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3. Geração	Centralizada	de	Energia	
Elétrica	

De forma a seguir com o processo contínuo de 

inovação que caracteriza o planejamento energético, 

o PDE 2027 traz novas discussões com a sociedade 

seguindo a abordagem apresentada no último ciclo, 

através da avaliação da expansão da oferta de energia 

elétrica por distintas visões de futuro. Este ano, 

outras variáveis são colocadas em discussão, visando 

ampliar a interação com a sociedade e levar a uma 

evolução da análise oferecida. Além de apresentar o 

plano de expansão para mais de um cenário de 

projeção da demanda de energia elétrica, testam-se 

impactos de variações na expansão de referência da 

oferta de energia, restrições ambientais e diversas 

análises sobre as condições de atendimento. 

Dentre os mais importantes objetivos de 

analisar distintos cenários no PDE, estão: (i) fornecer 

ao mercado, através deste plano, informação útil para 

empreendedores, que tomam decisões de 

investimento sob incerteza, notadamente sobre 

fatores relevantes para a evolução da composição da 

matriz de geração elétrica no tempo; e (ii) permitir a 

análise das condições de adequabilidade de 

suprimento sob diferentes cenários futuros possíveis. 

O Modelo de Decisão de Investimentos (MDI) 

vem sendo aperfeiçoado pela equipe da EPE e foi 

novamente utilizado como apoio para a indicação da 

evolução da expansão da oferta no horizonte decenal. 

O MDI sinaliza para a expansão ótima do sistema 

através da minimização dos custos totais de 

investimento e operação, seguindo o enfoque clássico 

de planejamento: minimizar o custo total de expansão 

(custo de investimento mais custo de operação) com 

restrições de confiabilidade. Como subproduto deste 

modelo, através da variável dual da restrição de 

atendimento à demanda, é obtido o custo marginal de 

expansão (CME). Esta abordagem permite que o CME 

seja calculado de maneira coerente com as decisões 

de investimento e seus custos econômicos associados 

(ALMEIDA Jr., 2017). A obtenção do valor do CME 

como subproduto do processo de planejamento, 

através da análise das propriedades do modelo 

matemático de otimização, e não como um dado de 

entrada no processo, torna seu cálculo mais eficiente 

e consistente com a lógica econômica. O CME é, 

portanto, obtido como o custo marginal das restrições 

de atendimento à carga do sistema, considerando 

requisitos de energia e potência.  

Neste capítulo serão apresentados os estudos 

para a expansão indicativa do parque de geração de 

energia elétrica e das principais interligações entre os 

subsistemas no horizonte decenal, visando garantir o 

abastecimento adequado para o crescimento da 

demanda de energia elétrica do sistema interligado 

do País. 

Serão descritos os critérios metodológicos, as 

premissas e as diretrizes que orientaram as 

simulações das alternativas de oferta que garantirão 

o atendimento seguro à carga de energia e à demanda 

de potência. Será feita uma análise comparativa entre 

os casos, com os respectivos planos de expansão, 

destacando-se as diferenças tanto do ponto de vista 

econômico como da operação do parque resultante. 
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BOX 3.1 – O PLANO É INDICATIVO E FACILITADOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONTESTÁVEL 

O plano de expansão do sistema de geração apresentado neste PDE é indicativo. Isto significa que a 

expansão de capacidade de geração resultante não determina diretamente os investimentos. No contexto do 

segmento de geração de energia elétrica, o plano possui as seguintes funções:  

(i) facilitar aos agentes o acesso à informação relevante para tomada de decisões, cabendo, a esses 

agentes, contestar a visão apresentada no plano através de decisões de investimento;  

(ii) subsidiar a tomada de decisão executiva sobre execução de leilões, planejamento de setores com 

interfaces com o sistema de geração, e políticas públicas do setor. 

Um plano de expansão da geração é construído sobre determinadas premissas, sendo que a EPE e MME 

detêm meios de acesso à informação para a construção dessas premissas, que vão desde estudos de inventário 

até projeções de preços de combustíveis. O plano funciona como um agregador de informação relevante para a 

tomada de decisão dos agentes. 

Mais que isso, o processo de planejamento transforma essa informação de entrada em indicações de 

quais as necessidades do sistema elétrico para garantir o atendimento aos quesitos de economicidade e 

segurança no suprimento de energia. Estas necessidades podem incluir, por exemplo: tecnologias com alto 

índice de flexibilidade, com baixos custos variáveis, com reduzidos impactos ambientais, etc. Cabe à sociedade 

contestar a visão do planejador e assim determinar uma maneira mais econômica de atender a demanda, sendo 

a contestação do plano uma maneira importante de lidar com a assimetria de informações.  

Esse entendimento do plano indicativo deixa mais clara a motivação para se considerar diferentes 

cenários. Essa estratégia cumpre tanto com a função de facilitar o acesso direto à informação, como também 

identificar as necessidades do sistema elétrico sob diferentes realizações de futuro.  

Outra função importante de um plano indicativo é de subsidiar a tomada de decisões por parte de 

instituições. Um primeiro tema de decisões relevantes refere-se ao planejamento de outros segmentos de 

infraestrutura com interfaces com a geração de energia. Dentre esses, destacam-se os segmentos de 

transmissão de energia e de gás natural.  

Decisões sobre a execução de leilões de energia também devem considerar os resultados do 

planejamento indicativo da expansão da geração. Cabe aqui diferenciar entre duas variantes para esta interface 

entre o planejamento indicativo e os leilões. Na primeira variante, há segmentação ex ante da demanda de 

contratação entre tecnologias. Sob esta variante, cabe às instituições definir a tecnologia levando em conta não 

apenas as necessidades do sistema, mas também a composição tecnológica apontada como resultado do plano. 

A segunda variante indica sinais econômicos que influenciam a competitividade entre as fontes. Eles podem 

ser oriundos da definição de elementos do mercado que determinam a receita do gerador e que permitam que 

isto altere sua competitividade no leilão.  
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3.1.  Metodologia 

O PDE 2027 traz novos avanços metodológicos 

no processo de construção da expansão do parque 

gerador do SIN, no horizonte decenal. Para tanto, o 

modelo computacional de decisão de investimentos 

(MDI), desenvolvido pela EPE, passou a representar a 

curva de carga em quatro patamares (ponta7, pesada, 

média e leve) e mais uma restrição de capacidade. 

Essa abordagem, além de representar melhor a 

operação do sistema, permite uma primeira 

sinalização para benefícios provenientes de 

tecnologias de armazenamento, que poderão ser 

importante recurso para os crescentes requisitos de 

capacidade e flexibilidade. 

A partir do resultado do MDI, é feito então um 

“ajuste fino” no Programa Decenal de Expansão, 

adequando a motorização e enchimento dos 

reservatórios das UHE, através de simulações da 

operação utilizando o modelo Newave. A análise dos 

resultados é feita a partir das próprias saídas dos 

modelos e detalhada com metodologias específicas 

para avaliar o atendimento à demanda máxima. O 

fluxograma da Figura 3-1 descreve esse processo. 

