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Modernização do SEB
• Objetivos?
• Objetos?
• Fatores para inovação?

Aumentar a segurança
do suprimento de
energia elétrica
Viabilidade econômica

Objetivos da
Modernização
do SEB
Contribuir para a
modicidade tarifária
e de preços.

Promover a
universalização do
atendimento

Modelo ?
- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
- Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
- Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Objetos da
Modernização do SEB
Novos Empreendimentos (3D)
- Geração (Novas Renováveis, GD ...)
- Transmissão (UAT, Hibrido CA e CC, GIL ...)
- Distribuição (GD, Digitalização, Telemedição, ...

Empreendimentos Existentes
- Ativos em fim de vida útil
- Substituição (Novas tecnologias ...)
- Sistemas inteligentes (Gestão de ativos, automação ...)

Conhecimento
- Engenharia nacional
- Formação, Treinamento
- Maturidade tecnológica
- Empreendedorismo

Infraestrutura
- Centros de Pesquisas
- Laboratórios (Ensaios, Confiabilidade ... )
- Investimentos, Manutenção, Fomentos

Fatores para Inovar
no SEB
Incentivo
- P&D Aneel
- Leilões
- Metas, Indicadores …

Exemplos de
Infraestrutura
Laboratorial

Agradecimentos
orsino@cepel.br

Fonte: http://tiny.cc/epe1

Em um regime de contratação Semi-integrada (cf. Lei 13.303/2016), o peso de
sobressalentes nos empreendimentos é de aproximadamente 3% dos valores
dos contratos.

Fonte: Levantamento do autor

Fonte: Levantamento do autor

Propõe-se o ajuste da aquisição de sobressalentes a partir de decisões tomadas
com base factual considerando o balanço entre riscos sistêmicos e financeiros.

Principais riscos de sistema:
Indisponibilidade de ativos;
Baixa confiabilidade.
Principais riscos financeiros:
Incidência de Parcela Variável por Indisponibilidade;
Multas;
Alto CAPEX nos investimentos.

As organizações dispõem de um imenso acervo de dados que podem servir de
base factual para tomada de decisões estratégicas. Tais dados se tornam úteis
desde que sejam devidamente coletados, tratados, estruturados e interpretados.
Essas ações possibilitam a análise de processos e a tomada de decisões
baseadas em Inteligência de Dados, o que pode significar em vantagem
competitiva para essas empresas.

Os métodos de Aprendizagem de Máquina são uma ferramenta poderosa para
análise de grandes massas de dados.

Os resultados parciais obtidos até o momento são:
Redução de 18% do total em valor de sobressalentes submetidos à análise;
Redução em aproximadamente 4x o estimado no TAP do total contratado em
2021.

Obrigado!
Cidiney Silva, Ph.D.
cidiney@furnas.com.br
https://tiny.cc/cidiney

Tendências Tecnológicas no Setor
Elétrica
Prof. Paulo Barbosa
Prof.Titular, aposentado, UNICAMP

Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica
Prof. Paulo Barbosa

SUMÁRIO
1. O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo
2. Desafios da Expansão da Energia Elétrica
3. As Soluções de Armazenamento
4. Conclusões
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Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....

A Tecnologia é um Imperativo da Transformação... Mas a
contestação social Renova e Exige Soluções Tecnológicas
Mais Adequadas.....e portanto é transformadora /renovadora

Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Brasil meados de 1955:
capacidade instalada de 3.000 MW (78% hidro e 22% Térmica)
Brasil 1970: 10.000 MW
Brasil Março 2021:

A Transição Energética para
Renováveis:
Histórico da Operação do Sistema
Interligado Nacional

Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Impactos da Expansão da Eletrificação no Mundo:
• Arquitetura (verticalização, adensamento urbano,
metrópoles)
• Saúde (hospitais, saneamento básico com
bombeamento)
• Mobilidade urbana e inter-regional (metrôs, trens)
• Indústria e comércio
• Tecnologia de Informação / automação

Desafios:
1) Expandir o
atendimento
a 800 milhões de
pessoas, ainda
sem eletricidade
2) Energia 3 D:
Descarbonizado,
Descentralizado,
Digitalizado
3) Custos e
Preços/ tarifas
mais acessíveis
/módicos
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Fonte: SANNA-SCIENCE and ART-Animated Textures Full Perm

Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
As invenções de maior impacto na melhoria da qualidade de vida
no sec. XX:
No. 01: Eletrificação

No.4: Abastecimento e Distribuição de Água

Fonte: U.S. National Academy of Engineering (NAE), Fev. 2000
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Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
As Inovações e a Necessidade de Tornar a Energia
Acessível

Brasil, 2019:
US$ 8897/hab
Média 2.295 kwh/hab

Fonte: FEREIDOON SIOSHANSI Menlo Energy Economics, Brazil Energy
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Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....

