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Resumos e links para os estudos sobre geração e 
transmissão de energia elétrica publicados em 
2019 

Ao longo de 2019 a EPE publicou diversos es-

tudos, sobre temas variados, todos disponíveis 

no site da empresa. Este caderno tem por ob-

jetivo servir de compêndio dos relatórios e no-

tas técnicas sobre transmissão e geração cen-

tralizada de energia elétrica elaborados no pe-

ríodo, incluindo leilões e assuntos correlatos.  

Apresentam-se resumos de cada estudo, bem 

como links para acesso aos documentos com-

pletos. Busca-se assim uma transparência ativa 

e a divulgação dos diversos trabalhos produzi-

dos, contribuindo para a formulação, imple-

mentação e avaliação das políticas energéticas 

no Brasil. 

 

Armazenamento em Baterias 

As baterias eletroquímicas se apresentam 

como candidatas potenciais a diversas aplica-

ções no setor elétrico brasileiro, sobretudo por 

sua capacidade de resposta instantânea, mo-

dularidade e flexibilidade operativa e locacio-

nal, podendo ser utilizadas tanto em soluções 

centralizadas como distribuídas. 

Essa Nota Técnica discute as aplicações, bene-

fícios, limitações e desafios (inclusive socioam-

bientais) dessa tecnologia, levantando a dis-

cussão sobre questões regulatórias e comerci-

ais, orientadas à inserção sustentável das ba-

terias no mercado nacional. Acesse o docu-

mento em: http://bit.ly/bateriasEPE 

 

 

Hidrelétricas Reversíveis 

As Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR) cons-

tituem uma tecnologia que permite oferta de 

potência com a flexibilidade necessária para o 

atendimento à variação da carga no curto 

prazo, além de oferecer benefícios sistêmicos 

relacionados à economia, segurança e quali-

dade no fornecimento de energia elétrica, a 

sua participação na cesta de ofertas da matriz 

elétrica brasileira poderá constituir, num futuro 

próximo, uma opção para garantir uma expan-

são do sistema elétrico de forma econômica e 

sustentável.  

A Nota Técnica publicada apresenta a metodo-

logia desenvolvida para identificação dos locais 

mais propícios para implantação de UHR e 

mostra os resultados preliminares para o es-

tado do Rio de Janeiro. 

Acesse o documento em: http://bit.ly/UHR-EPE 

 

Leilões de Energia 

Em 2019 foram realizados 4 Leilões de Energia, 

cujos projetos participantes foram habilitados 

ou qualificados tecnicamente pela EPE. No pri-

meiro semestre foi promovido o Leilão de Ener-

gia Nova A-4/2019 e o inovador Leilão de Boa 

Vista e localidades conectadas. Já no segundo 

semestre foram realizados o Leilão de Energia 

Nova A-6/2019 e o Leilão de Energia Existente 

A-2/2019. De forma a apresentar a consolida-

ção e uma avaliação mais detalhada dos resul-

http://bit.ly/bateriasEPE
http://bit.ly/UHR-EPE
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tados desses certames, a EPE publicou o In-

forme Técnico dos Leilões 2019. O documento 

apresenta também uma análise dos aspectos 

relevantes do processo, além dos aperfeiçoa-

mentos das regras e tendências tecnológicas 

dos projetos cadastrados e habilitados pela 

EPE. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/LeiloesEE2019  

 

Leilão de Energia Nova A-4/2019 

Realizado no dia 28 de junho, o Leilão de Ener-

gia Nova A-4 teve como objetivo a compra de 

energia proveniente de novos empreendimen-

tos hidrelétricos, eólicos, fotovoltaicos e terme-

létricos a biomassa, com início de suprimento 

em janeiro de 2023. 

No total foram contratados 15 projetos, resul-

tando num total de 81,1 MW médios ou, apro-

ximadamente, 401,6 MW de capacidade insta-

lada. Foi o primeiro leilão em que o preço mé-

dio de venda dos projetos solares fotovoltaicos 

comercializados foi inferior ao de projetos eóli-

cos. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/A4-2019 

 

Leilão de Energia Nova A-6/2019 

O Leilão de Energia Nova “A-6” foi realizado no 

dia 18 de outubro, tendo seu início de supri-

mento previsto para janeiro de 2025 e contou 

com participação de empreendimentos hidrelé-

tricos, eólicos, fotovoltaicos e termelétricos. 

