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Narrativa 1                                                                                       

Dados e Informações 

Bruno Guarany 

Âncora 

 

Grupo de Trabalho 

Alexandre Nohara (EGE), Alexis Esteves (PDT), Bernard Kusel (AOC), Bruno Guarany (AGD), Daniel Sinder 
(EGI), Diogo Cruz (PRD), Francislene Madeira (PEM), Gabriel Augusto (PEC), Igor Gomes (ITI), Ivair Freiria 
(PLC), Rafael Barros (PEM) e Ronaldo Pitta (RSO). 

 

Introdução 

Construir uma cultura centrada em dados vai muito além de modismo ou hype, traz de fato resultados 
reais. “Líderes digitais demonstram EBITDA até 5x maior que seus concorrentes diretos” (Transformação 
digital no Brasil: Insight sobre o nível de maturidade digital das empresas no país – McKinsey – 2019). 
Outra citação emblemática sobre o tema foi do Clive Humby “Data is the new oil”, que cria um contexto 
inexorável em relação ao valor que os dados possuem. 

É fato que o ONS já vem considerando a tratativa dos dados há certo tempo, observa-se firmemente 
através do PDDT de 2017, que formalmente considerou a tratativa do dado, de forma unânime, central e 
transversal dentre todas as outras iniciativas tecnológicas sendo denominada Bloco Ouro. Naquele 
momento a TI do ONS antecipava uma questão importante, e começava a introduzir essa cultura na casa.  

Várias iniciativas estruturantes aconteceram deste então, culminando no processo de atualização do 
PDDT 2020, cujo Cenário Tecnológico de referência é o objeto deste documento. Aqui serão descritos os 
motores de mudança, seus desdobramentos em desafios e consequentes oportunidades tecnológicas. 
Eles serão enquadrados na seguinte janela temporal: 2020-2021, 2022-2024, 2025-2027 e 2028-2030. 
Com a mesma característica transversal apontada no PDDT 2017, em 2020 o grupo precisou encontrar o 
nível adequado na abordagem dos assuntos, até porque muitos motores de mudança relacionados por 
este grupo já constavam em outras Narrativas. 

O grupo se reuniu em diversas reuniões que duravam entre 2 e 3 horas, usamos a técnica do duplo 
diamante, proposta pelo design thinking. Essa técnica coloca o ser humano como ponto central e através 
dos seus três pilares: Empatia, colaboração e experimentação. Propicia uma construção inovadora e 
criativa. Nesta dinâmica usamos somente o primeiro diamante, porque para o trabalho era necessário 
criarmos um landscape claro e conciso.  

Vamos ao mapa! 
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Sobre o mapa desenhado para a Narrativa 

 

Horizonte 2020-2021 

Motor de 
mudança 

ü Cobrança crescente da sociedade e setor sobre a transparência, integração e 
qualidade das ações do ONS. 

 
Esse item é muito importante para o grupo, porque ele trata de questões muito 
atuais, que precisam ser resolvidas para possibilitar próximos passos de forma mais 
segura e coesa. Esse motor tem um aspecto funcional grande, já que as ações 
endereçadas por ele irão otimizar o trabalho do operador. 

Desafios ü Digitalização das interfaces do ONS 
ü Estruturação das entradas de informações no ONS 
ü Sinergia entre as áreas da empresa para compatibilização e integração dos 

modelos eletroenergéticos do sistema interligado 
ü Mapeamento dos dados utilizados nos processos de negócio e possibilidade de 

integrações por etapas sequenciais. 
ü Ampliação da audibilidade do ONS 
ü Aderência à LGPD 
ü Organização data driven (decisões baseadas em dados) 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü RPA - Robotic Process Automation 
ü Data Lake 
ü Gerenciamento dos ativos de geração de forma integrada no ONS 
ü Gerenciamento do modelo integrado de rede elétrica atendendo todo o ONS. 
ü Duto de informações (ex: ANEEL ou o Sintegre para as entradas de dados) 
ü Técnicas de User Experience, reforçando a capacidade da criação de soluções 

com visão integrada de processos 
 
ü Essas oportunidades tecnológicas visam observar o processo de trabalho 

através dos dados de uma forma única, observa-se espaço para automação de 
tarefas repetitivas com RPA, o data lake entra possibilitando realizar o 
cruzamento de dados de diferentes fontes, através de um custo baixo de 
armazenamento e enfim criar um mecanismo de recebimento de dados 
centralizado e digitalizado. 

 

 

 

 



 3 

Horizonte 2020-2021 
Motor de 
mudança 

ü Fornecedor de dados do sistema elétrico para a sociedade e setor 
 
Esse motor está em evidência, uma vez que a Diretoria destaca a importância de o 
ONS ser protagonista, influenciando as questões em que se envolve de forma 
positiva, inovadora e tecnológica. A ideia deste motor não é captarmos dados não 
necessários para desempenhar nossas funções, mas sim sermos estruturados para 
publicar dados que utilizamos em nossos processos, com as devidas restrições de 
segurança, enxergando esses consumidores como clientes e assim, prestar o melhor 
serviço possível. 

Desafios ü Classificação e publicidade da informação para mapeamento de riscos e do 
plano de contingência operacional (disaster recovery) 

ü Mapeamento do ciclo de vida da Informação 
ü Materializar a Informação como ativo da empresa 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü Evoluções da governança e do mapa da informação/metadados 

 

 

Horizonte 2020-2021 
Motor de 
mudança 

ü Crescente participação na matriz energética de fontes renováveis de energia, 
necessitando técnicas sofisticadas de previsão e programação. 
 

Um fator relevante deste motor é destacar que neste momento essa crescente 
participação acontece de forma centralizada, as questões da participação 
distribuída serão relacionadas em próximos triênios. 

Desafios ü Volume, granularidade e diversidade do dado 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü Governança da informação 
ü Data lake  
ü Machine learning e inteligência artificial, capacidade de criação de códigos 

inteligentes 
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Horizonte 2020-2021 
Motor de 
mudança 

ü Evolução da operação levando em considerações os custos da operação 
 

Importante destacar que a operação citada não se trata somente da sala de controle 
e sim, da operação do ONS como um todo. Quando se fala em custos da operação, 
tem-se em mente que o mapeamento dele é relevante para algo maior, que seria 
quantificar ou qualificar o valor agregado que a operação do ONS traz para o setor. 
O GT de modernização do setor tem um foco claro de abertura do mercado e saber 
o valor agregado da sua empresa é imperativo neste novo ambiente. 

Desafios ü Evidenciar os custos dos problemas e decisões da programação e operação em 
tempo real. 

ü Necessidade de evoluir ferramentas de tempo real para incorporar a visão de 
custo 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü Governança da informação 
ü Data lake  
ü Machine learning e inteligência artificial, capacidade de criação de códigos 

inteligentes 

 

 

Horizonte 2020-2021 
Motor de 
mudança 

ü Amadurecimento de tecnologias disruptivas tais como soluções em nuvem, 
técnicas avançadas de inteligência artificial e ciência de dados 

  
Essas tecnologias disruptivas estão ao alcance da sociedade e isso faz com que as 
pessoas queiram esse tipo de entrega das empresas que se relacionam e trabalham. 

Desafios ü Engajamento. Aproximar as possíveis soluções em nuvem dos usuários do ONS 
para que eles vislumbrem casos de uso 

ü Diminuição da latência com os provedores de nuvem 
Oportunidades 
tecnológicas 

ü BOT – Abreviação de robot, é uma aplicação de software concebido para simular 
ações humanas repetidas vezes de maneira padrão. 

ü Machine learning e inteligência artificial, capacidade de criação de códigos 
inteligentes 
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Horizonte 2020-2021 
Motor de 
mudança 

ü Aumento da quantidade e complexidade dos dados na Operação e consequente 
sobrecarga cognitiva 

ü Consolidação da entrada em operação do sistema CCPMS, escalando a 
quantidade e a complexidade dos dados disponíveis para a operação 
 

Esses motores foram agrupados por endereçarem os mesmos desafios e 
oportunidades tecnológicas 

Desafios ü Segurança cibernética 
ü Estabelecimento de procedimentos de detecção e respostas de incidentes de 

segurança cibernética 
ü Integração do ONS com as outras instituições – para segurança cibernética 
ü Aumento da “observabilidade” do sistema, inclusive da carga 
ü Integração de sistemas computacionais 

 
Sobre o exposto acima, pode-se destacar o aumento da complexidade para operar 
o sistema com a quantidade de informações que estão sendo disponibilizadas hoje 
e que chegarão na sala de controle em um futuro muito próximo. A sobrecarga 
cognitiva do operador é um fato e o desafio da segurança cibernética permeia 
qualquer aspecto tecnológico e muitas vezes sociais. A integração de sistemas e a 
criação de códigos inteligentes são desafios constantes neste cenário. 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü Governança da informação 
ü Data lake  
ü Machine learning e inteligência artificial, capacidade de criação de códigos 

inteligentes 

 

 

Horizonte 2020-2021 
Motor de 
mudança 

ü Aceleração do trabalho em tele presença devido à pandemia 

Desafios ü Formato de trabalho pós pandemia 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü Integração da central telefônica com o Microsoft Teams 
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Horizonte 2022-2024 
Motor de 
mudança 

ü Devido à maior participação da geração distribuída, verifica-se a necessidade de 
informações a nível de distribuição. 

Desafios ü Evolução de funções, ações e acordos operativos entre ONS x DSO 
ü Revisão dos Procedimentos de Rede em função das evoluções tecnológicas na 

Operação. 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü ZapCot – Projeto que tem o objetivo de criar um chat por texto para ser usado 
na sala de controle, servindo como uma opção as trocas de mensagens por voz. 

 

 

Horizonte 2022-2024 
Motor de 
mudança 

ü Fornecedor de dados do sistema elétrico para a sociedade e setor (início em 
2020-2021) 

Desafios ü Integração e interoperabilidade, consolidando a visão de hub de informações do 
setor elétrico 

Oportunidades 
tecnológicas 

Continuação de iniciativas levantadas em 2020-2021, como: 
 
ü Data Lake 
ü Governança da informação 
ü Ampliação do uso do CIM 
ü Machine learning e inteligência artificial, capacidade de criação de códigos 

inteligentes 
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Horizonte 2025-2027 
Motor de 
mudança 

ü Fornecedor de dados do sistema elétrico para a sociedade e setor (início em 
2020-2021) 

Desafios ü Garantir a autenticidade do dado no momento do consumo 

Oportunidades 
tecnológicas 

ü Blockchain 
ü ONS Open Data 
 
E a continuação de iniciativas levantadas em 2020-2021, como: 
ü Data Lake 
ü Governança da informação 
ü Ampliação do uso do CIM 
ü Machine learning e inteligência artificial, capacidade de criação de códigos 

inteligentes 

 

Observa-se uma concentração grande de questões em 2020-2021, porque nessa Narrativa de dados as 
questões já estão colocadas e precisam de tratamento. Outro ponto importante dessa Narrativa é a 
necessidade de antecipar motores e desafios de outras narrativas, para que o ONS esteja preparado 
tecnologicamente quando as questões se materializarem. Não foi a intenção levantar as questões para 
que sejam resolvidas em 2020-2021 e, sim, apontar a necessidade delas. A criação de anteprojetos, 
priorizações, e o planejamento estratégico, irão definir como as ações irão acontecer no tempo. 

Para o horizonte de 2028-2030+, o grupo entendeu que, no tocante da Narrativa de dados, não seria 
necessário apontar novas questões; as modificações descritas pelas outras narrativas, principalmente das 
alterações da forma de consumo, na rede de operação, nos 4Ds, e no mercado, irão produzir diversos 
motores e desafios que serão explorados especificamente por elas. Focou-se em verificar se as 
oportunidades tecnológicas conseguiriam suportar esse novo cenário do setor. 

A capacidade de governança, segurança, produção de códigos inteligentes, ciência de dados com 
capacidade analítica, volumetria e complexidade vêm sendo tratada desde 2020-2021. No horizonte 
2028-2030+ teremos somente evoluções em cima das capacidades criadas anteriormente e, com certeza, 
aparecerão novas tecnologias que precisarão ser incorporadas, trazendo novos desafios e necessidade de 
revisão de todo parque implantado, mas, isso, trata-se de cenas dos próximos capítulos. Até lá! 
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Narrativa 1 -  Dados e Informações

Assegurar a 
segurança 
cibernética

Estabelecimento de 
procedimentos de detecção e 

respostas de incidentes de 
segurança cibernética

Integração do ONS 
com as outra 

instituições -  para 
segurança cibernética

Data 
Lake

Machine 
learning e 

IA. Códigos 
inteligentes

Evolução da operação 
levando em considerações 

os custos da operação

Mudar texto

Amadurecimento de tecnologias 
disruptivas tais como soluções 
em nuvem, técnicas avançadas 

de inteligência artificial e ciência 
de dados

Fornecedor de 
dados do sistema 

elétrico para a 
sociedade e setor

Aceleração do 
tele- presença 

devido a 
pandemia

Cobrança crescente 
da sociedade e setor

sobre a 
transparência, 
integração e 

qualidade das ações 
do ONS

Aumento da quantidade e 
complexidade dos dados na 

Operação e consequente 
sobrecarga cognitiva

Crescente participação 
na matriz energética de 

fontes renováveis de 
energia, necessitando 

técnicas sofisticadas de 
previsão e 

programação

Consolidação da entrada em 
operação do sistema CCPMS, 
escalando a quantidade e a 

complexidade dos dados 
disponiveis para a operação

Devido a  maior participação 
da geração distribuída 

verifica- se a necessidade de 
informações a nível de 

distribuição.

Mercado na 
operação 
em tempo 

real

Aumentar a 
‘observabilidade’ do 
sistema, inclusive da 

carga

Engajamento. 
Aproximar as possíveis 

soluções em nuvem 
dos usuários do ONS 

para que eles 
vislumbrem casos de 

uso

Digitalização 
das 

interfaces 
do ONS

Estruturação das 
entradas de 

informações no ONS

Sinergia entre as áreas 
da empresa para 

compatibilizacao e 
integracao dos 

modelos 
eletroenergeticos do 
sistema interligado

Necessidade de 
evoluir 

ferramentas de 
tempo real para 

incorporar a visão 
de custo

Ampliar a  
auditabilidade 

do ONS

Integração de 
sistemas 

computacionais

Materializar a 
Informação como 
ativo da empresa

Aderência 
a LGPD

Volume, 
granularidade e 

diversidade do dado

Mapeamento dos 
dados utilizados nos 

processos de 
negócio e 

possibilidade de 
integrações por 

etapas sequenciais.

Análise e tratamento 
dos dados segregados 

por sua natureza

Classificação e 
publicidade da 

informação para 
mapeamento de 

riscos/DR
Mapeamento do 
ciclo de vida da 

Informação

Diminuição da 
latência com 

os provedores 
de nuvem

Evoluções da 
governança e 
do mapa da 
informação / 
metadados

Duto de 
informações

(ex: ANEEL ou o 
Sintegre para as 

entradas de 
dados)

RPA
bot

Técnicas 
de UX

Gerenciamento dos 
ativos de geração de 
forma integrada no 

ONS

Gerenciamento do 
modelo integrado de 

rede elétrica atendendo 
todo o ONS.

Integração da 
central telefônica 

com o teams

ZapCot

blockchain

Ampliação da consciência 
situacional em tempo real 

e reflexos para demais 
processos do ONS

Evolução de funções, 
ações e acordos 

operativos entre ONS x 
DSO

Revisão dos procedimentos 
de rede em função das 

evoluções tecnológicas na 
Operação (ex: ZapCot).

Garantir a 
autenticidade do dado 

no momento do 
consumo

Evidenciar os custos 
dos problemas e 

decisões da 
programação e 

operação em tempo 
real
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Narrativa 2 

Mudanças Climáticas 

Paulo Diniz de Oliveira 

Âncora 

 

Grupo de Trabalho 

Hélio Camargo (PRH), Hugo Torraca (PRH), João Tito (PDT), Paulo Diniz (PRH), Rafael Barros (PEM) e 
Rogério Saturnino Braga (PEM). 

 

Motores de mudança 

O Sistema Interligado Nacional (SIN) vem vivenciando desde 2012 a pior sequência hidrológica em 
várias de suas bacias hidrográficas sob a ótima de escassez de recursos hídricos. Como consequência 
desse evento extremo, observou-se um acirramento entre a geração de energia elétrica e os outros 
usos múltiplos da água. Como reflexo desse acirramento, observou-se ao longo da crise hídrica um 
intenso aumento das restrições hidráulicas consideradas no Planejamento-Programação-Operação do 
SIN, como pode ser observado no gráfico abaixo. 
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Na figura a seguir, são apresentadas as bacias hidrográficas onde foram implementadas, pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), as Salas de Gestão de Crise Hídrica, as quais contaram e contam com a 
participação do ONS e de vários outros setores usuários de recursos hídricos. 

Nessas Salas, eram definidas e estabelecidas as diretrizes para a superação da crise hídrica 
considerando o atendimento aos usos múltiplos da água e o atendimento eletroenergético do SIN. 

 

 

 

 

Como resultado/consequência da gestão da crise hídrica supracitada, foram intensificadas as 
regulamentações existentes quanto a operação hidráulica das principais bacias hidrográficas do SIN e 
elaboradas novas regulamentações.  