Fonte: ANEEL- Nota Técnica nº 094/2020-SRG/ANEEL
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Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Desafios para os Operadores
de Sistemas Elétricos

Fonte: CAISO, parques eólicos da Califórnia
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Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Desafios para os Operadores de
Sistemas Elétricos
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Fonte: AESO- Operador do Sistema de Alberta, Canadá

Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Desafios para os Operadores de
Sistemas Elétricos
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Fonte: ONS

Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Desafios para os Operadores de
Sistemas Elétricos

The 'duck curve' is solar energy's greatest challenge:
https://www.youtube.com/watch?v=YYLzss58CLs
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Tendências Tecnológicas no Setor Elétrica:
O Caminho Trilhado do Antigo ao Novo....
Possíveis Soluções para os
Operadores de Sistemas Elétricos
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As Soluções e a Expansão do Armazenamento / BESS (Battery
Energy Storage Systems) em Power Grids – Visão de CEOs
Manon van Beek, CEO, TenneT Holding B.V – the high-voltage
grids na Holanda e Alemanha:
“With economic and technical (r)evolutions, storage will be the
game-changer which is needed for the acceleration of the successful
energy transition. Our company is already incorporating energy
storage and its usage as a source of flexibility in our grid planning
and operation.”
Steve Berberich, CEO of the California Independent System Operator (CAISO):
“Economical grid-scale and distributed storage has the potential of
completely transforming the electric industry. Planning processes,
operations, markets and the role of utilities will all be impacted by
large-scale deployment of storage.”

As Soluções e a Expansão do Armazenamento / BESS (Battery
Energy Storage Systems) em Power Grids – Visão de CEOs

https://www.utilitydive.com/news/ferc-summit-highlights-reliability-c
oncerns-for-renewables-storage-but-h/582747/

A Expansão do Armazenamento- USA e Mundo
Navigant Research (01/2020): Li-ion for ESS to exceed 28GW globally by 2028
Solar-plus-storage PPAs: increasingly competitive, increasingly in use.

Tipologia: T.1) C&I (behind meter): peak saving/ resilience
T.2) Utility-scale BESS to replace Gas Peakers Plants
T.3) Utility-scale energy storage facilities co-located with large-scale solar

A Expansão do Armazenamento- USA
Fila de Pedidos de Conexão ao Grid – California ISO - CAISO

A Expansão do Armazenamento- Reino Unido

There are 1.3 GW
of read-to-build
battery storage
projects in the UK,
with the majority
between 30MW
and 49.9MW
power output per
project

A Expansão do Armazenamento- Alemanha

•
•
•
•

Average size of a residential energy storage in Germany is about
4 kW
Country installed about 260 MW of total capacity in 2019
Total storage capacity (residential): 700 MW

Contexto: A Expansão do Armazenamento- Tecnologias

Utilisation (cycles/year)

Fonte: Invinity Energy Systems,2019

Conclusões:
• A Transição Energética é um caminho inexorável, sem
volta
• Pesquisa e Inovação continuam ter papel fundamental
• Há muitas oportunidades para Empreendimentos/ novas
empresas com o DNA em Inovação Tecnológica de Valor

Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."
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Muito Obrigado
pela Atenção

Prof. Paulo Barbosa
paulobar@unicamp.br
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Modernização do Setor Elétrico e
os Processos de Inovação e
Inserção de Novas Tecnologias
Prof. Roberto Fontoura (UERJ)

Workshop de Empreendedorismo e Inovação em Energia (WEE2021), VIEX, 7/12/21

MACRO TENDÊNCIAS
Descarbonização (renováveis, restrições ambientais, veículos elétricos,...)

Descentralização (prosumidores, agregadores de demanda, microgrids, DSOs,...)

Digitalização (IoT, integração de domínios tecnológicos, transmissão de dados, ...)

FUTURO SISTEMA INTERLIGADO

Fonte: EPRI

Macrotendências induzem ao surgimento de novas tecnologias, mas cujo nível de
amadurecimento irá depender das condições conjunturais de cada região, como nível de
desenvolvimento econômico, políticas públicas, regulação, etc.

International Energy Agency (2021), World Energy Outlook 2021, IEA

Vamos observando, verificando as
melhores soluções tecnológicas e nos
preparando...........

MOTORES DE MUDANÇA: FONTES DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR

Expansão de fontes de energia renovável na
Alemanha
Apresentação SPTO 2017 FortunatoVillela-RES_Integration_EGI

Curva do “Pato” CAISO – 2012-2020

Necessidade de melhores
previsores, com IA ,
Analytics, etc.
Necessidade de recursos
operativos para fazer
frente às rampas de
potência.

DAC I Diretoria de Assuntos Corporativos

E testando algumas soluções
inovadoras.........

LONDON, 21 October 2021 – Reactive Technologies (“Reactive”),
the UK and Finnish grid technology company, today announces the
launch of its ﬂagship grid stability measurement service with system
operator National Grid Electricity System Operator (“ESO”)
following the construction of the world’s largest continuously
operating grid-scale ultracapacitor (Reactive Technologies)

Wednesday 1st April 2020 (London and Oulu) – Reactive Technologies
is proud to announce the successful completion of an inertia
measurement demonstration project trialling Reactive’s inertia
measurement technology (GridMetrix®) on the Japanese island of
Nii-jima. The project with Tokyo Electric Power Company (TEPCO), a
major Japanese utility. (Reactive Technologies)

Estimação da
Inércia

E acompanhando a
mobilização tecnológica para
enfrentar os desafios........