Figura 3-1. Fluxograma da Metodologia do PDE 2027 

 

                                                                    

7 A duração do patamar de ponta foi estabelecida como 10 horas por mês. 
8 Para melhor representar a necessidade de expansão para suprir os requisitos de capacidade do sistema, foi utilizada uma penalidade específica 
para o não atendimento à restrição de capacidade. Esse valor foi ajustado implicitamente, de modo a induzir uma expansão que reduza os riscos 
de déficit de capacidade. Cabe destacar que não existe uma metodologia oficial para a obtenção de um custo de interrupção. Estabeler essa 
metodologia é etapa importante para as análises de adequação da oferta. 

A fim de trazer novas discussões sobre as 

necessidades do sistema, está sendo desenvolvida 

também uma metodologia preliminar que permite a 

introdução do conceito de flexibilidade, que será 

abordada em uma publicação futura. 

3.1.1 MODELO DE DECISÃO DE 
INVESTIMENTOS (MDI) 

O Modelo de Decisão de Investimentos 

utilizado foi desenvolvido internamente na EPE, 

baseado em Gandelman (2015), e tem como função 

objetivo minimizar o custo total de investimento e 

operação, sujeito às principais restrições operativas 

para o atendimento à demanda de energia e demanda 

máxima instantânea. A descrição detalhada deste 

modelo consta na Nota Técnica EPE-DEE-RE-

052/2018. 

O principal destaque da versão utilizada no 

PDE 2027 é a representação da curva de carga em 

quatro patamares de energia e uma equação de 

capacidade de potência.8 Com essa formulação, além 

de aperfeiçoar o atendimento à carga, o modelo passa 

a explicitar o atendimento aos picos de demanda e 

sinalizar os benefícios que tecnologias de 

armazenamento podem trazer ao prover maior 

flexibilidade operativa. Além disso, nessa nova 

versão, o atendimento à restrição de capacidade é 

feito considerando os mesmos cenários hidrológicos 

utilizados no atendimento ao balanço de energia, 

trazendo maior compatibilidade entre os 

atendimentos de energia e potência. 

Como entrada para o MDI, são considerados os 

custos de investimento em novas plantas de geração 

candidatas, por tecnologia, incluindo usinas 

termelétricas a ciclo aberto ou combinado, fontes 

renováveis, tecnologias de armazenamento e 

transmissão. Decisões oriundas de diretrizes de 

política energética podem ser representadas e seus 



 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 

 

 

48  

 

custos adicionais avaliados. Para cada alternativa de 

plano de expansão, com seu custo de investimento 

associado, é realizada a simulação da operação, 

obtendo-se o valor esperado do custo de operação 

desse plano. A soma dos dois custos — investimento 

e operação — determinam o custo total e o processo 

é repetido para outro “plano candidato”, até que o 

plano de expansão de mínimo custo global seja 

obtido. 

No MDI o sistema de geração é composto de 

usinas existentes, contratadas, e projetos candidatos 

para expansão. Os subsistemas são representados 

como um grafo, em que cada região (subsistema) 

possui uma ou mais projeções de demanda. Assim o 

sistema de transmissão é representado por 

interligações ligando os diversos subsistemas 

(representado por grafo). Cada uma delas possui uma 

capacidade máxima de intercâmbio (em cada sentido 

e para cada patamar de carga) e um custo de 

ampliação associado (expresso em R$/kW). 

As usinas (existentes e candidatas para 

expansão) são representadas de modo 

individualizado e o atendimento é realizado em 

termos dos balanços de energia por patamar e de 

capacidade de potência. A aleatoriedade das vazões 

naturais, para as usinas hidrelétricas, é representada 

através da construção de cenários de energia e 

disponibilidade máxima, para cada mês do período de 

estudo, capturando assim a sazonalidade e 

capacidade de modulação desse recurso. Cada um 

desses cenários é associado a uma determinada 

probabilidade de ocorrência. 

Os projetos eólicos, solares, à biomassa com 

CVU nulo, biogás e Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH) são representados por distintas sazonalidades 

mensais de produção de energia e contribuição de 

potência. No caso dos projetos eólicos, a contribuição 

de ponta está relacionada a um fator equivalente a um 

percentil de geração, calculado a partir da base de 

                                                                    

9 Dentre os detalhamentos encontrados na simulação com o modelo Newave podemos destacar o uso de 2.000 séries sintéticas, a operação dos 
reservatórios das hidrelétricas, a consideração de restrições operativas associadas à operação dos reservatórios e o mecanismo de aversão a risco 
(na versão vigente modelado por CVaR). 

 

dados do histórico de medições anemométricas 

disponível na EPE.  

Os custos de operação para atendimento à 

demanda de energia, obtidos pelos despachos das 

termelétricas, são computados pelo valor esperado 

dos despachos de cada cenário em cada patamar, 

ponderado pela respectiva probabilidade. O valor do 

Custo Variável Unitário (CVU), em R$/MWh, das 

usinas termelétricas, tem impacto direto no custo de 

operação total do sistema. Com o objetivo de 

melhorar a representação do CVU das UTE ao longo 

do horizonte dos estudos de planejamento da 

expansão, determinou-se um valor individualizado de 

CVU para cada usina e uma evolução deste a partir da 

expectativa da trajetória dos preços futuros dos 

combustíveis em moeda constante. A expectativa de 

preço futuro dos combustíveis foi estimada com base 

em projeções de combustíveis equivalentes, no 

cenário de referência publicado pela Energy 

Information Administration - EIA no Annual Energy 

Outlook - AEO, conforme metodologia descrita na 

Nota Técnica EPE-DEE-RE-055/2018. 

Para a obtenção da expansão da oferta no 

horizonte decenal, o MDI foi executado englobando o 

período até 2032, visando eliminar os efeitos de fim 

de período. A Nota Técnica EPE-DEE-RE-055/2018 

apresenta os parâmetros econômicos e financeiros 

utilizados no Modelo de Decisão de Investimento. 

3.1.2 AJUSTES NA SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO 
COM O NEWAVE 

Após a sinalização da expansão ótima obtida 

com o MDI é realizada a simulação da operação com o 

modelo Newave, incorporando-se alguns detalhes 

não capturados pelo módulo de operação do MDI 

(mas que não comprometem a otimização da solução) 

e que detalham melhor a operação do sistema,9 como 

por exemplo, a adequação à entrada das UHE nos 

períodos mais propícios para o início de enchimento 

de seus reservatórios. 
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Com a simulação da operação, é possível 

analisar com mais detalhes as condições futuras de 

atendimento à carga como, por exemplo, uma melhor 

avaliação das trocas de energia entre as regiões, a 

utilização do sistema de transmissão, a expectativa de 

evolução do nível de armazenamento dos 

reservatórios e o vertimento. 