No quadro a seguir, são apontadas as regulamentações existentes para a operação das bacias 
hidrográficas do SIN e as indicadas a serem criadas brevemente. 
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Existentes Indicadas/Possíveis 

Paraíba do Sul 
 

São Francisco 
 

Tocantins (Serra da Mesa e Praias) Tocantins – Toda a bacia 

Madeira 
 

Xingu (Belo Monte) 
 

Por outorgas: Caconde, Baixo Iguaçu, 
Simplício, Teles Pires, Batalha, etc. 

 

 
Paranapanema 

 
Reservatório de Furnas 

 
Bacias do Sul 

 

Também sob a ótica da avaliação dos impactos de uma possível variabilidade/mudança climática, 
temos o aumento da complexidade de operação sistêmica em virtude da atual e futura diversificação 
da matriz energética brasileira com a inserção das fontes intermitentes. 

 

 

Assim os Motores de Mudança são: 

• Variabilidade/Mudanças; 

• Restrições Ambientais; 

• Maior regulamentação sobre a operação hidroelétrica em virtude dos usos; 

• Limitação da capacidade de regularização dos reservatórios para geração de energia elétrica; 

• Engessamento das condições de operação dos aproveitamentos hidroelétricos. 
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Desafios 

A maior regulamentação, presente e futura, da operação hidráulica das bacias hidrográficas traz e trará 
como principal impacto a limitação no uso dos reservatórios para geração de energia elétrica e, 
consequentemente, maior complexidade e maior custo para a operação sistêmica do SIN. 

Dentro do aumento da complexidade na operação sistêmica, cabe destacar: 

• A necessidade de aprimoramento da reserva operativa de potência; 

• Redução da inércia e da controlabilidade do sistema; 

• Garantir segurança elétrica e energética do atendimento da ponta. 

 

Dentre os principais Desafios temos: 

• Continuar o aprimoramento da previsão meteorológica de curto prazo; 

• Continuar o aprimoramento da previsão de geração eólica e solar; 

• Continuar o aprimoramento da Previsão hidrológica; 

• Incorporação das novas regulamentações de usos múltiplos da água na modelagem 
hidroenergética do SIN; 

• Maior articulação do Setor Elétrico para negociar a revisão/flexibilização dos gargalos dos outros 
usos múltiplos da água; 

• Redefinição dos critérios de expansão (n-1) na integração de Sistema Isolados; 

• Flexibilização dos limites de equipamentos de transmissão; 

• Dificuldade de implantação de novas linhas de transmissão; 

• Desenvolvimento e ampliação do uso de modelos (clima/chuva/ vazão); 

• Aprimoramento dos dados básicos de meteorologia e hidrologia; 

• Evolução da função objetivo do sistema; 

• Otimização do parque hidráulico; 

• Reformulação da programação e operação do SIN. 
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Oportunidades Tecnológicas  
Como ferramentas e mecanismos para o enfrentamento dos desafios citados, temos as seguintes 
oportunidades tecnológicas a serem desenvolvidas: 

• Previsão de Chuva e Vazão; 

• Previsão de Radiação; 

• Previsão de Carga; 

• CDLT; 

• Ferramentas para apoio à tomada de decisão em Tempo Real; 

• Avaliação do uso das ferramentas de otimização energética para quantificação dos impactos 
dos usos múltiplos da água; 

• Ferramenta de Planejamento e Programação da Operação; 

• Avaliação das ferramentas de otimização energética sob a ótica da variabilidade/mudanças 
climática; 

• Ferramentas de programação e operação com o uso de modelagem hidrodinâmica; 

• Aprimoramento das ferramentas de otimização energética sob a ótica da 
variabilidade/mudanças climática. 
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Maior regulamentação 
sobre a operação 

hidroelétrica em virtude 
dos uso múltiplo da água

Limitação da capacidade de 
regularização dos 

reservatórios para geração 
de energia elétrica

 (existentes e futuros)

Engessamento das 
condições de operação 
dos aproveitamentos 

hidroelétricos

Otimização do 
parque 

hidráulico

Reformulação da 
programação e 

operação do SIN

Dificuldade de 
implantação de novas 
linhas de Transmissão

Desenvolvimento e 
ampliação do uso de 

modelos (clima/chuva/ 
vazão)

Flexibilização dos 
limites de 

equipamentos de 
transmissão

Aprimorar a 
previsão de geração 

eólica e solar

Aprimoramento da 
reserva operativa 

de potência

Aprimorar a previsão 
meteorológica de 

curto prazo

Redução da inércia e 
da controlabilidade 

do sistema

Garantir segurança 
elétrica e energética do 
atendimento da ponta

Aprimorar a 
Previsão 

hidrológica

Maior articulação do Setor 
Elétrico para negociar a 

revisão/flexibilização dos 
gargalos dos outros usos 

múltiplos da água

Novo modelo de 
previsão de Radiação 

Solar e Vento

CDLT

Ampliação do uso dos 
modelos de previsão 

de Chuva/Vazão

Continuar o 
aprimoramento dos 
modelos de previsão 

de carga

Ferramenta de 
Planejamento e 
Programação da 

Operação

Ferramentas para 
apoio à tomada de 
decisão em Tempo 

Real

Regulação 
da CDLT

Variabilidade/ 
Mudança 
Climática

Restrições 
Ambientais

Avaliação do 
impacto na rotina 

em tempo real

Incorporação das novas 
regulamentações de usos 

múltiplos da água na 
modelagem 

hidroenergenética do SIN

Aprimoramento 
dos dados 
básicos de 

meteorologia e 
hidrologia

Avaliação do uso das 
ferramentas de otimização 

energética para quantificação 
dos impactos dos usos 

múltiplos da água

Avaliação das ferramentas de 
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Narrativa 3 
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Flávio Lins 
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Grupo de Trabalho 

Alessandra Maciel (PEM), Alonso Silva (PRI), André Della Rocca (EGS), Andreza Andrade (PRD), 
Christiane Osório (PRH), Fábio Henrique (OSD), Flavia Maria (EGN), Flávio Lins (OSD), Isaias 
dos Santos (PDT), Lenilson Mattos (SAC), Paulo Sergio (PEM), Raysa Emanuelle (AOP), Ricardo 
Correia (AOC), Roseane Nunes (PLN) e Sergio Sardinha (EGE). 
 

Considerações Iniciais 

A equipe indicada para a realização dos trabalhos da Narrativa 3 foi a seguinte:  

Flávio Lins (OSD); Lenilson Mattos (SAC); André Della Rocca (EGS); Sergio Sardinha (EGE); Roseane 
Nunes (PLN); Nestor Bragagnolo (PEE); Ricardo Correia (AOC); Isaias dos Santos (PDT); Christiane 
Osório (PRH); Andreza Andrade (PRD) e Paulo Nascimento (PEM). 

Os trabalhos para a atualização do Cenário Tecnológico da Narrativa 3 seguiram o planejamento 
proposto pela Gerência da EI, com a realização de Oficinas e Webinars com especialistas. No caso deste 
último foram realizados 2 eventos:  

• 1º Webinar (26 de junho de 2020) - Elbia Ganoum (ABEeolica), Rodrigo Sauaia (Absolar), 
Renato Haddad (EPE) e Ítalo Freitas (AES Tietê); 

• 2º Webinar (14 de julho de 2020) - Professor Vladimiro Miranda (Participou diretamente de 
Portugal) 

O PDDT elaborado em 2017, para a temática da Narrativa 3 atual, estabeleceu dois Roadmaps: 
Expansão da Energia Eólica – focando em centralizada e Expansão da Energia Solar e Eólica 
centralizadas.  

Já na primeira Oficina, havia o entendimento de que a visão desta Narrativa deveria ser mais 
abrangente, no sentido de considerar, além de eventos centralizados, outros que tivessem 
rebatimentos significativos na atividade da Operação do Sistema desempenhada pelo ONS, mesmo 
estando fora da Rede de atuação do Operador. Este entendimento foi compartilhado pelo Professor 
Vladimiro Miranda, quando da realização do 2º Webinar com especialista.  

Nesse sentido, foi indicada pelo grupo a seguinte alteração no título da Narrativa 3: 

• Título inicial: Expansão de Renováveis Centralizadas 

• Título Proposto: Expansão de Renováveis 

Ainda com relação a consolidação dos trabalhos, houve um entendimento de que a Narrativa 3 deveria 
ter como produto apenas um Roadmap, ao invés de dois, como realizado no PDDT de 2017. 
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Desenvolvimento das atividades 

Na Oficina 1 foi realizada pelo Âncora uma contextualização sobre o tema, onde foram apresentados 
dados com relação ao crescimento da geração eólica e solar fotovoltaica na matriz energética 
brasileira, bem como algumas questões provocativas, tais como:   

• Em 25 de janeiro: 

Estudo da Empresa de Pesquisa Energética apontou que o Nordeste é a principal região para 
instalação de eólicas no mar. O potencial técnico de geração de energia eólica do Brasil no mar 
(offshore) é de 700 GW, segundo estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. (Diário do Nordeste); 

• Em 06 de Abril: 

A AES Tietê fechou contrato com a Siemens Gamesa para fornecimento de 52 turbinas eólicas, 
destinadas ao Complexo Tucano, localizado no interior da Bahia. Cada turbina opera com potência 
de até 6,2 MW, num total de 322 MW em todo o parque. Serão instaladas em torres de aço de 
115 metros de altura e terão pás de mais de 80 metros de comprimento, formando uma 
circunferência de 170 metros de diâmetro. (Canal Energia); 

• Em 11 de Junho: 

Estão previstas para entrar em operação comercial nos próximos quatro anos 169 usinas solares 
de geração centralizada, totalizando 7.026 MW de capacidade instalada. Segundo dados da Aneel, 
a solar é a segunda fonte com a maior previsão de expansão no país, atrás apenas da eólica, com 
7.102 MW. Da capacidade de geração solar em implantação. Maior parte da capacidade não tem 
contrato no mercado regulado e será localizada em Minas Gerais. (Energia hoje) e 

• Em 2020: 

Cortes de geração eólica acima de 4000 MW no NE.  

Restrições de geração solar fotovoltaica no início das rampas matinais. 

 

Alguns Motores de Mudança foram, inicialmente, identificados: 

• Turbinas eólicas com elevada potência (6 a 10 MW); 

• exploração do potencial offshore para geração eólica e 

• Solar em roof-tops; Prossumidores; veículos elétricos e microgrids. 

 

Os Desafios listados inicialmente, foram os seguintes: 

• Como tratar o excedente de geração renovável no SIN? Fotovoltaicas x Eólicas x Hidráulicas com 
EVT, e ainda com a concorrência das Térmicas inflexíveis; 

• Evolução comercial das renováveis (eólica e fotovoltaica). Em outros países, estas gerações são 
tratadas com compromisso de disponibilidade. Isto é, elas indicam quanto garantem gerar a cada 
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intervalo de tempo e em cima disto a programação elabora o seu programa de atendimento a 
carga. Caso gerem acima podem ser cortadas ou remuneradas; caso gerem abaixo tem que 
comprar a geração no mercado (Assim como as térmicas são tratadas no Brasil). Qual o papel de 
protagonista que ONS deve assumir neste processo em prol da evolução da operação? 

• Como manter a confiabilidade do sistema com uma participação elevada de fontes intermitentes 
e sem inércia? Determinar a inércia do sistema em tempo real e avaliar o impacto da inércia 
sintética nestes cenários. 

• Surgimento dos DSOs. 

 

As Oportunidades Tecnológicas incialmente levantadas foram: 

• Como automatizar o processo de controle das renováveis pelo ONS? Automação do processo. 
CAG de Eólicas / Fotovoltaicas / Pontos de conexão da geração distribuída. (Constrained-off) 
(Levando-se em consideração questões econômicas, tipos de contrato, pontos de conexão, 
previsão de geração, aspectos elétricos etc); 

• Evolução das ferramentas de controle de comando do ONS para controle e monitoramento da 
geração renovável (eólica e fotovoltaica) e de sistemas de estimação da inércia em tempo real. 

 

Questões importantes foram apontadas nos Webinars com os especialistas, que direcionaram a 
elaboração do mapa da Narrativa: 

• Usinas híbridas como parte da solução para mitigar a variabilidade de fontes renováveis não 
convencionais; 

• Elevado potencial eólico offshore no Nordeste do Brasil. Contudo, dependerá do crescimento da 
carga do país para, de fato, tornar-se realidade. Um ponto que pode abrir caminho para esta 
solução é a natural elevação do preço de terrenos (onshore); 

• Novos modelos de turbinas com potência acima de 6 MW. A maioria dos geradores em operação 
possuem potência em torno de 2 a 3 MW. 

• Exigência de grandes consumidores por uma Matriz Energética 100% renovável 24x7h, com 
celebração de contratos “verdes” bilaterais; 

• Investimento em transmissão, para levar energia ao Centro de Carga do Brasil; 

• Expectativa da geração Solar: 50% centralizada e 50% distribuída; 

• Usinas Hidroelétricas sem reservatórios de acumulação; 

• Usinas Hidroelétricas reversíveis; 

• Mobilidade Elétrica; 

• Investimentos em previsões de geração, com convênios junto à Institutos de Pesquisa; 

• Surgimento dos Distribution System Operators (DSOs); 

• Regulação de Serviços Ancilares; 
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• Progresso na eletrônica de potência, com rebatimentos diretos em inércia e blackstarts. 

 

 

Proposta final para o mapa da Narrativa 

Após a realização de três oficinas, além de dois webinars com especialistas, o grupo propôs um novo 
mapa da Narrativa para o futuro Roadmap, comentado a seguir. 

 

Motores da Mudança 

Para o biênio 2020-2021 foram mantidas as indicações da Expansão da Geração Eólica e Solar 
Fotovoltaica, que já são realidade no dia-a-dia da operação. Esta última, com a visão centralizada, pois 
a expansão descentralizada aparecerá como motor de mudança no biênio 2025-2027. Com relação a 
expansão da Geração Eólica, dado que a condição offshore foi indicada no biênio 2028-2030, foi 
acrescentado o termo onshore no biênio 2020-2021. 

Em 2022-2024 são indicados dois motores de mudança: Evolução dos Serviços Ancilares e a integração 
de Usinas Híbridas. Os Serviços Ancilares são fundamentais para que as fontes renováveis não 
convencionais tratadas nessa Narrativa 3 (Eólica e Solar Fotovoltaica) possam ser inseridas no Sistema 
da forma mais adequada e segura possível. Alguns destes Serviços estão ligados a segurança 
operacional, tais como provimento de reserva de potência e inércia. As Usinas Híbridas aparecem 
como uma forte tendência, justamente para que questões como a elevada variabilidade e difícil 
previsibilidade das fontes renováveis não convencionais sejam mitigadas. 

Para 2025-2027 aparecem as turbinas eólicas com elevada potência, que podem provocar uma 
repotenciação nas usinas já instaladas, elevando sobremaneira a capacidade instalada desta fonte. 
Neste biênio, as Usinas Solares em roof-tops deverão provocar forte alteração na rede a partir da 
geração distribuída. Neste cenário, a matriz energética naturalmente aumentará a participação das 
renováveis não convencionais.  

Para o último biênio mapeado, 2028-2030, a exploração do potencial eólico offshore aparece como 
um provável motor a mudança. O Brasil, segundo a EPE, possui um imenso potencial offshore. Além 
disso, há uma expectativa de elevação de preços das terras, que começam a ficar mais escassas. 
Contudo, a exploração deste potencial dependerá diretamente do crescimento da carga.  

Outro ponto a destacar é a Exigência por Energia Renovável 24x7h pelos consumidores. Atualmente, 
com a importância da diminuição da emissão de carbono, grandes empresas estão celebrando os 
chamados “Contratos Verdes”, com emissão de certificados de garantia de geração limpa. Outras 
somente se instalam em países onde há energia renovável 24x7h. Essa postura irá, naturalmente, 
alterar a matriz energética brasileira, que já possui um grande percentual de energia renovável.  

Finalmente, a Mobilidade Elétrica é apontada como mais um motor da mudança. Apesar de estar fora 
da Rede de atuação do ONS, trará impacto direto à operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), já 
que haverá um consumo e injeção de potência de forma um tanto quanto desordenada, trazendo 
enormes desafios para a previsão de carga, controle de tensão, controle de carregamento de 
equipamentos, recomposição do sistema e manutenção de reserva operativa. 
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Desafios 

No biênio 2020-2021 foram mapeados desafios relacionados à segurança operacional, otimização de 
recursos e melhoria de insumos. Praticamente todos eles (Aprimoramento da Previsão da Geração 
Eólica e Solar Fotovoltaica; Aprimoramento da Reserva de Potência Operativa; Alocação dos 
Excedentes Energéticos; Avaliação dos Níveis Mínimos de Inércia Regionais e Globais, Avaliação do 
Tamanho da Rede de Simulação, Introdução da Geração Distribuída no Modelo de Previsão de Carga 
e Operação e Expansão da Transmissão) foram alocados neste biênio, contudo, devem ser 
permanentemente revisitados ao longo do tempo, devido a estarem intimamente ligados ao 
crescimento da capacidade instalada das fontes eólica e solar fotovoltaica.  