RELACIONAMENTOS NO FUTURO SETOR ELÉTRICO

RELAÇÃO DSO - TSO

Para os TSOs, a crescente
penetração dos DRES é
um desafio para garantir o
equilíbrio das frequências
devido à intermitência.
Para os DSOs, os
problemas s erelacionam
às violações de tensão e
congestionamentos das
redes.

Tese de D.Sc.- JOÃO PEDRO V. Vieira da SILVA, Universidade do Porto, 01/06/21

The COORDINET (European Union Research and Innovation Programme)
Type of company

Number of
participants

TSO

3

DSO

5

Research Centres and
Universities

7

DSO associations

1

Technology provider

1

Flexibility providers and
aggregators

3

Solution providers

3

Marco Baron & José Pablo Chaves
Enel Global Infrastructure and Networks & Comillas University

Company logo

12/06/21

Conclusões
❑

Macro tendências são inexoráveis e sua intensidade depende do local e do momento. Elas se
manifestam através de tecnologias, equipamentos, modelos, metodologias, ferramentas.

❑

As macro tendências podem ser potencializadas por outros fatores como Leis e
Regulações.

❑

Alguns países apresentam ritmo mais acelerado de transformação o que permite observar
as soluções e adaptá-las.

❑

A complexidade é crescente e por essa razão é fundamental a participação no processo de
inovação de um conjunto plural de atores ligados à indústria e academia.

❑

Necessário estabelecer um Plano de Ação para os desafios mais imediatos.

❑

Deve-se pensar na sustentabilidade das próprias soluções, ou seja deve-se prever a
criação de competências, de ações de capacitação e de manutenção de centros de pesquisa
e desenvolvimento.
DAC I Diretoria de Assuntos Corporativos

Obrigado.
rfontourafilho@gmail.com

Mapeando os investimentos de inovação em energia

Energy Big Push e plataforma inova-e
Workshop de Empreendedorismo e Inovação em Energia
7 de dezembro de 2021

Gustavo Naciff de Andrade
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos | EPE

Inovação é fundamental para a Transição Energética, mas
nem todas as tecnologias estão prontas...
Redução de emissões de CO₂ cumulativas do setor de energia por maturidade tecnológica

Fonte: IEA (2021)

Muitas das tecnologias necessárias para a Transição Energética ainda estão em fases iniciais da
cadeia de inovação. Acelerar os investimentos em inovação no setor energético é fundamental.
Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 2

Nossas capacidades de medir, avaliar e estimular a inovação
no setor energético também são fundamentais...
Participação do Brasil na 3ª Reunião Ministerial da
Mission Innovation na Suécia em 2018: Brasil foi
representado pelo Ministério de Relações Exteriores
(MRE), Ministério de Minas e Energia (MME) e Empresa
de Pesquisa Energética (EPE).
A delegação brasileira participou do evento Enhancing
Data Collection on Government and Private Sector
Spending for Clean Energy Research and Innovation,
organizado pela Agência Internacional de Energia (IEA) e
Comissão Europeia.

Mission innovation é uma iniciativa
global para catalisar ações e
investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e demonstração
para tornar a energia limpa mais
econômica, atraente e acessível.
Isto acelerará o progresso em
direção às metas do Acordo de Paris
e os caminhos para o net zero.

Diagnóstico após participação na 3ª Reunião Ministerial da Mission Innovation
Embora o Brasil investisse recursos significativos, não existia uma base de dados integrada, abrangente e estruturada que
consolidasse as informações e que permitisse orientar a formulação de políticas nessa área, atrair parcerias entre os setores público e
privado e favorecer a inserção global das soluções e inovações brasileiras, muitas de grande relevância para a Transição Energética.
Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 3

Articulação e cooperação: a iniciativa Energy Big Push e o
mapeamento dos investimentos no Brasil.
Comitê Consultivo do Energy Big Push

Cooperação
internacional

Comitê Executivo

Estatísticas e
Planejamento
Energético

Agenda Positiva para
Mudanças Climáticas
e Des. Sustentável

Big Push
para a
Sustentabilidade

Clean Energy
Transitions
Program

Instituições Parceiras

Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 4

Projeto Energy Big Push: produtos e resultados obtidos

Eixo 1

Eixo 2

Mapeamento
de investimentos
em P&D

Indicadores
de performance

Eixo 3
Eixo 3 de
Mecanismos
incentivo
Mecanismos
de incentivo

Relatório
Síntese

Fonte: https://www.cepal.org/pt-br/proyectos/energy-big-push-grande-impulso-energia-brasil
Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 5

Eixo 1: Mapeamento de investimentos em P&D e
classificação padrão IEA
Adoção da classificação desenvolvida pelo manual da IEA
Fonte de dados do levantamento:
• Total: 8 instituições
• Publico: MCTI/FNDCT, BNDES, FINEP,
MCTI/CNPq, FAPESP e CNEN (através do
Siga-Brasil)
• Publicamente orientado: ANEEL, ANP

Resultados gerais:
• Produção de estatísticas inéditas sobre
investimentos em P&D de energia no
Brasil, de 2013 a 2018
• Criação de um processo - governança
entre diferentes instituições
• Recomendações para melhoria

Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 6

Fase 2: Tornando os produtos do EBP em processo no
governo brasileiro: a plataforma inova-e
Ao final do Energy Big Push, o Ministério de Minas e Energia instruiu a EPE a instrumentalizar uma plataforma de dados
que possibilitasse que as informações sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor de energia no Brasil
fossem sistematicamente atualizados.