A demanda declarada pelas distribuidoras para 

esse certame surpreendeu positivamente as 

expectativas do mercado. No total foram con-

tratados 1.702,46 MW médios, oriundos de 89 

empreendimentos que totalizam uma capaci-

dade instalada de 2.979,14 MW, com destaque 

para a comercialização de dois empreendimen-

tos termelétricos a gás natural nacional produ-

zido em plataforma terrestre. Os preços médios 

de venda se mantiveram em patamares próxi-

mos a de leilões anteriores, com destaque para 

a fonte solar fotovoltaica que se consolidou 

como a tecnologia com os menores preços de 

energia. 

Acesse o documento em: http://bit.ly/A6-2019 

  

Avaliação da Capacidade de Escoamento 

do Sistema (Margens) 

Como subsídio para o cálculo das margens de 

escoamento referentes aos pontos de conexão 

cadastrados no Leilão de Energia Nova A-

4/2019, a EPE elaborou uma nota técnica con-

junta com o ONS abordando a metodologia, as 

premissas e os critérios adotados nos cálculos 

dessas margens. 

Já no caso do Leilão de Boa Vista, a EPE de-

senvolveu, em conjunto com ONS, uma nota 

técnica mais ampla apresentando não só as 

margens de escoamento do sistema de distri-

buição do estado de Roraima, mas também as 

correntes de curto-circuito e os requisitos téc-

nicos mínimos das máquinas a serem contrata-

das no certame. 

Acesse os documentos em: 

http://bit.ly/metodologia-a42019 

 

http://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-de-energia-nova-a-4-2019
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Leilão de Boa Vista e localidades conec-

tadas 

Realizado em 31/05, o certame resultou na 

contratação de 9 empreendimentos de varia-

das fontes (gás natural, óleo diesel e biomassa 

e soluções híbridas, combinando biocombustí-

veis, fotovoltaica e baterias), totalizando 294 

MW de potência, que foram previamente habi-

litadas tecnicamente pela EPE. 

Acesse o documento com os resultados do lei-

lão em: 

http://bit.ly/ResultadoLeilaoRR 

 

Metodologia de Revisão de Garantia Física de 

Usinas Fotovoltaicas 

Estudos da EPE subsidiaram a regulamentação 

para a revisão anual dos montantes de garan-

tia física de energia dos empreendimentos de 

fonte solar fotovoltaica com base na geração 

de energia elétrica verificada, conforme Nota 

Técnica EPE-DEE-RE-004/2019-r0, divulgada 

por ocasião da Consulta Pública n° 72/2019. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/revGFUFV 

 

Alteração de Modalidade Contratual de UFV 

A Nota Técnica n. EPE-DEE-RE-028/2019 regis-

tra os estudos realizados pela EPE para estima-

tiva dos impactos da alteração da modalidade 

contratual de usinas fotovoltaicas, instituída 

para o leilão A-4/2019 pela Portaria SPE/MME 

n. 186/2019, considerando o constante na mi-

nuta do Edital do Leilão n° 03/2019 e com o 

intuito de promover a discussão técnica abor-

dada pela Audiência Pública ANEEL n. 12/2019. 

O documento aponta, por meio de cenários e 

avaliação de impactos nos diferentes tipos de 

agentes envolvidos na contratação, que seria 

benéfica a adoção de contratos por quantidade 

puros (com sazonalização conforme a carga 

das compradoras) nos leilões de comercializa-

ção de energia elétrica no ACR. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/ModContratUFV 

 

Modernização do Setor Elétrico 

Por meio da Portaria n. 187/2019, o MME ins-

tituiu um Grupo de Trabalho com o propósito 

de tratar da Modernização do Setor Elétrico. De 

forma a avaliar e encaminhar propostas para 

os mais diferentes desafios do setor, foram cri-

ados grupos temáticos, responsáveis por lide-

rar as discussões sobre seu tema e propor di-

retrizes de políticas energéticas. 