No caso específico do Aprimoramento da Previsão da Geração Eólica e Solar Fotovoltaica, destaca-se: 
o desenvolvimento do modelo de previsão solar fotovoltaica, a automatização do processo de previsão 
solar para atender a programação diária da operação e o desenvolvimento do processo para cálculo 
de geração frustrada das usinas eólicas de acordo com as novas regras de Constrained-off da ANEEL. 

 A Regulação do Constrained-off é muito importante pois impacta diretamente nas ações de controle 
de geração na programação e em tempo real. Participar de forma atuante neste fórum é estratégico 
para o ONS. No caso da expansão da transmissão, o principal ponto passa pelo fato de que os grandes 
blocos de geração de fonte eólica, que estão na Região Nordeste, estão localizados distantes dos 
grandes centros de carga, que estão na Região Sudeste. 

Para o Biênio 2022-2024 foi indicada a participação do ONS como protagonista da Regulação dos 
Distribution System Operators (DSOs), já que se entende que esta é uma configuração certa de ocorrer 
no modelo brasileiro e, como será algo altamente impactante nas atividades do ONS, antecipar-se 
poderia trazer um poder de influência maior na solução final. Neste mesmo sentido de ser o 
direcionando das discussões, aparece como desafio a Regulação dos Serviços Ancilares.  

Uma questão altamente técnica foi apontada, que é a Limitação das Híbridas em Condições 
Transitórias, que objetiva mitigar a resposta ao sistema por fontes que utilizam soluções tecnológicas 
diferentes e que fazem parte da mesma usina. 

Por fim, o último desafio indicado é a Operação do Sistema com Forte Influência Econômica, que trará 
este viés de forma bastante contundente às atividades do ONS. 

Com relação desafio Aprimoramento da Previsão de Geração Eólica e Solar, destaca-se o seguinte: 
Avaliações de fenômenos meteorológicos atuantes e os impactos das variáveis meteorológicas 
(velocidade e direção do vento, radiação etc.) nas previsões de geração eólica e solar; 
desenvolvimentos de novos modelos de previsão eólica e solar, com testes em novas técnicas de 
Machine Learning; desenvolvimento do primeiro protótipo da previsão solar de tempo real e início do 
processo de análises das imagens de satélites para previsão de tempo real; desenvolvimento de 
modelo de previsão de geração eólica das usinas em teste na Programação Diária e no Tempo Real; 
desenvolvimento de modelo de previsão das usinas da distribuição para compor a previsão de carga.  

Com relação à Representação e ao Tratamento das Incertezas de Fontes Renováveis, desafio iniciado 
no biênio 2020-2021, destacam-se: o desenvolvimento de modelos de previsão probabilísticas e 
consideração das previsões probabilísticas nos modelos de elétricos e de planejamento. 
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Em 2025-2027 o desafio apontado foi a Manutenção da Segurança do SIN em Grandes Perturbações 
Contemplando a Geração Distribuída, que tem uma grande relação com o desafio indicado no biênio 
2028-2030, que é a Recomposição do Sistema em Blackouts. A segurança do SIN, conforme comentado 
anteriormente, é um desafio constante que deve ser sempre revisitado, sob a ótica da Reserva 
Operativa e Inércia Mínima. 

Em 2028-2030, além do desafio comentado acima, foi indicado a Operação do Sistema junto aos DSOs. 
Este estágio, vai requerer um desenho adequado da operação de todo o sistema, envolvendo as Redes 
Básica, Complementar e de Distribuição. Os DSOs devem ser encarados como parceiros do ONS, e não 
como um ente que quer disputar espaço. 

 

Oportunidades Tecnológicas 

Para o primeiro biênio 2020-2021 são apontados em modo contínuo, ou seja, que devem ser 
permanecer no foco também dos outros períodos, o Aprimoramento dos Modelos de Previsão de 
Chuva e Vazão e o Aprimoramento dos Modelos de Previsão de Carga. Devido a grande capacidade 
instalada das fontes Eólica e Solar Fotovoltaica, serão necessários os desenvolvimentos de 
Ferramentas de Apoio à Tomada de Decisão em Tempo Real bem como para o Planejamento e 
Programação da Operação, principalmente devido ao desafio da alocação de excedentes energéticos. 
Todas essas oportunidades suscitam outra, que a Aproximação com Centros de Pesquisa, que podem 
colaborar com o ONS através de parcerias importantes. 

No biênio 2022-2024, é indicado o Aprimoramento dos Algoritmos de Previsão da Geração Eólica e 
Solar através da evolução dos modelos numéricos de previsão com a promoção ou busca de programas 
de fomento para as instituições de meteorologia brasileiras, visando a aplicação de downscaling para 
os modelos de previsão numérica do tempo usados na previsão de geração eólica e solar nos 
horizontes de curtíssimo e curto prazo e a  evolução destes modelos (modelo de superfície, 
parametrização da camada limite planetária, etc) de modo a representar melhor os processos 
atmosféricos. Ainda neste tema, evoluir para Modelos “fiéis” dos conjuntos eólicos e solares, através 
do aprimoramento e implantação de modelos matemáticos representativos dos conjuntos eólicos e 
solares, de modo a representar a dinâmica quando da recomposição (blackstart) e suprimento das 
cargas em ilhas, aguardando a recomposição geral. 

Em tempo real, foi indicada a evolução da Comunicação com os Agentes, para um formato de 
Mensageria Operacional, importante ferramenta para que o ONS possa realizar o controle da geração 
das fontes eólica e solar da forma mais adequada e eficiente. Ainda no campo das previsões de 
geração, é importante Aprimorar os Sistemas de Agregação das Previsões, que servem de insumo tanto 
para a Programação quanto para o Tempo Real. 

Dada a importância dos DSOs foi indicado como oportunidade tecnológica um Projeto Piloto sobre a 
operação junto aos DSOs. Seria realizada parceria com um Agente de Distribuição que serviria de 
insumos para futuras especificações da regulação sobre DSOs. 

Por fim, aparecem os Serviços Ancilares e a Tecnologia de Armazenamento, no sentido de indicar a 
participação do ONS de forma protagonista, através de intercâmbios técnicos, projetos de P&D, 
promoção de seminários etc. 
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Para o biênio 2025-2027, foram indicadas duas Oportunidades Tecnológicas que estão ligadas ao 
Desafio da Alocação dos Excedentes Energéticos, que são: Novos Projetos ou Adequações de Usinas 
Hidrelétricas Existentes para Operação como Reversíveis e Maior Flexibilidade de Usinas 
Termelétricas.  

A usina reversível é uma solução adotada em alguns países que possuem uma grande penetração de 
renováveis não convencionais, como é o caso de Portugal. Ao contrário do que ocorria no passado, 
estas usinas são acionadas ao longo do dia e não somente durante a carga leve. Além de ajudar a 
manter os reservatórios abastecidos, proporcionam ganhos elétricos ao sistema, como inércia e 
controle de tensão.  

Com relação à segunda, algumas usinas térmicas, que estão em vias de serem descomissionadas, estão 
realizando estudos para aumentar a flexibilidade das plantas, tanto sob o ponto de vista do mínimo 
operativo quanto da quantidade de partidas possíveis ao longo de um dia, como forma de agregar ao 
sistema e se tornarem parte da solução para mitigar a elevada variabilidade e difícil previsibilidade das 
fontes eólica e solar fotovoltaica. Da mesma forma que as reversíveis hidráulicas, haveria ganhos 
elétricos para o sistema, devido à manutenção de inércia e a absorção e fornecimento de potência 
reativa para o controle de tensão. 

Com relação ao Aprimoramento da Previsão de Geração Eólica e Solar, será importante a realização 
de estudos para avaliar as diversas escalas de variabilidade climáticas das variáveis meteorológicas 
(temperatura, pressão, umidade, vento, etc.) e seus impactos nas previsões de geração eólica e solar. 

Finalmente para o biênio 2028-2030, o Blackstart com Geração Eólica e Solar e o Aprimoramento da 
Previsão de Carga, foram indicados como Oportunidades Tecnológicas. A primeira é uma tecnologia 
que já está sendo testada, e que poderá ser bastante útil no futuro em situações de grandes 
recomposições, principalmente na Região Nordeste, que já experimentou quatro blackouts nos 
últimos dez anos. Com relação à segunda Oportunidade, ela está ligada diretamente a operação junto 
aos DSOs. Contudo, já apareceu como Desafio desde o biênio 2020-2021. 
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Grupo de Trabalho 

Arthur Mouco (PDT), Fábio Marques (AOC), Fernando Cattan (PLC), Guilherme Amboni (PDP), Hector 
Volskis (PDT), Henildo de Barros (EGI), Marcelo Guarini (PRI), Márcio Leonardo (PRI), Ricardo Tenório 
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1. Biênio 2020-2021 

Os motores de mudança neste biênio são: 

• Operação dos Elos de Corrente Contínua em Alta Tensão com usinas hidrelétricas sem 
reservatórios, isto é, sem capacidade de regularização. Além disso, as demandas mínimas/leves 
estão bem reduzidas, em um cenário atípico, devido à pandemia de COVID-19. 

• Aliado a isso, surge um método de solução de transitórios eletromagnéticos baseados em Fasores 
Dinâmicos, desenvolvido pelo Cepel (DPTS-Dynamic Phasor Transient Simulator) e utilizado pelo 
AnaHVDC (desenvolvido pelo Cepel) que será revolucionário nos estudos de sistemas HVDC. Essa 
ferramenta nos ajudará nos estudos do fenômeno de multi-infeed e de falhas de comutação, 
representado o SIN como um todo a partir dos programas Anatem (e seus CDUs), Anarede e 
Anafas. O ONS está cooperando com o Cepel no desenvolvimento da ferramenta AnaHVDC na 
parte de testes e aportando recursos financeiros. 

• Além disso, neste biênio também terá início o processo de modernização de pelo menos um dos 
Bipolos Foz-Ibiúna devido ao final de vida útil física e regulatória desses Bipolos. O processo de 
modernização já está em andamento no MME e Aneel, com a colaboração do ONS, EPE e Furnas. 

• No final desse biênio teremos os resultados do projeto SEP (Sistemas Especiais de Proteção) com 
PMU (Phasor Measurement Unit, em inglês, ou Medição Sincrofasorial, em português) e também 
o projeto de PMU multi-infeed com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Esses dois 
projetos nos darão condições de se fazer uso dos sistemas de PMUs instalados no SIN e também 
das PMUs instaladas para os propósitos específicos do projeto descrito. 

 

Os Desafios antevistos para esse biênio serão os seguintes: 

• Revisão dos métodos de planejamento elétrico relativos ao estudo do fenômeno de Multi-infeed. 
O motor de mudança do desenvolvimento do programa AnaHVDC, assim como o aprimoramento 
de ferramentas de simulação, nos propiciará uma revisão e otimização da forma de realizar os 
estudos das falhas de comutação dos Bipolos de HVDC, bem como a interação entre eles com 
alimentações múltiplas de inversores numa mesma área geoelétrica (fenômeno multi-infeed). 
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Teremos que entender bem estas ferramentas e melhorar nossos métodos de planejamento e 
estudos de uma forma a melhor representar os links HVDC de forma detalhada e o resto do 
sistema CA (SIN). 

• Como complemento, há uma demanda por aprimoramento da ferramenta de simulação para 
suporte aos estudos elétricos de uma forma geral e, de forma específica, o estimador de estado 
do SIN. Isso levará à validação dos modelos dinâmicos e também ao desenvolvimento de 
ferramentas de cossimulação híbrida entre as diversas plataformas de estudo (integrando 
ferramentas de transitórios eletromecânicos e eletromagnéticos, por exemplo). 

• Haverá também a necessidade da simulação de comportamento do sistema em tempo real para 
treinamento da operação e suporte ao planejamento. 

• Há também a dificuldade na operação devido às demandas mínimas/leves atípicas (COVID-19) e 
seu consequente problema de controle de tensão, explorando os Bipolos de HVDC em modo HMC 
(High Mvar Consumption, Madeira) e RVO (Reduced Voltage Operation). Há discussões entre o 
ONS e os Agentes concessionários de Bipolos HVDC sobre a utilização desses modos para ajuda 
ao controle de tensão sistêmico em demandas mínimas atípicas. Além do mais, há melhorias a 
serem feitas na normatização dos modos compartilhados e paralelismo dos elos do Madeira e 
também de apuração das parcelas variáveis por indisponibilidade (PVI) nos links HVDC.  

• Também será desafio desse biênio a consolidação da expansão dos simuladores de corrente 
contínua, implantação de PMUs na detecção de falhas de comutação e na avaliação de 
desempenho dos sistemas HVDC, além da operação do SIN e protótipo/implantação dos SEPs com 
PMU. 

• Como desafio também é entendida a análise e criação de regiões de segurança envolvendo 
sistemas HVDC para uso em tempo real. 

 

As Oportunidades Tecnológicas do biênio 20-21 podem ser entendidas como: 

• Ferramentas para apoio à tomada de decisão em tempo real (sala de operação), o que consiste 
em uma excelente oportunidade para a melhoria da segurança elétrica do SIN. 

• O trio “PMU-Controle & Automação-Proteção” terá uma excelente oportunidade de melhoria 
nesse período. 

• Oportunidade de melhorar o estimador de estado de Corrente Alternada e Corrente Contínua – 
SCADA, através de desenvolvimento de computação das simulações das redes CA e CC 
simultaneamente no mesmo ponto de operação. 

• Modelagem e solução trifásica de todo SIN para transitórios eletromagnéticos, no que é 
conhecido, em inglês, por Wide-Area EMT Models. Isto tornará possível o estudo de sistemas 
HVDC complexos, sem necessidade de uso de equivalentes de rede.  

• A oportunidade de ter soluções mitigadoras para o fenômeno de multi-infeed é um fato muito 
relevante a se considerar. 

• Também haverá a oportunidade de se integrar os centros de simulação de Sistemas de Corrente 
Contínua remotos, localizados no Rio de Janeiro. 

• Oportunidade para o planejamento e gestão da rede elétrica híbrida CA/CC, com maior 
detalhamento e eficiência. 
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2. Triênio 2022-2024 

Os Motores de Mudança neste triênio serão: 

• Necessidade de gerenciamento dos ativos de Transmissão em Corrente Contínua, uma vez que os 
elos de HVDC do Madeira estarão completando 10 anos de operação neste triênio e nesta data já 
se faz necessário pensar em modernizar alguns subsistemas dos Bipolos de HVDC. 

• Vislumbra-se a popularização de conversores VSC-MMC ou híbridos (LCC+VSC), com perdas e 
preços próximos aos conversores LCC. Isto será impulsionado pelos chineses que são o grande 
motor de HVDC no mundo. 

• Haverá expansão da geração de renováveis. 
• Estarão disponíveis os resultados dos estudos para a integração do Bipolo de HVDC Graça Aranha-

Silvânia, que chegará bem próximo à região de Brasília. O Edital deverá ficar pronto neste triênio. 
• Devemos também receber a reavaliação dos aproveitamentos hidrelétricos do Rio Tapajós 

(Complexo do Tapajós), algo entre 12 e 17 GW de geração. Deste aproveitamento poderá resultar 
em um, ou até três, Bipolos de HVDC, de 4GW cada. 

• Neste triênio já teremos a experiência operativa do sistema VSC-MMC+LCC (híbrido) 
comissionado pela China em meados de 2020. 

•  Também deverá haver a quebra de paradigma da transmissão em média e baixa tensão em 
Corrente Contínua (M/LVDC) e o aumento da integração de renováveis (Inverter-based 
Generation). 

 

Os Desafios antevistos para esse triênio serão os seguintes: 

• Desafios regulatórios para a introdução da tecnologia de transmissão VSC no Brasil. Estes 
conversores são de tecnologia mais moderna, e podem propiciar operação em blackstart 
(autorrestabelecimento), controle de tensão nos quatros quadrantes (conversoras), ausência de 
falhas de comutação e formação/alimentação de rede ilhada (grid formation). No entanto, esses 
conversores VSC custam mais caro que os conversores LCC. Seria possível já utilizar os conversores 
VSC no elo de HVDC Graça Aranha-Silvânia? 

• Desafios do planejamento para introdução da tecnologia VSC no Brasil, cotejando transmissão de 
longa distância (ponto-a-ponto) vis a vis transmissão regional ou inter-regional. Pode-se ousar 
com responsabilidade. 

 

As Oportunidades Tecnológicas do triênio 22-24 podem ser entendidas como: 

• Oportunidade de operar a rede CA e os elos de HVDC de forma mais integrada de tal forma que 
os elos HVDC possam ajudar ainda mais a estabilizar a rede CA, com requisitos de controle e 
proteção. 

• Oportunidade de utilização de SEPs baseados em PMU. Isso possibilitará aos SEPs serem mais 
simplificados estruturalmente e baseados em defasagem angular, resultando em redes mais 
resilientes. 

• Oportunidade do uso de apoio à decisão em tempo real através de Inteligência Artificial. 
• Integração da solução dinâmica da rede (modelos de transitórios eletromecânicos ou modelos 

fasoriais) ao Laboratório de Simulação de Sistemas em Corrente Contínua (SSCC). 