Para que isto fosse possível, a EPE desenvolveu parceria com o governo britânico com o apoio financeiro e técnico do Reino Unido
e contou com a execução do CGEE para implementar a inova-e
Fonte: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Paginas/Plataforma-inova-e-panorama-dos-investimentos-de-inovacao-em-energia-no-Brasil.aspx
Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 7

Inova-e: Divulgando os resultados
Clean Energy Technologies 2018

Clean Energy Technologies from 2013 to 2018

Energy Efficiency: digit 1 and digit 2

Energy Technology Portfolio by Institution

Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 8

Continuando o desenvolvimento: Atualizar e aprimorar
as bases de dados
Fortalecimento das parcerias e da governança…

2018

2019

2020

Fase 1
• Iniciativa Energy Big Push e divulgação de
relatórios técnicos.
Acesse aqui.

2021

2022 …..

Fase 2

Fase 3

• Implementação
da Plataforma
Inova-e

• Atualização e
padronização da
base de dados
da Inova-e

Acesse aqui.

• Maior automação
do processo:
desenvolvimento
de ETL
• Mapeamento de
Indicadores

Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 10

Algumas conquistas até o momento...
Lançamento oficial da plataforma em evento no dia 13 de agosto, disponível no canal YouTube da EPE
https://www.youtube.com/watch?v=wKrDdo1tdvo

Para relatar a experiência brasileira, desenvolvemos um podcast que foi exibido na sexta Ministerial da
Mission Innovation (MI-6), um dos mais importantes eventos de inovação e energia do mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=MXrseKER1r8

Os projetos Energy Big Push e Inova-e foram premiados na categoria inovação do Prêmio Painel 2021, do
instituto BESC
https://institutobesc.org/eventos/painel/trofeupainel/

O Brasil pela primeira vez foi representado na principal publicação sobre PD&D setorial da IEA: Energy
Technology RD&D Budgets: Overview
https://www.iea.org/reports/energy-technology-rdd-budgets-overview/public-energy-rdd-in-iea-countries

Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 8

A utilização dos dados gerados para apoio à
elaboração de políticas públicas
Os dados do projeto já tem sido utilizado para auxiliar na tomada de decisão de políticas públicas na área.
São exemplo disto:
Resolução CNPE nº 2, de 2021

Resolução CNPE nº 6, de 2021

Tecnologias e recursos energéticos relevantes para a transição
energética devem serem priorizados para aplicação dos recursos
de P&D regulados

Diretrizes para o Programa Nacional de Hidrogênio

HIDROGÊNIO

MINERAIS ESTRATÉGICOS PARA O
SETOR ENERGÉTICO

BIOCOMBUSTÍVEIS

ARMAZENAMENTO

DIGITALIZAÇÃO

GERAÇÃO TERMELÉTRICA
SUSTENTÁVEL

NUCLEAR

Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 9

Considerações finais
A Transição energética em curso traz a necessidade de aumentar os investimentos em
inovação para que seja possível perseguir a descarbonização do setor.
O mapeamento dos investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de
energia é um passo importante para:

• Ter clareza sobre os montantes investidos nas diferentes opções tecnológicas no país.
• Auxiliar na elaboração de políticas públicas (buscando alinhamentos entre estratégia de
longo prazo e esses investimentos)

• Facilitar cooperações (tanto nacionais quanto internacionais)
É necessário manter e aprofundar colaborações entre as instituições que fomentam
inovação no setor de energia no país.
Energy Big Push e plataforma inova-e: Investimentos de inovação em energia | 9

Obrigado
Gustavo Naciff de Andrade
Superintendente Adjunto | EPE

www.epe.gov.br

CIBERSEGURANÇA

Políticas de Proteção e Governança dos
Dados e Informações no Setor Elétrico

DEZEMBRO/2021

GUSTAVO VALDIVIA
Head of Marketing
GAT InfoSec
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DESAFIOS - BARREIRAS DE ENTRADA

Curva de Aprendizado
Abundância de Ofertas

$

Preço das Soluções
3

CURVA DE APRENDIZADO

Segurança da
Informação é algo
muito complexo!

LGPD E PROTEÇÃO DE DADOS

AVALIAÇÃO E
GESTÃO DE
CONFORMIDADE
EM SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
E PRIVACIDADE

CIS CONTROLS

OWASP (SEGURANÇA EM APLICAÇÕES)

ISO 27.001 e ISO 27.701

NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK

BACEN 4.893 / CVM 642 / SUSEP 638

ESCOPO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ENDEREÇO IP

CONFORMIDADE

CONTAINER

TECNOLOGIAS

APLICAÇÃO WEB
APP
API

CODIGO
REDE

CLOUD / SAAS
GAT InfoSec - 2021

BOAS PRÁTICAS
PROCESSOS
PESSOAS

TERCEIROS

DUE DILIGENCE
MATURIDADE

6

ABUNDÂNCIA DE OFERTAS

7

8

DESAFIO #2 - COMPLEXIDADE

GAT InfoSec - 2021
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PREÇO DAS SOLUÇÕES
Você sabe quanto
eu tenho que vender
para conseguir
R$50.000 por mês?!

PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL

Ainda têm muito a fazer
Na etapa inicial
Não ﬁzeram nada
Não souberam informar
Na etapa ﬁnal

30%

28%

19%

8%

8%

7%

Já ﬁnalizaram

(Fonte: RD Station - Pesquisa realizada com 1000 PMEs)
GAT InfoSec - 2021
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MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO

76%

Empresas no
Brasil que não
conseguiriam
recuperar dados
após um incidente
(Dell GDPI, 2021)

GAT InfoSec - 2021
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POR QUE INVESTIR EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Conformidades com
Leis e Boas Práticas

Exigência dos Clientes
de seus Clientes (B2B)

Evitar Incidentes

Continuidade
do Negócio

(Ex.: Ransomware)

GAT InfoSec - 2021
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PROCESSO

METODOLOGIA

S.A.G.A.

SENSIBILIZAR

01

ACOMPANHAR

Identiﬁcação de Riscos

02

Monitoramento Contínuo

GERENCIAR

03

ADEQUAR

Leis e Regulamentações

Priorização e Correção

04

OBRIGADO!!

gustavo.valdivia@gat.digital
https://gat.digital

Av. Angélica 2582 – 2° Andar
São Paulo/SP - Brasil

+55 11 4395-1322

WEE2021 – WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ENERGIA

OS 3 D’s DO SETOR
ELÉTRICO BRASILEIRO
Como a Descentralização, Digitalização e a Descarbonização se
traduzem na prática do mercado de energia nacional

Jovanio Santos
Thymos Energia, Brasil

Gerente Consultorias

João Mello
Thymos Energia, Brasil

CEO

07 de Dezembro de 2021
Brasil
Online

CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO | O conteúdo deste material não pode ser repassado
a terceiros sem o consentimento prévio da Thymos Energia.
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O SEB busca um desenho de mercado com segregação de produtos e uma
lógica de varejo...
Long term
markets

Competição Varejista
IPP

IPP

IPP

IPP

15-35 years
ahead

IPP

New capacity

Short-term markets

Medium-term
markets
3-4 years
ahead

Months
ahead

Day ahead
h-24

Intraday

30-60
minutes

Delivery
Time

PPA and long
term contracts

TRANSMISSION WIRES

WHOLESALE MARKETPLACE
Capacity
RETAILER

DISTCO/
RETAILER

RETAILER

DISTCO/
RETAILER

Capacity
market

RETAILER

Energy

Day-ahead
Markets

Forward Markets

Intraday
market

DISTRIBUTION WIRES

Balancing
/ real time
markets

System
Operations

RETAIL MARKETPLACE
Reserves
CUSTOMER

CUSTOMER

CUSTOMER

CUSTOMER

Ancillary services and operating
reserves procurement

CUSTOMER

Not in all markets
ENERGY SALES

DIRECT SALE

O desenho de mercado canônico de competição no varejo é
cada vez mais difundido e visto como objetivo a ser
perseguido pelos formuladores de política.

Fonte: Hunt (2002), IEA (2016)

In all markets

A arquitetura de mercado considerada “standard” assume um fatiamento dos
produtos, especialmente com a introdução de novas tecnologias. Também ganha
espaço a lógica de serviços, o que no limite caminharia no longo prazo para uma
abordagem “Energy as a Service”. A discussão do GT Modernização considera uma
competição no varejo.
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...enquanto os custos competitivos das fontes renováveis, aliados às novas
tecnologias, constroem o caminho para o setor elétrico do futuro...

Eletrificação

Descentralização

Digitalização

Veículos elétricos

Eficiência energética

Smart metering

Carregamento inteligente

Energia solar fotovoltaica

Controle remoto e automação

Integração veículo-rede/casa

Armazenamento distribuído

Sensores inteligentes

Microredes

Internet das coisas

Fonte: World Economic Forum, Thymos Energia
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...que deixa de ser verticalizado e passa a contar com uma arquitetura
flexível e descentralizada...
Centralizado

Sistema de Geração Centralizada

Gerador

Transmissora

Sistema de Geração Distribuída

Distribuído

Gerador

Gerador

Previsível

Intermitente

Planta
Fotovoltaica

Consumidor
Comercial
Unidade de
Armazenamento

Integrado
Verticalmente

Consumidor
Industrial

Distribuidora

Consumidor
Comercial
Rede
Horizontal

Fonte: Thymos Energia

Consumidor
Residencial

Consumidor
Residencial

Planta
Eólica

Unidade de
Armazenamento

Unidirecional

Consumidor
Residencial

Unidade de
Armazenamento

Consumidor
Residencial

Consumidor
Industrial

Consumidor
Residencial com
Painel FV

Carro
Elétrico
Bi-direcional
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...o que será um enabler para novos modelos de negócio, nos quais a
energia será vendida como serviço...