Devido à representação do modelo Newave em 

subsistemas equivalentes de energia e face à 

distribuição geográfica dos grandes centros de carga 

e das unidades geradoras, o SIN é dividido em dez 

subsistemas nas simulações energéticas para a 

expansão.  

As interligações elétricas entre subsistemas 

são representadas através de limites de fluxos 

mensais, por patamares de carga, de acordo com 

critérios de confiabilidade estabelecidos pelos 

estudos de transmissão. Além da informação 

referente ao limite de cada interligação, são 

representados no modelo Newave os limites por 

agrupamentos de intercâmbio. Este dado visa 

representar algumas restrições sistêmicas, que não 

poderiam ser estabelecidas apenas pelo limite 

individual de cada interligação. 

Apesar da representação em quatro patamares 

de carga também no modelo Newave, a representação 

a subsistemas equivalente ainda se mostra 

simplificada para a análise do atendimento ao pico de 

carga, motivo pelo qual se faz necessário o 

detalhamento da operação, descrito a seguir. 

3.1.3 DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO: 
ATENDIMENTO À DEMANDA MÁXIMA E 
CONCEITO DE FLEXIBILIDADE 

Além da análise direta de resultados dos 

modelos, também são realizadas avaliações do 

atendimento à demanda máxima instantânea. O 

objetivo é verificar as condições deste atendimento, 

de forma a identificar ações de planejamento que 

sejam necessárias. Os critérios e premissas utilizados 

são: 

• Utilização da demanda máxima instantânea 

coincidente entre subsistemas; 

• Reserva operativa de 5% da demanda; 

• Limites de intercâmbio do patamar de carga 

pesada; 

• Simulação de todas as séries históricas de 

vazões naturais. 

O cálculo da disponibilidade máxima de 

potência é feito de maneira distinta para as usinas 

hidrelétricas com reservatório de regularização, 

usinas a fio d’água, outras fontes renováveis e 

termelétricas, de forma a respeitar as características 

de cada fonte para o atendimento à demanda. São 

consideradas perdas por deplecionamento nos 

reservatórios, disponibilidade hidráulica para 

modulação da geração, sazonalidade de todas as 

fontes e perfis, no mínimo, horários para as fontes 

intermitentes. A descrição detalhada da metodologia 

pode ser encontrada na Nota Técnica EPE-DEE-NT-

035-r1/2017. A metodologia utilizada nessa etapa é a 

mesma que calcula a disponibilidade de potência 

fornecida para o MDI. A principal diferença é que, no 

detalhamento, consideram-se todos os cenários 

hidrológicos além dos efeitos que a decisão de 

expansão tem sobre a operação futura dos 

reservatórios. 

A metodologia aqui utilizada visa analisar os 

requisitos de capacidade do sistema, mas não 

considera os aspectos relacionados à flexibilidade. 

Cabe ressaltar, no entanto, que será feito um estudo 

futuro com uma primeira metodologia e resultados 

sobre flexibilidade. A clara distinção entre esses dois 

conceitos é fundamental para descrever o papel de 

cada tecnologia no sistema: capacidade está 

relacionada com a possibilidade de o sistema atender 

à demanda a todo instante como, por exemplo, aos 

momentos de demanda máxima; flexibilidade refere-

se à possibilidade do sistema lidar com variações de 

oferta e demanda em períodos compatíveis com 

comandos de despacho de geração. Esse conceito 

envolve diversas escalas de tempo e pode ser avaliada 

desde escalas mensais até avaliações sub-horárias. 

A Nota Técnica EPE-DEE-NT-067/2018 

apresenta esses conceitos com maiores detalhes e 

indica os atributos necessários às tecnologias de 

geração para o atendimento específico a cada um 

desses requisitos. 
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BOX 3.2 – INTEGRAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS (RED)  

A participação dos Recursos Energéticos Distribuídos – RED tem sido cada vez mais importante no 

sistema elétrico brasileiro. Visando estas transformações pelas quais os mercados de energia elétrica 

vêm passando, a EPE publicou uma Nota de Discussão10 com o objetivo de identificar desafios para o 

planejamento energético e explorar caminhos para lidar com as perspectivas de aumento na inserção de 

recursos energéticos distribuídos. 

Na perspectiva do planejamento, a inserção dos REDs implica em maior incerteza sobre a demanda 

de energia e a matriz de energia futura, pois há um aumento da complexidade da previsão da curva de 

demanda de eletricidade e do montante a ser atendido através da geração centralizada. 

Parte destas incertezas é explicada pelo dinamismo na evolução dos preços das tecnologias 

distribuídas. Por outro lado, há também que se considerar as preferências do consumidor que não 

dependem apenas do preço. Esses fatores resultam em desafios para a previsão da competitividade e 

ritmo de adoção dos REDs como alternativas de suprimento de energia aos consumidores finais. 

Adicionalmente, o caráter distribuído também exige maior interface do planejamento da geração e 

transmissão com as redes de distribuição. 

Apesar dos desafios, deve-se reconhecer que a inserção de RED nos locais adequados e operados 

nos momentos certos é capaz de prover flexibilidade ao sistema, além de contribuir para a redução de 

perdas e melhor uso da capacidade disponível das redes. 

Nesse sentido, tornam-se necessários diversos avanços ferramentais e metodológicos para 

representar adequadamente os REDs nos modelos e conseguir avaliar seus reais benefícios e potencial 

frente à geração centralizada. Atualmente, a maneira mais comum de inclusão é através de modelos 

exógenos aos modelos de otimização da expansão. Como exemplo, hoje a EPE faz separadamente as 

projeções de geração distribuída, eficiência energética e veículos elétricos, e os resultados em termos de 

energia, são abatidos ou somados na projeção de carga, que é insumo para o modelo de expansão.  

Os modelos exógenos têm a vantagem de serem de mais fácil implementação. No entanto, os 

resultados costumam ser limitados a indicar tendências de inserção de uma tecnologia, que nem sempre 

refletem o ótimo sistêmico. Exemplo desta modelagem feita para o Brasil é a apresentada por Muller 

(2016) onde o impacto na demanda de longo prazo pela inserção de recursos energéticos distribuídos é 

calculado por meio de inferência fuzzy. Outro exemplo é o projeto desenvolvido pela ABRADEE (Kagan 

et al., 2013) que calcula o impacto dos REDs na matriz energética até 2030 para o Brasil.  

A modelagem endógena, por outro lado, considera os REDs como tecnologias candidatas, 

competindo com as demais fontes, resultando numa expansão de mínimo custo global. Dessa forma, caso 

o resultado seja divergente da tendência atual de expansão dos REDs, políticas podem ser tomadas para 

incentivar investimentos mais eficientes. A abordagem endógena ainda não foi feita no Brasil e é um 

desafio do planejador, pois exige que diferentes particularidades dos RED sejam incorporadas nos 

modelos, aumentando significativamente o problema de otimização. De todo modo, a EPE acredita no 

potencial dessa abordagem e vem envidando esforços para formular modelos que integrem todos estes 

recursos no planejamento energético do País.  