4 
 

 

 

3. Triênio 2025-2027 

Os Motores de Mudança neste triênio serão: 

• Neste triênio deverá acontecer a integração do Bipolo Graça Aranha-Silvânia, cujo edital foi 
publicado no início do triênio anterior. 

• Deverá também ser finalizada a modernização de um Bipolo de HVDC Foz-Ibiúna (Itaipu). Há a 
possibilidade desse Bipolo modernizado passar a fazer parte da rede básica, mas não temos 
certeza disso. 

• É previsto se ter uma relevância da integração de GD e Prossumers já neste triênio. 
• Devemos ter o resultado dos estudos de viabilidade do Bipolo A do Complexo do Tapajós. 
• Devido à pressão da China em difundir seu progresso em transmissão HVDC VSC-MMC e sua 

experiência, espera-se ter os conversores VSC-MMC com tecnologia acessível neste triênio. 
• Haverá uma mudança de paradigma no tempo real face ao aumento da importância na 

distribuição dos DSOs (Distribution System Operators). 

 

Os Desafios antevistos para este triênio serão os seguintes: 

• Lidar com o aumento da penetração de corrente contínua na média e baixa tensão (M/LVDC) 
relacionados à integração de renováveis, GD, etc. 

• Teremos que operar redes mais voltadas ao consumidor e isso vai exigir mais controlabilidade dos 
sistemas de transmissão (SIN). 

• Teremos que lidar com o aumento de riscos e soluções para a Cybersecurity em HVDC.  
• Teremos que lidar com a integração de renováveis (eólicas/solar), via sistemas HVDC. A integração 

do Bipolo Graça Aranha-Silvânia nos desafiará a operar um Bipolo de HVDC para exportação de 
recursos renováveis pela primeira vez no Brasil. 

• Teremos que lidar com o aumento de GD, prossumers, etc. e o impacto da diminuição da 
necessidade de grandes blocos de transmissão. 

 

As Oportunidades Tecnológicas do triênio 25-27 podem ser entendidas como: 

• Grande oportunidade neste triênio de se estudar um sistema multi-terminal (MTDC), ou mesmo 
um embrião de rede CC. O planejamento poderá fazer estudos de viabilidade de rede CC e há 
possibilidade de viabilidade tecno-econômica do disjuntor CC. 

• Há também a oportunidade de se usar um sistema HVDC multi-terminal (MTDC) com tecnologia 
VSC ou Mista (VSC+LCC). 

• Haverá oportunidade de utilização de um estimador de estado AC/DC utilizando a rede de PMU 
instaladas (SMSF-Sistema de medição Sincrofasorial) com modelagem trifásica. 

• Enfim temos a oportunidade de se fazer uso de sistemas HVDC para o aumento da 
controlabilidade da rede de transmissão (SIN). 
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4. Triênio 2028-2030+ 

Observe-se de partida que foram prospectados alguns acontecimentos para além da presente década, 
o que está denotado por 2030+ (além de 2030). 

 

Os Motores de Mudança neste último triênio da década serão: 

• O aparecimento de novas topologias de conversores VSC tolerantes a faltas na linha de corrente 
alternada, tornando-os mais flexíveis e acessíveis. Isso tornará possível fazer reenergizações 
(restarts) dos sistemas VSC, sem contar com a assistência dos disjuntores CA para eliminação das 
faltas na linha CC. 

• Definição de um possível MTDC, ou LCC+VSC, ou até uma pequena rede CC, por exemplo, para o 
Bipolo A transmitir excedentes do Complexo do Tapajós. 

• Disjuntores CC e conversores CC/CC economicamente atrativos. 

 

Para depois de 2030, espera-se ainda os seguintes Motores de Mudança: 

• Interligação internacional em HVDC entre Brasil e outros países da América do Sul, em adição as 
interligações já existentes. Se isto acontecer deve privilegiar a transmissão em HVDC, devido à 
parte sul da América do Sul ser em 50 Hz e à parte Norte ser em 60 Hz, além da necessidade de 
interligações assíncronas quando se envolvem redes de países distintos. 

• Eólicas offshore e conexões em corrente contínua ao continente para aquelas mais distantes da 
costa. 

• Restrições ambientais mais severas e aumento do custo da terra (onshore). 
• Potencial elevado de renováveis na região de Milagres (Ceará) que propiciará um escoamento de 

energia via um Bipolo de HVDC de Milagres para Belo Horizonte ou alguma outra cidade de São 
Paulo. 

• Necessidade de tapes VSC em linhas de Bipolos LCC. 

 

Os Desafios deste último triênio da década serão: 

• Operar o SIN com o aumento de M/LVDC (corrente contínua em média e baixa tensão) e 
integração de renováveis, GD, etc. 

• Dificuldades para construção de eletrodos de aterramento e faixas de servidão devido às 
restrições ambientais. 

• Exportação na transmissão entre regiões, através de elos de HVDC, para transferência de potência 
a menores distâncias devido à elevada penetração de renováveis. 

 

As Oportunidades Tecnológicas deste último triênio da década serão: 

• Teremos a oportunidade de conceber, ou mesmo usar, uma rede CC sistêmica no Brasil. 
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• Integração do Laboratório de Simulação de Sistemas CC (SSCC) ao Centro de Operação com 
suporte aos estudos elétricos e ao tempo real. 

• Possibilidade do Planejamento vislumbrar aplicações VSC-MMC como novo padrão. Também 
teremos oportunidade de fazer conversão de linhas de transmissão em CA para CC. 

• Teremos a oportunidade de termos salas de controle com elevados recursos de IA, onde os 
controles com elos de HVDC estarão mais automatizados. 
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2020 -  2021 (Atual) 2022 -  2024 2025 -  2027 2028 -  2030 +

Narrativa 4 -  Elos de Corrente Contínua

Operação dos Elos de Corrente 
Contínua com UHE sem reservatório 

e carga do SIN reduzida devido ao 
desaquecimento da economia 

(covid- 19)

Início modernização do 
Bipolo de Itaipu 

(Furnas) – fim de vida 
útil dos Bipolos

Advento do Fasor 
Dinâmico DPTS

(usado pelo AnaHVDC)

Resultado do Projeto 
SEP com PMU e 

Projeto de PMU multi- 
infeed da UFSC

Demanda por 
aprimoramento do 

ferramental de simulação 
para suporte aos estudos e 
estimador de estado do SIN

Necessidade de 
gerenciamento 
dos ativos de 

Transmissão CC

Resultado da reavaliação 
do Complexo Tapajós 

(~12.6GW) – Bip A+ 1 ou 
2 Bips @ 4GW cada

Popularização 
de Conversores 

VSC- MMC ou 
híbridos -  

perdas/ preços

Experíência operativa 
com VSC- MMC+LCC 
(híbridos) da China

Expansão 
da geração 

por 
renováveis

Resultado dos 
estudos para 
integração do 
Bipolo Graça 

Aranha- Silvânia 
(Bip B) / Edital

Integração do 
Bipolo B (Graça 
Aranha- Silvânia)

Resultado dos estudos 
de Viabilidade do 
Bipolo A (Tapajós)

Finalização da 
Modernização dos 

Bipolos Itaipu (podem 
se tornar rede básica?)

VSC- MMC 
como 

tecnologia 
acessível

Relevância da 
integração de 

GD -  Prossumers

Mudança de paradigma 
no tempo real face ao 

aumento da importância 
da distribuição DSOs

Definição de um possível 
MTDC ou LCC+VSC ou até 
uma rede DC p.ex. para o 

Bipolo A + Tapajós

Aparecimento de 
novas topologias de 

conversores VSC 
tolerantes a faltas

Disjuntores CC, 
conversores CC/CC 
economicamente 

atrativos

Revisão dos 
métodos de 

planejamento 
elétrico - 

Multi- infeed

Simulação de 
comportamento do Sistema 

em tempo real para 
treinamento da operação e 
suporte ao planejamento

Consolidação da expansão dos 
simuladores de CC, implantação de PMU 

na detecção FC / avaliação do 
desempenho dos sistemas HVDC e 

operação do sistemas elétricos, 
protótipo/ implantação do SEP com PMU

Aprimoramento e validação 
dos modelos dinâmicos. 

Desenvolvimento de 
cossimulação híbrida entre 

plataformas de estudo

Dificuldade na operação / 
normalização dos bipolos em 

modo compartilhado -  
paralelismo -  HMC (Madeira), 

RVO, apuração de PVI

Análise e criação de regiões 
de segurança envolvendo 

sistemas HVDC, para uso em 
tempo real

Desafios regulatórios  para 
introdução da tecnologia de 
VSC no Brasil (modicidade 

tarifária) – Bipolo B (Híbrido 
VSC+LCC?)

Desafios do Planejamento para 
introdução de tecnologia de VSC 

no Brasil – longa distância vs 
regional –  linhas aéreas -  ousar 

com responsabilidade

Quebra de Paradigma – 
M/LVDC

e o aumento da integração 
de renováveis

(Inverter- based Generation)

Lidar com o aumento 
da penetração de 

M/LVDC – integração 
de renováveis, GD, etc.

Lidar com o 
aumento de 

 riscos e soluções 
para 

Cybersecurity em 
HVDC

Lidar com a integração de 
renováveis (eólicas/ solar), via 
sistema HVDC -  Integração do 
Bipolo B (G.Aranha -  Silvania)

Lidar com o aumento de GD, 
prossumers, etc. e o impacto 

da diminuição da 
necessidade de grandes 
blocos de transmissão.

Exportação na transmissão entre 
regiões, através de elos de HVDC, 
para transferência de potência a 

menores distâncias devido à 
elevada penetração de renováveis

Desafios com o 
aumento de  M/LVDC – 
integração renováveis, 

GD, etc.

Dificuldades para 
construção de eletrodos 
de aterramento e faixas 

de servidão

Controle 
Automação

Proteção

PMU

Ferramentas para 
Planejamento e Gestão 

da Rede Elétrica 
Híbrida CA/CC

Ferramentas para 
apoio à tomada de 

decisão em tempo real

Modelagem e solução 
trifásica de todo SIN 
para TEM (Wide- Area 

EMT models)

Novo estimador 
de Estado AC/DC 

SCADA

Soluções 
mitigadoras 

de
Multi- infeed

Integração de centros 
de simulação remotos 

localizados no RJ

Rede CA e elos CC mais 
integrados ajudando ainda 

mais a estabilizar a Rede 
CA – Controle / Proteção.

Aumento de SEP baseados 
em PMU: SEP mais 

simplificados baseados em 
defasagem angular e Redes 

mais resilientes.

IA – Apoio à 
Decisão em 
Tempo Real

Embrião de Rede DC/MTDC.
Estudos viabilidade de redes 

CC – planejamento.
  Possível viabilidade

tecno- econômica do DJ CC

Redes mais voltadas ao 
consumidor vão exigir 
mais controlabilidade 

de transmissão

Estimador 
de Estado 

AC/DC SMSF 
(trifásico)

Possibilidade de 
Bipolos MTDC com 
tecnologia VSC ou 

Mista

Concepção ou 
uso de uma 

rede CC 
 sistêmica no 

Brasil

Possibilidade do 
Planejamento vislumbrar 

aplicações VSC- MMC como 
novo padrão. Conversão LT 

CA em CC

Salas de Controle com 
elevados recursos de IA, 

onde os controles com elos 
HVDC estarão mais 

automatizados

Integração 
energética da 

América do Sul
2030+

Restrições ambientais mais 
severas e aumento do 

custo de terra  (on- shore)

2030+

Potencial elevado 
de renováveis na 

região de Milagres
2030+

Necessidades de 
tapes VSC em linhas 

dos bipolos LCC
2030+

Interligação 
internacional em HVDC 
Brasil -  América do Sul

2030+

Bipolo HVDC 
Milagres -  BH (ou no 

estado SP)
2030+

Éolica
off- shore e conexões 
CC distante da costa

2030+

Uso de HVDC para o 
aumento da 

contrabilidade da rede

Integração do SSCC ao 
Centro de Operação como 

suporte aos estudos 
elétricos e Tempo Real

Integração da 
solução dinâmica 
da rede ao SSCC
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Descentralização) no Setor Elétrico Brasileiro 
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Introdução 

Há alguns anos o setor elétrico mundial vem experimentando transformações significativas 
decorrentes de macro-tendências, estabelecidas a partir de políticas globais para enfrentamento dos 
efeitos das mudanças climáticas, pelo maior protagonismo que o consumidor adquire ou ainda pela 
evolução tecnológica na área digital. Estas macro-tendências são a descarbonização, a 
descentralização e a digitalização.  

Estas macrotendências se manifestam de diferentes formas, e ao longo deste trabalho tais 
manifestações são denominadas motores de mudanças, pois são elas as responsáveis por impulsionar 
e motivar a busca pelo desenvolvimento e implementação de inovações tecnológicas. A intensidade 
com que estes motores de mudanças atuam, varia geograficamente e temporalmente.  

A descarbonização refere-se à redução ou eliminação do dióxido de carbono das fontes de energia, e 
possui três pilares: eletrificação, eficiência energética ou implantação de fontes renováveis de energia. 
Neste caso são exemplos de motores de mudanças: usinas eólicas, solar, veículo elétrico, critérios ESG. 

A descentralização está associada à mudança de granularidade dos responsáveis pelas ações no 
sistema. O consumidor pode passar a ser produtor de energia, além de definir seu perfil de carga. 
Surgem ainda papéis ligados à agregação de vários agentes para fornecer serviços à rede elétrica. 
Exemplos de motores de mudanças: “prossumidor”, agregador de demanda, agregador de 
confiabilidade, geração solar “rooftop”, armazenamento de energia local e microgrids. 

A digitalização refere-se ao uso de tecnologias digitais que facilitam a gestão de dados, ampliam a 
conectividade, facilitam o monitoramento das ações, resultando em novos padrões operacionais. 
Exemplos de motores de mudanças: Internet das Coisas (IoT), Microgrids, automação e digitalização 
de equipamentos, Smart Grid, medição inteligente, Big Data analytics e Digital Twin. 

Foram ainda considerados motores de mudança adicionais, que potencializam ou complementam o 
efeito dos 3Ds, associados ao que se chamou de Conjuntura e que representa direcionamentos já 
dados pelos decisores do Setor Elétrico Brasileiro. Exemplos de motores de mudanças neste caso são: 
implementação das decisões do GT Modernização e a Lei do Gás. 
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Os motores de mudanças associados às macrotendências, em que pese os benefícios que representam 
para o sistema, são desafios para a operação, que deverão ser superados através da adoção de novas 
tecnologias. Estes desafios significam obstáculos para que o ONS possa cumprir suas atribuições, e que 
de forma geral estão vinculados às funções básicas de otimização, coordenação e adaptação do SIN, e 
ainda como “hub” de informações, indutor da regulação, e viabilizador de negócios. 

Por outro lado, as oportunidades tecnológicas representam tecnologias que o ONS precisará para 
alcançar o patamar tecnológico necessário, representado por: ferramentas, metodologias, modelos, 
previsores, simuladores, estudos, subsídios para a regulação, aprimoramento das salas de controle, 
provedor de dados e de informações. 

Os motores de mudanças foram alocados no tempo, ao longo de triênios que vão de 2020 a 2030, 
assim como os desafios e obstáculos ocasionados por eles. São apontadas ainda em cada triênio as 
oportunidades tecnológicas para superar tais desafios. A destacar que a relação causal motor de 
mudança-desafios-solução tecnológica facilita o ajuste temporal da incorporação das tecnologias em 
decorrência de eventual adiamento ou antecipação dos motores de mudanças. 

 

Período 2020-2021 

i. Motores de Mudança 

Conjuntura:  

• Pandemia associada ao Covid-19: observa-se forte impacto nos processos de digitalização 
na forma de trabalhar, de comercializar, de entretenimento, de revalorização de ativos. 
Tal impacto não se mostra passageiro e por essa razão não deve haver uma volta à 
situação anterior no cenário pós pandemia.  

•  Critérios ESG: A pandemia deve fortalecer a tendência que já se observava de maior 
adoção pelas empresas e instituições de melhores práticas ambientais, sociais e de 
governança, o que na verdade retrata a forma como a empresa se porta.  

• Observa-se maior aproximação entre operação e mercado (físico e financeiro), com a 
colocação em pauta de temas como a separação de lastro e energia e novas proposta de 
formação de preços (GT Modernização).  

Descarbonização: Observa-se a continuidade da expansão de fontes renováveis 
(centralizadas), principalmente eólicas, e as restrições ambientais permanecem. 

Digitalização: Aumento da capacidade de transmissão de dados e aproximação dos domínios 
tecnológicos, principalmente entre os relacionados à informação e operação. 

 

ii. Desafios 

Em decorrência dos motores de mudanças da descarbonização observa-se uma crescente 
redução da inércia e controlabilidade do sistema, trazendo maiores exigências com relação à 
reserva operativa, e ampliando os requisitos com relação à acurácia dos modelos de previsão 
de geração eólica. Diante das mudanças previstas é fundamental que haja legislação e 
regulação compatíveis, incluindo neste conjunto a atualização dos procedimentos de rede. 
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iii. Oportunidades Tecnológicas 

Diante dos desafios destacados apresentam-se como oportunidades tecnológicas o 
aperfeiçoamento de previsores, sejam de carga, afluências, geração eólica e solar, assim como 
a melhoria de ferramentas voltadas para o planejamento e operação do sistema. São indicados 
ainda avanços no monitoramento da operação, assim como no ferramental dos centros de 
operação. É fundamental o papel do ONS como elemento indutor de regulação que acomode 
novos papéis e novos atores, subsidiando com estudos técnicos este novo contexto. 