Consumidores poderão negociar sua
geração excedente em plataformas de
negociação peer-to-peer.

Energia

Milhões de aparelhos inteligentes
interconectados recebem e fornecem
dados para a plataforma.

Serão criados inúmeros produtos e
serviços “orientados aos dados”, que se
beneficiam das informações dos
dispositivos inteligentes para melhor
adequarem-se às necessidades do
consumidor/prosumidor.

Fonte: Adaptado por Thymos Energia de “Energy-as-a-Service” Deloitte (2019).

Energy-as-a-Service
(EaaS)

Empresas criarão modelos de negócio nos
quais a energia é vendida acoplada a
outros produtos. Paga-se pelo pacote
através de uma assinatura, e não mais pela
unidade de energia consumida.

Tecnologia

6

...que fornecerá um modelo de negócio orientado às necessidades do
consumidor.

Infraestrutura
de telecom

Fornece serviço customizado
para atendimento às
necessidades do cliente

Consumidor

Recebe pela assinatura do
serviço em base mensal,
trimestral ou anual

Remunera os serviços
de terceiros

Fornecedor EaaS
Remunera
o investidor

Recebe
financiamento

Investidor

Análise de
dados
Contrata serviços
especializados de
terceiros

Provedores de
Serviço

Fabricantes de
equipamentos

Fornecedores
de energia

Desenvolvimento
de software
Empresas de
instalação

Fonte: Adaptado por Thymos Energia de “Energy-as-a-Service” Deloitte (2019)
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A integração das energias renováveis e a descentralização energética está
transformando o modelo atual de prestação do serviço de distribuição.

O atual modelo tradicional e unidirecional de prestação do serviço de distribuição a
partir das redes de transmissão de alta tensão para os pontos de consumo está
sendo transformado pela integração das energias renováveis e pela
descentralização energética.
Para operar e gerenciar esses novos recursos será fundamental dispor de uma rede
digital, inteligente e flexível sob um novo modelo:

O DSO (Distribution System Operator) permitirá
maximizar a integração de energias renováveis
e acelerar a descarbonização da economia.

Embora a implantação do DSO já esteja relativamente bastante avançada em outros
países, o tema começou a ser debatido recentemente no Brasil.

Fonte: Thymos Energia

9

Qual é a tendência de evolução do modelo atual de mercado, com DNO,
para o mundo novo, com DSO, no Brasil?
Modelo Atual: rígido com mercado
livre influenciando a mudança

Futuro Próximo: flexibilidade de
contratação

Novo mundo: dinâmico e flexível com
DSO e REDs

DNO (fio) &
Comercialização

DSO
DNO

ACR

ACL

REDs
DNO

Comercialização
Asset
Owner

DNO
(fio)

Comercialização

ACL
O modelo de mercado atual é rígido, com a distribuidora
tendo o monopólio do fio e também atendendo
comercialmente os consumidores regulados (ACR). O
ACL, que iniciou como algo marginal, transformou-se no
“driver” de mudança, com consumidores buscando
redução de custos.

Os consumidores desejam escolher seu supridor e o
futuro próximo aponta para um mercado de energia
integralmente livre. A abertura favorece o surgimento de
novos modelos de negócios e os REDs devem ser
vetores de uma evolução de mercado, afetando o
segmento de distribuição com a figura do DSO.

A evolução tecnológica com os REDs quebrará a lógica
hierárquica dos sistemas elétricos e demandará um papel
diferente da distribuidora, a qual, como DSO, será
fisicamente a conexão do varejo com o atacado, também
podendo exercer (a depender do modelo de mercado) novas
funções comerciais e consequentemente novas receitas.

Evolução do mercado
Fonte: Thymos Energia
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Com a integração das energias renováveis e a descentralização energética,
um novo modelo de operação será necessário...

A crescente penetração dos recursos de energia
descentralizada e o surgimento de um novo mercado – como
prossumers, agregadores e consumidores ativos – darão início
a uma nova era. Atentar às novas oportunidades e manter
ritmo com as tendências do setor e com as mudanças nas
necessidades do cliente são importantes ações que os
operadores do sistema de distribuição precisarão ajustar em
suas funções atuais.
O modelo tradicional e unidirecional de prestação do serviço
de distribuição (DNO) será transformado pela integração das
energias renováveis e descentralização energética.

Para operar e gerenciar esses novos
recursos será fundamental dispor de uma
rede digital, inteligente e flexível sob o novo
modelo, o DSO.

Fonte: Thymos Energia
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...o qual demanda alterações regulatórias e um repensar da lógica de
tarifas para uma lógica de prestação de serviços com valor agregado.