                                                                    

10 Disponível em: http://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/nota-discute-impactos-dos-recursos-energeticos-distribuidos-no-planejamento-
energetico 
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3.2. Recursos Disponíveis para Expansão da Oferta 

Para fazer frente ao crescimento da carga, de 

forma segura, econômica e com respeito à legislação 

ambiental, o Brasil dispõe de grande potencial 

energético, com destaque para as fontes renováveis 

de energia (potenciais hidráulico, eólico, de biomassa 

e solar). A oferta indicativa leva em consideração a 

necessidade energética, o custo para implantação e 

operação de cada fonte e os prazos estimados para 

entrada em operação das usinas a serem contratadas 

nos leilões futuros. 

O aproveitamento hidrelétrico ainda 

representa um elemento importante de ampliação de 

oferta de energia elétrica no SIN. A maior parte do 

potencial ainda a aproveitar encontra-se na região 

Norte e traz com ele uma série de desafios, 

principalmente de caráter ambiental, para sua 

utilização na expansão da oferta de energia elétrica. O 

planejamento se propõe a identificar os projetos 

hidrelétricos cujo desenvolvimento irá resultar, de 

fato, em benefício líquido para a sociedade — 

considerando todas as questões socioambientais 

relevantes — e identificar estratégias de 

desenvolvimento destes projetos que permitam que 

este benefício líquido se manifeste. Nesse panorama 

não se pode deixar de lado o potencial proporcionado 

pelo desenvolvimento das usinas de pequeno porte 

(PCH e Centrais Geradoras Hidráulicas – CGH), com 

um vasto elenco de empreendimentos ainda não 

aproveitados e que traz diversos benefícios para a 

matriz elétrica brasileira, como as sinergias com 

outras fontes renováveis (eólica, biomassa e 

fotovoltaica) e, principalmente, flexibilidade 

operativa e de armazenamento no horizonte 

operativo de curto prazo.  

Por esse motivo o Modelo de Decisão de 

Investimentos incorpora no rol das candidatas para 

expansão, a possibilidade de contar com projetos 

padrão típicos de PCH e CGH, disponíveis a partir de 

2023. A representação dessa oferta no PDE 2027 

incorpora importantes aperfeiçoamentos, que 

levaram em consideração as contribuições recebidas 

                                                                    

11 Mais detalhes são apresentados no Capítulo 10 – Análise Socioambiental. 

na Consulta Pública do PDE 2026. Esses avanços são 

apresentados no Box 3.3. 

Em relação às UHEs, foram consideradas 

candidatas para a expansão da oferta aquelas com 

estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE) em 

andamento, cujos prazos estimados de todas as 

etapas de desenvolvimento de projeto, de 

licenciamento ambiental, de licitação e construção 

permitissem sua inclusão no horizonte decenal.11 

Para a estimativa da data de entrada em operação das 

UHEs é considerado o estágio e o andamento de cada 

estudo. A Tabela 3-1 apresenta a cesta de oferta de 

projetos hidrelétricos colocados à disposição do 

Modelo de Decisão de Investimentos neste PDE, e a 

indicação, ou não, de cada empreendimento, se dá 

pelo critério de competitividade econômica.  

Tabela 3-1 - Cesta de Oferta de UHE do MDI  

Data Mais 

Cedo Entrada 

Operação 

UHE 
Potência 

(MW) 

Estágio do estudo de viabilidade 

(EVTE) 

2024 Apertados 139 
Viabilidade Aceita - Estudo 

Finalizado e Entregue 

2024 Castanheira 140 
Viabilidade Aceita - Estudo 

Finalizado e Entregue 

2024 Davinópolis 74 Viabilidade Aprovada 

2024 Ercilândia  87 
Viabilidade Aceita - Estudo 

Finalizado e Entregue 

2024 Tabajara 400 
Viabilidade com Registro Ativo - 

Estudo em Execução 

2024 Telêmaco Borba 118 
Viabilidade Aceita - Estudo 

Finalizado e Entregue 

2025 Comissário 140 
Viabilidade Aceita - Estudo 

Finalizado e Entregue 

2025 Itaocara I 150 

Considerada como candidata à 

expansão, apesar de já ter sido 

licitada. 

2027 Bem Querer 650 
Viabilidade com Registro Ativo - 

Estudo em Execução 

  TOTAL 1 898  

    

 
 

Em função das incertezas geradas pela 

ausência de regulamentação dos dispositivos legais e 

normativos, e diante da complexidade das tratativas 

necessárias à implantação de UHE que interfiram 

diretamente em terras indígenas, estima-se um prazo 

superior ao horizonte decenal para a viabilização de 
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tais projetos. Com isso, a data mínima para início de 

operação de todas as UHE que se enquadram nessa 

situação, dentre elas a UHE São Luiz do Tapajós, foi 

superior ao final do horizonte de estudo deste PDE. 

Ressalta-se, entretanto, que o processo que envolve 

essa usina continua sendo acompanhado pela EPE e, 

solucionadas todas as questões ambientais, ela 

poderá compor a cesta de oferta candidata à expansão 

em planos futuros. 

 
 

 
 

BOX 3.3 – NOVA REPRESENTAÇÃO DOS CUSTOS DE PCH NO MDI 
  

Neste ciclo do PDE a modelagem da oferta de PCH foi aprimorada e passou a basear-se em dois 

parâmetros: um de natureza quantitativa, na qual se relacionou a disponibilidade de projetos para 

composição da expansão; o outro, de ordem econômica, no qual se definiram três patamares de custos 

de implantação, em termos de R$/kW. 

A modelagem quantitativa se deu pela estratificação do potencial detentor de DRS-PCH pela ANEEL 

(dezembro/17). O resultado dessa medida mensurou e agregou o potencial regional para disposição ao 

MDI. Essa abordagem permitiu identificar as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste como detentores de 

92% do potencial brasileiro disponível de PCH. A região Norte ainda não conta com seu potencial de PCH 

mapeado e a região Nordeste, como reflexo de sua semiaridez, não dispõe do recurso hídrico na forma 

requerida pela fonte. A expansão de PCH, portanto, se daria nos subsistemas Sul e SE/CO. 

A modelagem econômica fundamentou-se em uma curva de custos de investimento por capacidade 

instalada, em termos de R$/kW, reajustada pelo IGP-DI. Essa curva foi elaborada a partir dos dados dos 

projetos e dos orçamentos de PCH habilitadas nos leilões do Ambiente de Contratação Regulada entre os 

anos 2013-2017. No total foram considerados 136 projetos.  