 

 

Período 2022-2024 

i. Motores de Mudança 

Conjuntura:    

• Lei do Gás deverá estar em vigência, aproximando os novos atores desta área ao setor 
elétrico, com a preocupação comum de monitorar a disponibilidade de gás natural, de 
forma a viabilizar o atendimento do despacho das instalações de geração termelétrica 
para o atendimento energético. 

• Implementação da Modernização – Em outubro de 2019 foi criado o Comitê de 
Implantação da Modernização, com prazo de conclusão até o final de 2022, tratando de 
15 temas, com impacto em critérios, procedimentos e papéis no setor elétrico. 

Descentralização: Identifica-se o aparecimento e consolidação de novos agentes, 
denominados agregadores, atuando em demanda e em geração. Na área de demanda, há 
indicações que eles poderiam estar atuando na resposta da demanda, facilitando a 
interlocução do Operador com agentes que pudessem flexibilizar sua carga.  

Digitalização: Observa-se o crescimento, fortalecido pela situação de pandemia, do 
surgimento da Internet das Coisas, independente inclusive da existência do 5 G. 

ii. Desafios 

Observam-se desafios para a representação e tratamento das incertezas das fontes variáveis, 
na previsão de carga e no próprio planejamento do sistema dada a diversificação da matriz. 
Há também um expressivo volume de dados heterogêneos a serem tratados.  Com relação ao 
mercado, flexibilidade e escalabilidade passam a ser preocupações permanentes, com atenção 
principalmente à integração da resposta da demanda. Há necessidade de regulação e 
legislação que embase os novos papéis, principalmente de agregadores.  

 

iii. Oportunidades Tecnológicas 

Identifica-se a necessidade de aperfeiçoamentos dos previsores de carga, de geração solar e 
eólica, assim como aqueles voltados para as afluências. Previsores de radiação e vento devem 
também sofrer aprimoramentos. Regulação deve ser atualizada para responder ao novo 
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cenário, principalmente nos aspectos relacionados a Serviços Ancilares e relação 
Operador/DSO.  Deve também ser foco de atenção conceitos como Big Data, seja na coleta, 
processamento e análise, e uso de informações georreferenciadas. Em que pese a entrada de 
veículos elétricos ter sido identificado para o triênio seguinte, dado o seu impacto, é 
recomendável que já neste triênio se atue no sentido de dotar o Operador de previsor de carga 
adaptado para tal situação, assim como de elementos que tragam maior flexibilidade, como 
os vinculados a resposta da demanda.   

 

Período 2025-2027 

i. Motores de Mudança 

Descarbonização: Há consolidação do armazenamento, inclusive com novas formas de 
baterias químicas. 

Descentralização: A eletrificação da economia se amplia, principalmente com a maior 
presença de veículos elétricos. Há também ampla disseminação do uso de geração solar 
“rooftop”, ampliando a granularidade da rede. A influência do consumidor passa a ser maior, 
e o papel do prossumidor fica ainda mais relevante, havendo necessidade de sinais 
econômicos para a articulação dos interesses deste novo conjunto de agentes em prol também 
do sistema elétrico. Há a difusão dos microgrids, associados a este novo contexto, e aparece a 
relação entre DSO e Operador. 

Digitalização: Há expansão dos “Smart Grids” e do Grid das Coisas. 

 

ii. Desafios 

Amplia-se o desafio para a programação da operação em decorrência da dificuldade de 
previsão de carga, com o aumento da granularidade, e com a carga “atrás dos medidores”. Há 
dificuldade de integrar recursos não despacháveis, não observáveis e não controláveis. 
Observa-se ainda maior volatilidade na geração e no consumo. Deve-se criar a interlocução 
com os prossumidores e com agregadores.  

  

iii. Oportunidades Tecnológicas 

Necessário aperfeiçoamento dos previsores de carga, e demais previsores, atualização da 
regulação e Procedimentos de Rede. Novos sistemas de gerenciamento da resposta da 
demanda para trazer maior flexibilidade para o Operador, e um novo sistema de 
gerenciamento do mercado que leve em conta sua nova formatação.  

A fim de acompanhar a nova situação são necessários avanços na área de TI, como o uso de 
blockchain, uso de modelos semânticos, assistentes virtuais, integrações ADMS/DERMS, 
relação DSO/TSO.  
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Período 2028-2030 

i. Motores de Mudança 

Descarbonização: Identifica-se neste período elevada penetração de renováveis (solar e 
eólica), em percentuais significativos, assim como a consolidação do armazenamento de 
grande porte.  

 

ii. Desafios 

Neste período identifica-se a consolidação dos microgrids, e a consequente necessidade de 
monitorar e garantir a segurança elétrica. Apresentam-se maiores desafios para o 
estabelecimento da programação da operação e da própria operação com relação a sua 
controlabilidade e observabilidade.   

 

iii. Oportunidades Tecnológicas 

Permanece a necessidade de aperfeiçoamento dos previsores, o uso crescente de tecnologia 
digital, com a inclusão de inteligência artificial. Aponta-se ainda o uso de digital twin como 
recurso de avaliação de sistemas e equipamentos.  
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Narrativa 6 

Comercialização e Mercados 

Tatiane Moraes Pestana Cortes 
Âncora 

 

Grupo de Trabalho 

Evelina Neves (RA), Fernando Machado (PLM), Karine Louzada (RA), Luiz Guilherme Marzano 
(PEE), Marcelo Luna (PRM), Maria Cândida (PRD), Paulo Cunha (AOP), Tatiane Pestana (RA), 
Thamires Baptista (PRM), Thiago Correa (PRD) e Yasmin Cyrillo (PDT). 

 

Os Motores de Mudança identificados 
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Desdobrando os Motores de Mudança 

 

I) Mudança da Matriz  

Historicamente, o sistema hidrelétrico brasileiro é composto por grandes reservatórios com 
capacidade de regularização plurianual, o que permite grande segurança e flexibilidade de baixo 
custo para a operação do sistema. No entanto, esse cenário vem se modificando devido às 
dificuldades de concessão de licenciamento ambiental para a construção de usinas hidrelétricas 
com reservatórios, cujo principal potencial está localizado na região amazônica. A adição de 
novas usinas hidrelétricas "a fio d'água" ou com pequenos reservatórios vem diminuindo a 
capacidade de regularização do SIN. Por outro lado, a geração eólica vem apresentando uma 
participação crescente na expansão do sistema desde 2009.  

Em mercados de energia com predominância de usinas renováveis intermitentes, serviços 
adicionais também são necessários para lidar com a variabilidade na geração de energia, garantir 
a estabilidade do sistema e ajudar a atender à demanda de ponta. Também são necessárias 
novas formas de precificação mais precisas, além da correta remuneração e alocação de riscos 
dentre os diferentes recursos e tecnologias disponíveis e inovações. Este novo paradigma 
operativo exigirá gradativamente maior provimento de capacidade e fornecimento de serviços 
ancilares, além da utilização de tecnologias de armazenamento e de resposta da demanda, o 
que provavelmente implicará em ajustes na forma de remuneração atual destes serviços. 

Devido aos impactos decorrentes da mudança na Matriz Elétrica, existem ações que estão 
previstas no plano de implantação da modernização do SEB que visam aprimorar os processos 
de adequação (como a separação da energia do lastro de energia) e de segurança de suprimento 
(como a criação de um mercado de serviços ancilares).  

Como Oportunidade Tecnológica do ONS no curto prazo está o aprimoramento do piloto 
Resposta da Demanda postergado pela ANEEL para 2021, além de participar das discussões da 
modernização em curso para o SEB. Vale destacar um projeto piloto de Leilão de Eficiência 
Energética que está em Consulta Pública pela ANEEL (CP 047/2019) para ser aplicado em 
Roraima no Sistema Isolado e servirá de referência para o Sistema Interligado Nacional.  

 

II) Discussão da Governança setorial no âmbito da Modernização  

O projeto de Modernização do SEB prevê a avaliação das funções das instituições setoriais bem 
como suas interseções. No curto prazo, visando o aprimoramento da atuação estratégica do 
ONS, ressaltam-se as ações que visam maior protagonismo do Operador nas discussões 
regulatórias setoriais, além de maior sinergia entre as instituições e de maior ampliação do 
diálogo com o mercado. Como Oportunidade Tecnológica há a implantação da Governança 
Regulatória do ONS até 2021. 

 

III) Racionalidade Econômica da Operação 

A busca de maior racionalidade econômica na operação é alcançada por meio de uma melhor 
utilização dos recursos via aprimoramento do sinal de preço em toda a cadeia (planejamento, 
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operação e comercialização no atacado e varejo) e da consideração dos custos no atendimento 
à segurança operativa com consequente aumento da complexidade das decisões em tempo real.   

No curto prazo, visando o aprimoramento da atuação do ONS, destaca-se adicionalmente o 
aprimoramento das ferramentas operacionais a fim de considerar variáveis de custo como apoio 
à decisão na operação do sistema. 

 

IV) Aproximação do Mercado da Operação 

Visando uma maior aproximação entre o mercado e a realidade operativa, estão em curso ações 
para que partir de 2021 o preço do mercado de curto prazo (MCP) seja formado com 
granularidade horária por meio do modelo DESSEM. Adicionalmente, espera-se que o sinal de 
preço no MCP tenha uma credibilidade ainda maior com a redução das incertezas na previsão 
das variáveis – afluências, vento, insolação, disponibilidade de geração e transmissão e do perfil 
da curva de carga. 

Como Desafios destacam-se a necessidade de maior assertividade das previsões na carga e na 
geração de pequeno porte, aprimoramento na representação dos dados e restrições nos 
modelos e a necessidade de realização de simulações no curto prazo, e a inserção de variáveis 
climáticas, além de outros aprimoramentos metodológicos previstos na cadeia de modelos.  

Como Oportunidades Tecnológicas destacam-se o desenvolvimento de ferramentas para o 
planejamento e programação da operação, bem como para a apoio à tomada de decisão em 
tempo real. 

 

V) Aproximação do Mercado e Operação com Formação de Preço por Oferta 

No “Projeto de Modernização do Setor” está em análise o modelo de despacho do sistema a 
partir de oferta de preços com vistas à formação de preços para o MCP ainda mais robusta e 
que reflita a diversidade de percepções dos agentes. Nesse contexto, é válido registrar a 
importância de um período de teste de forma a permitir uma operação sombra com os modelos 
computacionais, respaldada por mecanismos de monitoramento de mercado robustos para 
combater práticas lesivas à concorrência. 

Como Desafios relacionados a esses aspectos, destacam-se a definição de diretrizes para 
garantir a segurança da operação eletroenergética no curto e no médio prazo, com 
transparência e critérios técnicos e objetivos; a definição de metodologias e governança, para 
mitigação do exercício do poder de mercado; sistematização de divulgação de informações e 
publicação de valor; além da estruturação de uma base de informações estratégicas para o 
mercado e para as entidades reguladoras.  

Adicionalmente, registra-se a necessidade de se desenvolver um Núcleo de Inteligência de 
Mercado com coleta e manutenção de uma base de dados operativos mais ampla e com 
estatísticas voltadas para a regulação e para o Mercado, além da necessidade de construção de 
novas ferramentas de planejamento, programação e operação em tempo real. 

 

VI) Maior empoderamento do Consumidor 
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De uma forma geral, devido aos avanços tecnológicos e ao fato de o consumidor estar mais 
consciente dos sinais de preço e de seus hábitos de consumo, há uma tendência mundial de 
abertura do mercado, com ampliação da competição com vistas à eficiência econômica, além 
de novos modelos de negócio direcionados para a sustentabilidade. 

 Também destacam-se a atuação de novos players, tais como prossumidores (consumidores que 
podem comercializar seus excedentes de geração), agregadores de carga e geração, facilitadores 
comerciais e provedores de serviços de gestão, de eficiência, automação e armazenamento, que 
reduzem os custos de transação para os consumidores, lidam com parâmetros econômicos e 
físicos da interface com o mercado e compartilham ganhos econômicos com o cliente. 

Nesse sentido, como Desafios neste período destacam-se a evolução dos mecanismos de 
eficiência energética e de resposta da demanda, bem como o aprimoramento dos serviços 
ancilares do lado da geração e da demanda. Também se torna necessário, com a evolução dos 
REDs e da atuação de novos players, definir a fronteira e melhorar o acoplamento entre atacado 
x varejo, além da avaliar e coordenar os impactos na operação. Desenvolvimento de sistemas e 
ferramentas de apoio ao planejamento, programação e operação em tempo real são 
Oportunidades Tecnológicas relacionadas a esses Desafios. 

 

VII) Criação de novos ambientes de comercialização e de novos produtos 

No contexto da modernização do setor são previstas ações para contratação de lastro 
(“capacidade”) separada da energia, visando uma maior participação do ACL na expansão do 
mercado, bem como para apoiar a abertura total do mercado e viabilizar a contratação da 
energia em bolsas. Com um sinal de preço de curto prazo mais robusto, será possível 
desenvolver um mercado futuro com produtos padronizados transacionados em bolsas com 
produtos físicos e financeiros para entrega futura. 

Dessa forma estão previstos produtos do lado da geração e da carga, tais como capacidade, 
energia, eficiência energética, resposta da demanda, serviços ancilares, derivativos financeiros, 
certificados de energia de fontes renováveis.  

Como Desafios, cabe destacar o maior protagonismo do ONS no desenho e Implantação de 
novos modelos de negócio e viabilização de novas tecnologias e a implantação do Mercado de 
Serviço Ancilar.  

Como Oportunidades Tecnológicas, tem-se a reformulação da programação e da operação do 
SIN, e o desenvolvimento de sistemas e ferramentas de apoio ao planejamento, programação e 
operação em tempo real. 

 

VIII) Aprimoramento das Tarifas e Redução dos Subsídios 

No âmbito da modernização do SEB, está em discussão a sustentabilidade e a estruturação de 
novos serviços para as Distribuidoras. Também está em discussão no setor a implementação da 
tarifa binômia para consumidores do Grupo B, além da possibilidade da adoção de discretização 
horária como forma de estimular o consumo eficiente e agregar valor à geração capaz de 
atender as horas críticas do sistema, e a consideração de sinal locacional nas tarifas de 
distribuição e transmissão para capturar os eventuais benefícios da geração próxima da carga. 
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Adicionalmente, está previsto o fim de subsídios nas Tarifas de Uso dos sistemas de Transmissão 
e Distribuição TUST/TUSD para as novas outorgas e substituição de descontos pela criação de 
um mercado de certificados para fontes de baixa emissão.    

 

IX) Integração Energética 

A partir de 2023 será possível a renegociação das bases financeiras e comerciais referentes ao 
Tratado de Itaipu, com a possibilidade de o Paraguai vender o excedente a outros países e/ou 
de vender diretamente ao mercado livre de energia brasileiro e não para a Eletrobrás. Esta 
possibilidade reabre as discussões de outras formas de comercialização desta energia não 
apenas na forma de cotas.  

Também está em discussão a elaboração de um tratado binacional referente à integração de 
grande porte entre o Brasil e a Bolívia.  

Com relação à integração entre mercados, existe a possibilidade de o Brasil evoluir para a 
exportação/importação de energia firme com os países vizinhos, devendo ser criadas condições 
que garantam a segurança jurídica para tais arranjos comerciais.  

 

X) Mercado de Gás 

Está em discussão no país a definição de diretrizes estratégicas para o desenho de um novo 
mercado de gás natural e à modernização da legislação do gás natural (PL 6407/13), visando o 
aperfeiçoamento de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência neste 
mercado. Para esse desafio de integração dos mercados de gás e energia elétrica, identifica-se 
como oportunidade tecnológica o aprimoramento dos procedimentos técnico-operacionais e 
ferramentas computacionais utilizadas no ONS. 

 

XI) Modernização das Redes (Smart grid) 

Na transmissão e distribuição de energia identifica-se como tendência a necessidade de 
modernização das redes atuais e a ampliação da transmissão bidirecional de energia e de dados, 
bem como o controle em tempo real com investimento e inserção das redes inteligentes (smart 
grids).  

A implantação significativa dos Recursos Distribuídos de Energia (RDEs) e das redes inteligentes 
requer uma reavaliação das abordagens convencionais para o planejamento, operação e 
gerenciamento de redes de distribuição, bem como a definição de novos papéis e funções para 
empresas de distribuição.  

 

XII) Maior Descentralização (Microgrids) 

Com o avanço dos recursos distribuídos e das redes inteligentes uma outra tendência que 
merece destaque, e que agrega resiliência ao setor de energia elétrica, é a evolução das 
microrredes (microgrids). As microrredes podem operar de forma isolada ou integrada à rede 
de Distribuição.  
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Em princípio, os RDEs podem contribuir para o fornecimento de todos os serviços de eletricidade 
nos níveis de transmissão e distribuição, entretanto existem barreiras para a participação do 
DER em relação às tecnologias convencionais centralizadas, como requisitos de participação de 
mercado relacionados ao tamanho  de um recurso, bem como definições específicas de 
produtos de mercado, que devem ser revisitados.  

