sancao/
http://www.broadcast.com.br/cadernos/financeiro/?id=d0dUVXJOd0V1U1N6UkZMQ3hFaFRCdz09
https://exame.com/brasil/custo-com-crise-hidrica-chega-a-r-168-bi-ate-outubro/
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