É preciso observar que apesar de os PDE anteriores indicarem expansões de PCH, o efetivo 

desenvolvimento de novas usinas tem-se mantido aquém do patamar estimado. Reformulações do 

modelo de negócio de PCH, seja de ordem econômica e financeira ou de comercialização, precisam ser 

avaliadas pelos agentes interessados, visto que a dinamicidade estrutural que as demandas do setor 

elétrico vêm produzindo trazem oportunidades e desafios para a cadeia de negócios. Neste âmbito pode-

se citar a possibilidade de diversos tipos de comercialização de energia: ACR (leilões), ACL, GD (via 

VR/VRES ou net-metering) e até mesmo liquidação no MCP. Outros exemplos de oportunidades são: a 

provável adoção do preço-horário e a eventual remuneração por potência. Todos estes aspectos devem 

ser considerados pelos desenvolvedores para tornar seus projetos economicamente viáveis e atrativos 

para investimentos. 

 

A opção eólica tem se mostrado extremamente 

competitiva, em termos de energia, frente às demais 

tecnologias candidatas a expansão. Por esse motivo, 

este Plano preserva a indicação da importância de se 

sinalizar para um desenvolvimento dos 

aproveitamentos eólicos de forma contínua e 

harmoniosa com o panorama industrial do País. Por 

outro lado, ampliar maciçamente a sua participação 

na oferta de energia traz desafios como a necessidade 

de expansão de potência complementar, devido à sua 

vocação limitada para o atendimento aos requisitos 

de potência e variabilidade de produção. Na cesta de 

projetos indicativos do PDE, a contribuição de energia 

do recurso eólico é estimada com base nas 

habilitações técnicas dos leilões, ou seja, a partir do 

P90 das projeções das certificadoras. Já com relação à 

contribuição de potência, considera-se o P95 das 

medições anemométricas, registradas no sistema 

AMA, nas horas onde a demanda máxima tem se 

verificado.  

A tecnologia solar fotovoltaica vem 

confirmando a expectativa de queda dos preços no 

Brasil com uma velocidade surpreendentemente alta, 
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como pôde ser visto nos leilões de energia nova 

ocorridos em 2017. É possível que essa redução nos 

níveis de preços se justifique por uma situação 

transitória de excesso de equipamentos e falta de 

demanda interna. Por esse motivo os preços adotados 

para este PDE 2027 já se encontram em patamares 

inferiores aos adotados no PDE 2026, embora ainda 

não reflitam os valores declarados nos leilões de 

2017. Nesse panorama, quando comparados com as 

outras tecnologias de geração centralizada, esta 

opção ainda encontra uma certa dificuldade em se 

desenvolver de forma maciça por competitividade 

econômica. Espera-se que durante o horizonte 

decenal, os custos possam vir a comprovar uma 

tendência sustentável de baixa a exemplo do que já se 

observa em âmbito internacional, o que ampliará a 

atratividade econômica da fonte fotovoltaica. Quanto 

a representação energética, sua contribuição é obtida 

a partir das informações dos leilões de energia já 

realizados, capturando a tendência de evolução 

tecnológica. No que diz respeito ao atendimento à 

demanda de potência, devido às características do 

recurso e das incertezas existentes quanto a curva de 

carga futura, o PDE 2027 em sua Alternativa de 

Referência não considera a contribuição dessa 

tecnologia para a restrição de capacidade, embora em 

um dos cenários “what-if” essa contribuição de 

potência tenha sido incorporada. Contudo, a EPE está 

desenvolvendo metodologias e aprimoramentos em 

seus modelos computacionais para refletir melhor as 

condições de carga e geração de maneira mais 

integrada, bem como simulações com maior 

granularidade para incorporar de maneira adequada 

as contribuições de potência de todas as fontes para o 

sistema. 

Não se pode deixar de mencionar a 

bioeletricidade, em especial aquela proveniente do 

bagaço de cana do setor sucroenergético, cujo 

potencial de aproveitamento para produção de 

energia elétrica no SIN tem se mostrado bastante 

competitivo. Embora as projeções no aumento da 

produção de açúcar e etanol impliquem em maior 

consumo energético, dados históricos (BEN, 2017) 

                                                                    

12 Neste sentido, cabe ressaltar a promulgação em dezembro de 2017 da Política Nacional de Biocombustíveis – RENOVABIO, que poderá induzir o 
aumento da eficiência das unidades produtoras sucroenergéticas, elevando a nota de eficiência energética ambiental, incrementando a quantidade 
de Créditos de Descarbonização – CBIO que poderá ser comercializada. Para maiores detalhes, vide 
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-renovaveis/programas/renovabio/principal. 

apontam que os processos estão cada vez mais 

eficientes, diminuindo anualmente a demanda de 

bagaço para cada unidade de produto. Assim, há um 

excedente de energia crescente deste insumo que 

pode ser direcionado ao uso no setor elétrico. Por 

esse motivo o PDE apresenta um montante estimado 

considerado como limite superior para uso em 

energia elétrica. Contudo, é possível observar a 

sinergia entre esses produtos, pois a bioeletricidade 

proveniente do bagaço de cana é considerada como 

mais um ativo deste setor, que envolve a 

comercialização de quatro produtos: açúcar, etanol, 

eletricidade e, mesmo, créditos de carbono (ou 

certificados de reduções de emissões).12 Isso coloca 

esta bioeletricidade com um grande potencial para a 

matriz energética nacional. 

Além do bagaço, destaque deve ser dado ao 

potencial do biogás. Este insumo energético é rico em 

metano, cujo poder calorífico é similar ao do gás 

natural. Assim, uma das possíveis rotas de sua 

utilização é em turbinas aeroderivativas ou em 

motores para geração elétrica. Diversos são os 

substratos que podem ser utilizados para produção 

de biogás, sendo os que têm maior potencial no 

cenário nacional os oriundos do setor agroindustrial 

(sobretudo sucroenergético), além dos resíduos 

animais e urbanos. A fração deste recurso utilizada 

atualmente corresponde a apenas uma parte de seu 

potencial, conforme citado no Capítulo 8 - Oferta de 

Biocombustíveis deste documento, sendo esperado 

que ao fim do período decenal haja maior inserção 

deste insumo na matriz para geração elétrica. 

Desta forma, cabe dar acento à participação 

ainda modesta desta fonte no ambiente regulado de 

comercialização de energia. Por esse motivo, o PDE 

2027, pela primeira vez, representa explicitamente 

essa oferta na cesta de projetos candidatos à 

expansão centralizada. Dentre as diversas 

possibilidades de obtenção de biogás, a tecnologia 

utilizada nas simulações energéticas representa as 
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características decorrentes dos processos do setor 

sucroenergético. 

O PDE apresenta também empreendimentos 

termelétricos utilizando biomassa florestal. A EPE 

tem recebido diversos empreendedores 

apresentando projetos com essa tecnologia e com 

novos desenhos de negócios, diferentes daqueles 

contratados em leilões anteriores e que tem 

demostrado dificuldades para serem viabilizados, por 

exemplo, por questões de caráter técnico-

operacional. Os projetos atuais expõem o conceito de 

florestas energéticas utilizando a biomassa de 

eucalipto, com alto grau de conteúdo nacional na 

implantação do empreendimento, bem como custos 

de operação referenciados a índices de preços locais. 