Destes grupos, três foram coordenados pela 

EPE: Critério de Suprimento, Inserção de No-

vas Tecnologias e Lastro e Energia. 

Os relatórios dos GT e dos grupos temáticos 

estão disponíveis em: 

http://bit.ly/RelatoriosGTmodernização 

  

CPAMP – GT Metodologia 

Durante o ciclo 2018/2019 do GT Metodologia 

da Comissão Permanente para Análise de Me-

todologias e Programas Computacionais do Se-

tor Elétrico - CPAMP a EPE participou ativa-

mente das discussões e estudos de diversos te-

mas como a implantação do preço horário no 

mercado de curto prazo através do modelo 

DESSEM, volatilidade do CMO/PLD, revisão dos 

http://bit.ly/ResultadoLeilaoRR
http://bit.ly/revGFUFV
http://bit.ly/ModContratUFV
http://bit.ly/RelatoriosGTmodernização
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mecanismos de aversão ao risco, entre outros. 

A descrição de todas as atividades desenvolvi-

das no ciclo, motivação e objetivos foi disponi-

bilizada no site do MME, assim como os relató-

rios técnicos com a apresentação de propostas 

de aprimoramento metodológicos associados a 

esses temas (Consulta Pública n. 74 de 

26/06/2019).  

A participação da EPE nesse importante fórum 

de discussão e implementação de aperfeiçoa-

mentos nas metodologias utilizadas nos mode-

los computacionais contribui para o desenvol-

vimento do setor, trazendo também a visão de 

longo prazo para esse processo, além de de-

senvolver o corpo técnico da empresa.  

Acesse os documentos em: 

http://bit.ly/CPAMP2018-2019 

http://bit.ly/CP74-2019 

 

PDE 2029 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 

– PDE 2029, fornece ao mercado informação 

útil e relevante, que permite a análise do de-

senvolvimento do sistema elétrico e das condi-

ções de adequabilidade de suprimento sob di-

ferentes cenários futuros possíveis. Especifica-

mente na elaboração dos estudos indicativos 

relacionados a expansão da oferta de geração 

centralizada, o PDE 2029 traz importantes ino-

vações como, por exemplo, uma primeira aná-

lise quantitativa dos requisitos de flexibilidade 

operativa, a consideração de Resposta da De-

manda como alternativa para o suprimento de 

capacidade de potência e a preocupação sobre 

a necessidade de modernização do parque ge-

rador nacional.  

Além das inovações foi dado continuidade às 

discussões relevantes para o setor energético 

nacional, como a integração entre os setores 

de gás natural e energia elétrica, a relevância 

do papel das interligações regionais para a 

operação do SIN e a importância da moderni-

zação do marco regulatório brasileiro. Sobre a 

modernização do setor elétrico, é importante 

destacar que o PDE 2029 foi desenvolvido si-

multaneamente aos trabalhos do GT Moderni-

zação, fornecendo e recebendo insumos desse 

importante grupo e evidenciando o caráter cí-

clico e adaptativo do processo de Planeja-

mento. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/PDE2029 

 

Resposta da Demanda 

Em julho de 2019 foi lançada a Nota Técnica 

“Resposta da Demanda: Conceitos, Aspectos 

Regulatórios e Planejamento Energético”, que 

além de realizar uma rápida conceptualização 

sobre a resposta da demanda e dos programas 

já realizados no Brasil neste tema, tem o obje-

tivo de apresentar os principais programas já 

realizados no mundo.  

Também são apresentados aspectos sobre a 

consideração da resposta da demanda no pla-

nejamento da expansão de médio e longo 

prazo.  