Os operadores de sistema de distribuição (DSOs) são os gestores
operacionais (e às vezes proprietários) de redes de distribuição de
energia. As redes de transmissão transportam grandes
quantidades de eletricidade de alta (e extrema alta) tensão (HV,
EHV) por vastas distâncias, muitas vezes de grandes usinas para
os arredores de grandes cidades ou zonas industriais.
Nesses locais, é transformada em tensões mais baixas e
distribuída para todos os usuários por meio da rede de
distribuição. Os cabos aéreos e subterrâneos que levam a energia
às residências e às empresas serão operados por DSOs.
O modelo regulatório clássico para o segmento de distribuição foi
construído para recuperar os custos com uma remuneração
regulada, obedecendo uma lógica de tarifas. As evoluções
tecnológicas demandam um repensar com uma lógica de valor
adicionado ao sistema no nível de varejo e de atacado.

Mudando a estrutura regulatória para os DSOs, a introdução
de novos incentivos para adaptar a operação de redes de
distribuição para o novo paradigma de REDs é a chave para
o sucesso da transição energética.

Fonte: Thymos Energia
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As distribuidoras ocupam assim um novo papel, com uma estrutura de
DSOs, quando comparadas ao atual sistema convencional.
DSOs poderiam usar e prestar serviços locais de flexibilidade para a gestão do
congestionamento de rede e serviços ancilares (por exemplo, controle de
tensão), enquanto o ONS seria o responsável para serviços ancilares
sistêmicos.
O novo papel dos DSOs é apresentado no esquema a seguir.

SISTEMA CONVENCIONAL

SISTEMA COM IMPLANTAÇÃO DOS REDs
Fluxo de energia
bidirecional

TSO

DSO

Consumidor Final
TSO

§
§
§
§

Conexão e desconexão de REDs
Planejamento, manutenção e gestão de redes
Gestão de interrupções no fornecimento
Faturamento de energia (apenas se verticalmente integrado)

§
§
§
§
§

DSO

Outros REDs

Consumidor Final
com REDs

Gerenciamento de pico de carga por meio de REDs
Gerenciamento de congestionamento de rede
Gestão suporte de energia reativa para o ONS
Suporte de tensão
Validação técnica para mercado de energia

Fonte: IRENA. Future role of distribution system operators. Disponível em: www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_
Landscape_Future_DSOs_2019.pdf?la=en&hash=EDEBEDD537DE4ED1D716F4342F2D55D890EA5B9A.
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Observa-se que Europa, Reino Unido e Austrália, ao abrirem o mercado,
partiram para a abordagem de DSOs em um contexto de REDs.
Atualmente, a Europa, o Reino Unido e a
Austrália estão discutindo o aperfeiçoamento, em
seus respectivos modelos de DSO, para
adaptação ao novo contexto de disseminação e
de difusão dos REDs.

líquidas de carbono, ao passo que na Austrália a
mudança está sendo impulsionada principalmente
pela instabilidade da rede elétrica causada pelo
rápido crescimento dos REDs, sobretudo a fonte
solar fotovoltaica.

As mudanças promovidas na Europa visam
aumentar o papel do varejo, enquanto no Reino
Unido há um foco na redução das emissões

O conceito central na revitalização dos DSOs no
Reino Unido é a ampliação dos serviços de
flexibilidade: serviços prestados por terceiros que

auxiliam a distribuidora na estabilidade da rede
elétrica.
Por exemplo, o National Grid ESO vem contando
cada vez mais com o seu programa de resposta
da demanda para fins de estabilidade da rede
elétrica, que tem atendido 60% das ações de
correção.

Foco na redução das
emissões líquidas de carbono.
Foco em aumentar o papel do
varejo.

Mudança impulsionada pela
instabilidade da rede elétrica
causada pelo rápido
crescimento dos REDs.

Fonte: Thymos Energia, Energy Networks (www.energynetworks.com.au/projects/open-energy-networks)

14

No Brasil seriam necessárias 11 etapas para a transição do modelo DNO
para DSO [1/2]
E com relação ao Brasil? Quais seriam as fases de transição do modelo DNO para o modelo DSO em linha com o que está em discussão nos mercados mais avançados?
A seguir, listamos a sequência de etapas que nos parecem necessárias.

1.

Abertura de mercado:
A portaria MME nº 514/2019 estabelece cronograma para redução do
limite de carga do consumidor livre convencional, que alcançará em
janeiro de 2023 a sincronia com os consumidores especiais, em que
todos que consomem acima de 500 kW poderão se tornar livres,
comprando de todas as fontes. Ainda, a partir de janeiro de 2024, é
previsto que comece o processo de abertura para consumidores abaixo
de 500 kW.

3.

Separação das atividades de
distribuição e de comercialização:
A atividade de comercialização de
energia, atualmente exercida pelas
distribuidoras, passa a ser executada
por uma nova empresa cindida da
empresa de distribuição, a qual
compete com as comercializadoras já
estabelecidas no Ambiente de
Contratação Livre (ACL).

Fonte: Thymos Energia

4.

2.

Contratos legados:
Será necessário discutir a transição do modelo vigente para o novo modelo
e debater se a atividade de comercialização de energia poderá ser exercida
pelas distribuidoras, pois elas compraram energia em leilões públicos para
atender a seus consumidores regulados por meio de contratos de longo
prazo. Para promover a abertura de mercado e ao mesmo tempo respeitar
esses contratos celebrados no modelo anterior, aqui denominados
“contratos legados”, é necessário discutir uma regra de transição que não
atrase ou inviabilize a abertura do mercado.