Além disso, a opção dos empreendedores por usinas 

com potência instalada reduzida (menores que 100 

MW) permitem a aplicação das mesmas próximas aos 

centros de carga ou de forma distribuída. Essa nova 

estrutura tem se mostrado necessária para consolidar 

essa alternativa como atrativa ao setor elétrico.  

Por fim, vale lembrar que as demais formas de 

geração a biomassa ainda não são explicitadas na 

matriz de geração. Entretanto, elas vêm mostrando 

considerável potencial de crescimento e já são 

representadas na geração distribuída, citadas no 

Capítulo de Eficiência Energética e Geração 

Distribuída. 

A opção a gás natural se apresenta até o 

momento como a referência natural para a expansão 

de geração termelétrica. A curto e médio prazos, o 

GNL importado representa o combustível padrão 

para o desenvolvimento de novas usinas. Porém, o 

desenvolvimento das reservas do Pré-Sal, ainda com 

horizonte incerto, poderá ampliar significativamente 

a oferta de gás natural nacional e, consequentemente, 

a contribuição na matriz energética brasileira. A 

oferta termelétrica foi estabelecida considerando 

projeções de preço de combustível e disponibilidade 

para as usinas no momento de implantação das 

mesmas. Foram consideradas candidatas a expansão 

no horizonte decenal as termelétricas movidas a gás 

natural a ciclo aberto e combinado, com possibilidade 

de operação flexível e com fatores de inflexibilidade 

de 50%, 80% e 100%. Os custos fixos e variáveis 

                                                                    

13 A parcela de carvão importado corresponde às usinas Porto Pecém I (720 MW), Porto Pecém II (365 MW) e Porto Itaqui (360 MW). 

foram estimados para cada tecnologia e modalidade 

operativa. 

Em relação ao carvão mineral nacional, o 

aproveitamento para novas plantas esbarra nas 

dificuldades ambientais e nas condições de 

financiamento, especialmente junto ao BNDES, que, 

por serem menos atrativas que aquelas aplicáveis a 

tecnologias a gás natural, colocam as termelétricas a 

carvão em condição menos competitivas. Outros 

modos de financiamento certamente tendem a 

aumentar os custos de implantação, podendo reduzir 

a atratividade econômica desta opção de expansão. 

Com isso, para o Cenário de Referência assumiu-se a 

premissa de que o desenvolvimento de usinas a 

carvão para ampliar a capacidade instalada somente 

seria viável após o horizonte decenal, ou seja, após 

2027. 

Entretanto, considera-se a possibilidade de 

que novas usinas possam vir a fazer parte da 

expansão do sistema, dentro do horizonte decenal, na 

hipótese de substituição das usinas existentes por 

usinas mais modernas e, portanto, mais eficientes 

energeticamente, com menor emissão de GEE e maior 

controle da emissão de poluentes.  

A capacidade instalada do parque termelétrico 

a carvão nacional, que era de 1.765 MW, 

considerando a desativação das usinas Charqueadas 

(72 MW), São Jerônimo (20 MW) e Presidente Médici 

A e B (446MW), é de 1.227 MW que acrescido de 

1.445 MW de empreendimentos a carvão importado13 

totalizam 2.672 MW. Com a entrada em 2019 da UTE 

Pampa Sul (345 MW), que também utilizará carvão 

nacional, a capacidade instalada a carvão no SIN será 

de 3.017 MW. 

A Tabela 3-2 mostra a relação completa do 

parque termelétrico a carvão nacional existente ou 

desativado. 
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Tabela 3-2 - Térmicas a Carvão Nacional 

Usinas 
Potência 

(MW) 

Eficiência 

(%) 

Entrada 

em 

operaçã

Tecnologia 

P. Medici A(1) 126 25 1974 Subcrítica 

P. Medici B(1) 320 25 1986 Subcrítica 

Charqueadas(2) 72 20 1962 Subcrítica 

S. Jerônimo(3) 20 14 1953 Subcrítica 

Figueira(4) 20 15 1963 Subcrítica 

Candiota 3 350 35 2011 Subcrítica 

J.Lacerda I e II 232 27 1965 Subcrítica 

J.Lacerda III 262 29 1979 Subcrítica 

J.Lacerda  IV 363 35 1997 Subcrítica 

Total 1.765 25     

Notas:        (1) UTE em processo de desativação   

(2) UTE desativada em 2016 

(3) UTE desativada em 2013 

(4) UTE em fase de modernização 

 

Como pode ser visto, grande parte desse 

parque já operou por mais de 40 anos. Novas 

tecnologias para redução da emissão de GEE estão 

sendo buscadas, a exemplo dos estudos relacionados 

à captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS), 

o que pode facilitar o desenvolvimento dessas 

plantas. Outra tecnologia em desenvolvimento é a 

gaseificação do carvão. Estima-se que a substituição 

das termelétricas a carvão nacional com baixa 

eficiência por usinas mais modernas permitiria um 

aumento de, aproximadamente, 340 MW, mantendo 

os mesmos montantes de emissão das usinas 

disponíveis atualmente. Esse aumento de eficiência 

poderia ser obtido já no horizonte decenal a partir da 

implantação de turbinas a vapor supercríticas com 

caldeiras a leito fluidizado.14 

Cabe destacar, também, que na 

indisponibilidade de gás natural, principalmente por 

eventuais restrições de infraestrutura de oferta, ou 

cenários mais restritivos para os aproveitamentos de 

outras tecnologias, a opção pelo carvão mineral pode 

se apresentar como solução alternativa de expansão. 

                                                                    

14 Estima-se que os custos de modernização das usinas existentes sejam relativamente próximos dos custos de construção de novas usinas, tendo 
em vista que grande parte dos custos totais de investimento estão atrelados à ilha de geração e que os equipamentos existentes, possivelmente, 
não seriam aproveitadas nas novas usinas. 

Tendo em vista a necessidade latente de oferta 

de energia firme, a expansão nuclear surge como 

opção a ser considerada. Porém, o início de 

desenvolvimento do primeiro projeto após Angra 3 

deverá ocorrer após o fim do horizonte decenal, em 

função dos prazos envolvidos de estudos e obtenção 

de licenças. Após a concretização do primeiro 

empreendimento, acredita-se que os seguintes 

poderão ocorrer em intervalos mais curtos, 

provavelmente de 5 a 7 anos. 

Sobre as tecnologias específicas para o 

aumento da capacidade do sistema, visando a 

complementação de potência, o aperfeiçoamento no 

MDI permite que o PDE 2027 represente 

explicitamente as tecnologias de armazenamento, 

como usinas hidrelétricas reversíveis e baterias. 

Apesar de se tratar de uma primeira modelagem, que 

ainda não permite a comparação entre os tipos de 

serviço de cada uma, a representação utilizada já 

permite identificar tendências de operação futura, 

nas quais a existência desse recurso no sistema pode 

reduzir os custos de operação nos momentos de pico 

de demanda. 