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/RespostaDaDemanda 

 

 

 

http://bit.ly/CPAMP2018-2019
http://bit.ly/CP74-2019
http://bit.ly/PDE2029
http://bit.ly/RespostaDaDemanda
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Repotenciação e Modernização de UHEs 

O estudo avalia os ganhos de eficiência, ener-

gia e capacidade instalada decorrentes da Re-

potenciação e Modernização de Usinas Hidrelé-

tricas. Identificação na Nota Técnica os efeitos 

econômicos e energéticos da degradação das 

máquinas e estimativas de: custo acarretado à 

operação do SIN; montante de energia e de 

capacidade adicional obteníveis; investimentos 

requeridos; benefícios de energia e de potên-

cia. Também são discutidas questões regulató-

rias. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/repotUHE 

 

Roadmap Eólica Offshore 

Atenta à expansão observada para a fonte eó-

lica offshore no cenário internacional nos últi-

mos anos e às movimentações relacionadas à 

proposição de projetos eólicos offshore que 

têm ocorrido no mercado brasileiro, foi desen-

volvido o Roadmap Eólica Offshore Brasil, es-

tudo inteiramente dedicado a essa fonte. 

O principal objetivo desse documento é identi-

ficar possíveis barreiras e desafios a serem en-

frentados para o desenvolvimento da fonte eó-

lica offshore no Brasil, além de compreender 

melhor os aspectos relativos a essa fonte. O 

documento traz ainda algumas recomenda-

ções, do ponto de vista do planejamento, com 

o intuito de servir como ponto de partida para 

o desenho de soluções pertinentes para o 

pleno desenvolvimento desse novo setor no 

país. Acesse o documento em: 

http://bit.ly/EOLoffshoreBR 

Sistemas Isolados 

Projeções de preços de combustíveis 

A fim de dar suporte à CCEE nas estimativas de 

previsão orçamentária da Conta de Consumo 

de Combustíveis (CCC), a EPE estimou os pre-

ços dos combustíveis líquidos usados na gera-

ção de energia elétrica em Sistemas Isolados 

para o ano de 2020. A Nota Técnica apresenta 

os cálculos e as premissas que embasaram as 

projeções. 

Acesse o documento em: 

http://bit.ly/combustiveisSI2020 

 

Relatório de Planejamento 2019 

Anualmente a EPE recebe e analisa as propos-

tas de das distribuidoras para o planejamento 

do atendimento aos Sistemas Isolados. Essa 

análise é consolidada em um relatório para 

aprovação e definição dos próximos leilões pelo 

MME.  

O “Relatório de Planejamento para Atendi-

mento aos Sistemas Isolados, Horizonte 2024 

– Ciclo 2019” está disponível em: 

http://bit.ly/PlanejamentoSI2019 

 

Termelétricas a biomassa nos Leilões de Ener-

gia 

A Nota Técnica retrata o perfil dos projetos ter-

melétricos a biomassa nos leilões de energia no 

Brasil, a partir dos dados consolidados dos pro-

jetos cadastrados na EPE para participação nos 

leilões.  

http://bit.ly/repotUHE
http://bit.ly/EOLoffshoreBR
http://bit.ly/combustiveisSI2020
http://bit.ly/PlanejamentoSI2019
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Além dos números e informações de cadastra-

mento e habilitação técnica, são abordados di-

versos aspectos como: oferta nos leilões de 

energia, participação dos diferentes tipos de bi-

omassa, distribuição geográfica dos projetos, 

aspectos relacionados aos contratos, conside-

rações técnicas de equipamentos, custos de in-

vestimentos, dentre outros.   

Acesse o documento em:  

http://bit.ly/UTEbiomassa 

 

Usinas Híbridas 

Dando prosseguimento à discussão sobre usi-

nas híbridas, iniciada em 2017, foi publicada a 

Nota Técnica “Usinas Híbridas no Contexto do 

Planejamento Energético”, que trouxe uma re-

visão sobre como o tema vem sendo tratado 

em outros países, além de discutir questões co-

mumente levantadas sobre o assunto. Tam-

bém resume as principais contribuições levan-

tadas por diversos agentes no Workshop reali-

zado em 15 de maio de 2019. 

Acesse o documento em:  

http://bit.ly/usinashibridas 

 

Estudos de Planejamento da Transmissão 

Durante o ano de 2019, a EPE concluiu cerca 

de 30 estudos de planejamento da transmis-

são, com objetivos que vão desde a identifica-

ção de reforços para assegurar níveis adequa-

dos de confiabilidade para o atendimento elé-

trico regional até estudos que visam preparar 

a rede elétrica do país para integrar e viabilizar 

o escoamento da energia de grandes poten-

ciais energéticos regionais. 