Dentro da discussão dos novos papeis para os Operadores de Sistemas de Distribuição está 
incluso o gerenciamento de dados para facilitar a competição no varejo, provendo aos mercados 
e serviços locais acesso não discriminatório aos recursos distribuídos, facilitando a interação 
entre os RDEs e outras partes interessadas por exemplo, operadores do sistema de transmissão. 

 

XIII) Transformação Digital (Big data, IA, Machine Learning, Blockchain, RPA) 

A Transformação Digital prevê a digitalização ampla de produtos e informações para o setor, 
contribuindo para maior agilidade à tomada de decisão em Tempo Real por meio de técnicas de 
machine learning, inteligência artificial e big data.  

A evolução recente de sistemas de contabilização na nuvem permitiu a criação de moedas 
criptografadas, sendo a mais conhecida o Bitcoin. Esta tecnologia, conhecida como 
blockchain,encontra um terreno fértil nos sistemas transativos de energia, pois permite o 
armazenamento das transações, com transparência do processo e privacidade dos usuários, 
podendo ser utilizada para apoiar a comercialização/contratação, apuração da operação e 
liquidação de produtos eletroenergéticos. 

 

XIV) Tecnologias de Armazenamento de Energia  

O PDE 2029 prevê a viabilidade de tecnologias de armazenamento para atendimento à ponta a 
partir de 2024. De uma forma geral novas tecnologias demandarão maior protagonismo do ONS 
no desenho e implantação de novos modelos de negócio, assim como na reformulação da 
programação e operação do SIN, bem como no desenvolvimento de sistemas e ferramentas de 
apoio ao planejamento, programação e operação em tempo real. 

 

XV) Maior inserção de soluções Smart Grid/ Ampla Substituição de medidores 
analógicos por digitais 

A difusão dos medidores inteligentes, prevista para o último triênio do horizonte de análise, 
permitirá que o consumidor passe a assumir maior protagonismo no setor, com participação 
mais ativa no mercado de energia e na gestão de seu consumo de energia, como “demanda”, 
reagindo a sinais de preços e tarifas dinâmicas, ou como “oferta”, sendo um recurso 
“despachável” pela operação, com compromissos firmes junto ao operador da rede/sistema. 

 

XVI) Maior Difusão de Soluções de IoTs 

A Internet das Coisas (IoT) prevista no último triênio no horizonte de análise irá conectar cada 
equipamento, empresa, residência e veículo em uma rede inteligente, podendo trazer novas 
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oportunidades de serviços para as Distribuidoras e maiores oportunidades de resposta da 
demanda. 

 

XVII) Novas Tecnologias e modelos para sistemas transativos p2p 

A abertura do mercado livre deve permitir que consumidores da baixa tensão comprem e 
vendam nesse mercado, inclusive entre si, através de transações peer-to-peer. Esta modalidade 
de transação prevista mais para o final do horizonte irá ampliar o mercado para RDEs e trazer 
maior competitividade para o consumidor final. 

 

XVIII) Maior Difusão de VE 

A penetração de outras tecnologias de mobilidade, como os veículos elétricos, no horizonte pós 
2028 aumenta o grau de descentralização do setor, introduzindo elementos de armazenamento 
no sistema de maneira distribuída. Entretanto, considerando o cenário de penetração dessa 
tecnologia, constata-se que a utilização dos veículos elétricos como RED no caso brasileiro é uma 
realidade a ser considerada no longo prazo, sendo necessárias a elaboração de políticas, 
programas e tarifas favoráveis à adoção desses veículos. 
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Narrativa 7  

Operação em Tempo Real 

Ney Fukui da Silveira 

Âncora 

 

Grupo de Trabalho 

Daniela Isaias (OTS), Fernando Lage (PDR), João Marco Francischetti (PLC), Juliana Timbo (PDT), 
Marcos Coutinho (STE) e Ney Fukui (OS). 

 

Motores da Mudança 

O Setor Elétrico Brasileiro – SEB vêm passando ao longo dos últimos anos por uma transição energética, 
a exemplo do que ocorreu em outras partes do mundo, com destaque para a inserção de fontes 
renováveis de forma crescente e expressiva. 

Ao se analisar a evolução das fontes de geração na matriz de energia elétrica (geração centralizada) 
para o período 2019/2024, pode-se observar um pequeno acréscimo na capacidade instalada das 
usinas hidrelétricas, estando concentrado em usinas a fio d’água, não agregando energia armazenada 
ao Sistema Interligado Nacional – SIN, com consequente redução da capacidade de regularização pelo 
sistema de reservatórios. Em sentido contrário, se observa acréscimos significativos na capacidade 
instalada das fontes eólica, fotovoltaica e térmicas a gás. 

Neste contexto, destacam-se a redução da participação das usinas hidrelétricas no mix das fontes de 
geração de energia elétrica para cerca de 60%, e a elevação da participação das fontes renováveis 
intermitentes eólica e fotovoltaica, para cerca de 11% e 3% respectivamente, além das térmica a gás 
em torno de 10% e biomassa 8%.  

Adicionalmente, sob o ponto de vista locacional dessa expansão, as fontes renováveis eólica e 
fotovoltaica centralizadas serão quase que na sua totalidade instaladas na região Nordeste, a qual 
passará a concentrar em torno de 90% e 70%, respectivamente, da capacidade instalada dessas fontes 
no país.  

Em uma visão de longo prazo, essa tendência de expansão das fontes de geração não se altera, levando 
uma redução continua da participação da geração hidrelétrica na matriz, que associada as perspectivas 
de crescimento da geração das fontes renováveis centralizada e distribuída (com destaque para a 
geração fotovoltaica - rooftop) e aos pontos apontados pelas outras Narrativas, sinalizam uma 
mudança na política de utilização desses recursos, e o aumento da complexidade operativa desse 
sistema de geração, onde atualmente já se faz perceber na operação do SIN. 

Outro ponto de destaque diz respeito ao Sistema de Transmissão, o qual possui dimensões 
continentais com interligações internacionais através de Elos de HVDC e, grandes interligações inter-
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regionais em Elos de HVDC e corrente alternada (CA) em elevados níveis de tensão, cuja capacidade 
de transferência de energia entre as diversas regiões do SIN são definidas em atendimento aos critérios 
de segurança estabelecidos.  

Esse sistema interliga as diversas bacias hidrográficas e regiões do país, propiciando não só o 
escoamento da geração até os centros de carga, mas também a otimização da utilização das diversas 
fontes de geração de energia elétrica instaladas pelo país. Assim sendo, ao longo do ano em função da 
sazonalidade das vazões naturais afluentes as usinas hidrelétricas, das fontes renováveis 
intermitentes, das condições hidroenergéticas dos subsistemas e do despacho térmico, grandes blocos 
de energia são transferidos através deste sistema e, muitas das vezes, com a exploração máxima da 
sua capacidade de transmissão. 

Um dos desafios para a operação do SIN diz respeito à expansão das fontes de geração e do sistema 
de transmissão, além do final da vida útil de um montante significativo de equipamentos da 
transmissão, os quais demandarão uma coordenação intensa para a realização das intervenções 
necessárias, com impacto na evolução da topologia da rede e consequentemente nos limites elétricos 
ao longo do tempo. Isso tornará ainda mais complexo o gerenciamento e a operação desse sistema, 
podendo inclusive ser impactado adicionalmente pelo risco do descasamento da expansão prevista 
entre a geração e a transmissão, como já ocorrido no passado recente.  

Neste contexto, considerando o surgimento de novas tecnologias que propiciarão novas soluções para 
os problemas da operação do sistema, bem como o empoderamento do consumidor que migrará de 
um comportamento reativo para ativo em relação a rede, sinalizam profundas e aceleradas 
transformações na indústria de energia elétrica do país, a exemplo do que já vem acontecendo em 
vários países pelo mundo com maior ou menor intensidade, o que levará a inevitabilidade  das 
mudanças e consequentemente a modernização do setor elétrico brasileiro. 

 

Desafios e Oportunidades Tecnológicas 

Como já mencionado anteriormente, a expansão das fontes de geração e do sistema de transmissão 
acarretará um aumento crescente em seus tamanhos, bem como na quantidade e diversidade de 
Agentes e, consequentemente, na complexidade operativa do SIN.   

Na visão da Operação em Tempo Real, atualmente, o sistema já apresenta um grande volume de dados 
e informações, os quais sofrerão um acréscimo significativo em função da expansão prevista das fontes 
de geração e do sistema de transmissão, com destaque especial quando da ocorrência de 
contingências no sistema. Percebe-se também que, com o aumento da participação das fontes 
renováveis intermitentes teremos uma inserção maior de variabilidade e velocidade na alteração das 
condições operativas, impondo a necessidade de agilidade na tomada de decisões por parte dos 
Operadores, acarretando o aumento da sobrecarga cognitiva sobre eles. 

A participação cada vez maior das fontes renováveis intermitentes eólica e fotovoltaica na geração 
centralizada e distribuída, por serem fontes não controláveis e com variabilidade em sua geração, 
levará a modificação dos atuais padrões de comportamento da carga por se constituírem nas principais 
fontes propulsoras da expansão da geração distribuída.  
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O impacto da intermitência dessas fontes, sob o ponto de vista da carga e da sua geração centralizada, 
contribuirá para o aumento da frequência e dos montantes envolvidos nas reprogramações das demais 
fontes de geração e nos intercâmbios inter-regionais, em relação aos valores previstos na etapa de 
programação diária, as quais serão efetivadas sempre em consonância com os critérios vigentes para 
a segurança da operação elétrica e energética do sistema. 

Assim sendo, tanto em regime normal de operação como em contingência, há a necessidade do 
aumento da consciência situacional dos Operadores.  

Primeiro, para que eles possam antecipar a evolução das condições operativas do sistema ao longo do 
dia, possibilitando um aperfeiçoamento na forma deles atuarem, evoluindo de uma atuação reativa/ 
corretiva para uma atuação planejada/preventiva, antecipando com segurança reprogramações no 
sistema para um novo ponto de operação, nos intervalos semi-horários à frente; e, segundo, o desafio 
de lidar com situações caóticas durante perturbações de grande vulto na rede elétrica. 

Sob a ótica dos pontos destacados, se faz necessário, portanto, o aprimoramento/ desenvolvimento 
de ferramentas as quais deverão contemplar aspectos regulatórios e econômicos para subsidiar e 
apoiar a tomada de decisão desses profissionais durante a operação em tempo real, inclusive com 
possíveis opções de aconselhamento de quais medidas a serem adotadas; desenvolvimento/ 
aperfeiçoamento de modelos de previsão de geração eólica e fotovoltaica; ferramentas de estudo em 
tempo real; ferramentas de apoio a monitoração de limites e inequações, automação de obtenção de 
informações de documentos operativos e registros da operação, dentre outros. 

Com relação a pendências e Oportunidades Tecnológicas, muitas ferramentas que existem e 
certamente virão são e serão dependentes de uma rede bem modelada, de modelos dinâmicos bem 
ajustados e de soluções matemáticas robustas que garantam resultados confiáveis.  

Assim sendo, temos um desafio com relação às ferramentas atuais de apoio para estudos em tempo 
real, cujos resultados devem apresentar similaridades aos dos estudos de curto prazo. Essa condição 
de similaridade permite assegurar confiabilidade na utilização dos resultados dos estudos para as 
condições verificadas do sistema (carga, geração, topologia da rede, outras) na determinação de 
limites e análises de contingências. 

Outro ponto que vem ao encontro desse desafio é operar a rede básica utilizando o estimador de 
estado e não o sistema SCADA, a exemplo do que ocorre nos sistemas dos grandes operadores do 
mundo. 

Ao longo deste ano, durante a ocorrência de excedentes energéticos nas usinas hidrelétricas e do 
reduzido perfil da carga devido o COVID-19, houve necessidade de restringir o despacho das diversas 
fontes de geração do SIN, principalmente nos períodos de carga leve. Esses eventos suscitaram 
discussões sobre a regulação e critérios, face os impactos econômicos financeiros nos Agentes 
afetados por essas reduções, onde começamos a vivenciar questões comerciais na definição das 
medidas operativas a serem tomadas em tempo real. 

Estamos caminhando para uma operação com visão de mercado, que demandará aspectos 
regulatórios e procedimentos bem definidos sob o ponto de vista econômico, os quais balizarão as 
tomadas de decisão durante a operação em tempo real, o que tornará necessária uma aproximação 
cada vez maior entre as áreas de programação diária e da operação em tempo real. Nesse processo 
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evolutivo, inclusive, já se encontra em estudo um novo modelo de despacho e formação de preço por 
oferta. 

Uma maior granularidade na representação do sistema será necessária, já vivenciada hoje no Custo 
Marginal da Operação – CMO e, a partir de 2021, com a entrada do Preço da Liquidação das Diferenças 
– PLD horário, onde o CMO e o PLD se equalizarão de uma discretização semanal/patamar de carga 
para uma discretização diária/horária, o que demandará para apoio a operação em tempo real o 
desenvolvimento de novas ferramentas de gestão da rede elétrica híbrida, de reprogramação e de 
custos dessa operação. 

Durante a transição de uma Operação que não considerava aspectos comerciais em suas decisões para 
uma Operação com visão de mercado, será necessário a implementação de um processo de 
capacitação permanente sobre o tema mercado de energia e internalização dos novos paradigmas da 
Operação junto às equipes de tempo real, adicional aos treinamentos já existentes. 

Dessa forma, um ponto a ser destacado se refere ao regime de trabalho em escala de turno de 
revezamento dos Operadores, o qual contempla um período de folga entre os ciclos de dias 
trabalhados, propiciando a recuperação da capacidade desses profissionais desempenharem suas 
atividades nas Salas de Controle dentro das condições exigidas. 

Considerando as necessidades atuais e futuras de treinamentos para as equipes de Operadores nos 
moldes atuais, será necessária uma utilização mais intensa dos dias de folgas para a efetivação dos 
treinamentos, o que poderá comprometer a capacidade de assimilação e o desempenho na Sala de 
Controle.  

Na busca de uma solução para a condição descrita, um Desafio que se mostra necessário de ser vencido 
quanto à redução da utilização das folgas para treinamento, o que poderá ensejar o aumento no 
número de operadores por localidade, possibilitando a execução desses treinamentos com integrantes 
dessas equipes deslocados para o horário comercial e, consequentemente, redução do impacto nas 
equipes que se encontram em turno. 

O treinamento e qualificação das equipes das Salas de Controle não se limita somente ao ONS, mais 
também às equipes dos Agentes, considerando que o melhor resultado na operação em tempo real 
será obtido pelo desempenho conjunto das equipes do ONS e dos Agentes.  

Com a expansão do sistema teremos um número crescente de Agentes, que deverão estar capacitados, 
através de um processo de treinamento bem estabelecido, inclusive com a participação do ONS. 

Levando em conta o futuro da Operação com visão de mercado, o aumento da complexidade 
operativa, o uso de ferramentas de estudo mais complexas para determinação das ações a serem 
realizadas com vista a uma melhor operação eletroenergética em tempo real, será imprescindível uma 
formação mais específica e técnica para os operadores que integram as equipes das Salas de Controle 
do ONS, tendo sido definido um novo perfil com formação em engenharia elétrica para esse 
profissional. Até se alcançar esse objetivo, será necessário um período de transição com operadores 
de nível médio e engenheiros convivendo nas Salas de Controle, para o qual será realizado um Curso 
de Qualificação dos Operadores de nível médio. 

No processo de capacitação será necessário a inserção de treinamentos para lidar com as novas formas 
de operação e tecnologias que propiciarão novas soluções para os problemas da operação. Nessa 
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perspectiva, deveremos continuar evoluindo na representação do comportamento dinâmico da rede 
no ambiente simulado, bem como uma representação dentro do possível das condições das Salas de 
Controle no ambiente de treinamento dos Operadores. 

Com a evolução da transição da matriz de energia elétrica prevista para o triênio 2025/27, teremos a 
inserção de novas fontes de energia e tecnologias, novas formas de uso das fontes de geração com 
quebras de paradigmas, o crescimento da penetração da geração distribuída com seus impactos e 
novos produtos ofertados pelo mercado.  

Dentro da filosofia de atuar preventivamente e se antecipar aos fatos que irão ocorrer dentro do 
processo de modernização do setor elétrico, ao se olhar para o triênio 2022/24 identifica-se a 
necessidade de o ONS se preparar para os DSO’s, Agregadores de Geração e Demanda e, 
consequentemente, lidar com a digitalização dos Prossumidores e da geração distribuída, através de 
uma regulação específica e desenvolvimento de sistemas/ferramentas de modo a estarmos 
preparados quando essa realidade chegar. 

Isso remete para uma questão atual da premência do protagonismo do ONS na regulação dos Serviços 
Ancilares, face as dificuldades hoje enfrentadas na operação, onde sua visão operativa se faz 
importante na elaboração da regulação e dos critérios necessários para os desafios futuros, de modo 
a possibilitar a antecipação dos problemas que poderão surgir, mitigando os riscos de que questões 
não contempladas introduzam dificuldades na operação. 

