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Expansão do parque gerador



Evolução da Matriz de Energia Elétrica

Matriz Elétrica 2005 (% da capacidade - MW)

Parque Gerador: 98.338 MW

Fonte: PDE / EPE
Obs: Importação de Itaipu e PCH’s estão contidos da parcela Hidro

Matriz Elétrica 2016 (% da capacidade - MW)

Parque Gerador: 148.392 MW



Considerações sobre a evolução da Matriz de 

Energia Elétrica 2005-2016

A Matriz de Energia Elétrica brasileira de 2016 foi resultado de relevantes 

alterações ao longo dos últimos 10 anos:

 Redução da participação de UHE’s na matriz (aumento substancial da oferta 

de fontes alternativas vis-à-vis pressões socioambientais contra a implantação de 

UHE’s).

 Reduzida expansão térmica com CVU baixo (Restrições ao carvão e 

escassez de gás).

 Expansão de termelétricas com CVU elevado (óleo combustível e diesel).

 Crescimento da participação das fontes intermitentes eólica, solar e 

biomassa, com prioridade de despacho.

 Contratação de Energia de Reserva sem mercado associado.

Impactos e desafios na Operação do SIN



Expansão contratada e indicativa 

Horizonte 2017-2026

Fonte: PDE / EPE

Expansão contratada nos 

leilões realizados até 2016

Expansão indicativa de 

referência PDE 2026
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Participação das fontes na Matriz 

Fonte: PDE / EPE



Considerações sobre a evolução da oferta de 

energia elétrica na Matriz 2017-2026

A oferta de energia elétrica para o decênio 2017-2026 deverá apresentar as 

seguintes características:

 A agregação de oferta de energia hidrelétrica será ainda mais restritiva.

 A expansão da Geração Distribuída, já bastante evoluída nos países 

desenvolvidos, deverá fazer parte da matriz impactando o consumo e o 

uso das redes.

 Incentivo à expansão por fontes alternativas e intermitentes.

 Possível introdução do gás do Pré-Sal de forma efetiva na matriz.

 Atendimento à ponta do Sistema incluindo fontes não convencionais.

 Redução voluntária de consumo de energia (resposta da demanda).

Novos impactos e desafios na Operação do SIN



Matriz Atual

Operação do parque gerador



Demanda máxima: 73.529 MW às 18h:36min

Balanço de Energia – 10 de maio de 2018

A participação hidrelétrica é bastante flexível. P.ex: na matriz elétrica de 

2018 é de 64%, foi maior no dia mostrado (80%) e ainda maior na 

composição da geração para atendimento a ponta desse dia. 



 Mudança gradativa do perfil da Geração e do Consumo através de 

tecnologias disruptivas.

 Tendência de esgotamento sistemático dos reservatórios - as térmicas de 

CVU elevado são despachadas tardiamente. Isso é: quando os armazenamentos já se 

encontram em níveis bastante reduzidos.

 Dificuldades para o dimensionamento da Reserva de Potência Operativa 

decorrente da agregação de fontes intermitentes, refletindo no controle 

dos fluxos de transmissão.

 Gerenciamento do intercâmbio de grandes blocos de energia por 

exemplo entre as regiões S-SE / N-NE.

 Forte variação sazonal hidrológica na região Amazônica, apesar da boa 

complementariedade em relação ao regime hidrológico do Sudeste.

 Redução gradual da capacidade relativa de armazenamento de energia 

quando comparada com a carga total.

Matriz 2018-2022

Desafios crescentes na operação do SIN



Questões a serem 

equacionadas no horizonte 

2022



Questões a serem equacionadas no horizonte 

2022

 Reduzir a volatilidade dos preços de curto prazo (em abril/18 o PLD caiu 82% em 

uma semana e voltou a subir 106% na semana seguinte);

 Blindar o MRE dos riscos não hidrológicos;

 Adotar medidas para a desjudicialização do Setor Elétrico (GSF, Excludentes de 

Responsabilidade, CNPE 03/13, Portaria MME 455/12, CDE, etc);

 Implantar uma solução estrutural para o GSF – A ABRAGE elaborou proposta;

 Dar o devido tratamento regulatório para Energia de Reserva sem mercado 

associado;

 Mitigar outros riscos regulatórios para os geradores e investidores (penalidades 

excessivas, insegurança jurídica, complexidade das regras, instabilidade da GF, 

etc);

 Reconsiderar a retomada dos aproveitamentos hidrelétricos da região amazônica 

no Plano Decenal de Expansão, reestudando as compensações socioambientais 



Medidas da CP MME 033/17 que poderão contribuir 
com a solução dos problemas levantados

 Redução dos limites para acesso ao Mercado Livre (abertura escalonada do

mercado até 2028). Antigo anseio do mercado.

 Regras comerciais para máximo acoplamento entre formação de preço 

(PLD) e a operação do SIN        Preço Horário. 

Necessidade identificada para viabilizar integração de GD, Resposta do Mercado e Despacho 

por oferta de Preços

 Descotização da energia.

 Destravamento da obrigação de contratação. Mantida para o ACR.

 Possibilidade de contratação separada de Lastro (confiabilidade do sistema,

em princípio a GF das usinas) e Energia (gestão de risco comercial).

Possibilita a identificação dos atributos e a compra de energia em leilões

pelos CL’s.

Essa solução exige uma complexa transição e impacta a financiabilidade da expansão.



Relações com Investidores
ri@cemig.com.br
Telefone: (55-31) 3506-5024
Fax: (55-31) 3506-5025

Muito obrigado!
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