Cumpre notar que a maioria dos reforços reco-

mendados nesses estudos deverão ser outor-

gados ao longo dos anos de 2020 e 2021, seja 

por meio de processo licitatório ou através de 

autorizações específicas. 

Acesse esses estudos em:  

http://bit.ly/transmissão 

Cabe ressaltar que a expansão do Sistema In-

terligado Nacional recomendada nos Relatórios 

R1 tem adotado, cada vez mais frequente-

mente, soluções de linhas de transmissão sub-

terrâneas com cabos isolados de alta e extra 

alta tensão nas diversas regiões metropolita-

nas do país, onde a implantação de LT aérea é 

inviável por diversas razões. Uma metodologia, 

com critérios específicos para essa tecnologia 

até recentemente pouco utilizada na expansão 

do SIN, foi elaborada em 2019 e aplicada em 

diversos dos Relatórios R1 publicados. Tal me-

todologia foi objeto de um artigo publicado no 

XXV SNPTEE e deverá ser objeto de nova pu-

blicação, mais detalhada, através uma nota 

técnica a ser emitida pela EPE em 2020. 

 

Programa de Expansão da Transmissão e Plano 

de Expansão de Longo Prazo 

O PET/PELP é um relatório gerencial bianual 

que contém todas as obras de expansão do Sis-

tema Interligado Nacional definidas a partir dos 

estudos de planejamento elaborados pela EPE 

e que ainda não foram outorgadas. 

A primeira edição PET/PELP 2019, referente ao 

1º semestre, apresentou a recomendação de 

investimentos totais de R$ 7,5 bilhões em no-

vas linhas de transmissão e de R$ 5,2 bilhões 

em novas subestações e/ou novos pátios. 

http://bit.ly/UTEbiomassa
http://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-realiza-o-workshop-usinas-hibridas-no-sin-
http://bit.ly/usinashibridas
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relat%C3%B3rios-r1
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Posteriormente, a edição do PET/PELP refe-

rente ao 2º semestre de 2019 apresentou a re-

comendação de investimentos totais de R$ 

15,4 bilhões em novas linhas de transmissão e 

de R$ 8,1 bilhões em novas subestações e/ou 

novos pátios. 

Acesse os documentos em: 

http://bit.ly/petpelp 

 

Leilões de Transmissão 

Em 2019, foi realizado o leilão de transmissão 

002/2019. Neste leilão, foram arrematados 

100% dos lotes ofertados, com investimentos 

da ordem de R$ 4,0 bilhões e deságio médio 

de 60,3%. 

De forma a apresentar a síntese dos lotes e as 

descrições sucintas dos principais benefícios 

técnicos que as novas instalações trarão para 

o Sistema Interligado Nacional, a EPE publicou, 

em seguida à 

realização do leilão, um informe técnico com a 

análise dos seus resultados. 

Acesse o documento em:  

http://bit.ly/leilões-transm 

 

Artigos Publicados no XXV SNPTEE 

O SNPTEE é um dos maiores eventos técnicos 

do setor elétrico brasileiro, configurando uma 

oportunidade ímpar para a divulgação de estu-

dos e capacitação profissional. 

A presença de grandes empresas, agentes de 

mercado, autoridades do Setor Elétrico e de-

mais especialistas, faz desse evento um exce-

lente fórum para debates técnicos em geral, 

garantindo transparência e publicidade para os 

temas discutidos, além de interação com a so-

ciedade, o que está alinhado com a visão e ob-

jetivos estratégicos da EPE.  

Cumpre destacar que, na última edição do 

SNPTEE, realizada em novembro de 2019, a 

EPE teve 18 artigos publicados. 

Acesse os documentos em:  

http://bit.ly/EPE-SNPTEE 

 

 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/programa-de-expansao-da-transmissao-plano-de-expansao-de-longo-prazo-pet-pelp
http://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-publica-informe-tecnico-sobre-o-leilao-de-transmissao-2019
http://bit.ly/EPE-SNPTEE