Também são representadas usinas 

termelétricas de partida rápida, aqui modeladas 

como termelétricas a ciclo aberto utilizando custos 

variáveis unitários (CVU) compatíveis com gás 

natural. 

A existência dessas duas opções explícitas no 

modelo permite discutir o trade off existente entre 

tecnologias que injetam potência no sistema em 

quaisquer circunstâncias (nesse caso, as 

termelétricas) ou recursos que para estar disponíveis 

dependam da existência de excedentes na produção 

de outros. A escolha é complexa e, para tal, é 

fundamental conhecer as condições operativas 

futuras. 

É importante reconhecer que além das 

tecnologias explicitamente representadas, existem 

outras aptas a aumentar a oferta de capacidade, como 

instalação de unidades geradoras adicionais em 
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hidrelétricas existentes e o gerenciamento pelo lado 

da demanda. 

Para ampliação dos limites de intercâmbios 

entre os subsistemas foram consideradas estimativas 

de custos para cada interligação e as datas mínimas 

para entrada em operação de acordo com as etapas 

dos estudos necessários para a implantação. 

 

BOX 3.4 – PRINCIPAIS ATRIBUTOS ASSOCIADOS À EXPANSÃO  

As visões de futuro apresentadas neste Plano Decenal separam, explicitamente, quais recursos são 

utilizados para o fechamento do balanço mensal, onde o foco principal reside nos custos de operação, e quais 

tecnologias trarão segurança operativa, com expectativas de operação com reduzido fator de capacidade, 

mas elevado grau de disponibilidade. Existem também as tecnologias que atendem aos dois requisitos, 

garantindo energia e capacidade ao sistema. O objetivo desse box é identificar, dentre esses papeis, a função 

que cada um dos recursos disponível para a expansão irá desempenhar na matriz.  

Para o atendimento ao balanço mensal de energia, as fontes renováveis têm sido o principal recurso 

indicado. Isso está alinhado com a visão estratégica adotada na expansão, que prevê a manutenção de uma 

matriz elétrica limpa. A forte participação eólica e hidrelétrica (incluindo as de pequeno porte), os diversos 

tipos de biomassa disponíveis, além da crescente participação solar, garantirão um baixo custo de operação. 

Também compõem o balanço mensal uma importante parcela das usinas termelétricas: as de maior custo de 

instalação e baixo custo de operação. Essa tecnologia terá os papeis de: (i) complementar o sistema nos meses 

onde os recursos naturais apresentam menor disponibilidade e, (ii) garantir o atendimento em períodos mais 

críticos. Ou seja, espera-se uma operação por longos períodos, principalmente nas situações mais críticas. 

Por esse motivo, a maior eficiência associada a um custo variável baixo é um atributo fundamental. Para esse 

fim, as tecnologias com determinados graus de inflexibilidade podem ser atrativas para o sistema, a depender 

dos seus custos operativos. 

É importante perceber aqui que, juntas, essas tecnologias garantirão o atendimento ao mercado 

mensal. Ou seja, a participação maior de um determinado recurso levará, naturalmente, a participação menor 

de outro recurso, para o mesmo crescimento do mercado de energia. A decisão econômica sobre quais são as 

mais benéficas para o sistema passa não só pela sua relação custo-benefício em termos de R$/MWh como 

também pela contribuição para a garantia da capacidade de potência. Dentre as tecnologias listadas acima, 

as termelétricas e hidrelétricas também são adequadas para garantir o suprimento de potência. O custo 

específico dessas fontes, por outro lado, tende a ser maior, por exemplo, que o da eólica, cujo custo em 

R$/MWh é baixo mas apresenta reduzida contribuição de capacidade. 

Como grande parte dos recursos que atenderão o balanço mensal apresentam limitação no controle 

da geração, o sistema precisará de fontes para complementação de capacidade. Na expansão de referência as 

tecnologias para esse fim são as termelétricas de custo de instalação menores e as tecnologias de 

armazenamento, como baterias e hidrelétricas reversíveis. No caso das termelétricas para complementação 

de capacidade, o principal atributo requerido é de alta disponibilidade e ausência de inflexibilidade. Para 

essas tecnologias é aceitável um custo variável de operação mais elevado do que das tecnologias que fecharão 

o balanço de energia. O principal atributo nesse caso é que elas tenham baixo custo fixo, já que seu papel no 

sistema seria similar ao de um seguro, ou seja, espera-se a operação por curtos períodos de tempo. 

(cont.) 
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BOX 3.4 (CONT.) 

Identificados os papéis de cada tecnologia, podemos traçar diferentes estratégias de expansão, 

substituindo opções dentro de cada necessidade sistêmica. A troca entre tecnologias com diferentes papeis 

resultará na retirada também de outras ofertas. Por exemplo, devemos ter em mente que, se substituirmos 

tecnologias cujo papel seria de complementação de potência por recursos com geração compulsória, 

estaremos automaticamente reduzindo a necessidade de outros recursos para o fechamento do balanço 

mensal. Isso se explica, pois, essa geração compulsória irá atuar a todo instante, e não só quando o sistema 

precisar de potência complementar. 

 

3.2.1 INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA COM PAÍSES 
VIZINHOS 

Em relação à integração energética do Brasil 

com países latino-americanos, destacam-se tanto os 

estudos referentes aos aproveitamentos hidrelétricos 

fronteiriços com a Bolívia e com a Argentina, quanto 

os de integração dos sistemas de transmissão inter-

regionais envolvendo Brasil, Guiana, Guiana Francesa 

e Suriname. Também devem ser citados 

aproveitamentos hidrelétricos não fronteiriços que se 

localizariam em territórios Guianense, Boliviano e 

Peruano. Os projetos de integração eletro-energética 

devem proporcionar diversos benefícios, como, por 

exemplo, explorar a complementariedade dos 

regimes hidrológicos, aumentar a confiabilidade e a 

segurança dos sistemas nacionais envolvidos, reduzir 

a dependência de energia das termelétricas e 

minimizar os impactos ambientais. A seguir, 

encontra-se a descrição de todos os projetos 

identificados entre o Brasil e países sul-americanos, 

que representem possibilidades futuras de integração 

energética.  