Sob esse prisma, para subsidiar e apoiar a tomada de decisão desses profissionais durante a Operação 
em tempo real, será necessário desenvolver um modelo de previsão de carga para a programação e 
operação; ferramenta de apoio para o controle de tensão (otimizador); automação de processos para 
controle do sistema; IHM de alta performance, redução do comando de voz (mensageria) devido a 
possibilidade de envolvimento de um grande número de Agentes na implementação das medidas 
operativas determinadas pelo ONS, em tempo compatível com a necessidade da operação. 

Com o aumento do sistema em tamanho e da sua complexidade operativa, as contingências de vulto 
na rede elétrica poderão ter impactos significativos no SIN, tornando também necessário o 
desenvolvimento de ferramenta de apoio para identificação, disponibilização de informações de 
perturbações e apoio a recomposição da rede. 

Com uma visão mais a frente, no triênio 2025/27, considerando o contexto da modernização do Setor 
Elétrico Brasileiro, onde já se estuda a elaboração de proposta de modelo de despacho e formação de 
preço por oferta na programação diária, poder-se-á evoluir para a implementação de uma Operação 
com o mercado de energia em tempo real, com desafios e impactos para as Salas de Controle do ONS, 
inclusive, exigindo uma reformulação e reestruturação do número de postos de trabalho e de 
integrantes das equipes, além do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de mercado de 
energia. 

Dada a evolução da complexidade operativa do sistema, teremos que avançar no uso da Inteligência 
Artificial para apoio à tomada de decisão em tempo real. 
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Sobre o Cenário Consolidado 
 

Introdução 

Esta representação do Cenário Tecnológico Consolidado, tal como estabelecido pelo ONS, foi 

desenvolvida a partir das Narrativas detalhadas elaboradas pelos grupos de trabalho liderados e 

coordenados pelos “Âncoras”. Produto de um trabalho conjunto da Gerência Executiva de Estratégia e 

Inovação (EI) com os Âncoras, este “Mapa Consolidado” buscou expressar uma síntese, em um patamar 

mais agregado e abstrato, de quais seriam as expectativas do Operador quanto ao futuro do Setor Elétrico 

Brasileiro (SEB) no que concerne às questões relacionadas com a dimensão tecnológica. 

Como explicado na Apresentação deste documento, a estrutura geral, que preside este Cenário e as 

Narrativas que o informaram, assume que existem “Motores de Mudança” em curso no ambiente geral 

de funcionamento do SEB, com diferentes momentos de intensidade de incidência enquanto promotores 

de mudanças no regime de funcionamento do Sistema Interligado Nacional (SIN). O exercício de 

cenarização buscou identificar e ‘localizar’ os Motores de Mudança ao longo do biênio inicial e dos triênios 

seguintes, uma periodização estabelecida em linha com o andamento das atividades de planejamento 

organizacional do ONS. 

Tais Motores de Mudança informaram, então, os Desafios a serem enfrentados pelo ONS; Desafios esses 

entendidos como desafios de base essencialmente tecnológica, ou seja, desafios que demandam e 

demandarão do ONS esforços em desenvolvimento e incorporação de tecnologias para superá-los.  

Finalmente, um conjunto de Oportunidades Tecnológicas foi identificado por cada grupo de trabalho, no 

sentido de serem tecnologias que poderiam ser objeto de apropriação em futuros projetos de 

Desenvolvimento Tecnológico promovidos pelo ONS. 

 

Consolidação: Método 

O processo de consolidação dos Motores de Mudança, tal como identificados nas sete Narrativas, foi 

realizado a partir de um trabalho desenvolvido pela EI, em interações com os Âncoras. O trabalho se 

iniciou com a agregação dos Motores semelhantes entre as Narrativas e a manutenção daqueles 
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singulares, presentes em apenas uma Narrativa, de clara relevância, com a eliminação daqueles muito 

pontuais ou de elevada incerteza de incidência. Além disso, a equipe da EI posicionou o Motor de 

Mudança num dado biênio/triênio, quando a convergência neste era amplamente majoritária entre as 

Narrativas; e nos momentos de divergência do posicionamento em dado biênio/triênio, assumiu-se 

sempre o biênio/triênio em que o Motor da Mudança se manifestasse mais cedo entre as Narrativas, 

assumindo que sua influência seguiria em ação nos triênios seguintes. Esta consolidação foi debatida, 

ajustada e referendada junto aos Âncoras em um workshop específico, e depois confirmada em um 

segundo workshop com eles. 

O Mapa Consolidado foi construído de tal forma que é perceptível a proximidade temática dos Motores 

de Mudança colocados em mesma linha. Essas temáticas foram apenas um artifício heurístico, para ajudar 

a reflexão da EI e na inteligibilidade por qualquer leitor do Cenário. Dessa forma, tais ‘raias’, 

subentendidas no Mapa, abordam os temas comuns a seguir, alocados da parte de cima para a parte de 

baixo, respectivamente: Tecnologia Digital; Clima e Vazão; Renováveis (eólica e solar); Transmissão; 

Mercado; e Operação (com atenção à Operação em tempo real).  

O Cenário Consolidado assumiu e manteve os Motores de Mudança tal como expressos nas Narrativas, 

reconhecendo que estes não guardam um alcance homogêneo. Ou seja, há motores de amplo alcance 

(Programa de “Modernização do Setor Elétrico” do Ministério de Minas e Energia), outros mais focados 

(“Usinas Híbridas”), como no caso do 1º triênio (2022-2024), por exemplo. O objetivo central foi assegurar 

uma conformação de futuro com a qual toda a casa se identificasse e que, portanto, de fato servisse como 

insumo a orientar a conclusão do processo de roadmapping, o Planejamento Estratégico institucional, e 

diversos programas em curso dentro da organização.  

O processo para consolidação dos Desafios foi diferente. Foi pedido aos Âncoras pela EI que indicassem 

os Desafios prioritários, ou consolidassem os Desafios centrais de sua Narrativa (inclusive pela criação de 

um novo texto em um dado item), mirando em manter apenas de dois a três itens por biênio/triênio, 

inclusive com consultas aos seus grupos de trabalho, se o desejassem. No processo, foi explicado o sentido 

de se construir um Mapa Consolidado, que sintetizasse, em um nível mais agregado, um Mapa ‘geral’ do 

ONS, que não deveria ser um somatório simples dos mapas específicos. Todos os Âncoras concordaram 

com o processo e fizeram suas proposições. 

Os Desafios consolidados foram então alocados no Mapa, e a equipe da EI buscou apenas juntar os 

semelhantes e propor um momento de inserção que parecesse consensual entre as diferentes Narrativas, 



 3 

em uma lógica análoga ao procedimento adotado no caso dos Motores de Mudança, porém sem qualquer 

proposta de exclusão.  

A EI diferenciou também os Desafios associados a questões regulatórias (ou contratuais, políticas etc., 

identificadas pela cor amarela) das técnicas (que permaneceram em fundo branco).  

O resultado foi apresentado e debatido com os Âncoras em workshop específico. Houve ajustes no Mapa, 

contando com proposições dos Âncoras, que tiveram ainda a oportunidade de novas contribuições ao 

longo da semana seguinte. A configuração final dos Desafios consolidados foi então validada e 

incorporada ao Cenário consolidado. 

As Oportunidades Tecnológicas, por sua vez, foram apenas agregadas em categorias tradicionais, já 

estabelecidas durante o desenvolvimento da Narrativa 5, sendo que apenas as Oportunidades 

estritamente iguais foram unificadas.  

Cabe observar que o padrão gráfico de fundo branco para questões de natureza técnica e fundo amarelo 

para regulatórias foi mantido nas Oportunidades Tecnológicas. Tendo sido apenas incorporado um fundo 

laranja para questões de natureza humana, como treinamento, desenvolvimento, ergonomia, entre 

outros. 

As Oportunidades são muitas, e as mais relevantes estão indicadas; sua priorização só fará sentido no 

contexto dos anteprojetos a serem propostos posteriormente, que definirão quais as pertinentes para 

superação dos Desafios colocados para o ONS. 

Nesse sentido, este Cenário Tecnológico consolidado, que de fato informa quais as expectativas do ONS, 

deve ser entendido também como parte de um trabalho ainda em curso, onde o “produto final” será um 

Roadmap Tecnológico completo, que também identifique e aponte os anteprojetos de Desenvolvimento 

Tecnológico enfim priorizados. 

 

Três aspectos de natureza “sistêmica” 

A congruência dos campos temáticos entre Motores de Mudança e Desafios, e dos Desafios 

entre si 

Os campos temáticos dos Motores de Mudança se reproduzem nos Desafios. Este foi um fato emergente 

associado à coerência na reflexão dos Âncoras com seus Grupos de Trabalho e convidados. Essa coerência 

se repete em todos os biênios/triênios. Diz-se emergente porque a abordagem para consolidação do 
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Mapa não ‘forçou’ essa convergência; ela emergiu desde encaminhamentos diferentes para consolidação, 

sugerindo que há consistência, desde o ponto de vista da organização, no resultado final. 

Além disso, em uma leitura mais detalhada, os Desafios consolidados “conversam entre si”, espelhando 

o fato de que os Motores de Mudança acontecem ao mesmo tempo e incidem sobre o mesmo SIN/SEB. 

A coerência com mapas internacionais análogos também foi notada, reforçando a percepção de 

consistência quanto ao resultado alcançado. 

No primeiro biênio, 2020-21, uma preocupação central está organizada em torno de Desafios ligados ao 

aumento da oferta de geração renovável intermitente (eólica e solar), e ao concomitante desafio da 

geração hidrelétrica, em meio às restrições causadas pelo uso múltiplo da água, que apontam para a 

necessidade de se garantir a segurança operativa. Em paralelo, a consolidação das abordagens e 

tecnologias na transmissão em HVDC vai no mesmo sentido, enquanto se mostra também necessário 

rever a operação diante de uma configuração de rede onde existem  elos de corrente contínua com 

estações conversoras conectadas a barras AC eletricamente próximas, ou como é conhecido no setor 

elétrico, configuração DC Multi-Infeed.  

As interfaces do ONS com o SIN também são destacadas, por um lado no que concerne o desafio da 

intensificação das trocas de dados com os agentes do SIN e com a sociedade, e por outro, no irrefreável 

aumento da complexidade de operação do SIN em tempo real, com seus reflexos nos processos do ONS 

e no trabalho dos operadores na Sala de Controle. 

Ainda nesse biênio, mas com um olhar para o triênio 2022-24, manifestam-se Desafios no campo 

institucional, seja no que se refere à preparação para uma operação mais próxima ao mercado, seja na 

participação e contribuição para a revisão da regulação dos Serviços Ancilares no novo contexto do SEB. 

No triênio 2022-24, prosseguem os Desafios associados à manutenção da segurança operativa elétrica do 

Sistema, assim como a necessidade de adequação dos modelos energéticos frente às novas 

regulamentações do uso múltiplo da água. Isso ocorre em simultâneo ao advento de diversos Desafios 

associados à operação do ONS diante de um modelo de despacho e formação de preço por oferta, que 

está em plena discussão no SEB. A perspectiva de surgimento de novos atores no Setor, aponta para 

Desafios de preparação, pelo ONS, para lidar com esse novo ecossistema de negócio. 

No triênio 2025-27, diante de uma geração distribuída em larga escala, principalmente com fontes 

renováveis intermitentes, e da difusão de prossumidores e microgrids, configuram-se diversos Desafios 

para o ONS: desafios com viés tecnológico, de lidar com as  soluções de rede habilitadas por tecnologia 
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digital, como os smart grids e o Grid of Things; desafio com viés da operação, com a necessidade de 

ferramentas para maior previsibilidade e controlabilidade da rede; desafios com viés institucional, ao se 

tornar necessário estabelecer uma relação com uma nova figura do Setor, o DSO.   

Adicionalmente, verifica-se a intensificação do viés de mercado para os agentes do setor, com provável 

impacto direto na operação em tempo real, o que implica em uma nova forma de atuar e de gerir dados 

na Sala de Controle. Essas novas realidades implicam uma reformulação na Programação e Operação do 

SIN. Um outro aspecto são as soluções de Planejamento, com a integração do parque de renováveis do 

NE via sistema HVDC, propiciada pela entrada do Bipolo B (Graça Aranha – Silvânia).  

Finalmente, em 2028-30+, com as incertezas extremadas pela distância no tempo frente ao presente, os 

Desafios consolidados se referem a se preparar para um novo SEB mais descarbonizado, mais 

descentralizado e intensamente digitalizado (“3D’s”). As reconfigurações do SEB implicarão novos 

desafios também para o sistema de transmissão, inclusive no que tange às tecnologias de HVDC, 

particularmente quanto à sua difusão em linhas de média e baixa tensão, e ao eventual papel que 

cumprirão, mais adiante no tempo, na interligação dos parques eólicos off-shore com o continente. 

Consolidar a interação entre ONS e DSOs, adequar a Operação à difusão da mobilidade elétrica, e 

estabelecer como recompor o Sistema quando necessário, todas questões desdobradas, por assim dizer, 

dos 3D’s, são desafios não-triviais, a serem objeto da reflexão e de preparação pelo ONS.  

 

A necessidade de preparação antecipada da organização para participação nos debates 

institucionais e regulatórios: as “diagonais” 

Um segundo aspecto sistêmico se refere à proposição recorrente de uma maior atuação e participação 

do ONS na conformação dos aspectos regulatórios que o impactam, no sentido de antecipação e 

preparação da organização frente às tendências de mudança. Nesse caso, este protagonismo antecede a 

ascensão do Motor de Mudança. Assinalando essa situação, 3 “diagonais” foram estabelecidas como 

centrais e destacadas no mapa com conexões por linha cheia entre os motores de mudança e seus 

respectivos desafios derivados:  

A primeira diagonal destaca a perspectiva de o ONS participar e contribuir para a regulação dos Serviços 

Ancilares, uma vez que vem se discutindo como esses serviços podem trazer maior flexibilidade, no 

contexto de uma operação com cada vez mais inserção de fontes renováveis intermitentes.   
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A segunda diagonal foi consensual entre as Narrativas: a preparação do ONS para participação na 

criação/regulação dos DSOs, ainda no triênio 2022-24, para que o Operador possa contribuir de forma 

construtiva, uma vez que o ONS terá que estabelecer relação com esse novo tipo de agente, em benefício 

da operação integrada dos sistemas de transmissão e distribuição. 

Finalmente, uma terceira diagonal, relacionada à a evolução do modelo de integração energética entre 

os países da América do Sul a nível institucional no 2º triênio 2025-27, antecedendo a efetiva integração 

entre eles em 2028-30+. 

 

Uma possível chave cognitiva de síntese: “Ondas” ao longo do Mapa 

O terceiro aspecto sistêmico está associado a uma “chave cognitiva” para ‘interpretar’ o Mapa de uma 

forma sintética, e, desta maneira, destacar o sentido da congruência entre Motores de Mudança e 

Desafios, e da articulação entre Desafios. 

Uma leitura dos Motores de Mudança sugere que o Cenário avança em “Ondas”. A imagem procura 

afirmar que Motores de Mudança iniciados em um período – por exemplo, no primeiro biênio 2020-21 – 

seguem atuando nos triênios seguintes. No entanto, no triênio seguinte, um novo ‘centro de gravidade’ 

das Mudanças toma forma, ou seja, uma nova Onda se eleva e a anterior é atenuada. 

Nesse sentido, ter-se-ia como ‘Ondas’ ao longo dos períodos considerados: 

Biênio 2020-21: Expansão das renováveis – eólica on-shore e solar centralizada; com as questões do uso 

da água e de transmissão associadas. A complexidade operativa se desdobra em demandas exigentes 

sobre os quadros técnicos na sala de controle e sobre os modelos de previsão. 

Triênio 2022-24: Modernização do Setor Elétrico (MME) – várias questões associadas à operação com 

viés de mercado e de despacho e formação de preço por oferta dominando a agenda do período. 

Desdobramentos para as diversas dimensões tecnológicas no ONS, inclusive com a preocupação com a 

preparação técnica das equipes da Operação em tempo real, tanto em termos de pessoas como de 

sistemas e equipamentos, para lidar com DSOs e Agregadores de geração e demanda. Lembrando, 

sempre, que a expansão das renováveis continua, talvez ainda mais intensa. 

Triênio 2025-27: A difusão da Geração Distribuída, o aumento da relevância dos DSOs, a emersão dos 

Prossumidores em concomitância com a difusão de soluções de tecnologia digital mais poderosas – A 

magnitude e diversidade potenciais das mudanças têm desdobramentos em Desafios que alcançam todo 
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o ONS, em particular a programação e a operação do SIN, com destaque para a controlabilidade da 

transmissão diante do aparecimento de redes cada vez mais voltadas ao consumidor. O bipolo Graça 

Aranha – Silvânia deve entrar em operação, fortalecendo a interligação do parque de geração renovável 

do NE com os centros de carga do SE. 

3º triênio, 2028-30+: Várias tendências podem se agudizar em maior ou menor intensidade, seja a 

expansão de soluções digitais, seja a evolução do parque de geração renovável, sejam as restrições 

ambientais, seja a migração para uma nova matriz elétrica, seja mesmo a definição por grandes empresas 

que querem energia renovável 24/7. Há ainda maior incerteza quanto ao que realmente virá. Alguns 

Motores mais prováveis para depois de 2030 foram indicados. O símbolo da Onda nesse triênio talvez 

possa ser o advento da Mobilidade Elétrica em maior escala, precipitando exigências importantes sobre 

o ONS e todo o SEB.  

