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Previsão de Carga 2017 – 2021
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 No que diz respeito às mudanças na matriz elétrica, são grandes os desafios do 

ONS em decorrência do aumento da complexidade do SIN: novas usinas 

hidrelétricas sem reservatórios; aumento da participação das fontes 

intermitentes; grandes troncos de HVDC; etc...

A Matriz Elétrica 2017 – 2021

Tipo
2016 2021 Crescimento 2016-2021

MW % MW % MW %

Hidráulica 101.598 71,5 113.768 68,3 12.170 12,0
Nuclear 1.990 1,4 1.990 1,2 - -

Gás / GNL 12.414 8,7 14.548 8,7 2.134 17,2
Carvão 3.174 2,2 3.478 2,1 304 9,6

Óleo / Diesel 4.732 3,3 4.732 2,9 - -
Biomassa 7.640 5,4 8.313 5,0 673 8,8
Outras(1) 867 0,6 1.308 0,8 441 50,9
Eólica 9.611 6,8 16.205 9,7 6.594 68,6
Solar 16 0,0 2.182 1,3 2.166 -
Total 142.042 100 166.524 100 24.482 17,2

(1) Usinas Biomassa com CVU
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Condições de Atendimento

 O ONS não vislumbra risco no atendimento à carga no período 2017 

– 2021. Tal fato não impede de ter que lançar mão de recursos mais 

caros (usinas termelétricas) para assegurar o atendimento, em 

especial em situações de adversidade hidrológica como a região 

Nordeste
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 Em caso de retomada mais acelerada do ritmo econômico o ONS 

estima que a Oferta poderia atender um crescimento médio de 

mercado estimado de cerca de 5% no período 2017-2021, contra 

3,6% hoje projetados para o período

 Esse crescimento equivaleria a uma antecipação de cerca de até 2 

anos em relação à Carga que hoje é considerada no quinquênio 

2017 – 2021

Comentários



Desafios da Operação
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Desafios da Operação

 Face às mudanças na matriz e à evolução de TI, o ONS planeja substituir os 

modelos computacionais hoje utilizados no planejamento e programação da 

operação eletroenergética por um modelo a usinas individualizadas em base 

horária, com adequada representação das fontes intermitentes, da rede de 

transmissão e representação das incertezas

 O papel do novo consumidor, as redes inteligentes e o interesse do ONS pela 

imediata implantação de mecanismos de resposta da demanda

 Evolução dos MAR – Mecanismos de Aversão a Risco e o plano de evolução para 

implantação em 2019

 Inovação e tecnologia devem ser a pauta do setor elétrico brasileiro para fazer face 

às evoluções que têm sido percebidas no mundo

 O conflito pelo uso múltiplo dos recursos hídricos deve estar na pauta da 

sociedade. O uso da água para fins de geração de energia elétrica deverá ter papel 

secundário (por exemplo, na bacia do rio São Francisco)



Participação da Demanda
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Participação da Demanda

 Mercado brasileiro está maduro para implantação de mecanismos de Resposta 

da Demanda 

 O ONS vem trabalhando em um projeto-piloto em conjunto com a ANEEL, 

ABRACE, CCEE e EPE para implantação em 2017

 Projeto-piloto  Dois produtos (Participação na fase de Programação Diária):

Produto 1: Atendimento a Ponta do Sistema 

Produto 2: Mitigação da Intermitência das fontes eólicas

 Benefícios vislumbrados: 

a. Para as térmicas: redução de utilização das térmicas, com rebatimento na vida útil 

das  mesmas

b. Para o consumidor: redução dos custos imediatos de operação

c. Para a sociedade: aumento da confiabilidade do sistema

 Audiência Pública ANEEL para regulamentar a execução do projeto-piloto:

a. Duração do piloto: 1 ano + 6 meses

b. Estabelecimento da Receita, regulamentação da penalidade, estabelecimento do 

baseline, etc



A Transformação da Energia
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A transformação da energia – A Rede 

Fonte: Navigant Consulting

Hoje: Rede Centralizada 

tradicional, unidirecional
O que emerge: Rede Descentralizada, bidirecional
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A transformação da energia

Fonte: Navigant Consulting
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A transformação da energia – previsões

Previsões:

• Nova capacidade instalada em GD deve ultrapassar a nova geração centralizada em 

2018

• Fontes renováveis distribuídas deverão crescer 3-5 vezes mais do que geração 

centralizada na próxima década

• Custo de PV deverá cair para abaixo de US$1,50/W em 2024

Fonte: Navigant Consulting

Qual será o recurso energético 

distribuído prevalente em termos 

de capacidade em 2025?

Qual recurso energético 

distribuído será mais útil para 

Utilities em 2025?
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A transformação da energia

Fonte: Navigant Consulting
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Comentários Finais

 A mudança chegará, provavelmente antes do previsto

 Preparar o ONS para as mudanças disruptivas que estão a 

caminho: novos conceitos e novas formas de gerar energia

 Preparar o ONS para o aumento da complexidade da operação

 Capacitar as equipes técnicas para os novos desafios

 Manter-se constantemente atualizado tecnologicamente

 Inovar, inovar e inovar



Fim. Obrigado.


