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Desafios da Expansão da Matriz do Setor 

Elétrico 

 Dificuldades de se expandir a oferta hidrotérmica; 

 Hidrelétricas: pressões socioambientais 

 Termelétricas: limitação de fontes primárias 

 Integração de fontes alternativas (eólica, solar e biomassa). 

 Instalação de UTE’s caríssimas (óleo diesel) a partir de 2010. 

 Inserção da Geração Distribuída. 

 Alta carga tributária. 
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Atendimento à Carga de Energia no médio/longo prazo 
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Geração de Energia no Brasil no atendimento à carga horária 

MW 

Fonte: ONS 

Data: 17/09/19 



Importância das UHE’s e UTE’s para o atendimento 
plurianual à carga do Sistema 



Atendimento à curva de Carga Horária 

Fonte: ONS – IPDO  

Curva de Carga Horária (MWh/h) – 11/09/2019 

0h 12h 24h 18h 6h 

Carga média 
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 As fontes solar e eólica, pelas suas intermitências, necessitam de fontes não 

intermitentes (hidráulica e térmica) para propiciar integração, confiabilidade e 

segurança no suprimento de energia elétrica. 

 No processo de planejamento para o equilíbrio da oferta com a demanda de 

energia elétrica no Brasil, as fontes hidráulica e térmica são determinantes, pois 

as mesmas asseguram: 

 Controlabilidade 

 Estoque de garantia 

 Atendimento pleno à curva de consumo 

 Reserva de potência operativa para desligamento intempestivo 

de usinas 

 Reestabelecimento do SIN pós contingências, etc. 

Sustentabilidade da Matriz Elétrica Brasileira 



Ano 2018 

Total: 157.923 MW 

Ano 2027 

Total: 214.352 MW 

Fonte: EPE – PDE 2027 e ANEEL 

Matriz de Energia Elétrica do Brasil 

Usinas controláveis: 78% Usinas controláveis: 66% 

Nota: A evolução dessa matriz pode ser revista tendo em vista que a projeção de 

crescimento anual da carga do planejamento é 3,6%. 



Comparativo de matrizes de Energia Elétrica 

Térmica 

Hidrelétrica 

Nuclear 

F. Alternativas 

Valores em GW de 2010 

Fonte: ABRAGE 

“Segundo a ONU, até 2050 energias renováveis como a solar, a eólica, a geotérmica, a 
marítima e outras poderão abastecer 80% da demanda mundial”. Estadão, 07/11/2019 
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Fontes primárias de energia no Brasil 

 Hidrelétrica 
Potencial economicamente viável total 246.000 MW - 43% desenvolvida (107.000MW) 

 Termelétrica convencional 

 Gás Natural. Novo marco regulatório e a perspectiva favorável com o gás do Pré-Sal. 

 Carvão (nacional ou importado) 

 Óleo Combustível e Óleo Diesel (alternativas emergenciais para fechamento do balanço) 

 Nuclear (reservas brasileiras de urânio suficientes para desenvolvimento de oferta nuclear – 8ª 

maior do mundo) 

 Fontes Alternativas 

 Eólica (competitiva) 

 Solar (em expansão) 

 Biomassa (competitiva) 



Potencial Hidrelétrico Brasileiro 

Fonte: Eletrobras 



Características das UHE´s 

 Produzem energia de forma limpa, renovável e não poluente. 

 Menor custo da energia em relação às outras fontes. 

 Permitem o atendimento à ponta de carga a baixo custo. 

 Possuem maior flexibilidade operacional. 

 Seu insumo básico (água) independe de conjunturas externas. 

 Podem ser totalmente desenvolvidas com a engenharia e o 

parque industrial nacionais. 



Desafios do Setor Elétrico 

 Viabilizar uma cesta de projetos de geração hidrelétrica. 

 Disponibilizar oferta firme de suprimento de gás natural (nacional e/ou 

importado). 

 Integrar as indispensáveis fontes alternativas. 

 Incorporar a Geração Distribuída. 

 Reduzir a carga tributária na energia elétrica. 

 Garantir o equilíbrio da oferta com a demanda de energia elétrica no longo, 

médio e curto prazos. 

Figura: CCEE 
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Distribuição Consumidor 



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

Obrigado! 

abrage@abrage.com.br 

www.abrage.com.br 
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