Medição:
Será necessário avaliar a política de implantação
de medidores e de divulgação de dados, já que
atualmente a vasta maioria dos medidores são
eletromecânicos. Ou seja, esses equipamentos
não armazenam nem transmitem a informação e
o histórico de consumo. Qual política implantação
de smart meters, de coleta de dados de medição
de consumo e de divulgação desses dados pode
promover a maior competição no mercado e com
melhor relação custo-benefício?

5.

Agregador de carga:
A implantação da figura do agregador
de medição pode proporcionar um
efeito catalisador na adesão de
consumidores de pequeno porte ao
ACL por meio do comercializador
varejista.
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No Brasil seriam necessárias 11 etapas para a transição do modelo DNO
para DSO [2/2]
E com relação ao Brasil? Quais seriam as fases de transição do modelo DNO para o modelo DSO em linha com o que está em discussão nos mercados mais avançados?
A seguir, listamos a sequência de etapas que nos parecem necessárias.

6.

Tarifas binômias:
Os smartmeters medem as duas grandezas, kWh e
kW (demanda máxima), permitindo a introdução de
tarifas binômias, que acrescentam a cobrança de
uma componente em R$/kW atrelada ao valor da
demanda medida. Com isso, mitiga-se a erosão de
receita das distribuidoras causada pela
disseminação dos RED.

A instalação massiva de smart meters permitirá uma
análise detalhada das curvas de carga por perfil de
clientes (definição dos clientes “típicos”) que estão
conectados no sistema de distribuição. De posse
dessas informações, será possível desenhar tarifas
mais aderentes que permitam uma relação completa
de ganho entre todos os elos do sistema: RED,
consumidores, distribuidoras e confiabilidade
sistêmica. O conhecimento detalhado das curvas de
carga permitirá melhores desenhos de tarifas
binômias acopladas à cobrança de energia variável
no tempo, como as modalidades de TOU (time of
use), de CPP (critical peak pricing) ou de RTP
(under a real-time pricing).

Fonte: Thymos Energia

7.

Revisão da regulamentação de geração
distribuída:
Criação de um instrumento regulatório
para permitir a inserção de sistemas de
armazenamento, e a revisão do sistema
de compensação para a geração
distribuída previsto na Resolução ANEEL
nº 482/2012.

9.

Prestação de serviços pelos REDs ao
sistema elétrico:
Os agregadores podem gerenciar o
despacho de RED, a pedido do operador
do sistema elétrico.

11.

Comunicação peer to peer:
Consumidores podem transacionar
livremente os excedentes de energia por
meio de transações “peer to peer” (sem
um órgão intermediário).

8.

10.

Prestação de serviços pelos REDs à rede
elétrica local:
Os agregadores podem gerenciar o
excedente de geração de baterias e
geração distribuída instaladas nos
consumidores.

Participação no mercado atacadista:
Por meio de agregadores ou de
comercializadores varejistas, os
consumidores de menor porte podem
vender excedentes de energia no
mercado atacadista de energia.

16

Conteúdo | DIA 3
Sumário
1.

Os 3 D’s – Abordagem Prática

02

2.

O Novo Papel da Distribuidora

08

3.

Conclusão

26

Conclusão – Os 3 D’s do Setor Elétrico Brasileiro: Como a Descentralização,
Digitalização e a Descarbonização se traduzem na prática do mercado de
energia nacional

Modelo de Mercado
§

A evolução do modelo atacadista
para o varejista é um passo
natural dos mercados de energia.

§

A experiência internacional com
relação a essa transição mostra
que de fato há uma maior
competição, refletindo-se em
otimização de custo para o
consumidor final.

Fonte: Thymos Energia

Recursos Distribuídos
§

Os Recursos Energéticos
Distribídos (REDs) têm ganhado
espaço e relevância na pauta
setorial.

§

Cada vez mais, o consumidor
passa a ser um protagonista
importante do grid (tanto em
termos de produtos quanto em
termos de operação).

§

Com isso, há um empoderamento
do consumidor, que pode
escolher seu fornecedor de
energia, demandar novos
produtos do mercado e até
mesmo, gerar sua própria energia

Arquitetura de Rede
§

Com a descentralização, a
arquitetura tradicional passará a
ser descentralizada.

§

Haverá fluxo bidirecional de
energia, deixando de existir o
fluxo unidirecional clássico de
sistemas elétricos (geração ->
transmissão -> distribuição –>
consumidor).

§

Um outro movimento influenciador
dessa nova arquitetura é o de
descarbonização, principalmente
nos serviços de transporte e
aquecimento residencial.

O Novo Papel da Distribuidora
§

O movimento dos 3Ds demandará
um novo formato de atuação no
segmento de Distribuição
nacional.

§

A sistemática de serviços de
energia (Energy-as-A-Service –
EaaS) será o formato futuro de
atuação no mercado para atender
as demandas do consumidor.

§

Diante desse fato, é necessário
ajustar a atuação da Distribuidora
atual para um DSO, que
catalisará a integração de
energias renováveis, acelerando
o processo de descarbonização,
utilizando, para isso, tecnologias
digitais.
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