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Situação Atual Geração Energia SEB

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53154368/comite-
mantem-termicas-para-preservar-reservatorios

O Comitê de Monitoramento do

Setor Elétrico decidiu manter o

despacho térmico elevado e a

importação de energia.

O CMSE também discutiu a

necessidade de operação a fio

d’água das usinas hidrelétricas

Furnas e Mascarenhas de Moraes,

para garantir o suprimento de
energia à população.

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53154368/comite-mantem-termicas-para-preservar-reservatorios


Situação Atual Geração Energia SEB

http://www.ons.org.br

A Geração e o Consumo
nas últimas 24 horas

http://www.ons.org.br/


Situação Atual Geração Energia SEB

Custo Marginal de Operação

http://www.ons.org.br/Paginas/Noticias/ONS-Custo-Marginal-de-
Opera%C3%A7%C3%A3o-reduz-na-maioria-das-regi%C3%B5es-.aspx

No Nordeste, o CMO

passa a valer

244,33/MWh, uma

variação positiva de

23,9%, em relação aos

R$ 197,08/MWh, no
comparativo semanal.

http://www.ons.org.br/Paginas/Noticias/ONS-Custo-Marginal-de-Opera%C3%A7%C3%A3o-reduz-na-maioria-das-regi%C3%B5es-.aspx


Situação Atual Geração Energia SEB

Balanço de Energia

Nordeste gerando às 22:41h do

dia 16/11 4.008 MWmédios
eólicos

Nordeste exportando 2.766 MW,
às 22:41h do dia 16/11

http://www.ons.org.br/paginas/energia-
agora/balanco-de-energia

http://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/balanco-de-energia


Plano de Operação do Médio Prazo no SIN

PAR/PEL 2021/2025

O conjunto de obras indicado neste ciclo do PAR/ PEL 2020 perfaz cerca de 3.000 km de novas
linhas de transmissão e 22.275 MVA de acréscimo de capacidade transformadora em
subestações novas e existentes.

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/
Sum%c3%a1rio_executivo_ONS_PAR-PEL-2021-25.pdf

Em relação aos limites de transmissão das interligações Norte-Sudeste/Centro-Oeste,
NordesteSudeste/Centro-Oeste e Norte-Nordeste, cumpre destacar que a capacidade de
exportação da Região Nordeste (EXPNE) apresenta um aumento expressivo, passando de 6.000
MWmédios para 14.500 MWmédios entre os anos de 2021 e 2025

Esses empreendimentos representam um acréscimo da ordem de 2% na extensão das linhas de
transmissão e de 5% na potência nominal instalada em transformadores da Rede Básica e da Rede Básica
de Fronteira, em relação à rede existente, considerando também as obras já outorgadas

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Sum%c3%a1rio_executivo_ONS_PAR-PEL-2021-25.pdf


Plano de Operação do Médio Prazo no SIN

PAR/PEL 2021/2025

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/
Sum%c3%a1rio_executivo_ONS_PAR-PEL-2021-25.pdf

Como sensibilidade nas avaliações das áreas geolétricas foi identificado um conjunto de usinas térmicas
a gás natural, óleo diesel e óleo combustível que terão seus Contratos de Comercialização de Energia
Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) finalizados, ou em situação de possibilidade de perda de
subsídios do Programa Prioritário de Termelétricas (PPT) e termino de vida útil, totalizando 5.056 MW.
Não foram identificados óbices, do ponto de vista elétrico, para o eventual descomissionamento
dessas usinas térmicas.

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Sum%c3%a1rio_executivo_ONS_PAR-PEL-2021-25.pdf


Plano de Operação do Médio Prazo no SIN

PAR/PEL 2021/2025

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/
Sum%c3%a1rio_executivo_ONS_PAR-PEL-2021-25.pdf

A Energia Eólica passa de 9,1% em
2019, para 11,5% da capacidade
instalada em 2024

A Energia Solar (*) passa de 1,5% em
2019, para 2,5% da capacidade
instalada em 2024

(*) Incluindo a geração distribuída a
participação da energia solar em 2019
passa para 4.400MW (2,6%)

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Sum%c3%a1rio_executivo_ONS_PAR-PEL-2021-25.pdf


Plano Decenal de Expansão 2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-
decenal-de-expansao-de-energia-2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030


Plano Decenal de Expansão 2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030


Plano Decenal de Expansão 2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030


Plano Decenal de Expansão 2030

Distribuição de Energia

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020
/11/13/ons-mantem-previsao-de-alta-de-

1percent-no-consumo-de-energia-de-
novembro.ghtml

https://canalenergia.com.br/noticias/53151828/consumo-
nacional-de-eletricidade-sobe-48-em-outubro-diz-ccee

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/13/ons-mantem-previsao-de-alta-de-1percent-no-consumo-de-energia-de-novembro.ghtml
https://canalenergia.com.br/noticias/53151828/consumo-nacional-de-eletricidade-sobe-48-em-outubro-diz-ccee


A Geração Eólica no Brasil – Situação Atual

http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Infovento-18.pdf

O Brasil avançou oito

posições no ranking
de 2012 a 2019

http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Infovento-18.pdf


A Geração Solar no Brasil – Situação Atual

http://www.absolar.org.br/infografico-absolar.html

O Brasil avançou dez posições
no ranking em 3 anos

http://www.absolar.org.br/infografico-absolar.html


Plano Decenal de Expansão 2030

Geração Distribuída

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030


A Geração Solar no Brasil – Situação Atual

http://www.absolar.org.br/infografico-absolar.html

http://www.absolar.org.br/infografico-absolar.html


% de municípios com geração distribuída

Brasil

5.090 municípios (91,4%)

Nordeste

Fonte: ANEEL (novembro/2020)

1.534 municípios (85,3%)

Ceará

179 municípios (97,3%)
O Ceará é destaque NACIONAL



2020  
processo 

continua em 
andamento

Desafios – Revisão REN 482



A Aneel sinalizou que pretende concluir a revisão da REN no primeiro semestre de 2021

Desafios – Revisão REN 482



CBEE: Foram propostas 4 categorias de
GD, visando adequar as particularidade
de cada uma deles referente ao uso da
rede, perfil de prosumidor e incidência
tributária.
• Geração Local
• Geração Compartilhada residencial
• Geração Compartilhada comercial
• Autoconsumo remoto

Desafios – Projeto de Lei da GD



Desafios – Estudos para valor justo pelo uso da rede    

Fonte: PSR Fonte: GEPEA/USP



Rota Estratégica de Energia FIEC

PROJETOS DE ALTO IMPACTO

1. Modernizar o licenciamento ambiental 

2. Aumentar a capacidade de escoamento 

de energia

3. Implementar novo atlas eólico/solar

4. Realizar fórum de energia

5. Centro avançado para capacitação em 

distribuição de energia

6. Plataforma de integração academia-

indústria

7. Benchmarking da cadeia produtiva

8. Agenda de articulação com entidades 

de financiamento

9. Ampliação da isenção do ICMS para GD

10. Apoio aos programas Fortaleza 2040 e 

Ceará 2050



ProEnergia Digital 2020 



Alinhamento - Governança Setorial
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