 

Uma consideração final 

A imagem de síntese do Cenário Tecnológico consolidado, uma sucessão de “Ondas” de aspectos de maior 

relevância, foi bem recebida pelos Âncoras e, posteriormente, pelo corpo executivo da casa, em 

workshops específicos. Por expressar a coerência interna ao Mapa, funcionou como ponto de partida para 

que se pudesse apreender o que se destacou como crítico para o Operador ao longo do tempo. A partir 

desse Cenário consolidado, pode-se então retornar à cada Narrativa singular, e estabelecer as pontes 

entre o contexto geral e o contexto temático particular.  

Nesse sentido, esse Cenário Tecnológico consolidado é, simultaneamente, culminância e ponto de partida 

para o entendimento do Cenário Tecnológico do ONS como um todo, além de base para a elaboração do 

Roadmap Tecnológico do ONS, do qual é parte integrante. Que este possa servir bem ao ONS, ao SEB, e à 

toda a sociedade brasileira. 
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2020 - 2021 (Atual) 2022 - 2024 2025 - 2027 2028 - 2030 +

Cenário Tecnológico do ONS Consolidado

Evolução 
dos 

serviços 
ancilares

Usinas 
híbridas

Turbinas 
eólicas com 

elevada 
potência

(6 a 10 MW)

Necessidade de 
gerenciamento 
dos ativos de 

Transmissão CC

Resultado dos estudos 
para integração do Bipolo 
Graça Aranha- Silvânia (Bip 

B) / Edital

VSC- MMC 
como 

tecnologia 
acessível

Mudança de paradigma 
no tempo real face ao 

aumento da importância 
da distribuição / DSOs

Integração 
energética da 

América do Sul

Restrições ambientais 
mais severas e aumento 

do custo de terra
 (on- shore)

Interligação 
internacional 

em HVDC Brasil 
- América do Sul

2030+

Utilização do Gás 
do Pré- sal / Novo 
Mercado do Gás

Custos 
crescentes no 
ACR e pressão 
por redução de 

custos (ACL)

Aceleração da 
Transformação 

Digital

Maior 
inserção de 
Smart Grid

Combinação de várias 
fontes/ novos atores 

(agregadores de 
demanda e geração)

Grid das 
coisas 
(GoT)

Consolidação do 
armazenamento 
de grande porte

Influência do 
consumidor no grid – 

gestão descentralizada 
por sinais econômicos

Aumento do 
volume e 

complexidade 
dos dados

Interação do ONS com 
sociedade e setor com 

transparência e qualidade 
como fornecedor de dados e 

informações

Evolução, 
amadurecimento e 

integração da 
tecnologia digital

Limitação da capacidade de 
regularização dos 

reservatórios para geração 
de energia elétrica (existentes 

e futuros)

Maior regulamentação 
sobre a operação 

hidroelétrica em virtude 
dos usos múltiplos da água

Variabilidade/ 
Mudanças 
Climáticas

Maior 
severidade das 

restrições 
ambientais

Expansão da 
geração eólica 

onshore e 
solar 

centralizada

Mudança na composição 
da matriz elétrica com 

redução da participação 
das hidrelétricas

Expansão do Sistema de 
transmissão e adensamento 
da malha em CA e grandes 

interligações CA e CC

Reflexos da redução 
da carga por conta 

da pandemia

Modernização de 
equipamentos 
de transmissão

Aproximação 
mercado e 
operação

Discussão da Governança 
setorial no âmbito da 

Modernização e avaliação 
das funções institucionais

Crescente 
expansão em 

tamanho e 
complexidade 

operativa do SIN

Viabilização e 
popularização 

de conversores 
CC/CC VSC- MMC 

ou híbridos
Difusão do M/LVDC

e o aumento da integração 
de renováveis

(Inverter- based Generation)

"Modernização 
do Setor 
Elétrico" 
(MME)

Experimentos 
com soluções 

Smart Grid

Geração distribuída em 
larga escala 

(principalmente rooftops) e 
difusão de prossumidores

Aumento 
da 

relevância 
dos DSOs

Difusão 
dos 

microgrids

Operação com Bipolos: 
Integração do  Bipolo B (Graça 

Aranha- Silvânia), Modernização 
do Bipolo de Itaipu e viabilidade 

do Bipolo A

Aproveitamento 
do potencial 

eólico off shore

2030+

Nova 
matriz de 
energia 
elétrica

Mobilidade 
Elétrica

Exigência da 
energia 

renovável 24x7 
por parte dos 
consumidores

Disjuntores CC, 
conversores 

CC/CC 
economicamente 

atrativos

Potencial elevado de 
renováveis na região de 

Milagres - Bipolos HVDC - 
(BH ou SP)

2030+

Novas Tecnologias e 
modelos para sistemas 

transacionais p2p

Difusão e 
evolução da 
tecnologia 

VSC

Revisão dos 
métodos de 

planejamento 
elétrico -

Multi- infeed

Consolidação da expansão dos 
simuladores de CC, implantação de PMU 

na detecção FC / avaliação do 
desempenho dos sistemas HVDC e 

operação do sistemas elétricos, 
protótipo/ implantação do SEP com PMU

Desafios regulatórios  para 
introdução da tecnologia de 
VSC no Brasil (modicidade 

tarifária) – Bipolo B (Híbrido 
VSC+LCC?)

Desafios do Planejamento para 
introdução de tecnologia de VSC 

no Brasil – longa distância vs 
regional –  linhas aéreas - ousar 

com responsabilidade

Lidar com a integração de 
renováveis (eólicas/ solar), via 
sistema HVDC - Integração do 
Bipolo B (G.Aranha - Silvania)

Redes mais voltadas ao 
consumidor vão exigir 
mais controlabilidade 

de transmissão

Desafios com o 
aumento de  M/LVDC – 
integração renováveis, 

GD, etc.

Dificuldades para 
construção de eletrodos 
de aterramento e faixas 

de servidão

Protagonizar a 
criação/ regulação 

dos DSOs

Manter a segurança do 
SIN em grandes 

perturbações 
contemplando a GD

Recomposição 
do sistema em 

blackouts

Aumento da 
sobrecarga cognitiva 

pessoal em tempo real

Operação com 
Visão do 
Mercado

Internalização dos 
novos paradigmas 
junto às equipes

Preparação para DSOs,
Agregadores de 

geração e demanda

Operação com o 
mercado de energia 

em tempo real

Garantir a 
autenticidade do dado 

no momento do 
consumo

Revisão dos procedimentos 
de rede em função das 

evoluções tecnológicas na 
Operação (ex: ZapCot).

Mapeamento dos dados 
utilizados nos processos de 
negócio e possibilidade de 

integração por etapas 
sequenciais

Estruturação e 
digitalização 
das entradas 
de dados no 

ONS.

Engajamento dos usuários do 
ONS aproximando as 

possibilidades das soluções 
em nuvem para que os casos 

de uso sejam percebidos

Adequação dos modelos 
energéticos do ONS frente 
às novas regulamentações 

de uso múltiplo da água

Reformulação da 
 programação e  
operação do SIN

Maior dificuldade na previsão 
e controlabilidade do sistema 

devido à expansão da 
geração solar distribuída

Maior dificuldade na 
representação e interação 

com o SIN, devido a difusão 
do Grid das Coisas,

Smart Grid e microgrids

Maior dificuldade na 
representação e interação 

com o SIN, devido a difusão 
de soluções de mobilidade 

elétrica

Aprimoramento do 
modelo de despacho 
e formação de preço

Maior protagonismo do ONS e diálogo 
com o mercado nas discussões 

regulatórias setoriais de forma a 
contribuir para o desenvolvimento de 

novas tecnologias e modelos de negócio 
que garantam a segurança de 

suprimento.

Coordenação dos Recursos 
Energéticos Distribuídos  e 

integração do ONS com os diversos 
atores da rede (DSO, agregadores 

de geração e demanda etc)

Estruturação de uma base de 
informação estratégica interna para 
o mercado e entidades reguladoras 
(Desenvolver núcleo de inteligência 

de mercado)

Evolução do 
Modelo de 
Integração 
Energética 

entre países

Evolução da operação 
levando em 

consideração os custos 
da operação

Operação do 
sistema com UHE 
sem reservatório

Data 
Lake

Machine 
learning e 

IA. Códigos 
inteligentes

Evoluções da 
governança e do mapa 

da informação / 
metadados

Duto de informações
(ex: ANEEL ou o 
Sintegre para as 

entradas de dados)

RPA
botTécnicas de 

UX

Gerenciamento dos 
ativos de geração de 
forma integrada no 

ONS

Gerenciamento do 
modelo integrado de 

rede elétrica atendendo 
todo o ONS.

Integração da 
central telefônica 

com o teams

ZapCot

Aprimoramento das 
ferramentas de otimização 
energética sob a ótica da 
variabilidade/ mudanças 

climáticas

Regulação 
CDLT

Investigação sobre 
variabilidade/ 

mudança climática

Avaliação/ inovação na 
modelagem de 

previsão de 
Chuva/Vazão

Ferramentas de 
programação e operação 
como uso de modelagem 

hidrodinâmica

Avaliação do uso das 
ferramentas de otimização 

energética para quantificação 
dos impactos dos usos 

múltiplos da água

Avaliação das ferramentas de 
otimização energética sob a 

ótica de variabilidade/ 
mudança climática

Blackstart 
com geração 
eólica e solar

Aprimoramento 
da previsão de 

carga

Novos projetos ou 
adequação de usinas 

hidrelétricas existentes para 
operação como reversíveis

Maior flexibildade 
de usinas 

termelétricas

Tecnologia de 
armazenamento

Comunicação via 
mensagens com 

Agentes (TR)

Aprimoramento dos 
sistemas de agregação 

das previsões

Aprimoramento dos 
algoritmos de previsão 

da geração eólica e 
solar

Projeto 
Piloto 

sobre o 
DSO

Aproximação 
com Centros de 

Pesquisa

Atualização 
dos PRs

Integração dos 
modelos elétricos 

baseados nas 
informações de 

tempo real

Aprimoramnto 
dos modelos 

de previsão de 
carga

Aprimoramento 
dos modelos de 

Previsão de 
chuva e vazão

Novo modelo 
de previsão 
de Radiação 
Solar e Vento

Ferramenta de 
planejamento 

e 
programação 
da operação

Aperfeiçoamento 
da legislação

Regulação 
da relação 

com os 
agregadores

Bimodal IT 
(“run”/ 

transforma
tional)

Advanced 
Metering 

Infrastructure and 
Analytics (life cicle 

e desempenho 
dos sistemas)

API Economy 
(disponibiliza
ção de dados 

e serviços)

AI/ML 
(análise e 
previsão)

Soluções B2C 
(portais, 

multicanais e 
consumo de 

dados/informaçõe
s)

Interoperabi
lidade (CIM 
Integration 
Standard)

Geoespacializa
ção (uso de 
informações 

georreferencia
da)

Big Data (coleta, 
processamento 

e análise de 
dados)

Arcabouço 
regulatório 

(“performance- 
based 

regulation”)

Ferramenta de 
planejamento 

e 
programação 
da operação

Novos 
modelos de 
previsão de 

carga

Atualização 
dos PRs

General 
Artificial 

Inteligence

Digital Twin 
(apuração e 
análises de 

desempenho)

Energy/services 
sharing 

platforms 
(Prossumidores)

Sistemas para 
gerenciamento 
de resposta da 

demanda
Transmission 

Outage 
Management – TOM 

(planejamento, 
gestão e auditoria 
de intervenções)

Cloud 
(Infraestrutura, 

produtos e Serviços)

Sistemas de gerenciamento de 
mercado de energia em tempo 
real (acessibilidade, controle, 

escalabilidade, auditabilidade, 
segurança, flexibilidade)

Knowledge 
Graphs 

(modelos 
semânticos)

Assistentes virtuais 
(automação de tarefas 

de baixa 
complexidade)

Transactive 
Energy (gestão 
de recursos via 

sinais 
econômicos)

Tecnologias de 
armazenamento

ADMS/DERMS 
Integrations 
(TSO- DSO)

Smartgrid e IOT 
(gerenciamento, 

integração, 
analytics, 

segurança)

Novos 
modelos de 
previsão de 

carga

Atualização 
dos PRs

Aprimoramento do 
piloto de Resposta 

da Demanda

Aprimoramento da 
Exportação de Energia 
relativa aos recursos 

não armazenáveis

Implantação da 
Governança 

Regulatória do ONS

Reformulação 
da 

programação 
e operação do 

SIN

Novas Ferramentas 
para apoio à tomada 

de decisão em Tempo 
Real

Desenvolver Núcleo 
de Inteligência de 

Mercado

Coleta e manutenção de uma 
base de dados operativos 

mais ampla e com estatísticas 
voltadas para a regulação e 

para o Mercado

Aprimoramento dos 
procedimentos 

técnico- operacionais 
e ferramentas 

computacionais

Aprimoramento da 
base de dados para 

cálculo das tarifas de 
Transmissão

Modelos para 
acoplamento 

energético 
entre países

Inteligência 
artificial e 

machine learning 
para apoio ao 

tempo real

Blockchain para apoiar a 
comercialização / 

contratação, apuração da 
operação e liquidação de 

produtos eletroenergéticos

Operar a rede básica 
utilizando o Estimador 

de Estado e não o 
sistema Scada

Ferramentas de 
apoio ao controle de 
tensão (otimizadores)

Automação 
de processos 
para controle 

do sistema

IHM de alta 
performance

Ferramenta  de 
identificação, 

disponibilização de 
informações de 
perturbações e 

apoio recomposição

Ferramentas de 
apoio com 
resultados 

similares aos 
estudos de curto 

prazo

Ferramentas para 
reprogramação 
em tempo real

Sinalização 
de Custo da 

Operação em 
Tempo Real

Ferramentas para 
Planejamento e Gestão 

da Rede Elétrica 
Híbrida

Aprimoramento/ 
desenvolvimento Sistemas de 
apoio à tomada de decisão è 

aspectos regulatórios e 
econômicos

Ferramentas de Estudo em 
tempo real: possíveis opções 
de aconselhamento e apoio à 

decisão

Automação dos 
Documentos 
Operativos

Automatização 
de Registros 

para Apuração

Ferramentas de apoio a 
monitoração de limites e 

inequações em rede 
completa e alterada

Treinamento para lidar 
com novas formas de 
operação e tecnologia

Rede CA e elos CC mais 
integrados ajudando ainda 

mais a estabilizar a Rede 
CA – Controle / Proteção.

Aumento de SEP baseados 
em PMU: SEP mais 

simplificados baseados em 
defasagem angular e Redes 

mais resilientes.

IA – Apoio à 
Decisão em 
Tempo Real

Integração da 
solução dinâmica 
da rede ao SSCC

Embrião de Rede DC/MTDC.
Estudos viabilidade de redes 

CC – planejamento.
  Possível viabilidade

tecno- econômica do DJ CC

Estimador 
de Estado 

AC/DC SMSF 
(trifásico)

Possibilidade de 
Bipolos MTDC com 
tecnologia VSC ou 

Mista

Uso de HVDC para o 
aumento da 

contrabilidade da rede

Concepção ou 
uso de uma 

rede CC 
 sistêmica no 

Brasil

Possibilidade do 
Planejamento vislumbrar 

aplicações VSC- MMC como 
novo padrão. Conversão LT 

CA em CC

Salas de Controle com 
elevados recursos de IA, 

onde os controles com elos 
HVDC estarão mais 

automatizados

Integração do SSCC ao 
Centro de Operação como 

suporte aos estudos 
elétricos e Tempo Real

Garantir a segurança 
operativa (elétrica e 

energética) diante da 
expansão de renováveis

Aumentar a previsibilidade e 
controlabilidade do SIN 

devido à continuada 
expansão da geração eólica e 

solar

Garantir a segurança 
operativa elétrica 

diante das restrições 
na transmissão

Protagonismo do 
ONS na regulação 

dos serviços ancilares

Necessidade de aumento da 
consciência situacional, em 

regime normal e 
contingência, e reflexos para 

demais processos do ONS

Consolidação da 
Operação junto 

aos DSOs

Integração 
dos 

modelos 
elétricos

Aperfeiçoamento 
do ferramental 
dos Centros de 

Operação

Alocação dos 
excedentes 
energéticos

Lidar com a expansão 
de fontes renováveis 

intermitentes

Incorporação das novas  
regulamentações de usos 

múltiplos da água na  
modelagem  

hidroenergenética do SIN

Maior articulação do Setor  
Elétrico para negociar a  

revisão/ flexibilização dos  
gargalos dos outros usos  

múltiplos da água

Sistemas Especiais de 
Proteção (PMU, 

Controle de 
Automação e Proteção)

Ferramentas para 
Planejamento e Gestão 

da Rede Elétrica 
Híbrida CA/CC

Modelagem e solução 
trifásica de todo SIN 
para TEM (Wide- Area 

EMT models)

Novo estimador 
de Estado AC/DC 

SCADA

Soluções 
mitigadoras 

de
Multi- infeed

Integração de centros 
de simulação remotos 

localizados no RJ

CDLT
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