Em território peruano, existem projetos para a 

construção de seis usinas hidrelétricas que totalizam 

cerca de 6.300 MW15 de capacidade instalada. O 

aproveitamento de Inambari é o que está em estágio 

mais avançado, sendo que os estudos de inventário da 

bacia hidrográfica e viabilidade técnico-econômica 

para a construção da usina já estão concluídos. A 

energia chegará ao Brasil através de linhas de 

transmissão que fariam conexão a uma subestação 

em Inambari e a outra em Sumabeni, no Peru, com 

                                                                    

15 Ministerio de Energía y Minas. Plan Referencial de Electricidad 2008 a 2017Plan Referencial de Electricidad 2008 a 2017Plan Referencial de Electricidad 2008 a 2017Plan Referencial de Electricidad 2008 a 2017. Peru, 2008 
16 CARPIO, Jorge; ROMERO, Daniel. Los grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonia bolivianaLos grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonia bolivianaLos grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonia bolivianaLos grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonia boliviana. San Buenaventura-Bolívia, 2017 

extensões de 460 km e 600 km, respectivamente, e 

seguiriam, atravessando Rio Branco, no Acre, até 

realizarem a conexão final em uma subestação 

localizada em Porto Velho, Rondônia. As negociações 

encontram-se paralisadas por problemas ambientais 

e contratuais.  

Na fronteira entre Brasil e Argentina foram 

concluídos os estudos de inventário hidrelétrico da 

bacia hidrográfica do Rio Uruguai, através do qual 

foram identificados dois possíveis aproveitamentos 

hidrelétricos – Garabi e Panambi – com potência 

instalada estimada em 2.200 MW. Os estudos de 

viabilidade técnico-econômica e socioambiental 

foram executados parcialmente até o ano de 2015. 

Atualmente as instituições governamentais de ambos 

os países buscam solução para a retomada destes 

estudos no sentido de cumprir o objeto do Tratado 

para o “Aproveitamento dos Recursos Hídricos 

Compartilhados dos Trechos Limítrofes do Rio 

Uruguai e de seu Afluente o Rio Pepiri-Guaçu”, 

firmado pelos governos em 1980.  

Na parte binacional do Rio Madeira, Brasil e 

Bolívia16 planejam construir a hidrelétrica Guajará-

Mirim ou Ribeirão – 3.000 MW que estaria a montante 

das usinas de Jirau e Santo Antônio, o que 

possibilitaria maior controle na operação dessas 

usinas. Em novembro de 2016, foi firmado entre 

Eletrobras, ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) 

e CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) um 

Convênio de Cooperação Técnica com o objetivo de 

realizar os estudos de inventário hidrelétrico 

binacional em parte da bacia do rio Madeira e 
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principais afluentes. Em território boliviano, existem 

aproveitamentos hidrelétricos identificados como de 

comum interesse para as partes. Entre eles, 

encontram-se os projetos das hidrelétricas Cachoeira 

Esperança e El Bala, no rio Beni, afluente do rio 

Madeira. A potência instalada para o conjunto destes 

dois projetos é estimada em 2.670 MW.17 

O Projeto Arco Norte corresponde a estudos 

para avaliar a viabilidade de implantação de um 

sistema de transmissão, com extensão aproximada de 

1.900 km, para a integração eletro-energética entre 

Boa Vista-Roraima (Brasil), Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa e o estado do Amapá (Brasil). Essa iniciativa 

conta com a participação de empresas dos países 

citados. Além dessas empresas também participam o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

responsável pela contratação e coordenação dos 

estudos, e a Agence Française de Développement – AFD 

(agência de cooperação financeira do governo 

francês). Os estudos de pré-viabilidade coordenados 

pelo BID, foram concluídos em novembro de 2016. As 

próximas etapas do projeto envolvem a realização de 

estudos de inventário hidrelétrico na Guiana e no 

Suriname visando dar continuidade ao 

desenvolvimento do projeto Arco Norte. Deve-se 

ressaltar que o aproveitamento dos recursos 

hidrelétricos e o próprio caminho das linhas de 

transmissão do sistema Arco Norte incorrem em 

riscos geopolíticos. Os órgãos franceses reconhecem 

o projeto da interconexão Arco Norte como uma 

oportunidade, porém, qualificam a iniciativa como 

uma hipótese de longo prazo. 

Brasil e Guiana constituíram uma comissão 

mista, em 2013, a fim de desenvolver estudos acerca 

da construção de dois aproveitamentos hidrelétricos 

(Upper Mazaruni e Middle Mazaruni) em território 

guianense, ao longo do Rio Mazaruni, com potencial 

aproximado de geração elétrica de 4,5 GW. Os 

excedentes de energia produzidos pelos 

empreendimentos poderiam ser exportados para o 

Brasil, por meio de interligações ao Sistema 

Interligado Nacional – SIN. A existência de um sistema 

de transmissão de energia para o Brasil é condição 

necessária para viabilizar esses projetos. As ações 

direcionadas à elaboração de um tratado entre os dois 

países estão atualmente suspensas.  

Figura 3-2 - Integração Energética Regional 

 

Fonte: Eletrobrás 

 

 

                                                                    

17 Ministrerio de Hidrocarburos y Energia. Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de BoliviaPlan Eléctrico del Estado Plurinacional de BoliviaPlan Eléctrico del Estado Plurinacional de BoliviaPlan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia.  Bolívia, 2025 
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3.3. Diretrizes e Premissas 

As premissas utilizadas na elaboração deste 

PDE foram estabelecidas em conjunto com a 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Energético do Ministério de Minas e Energia 

(SPE/MME) ou diretamente solicitadas por ela.  

Com relação aos parâmetros de entrada para 

os modelos computacionais, destacam-se: 

• Simulação da operação utilizando a última 

versão homologada do modelo Newave,18 

com parâmetros do CVaR19 definidos pela 

CPAMP20 (alfa = 50% e lambda = 40%); 

• Suprimento de energia da UHE Itaipu para o 

mercado paraguaio considerando os valores 

do PMO de maio de 2018, até o ano de 2022, 

e crescimento de 5% ao ano a partir de 2023; 

• O custo de déficit de energia utilizado foi de 

R$ 4.596,00/MWh, conforme divulgado pela 

Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE); 

• A taxa de desconto utilizada nas simulações 

foi de 8% ao ano, em termos reais, 

estabelecida tendo como referência a 

metodologia do Custo Médio Ponderado do 

Capital (também conhecido como WACC), 

adotando-se as seguintes premissas: (i) uma 

empresa com estrutura de capital de 40% de 

capital próprio e 60% de capital de terceiros; 

(ii) custo de capital próprio de 13% a.a. e o 

custo de capital de terceiros de 7% a.a., em 

termos reais; e (iii) Impostos (IRPJ e CSLL) de 

34%, considerando o regime de tributação 

no lucro real. 

As datas de entrada em operação dos projetos 

contratados em leilão foram consideradas de acordo 

com o acompanhamento do Departamento de 

                                                                    

18Modelo de otimização do despacho hidrotérmico desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel. Neste Plano, as simulações 
energéticas foram realizadas com a versão 24 desse modelo, última versão homologada pela ANEEL à época da elaboração deste capítulo. 
19CVaR – Conditional Value at Risk, metodologia que calcula uma política operativa considerando, além do valor esperado dos custos, o valor médio 
dos custos dos cenários hidrológicos mais caros. 
20 CPAMP - Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico. 
21 Foi utilizada como referência a reunião de abril de 2018, que também serviu de referência para o PMO de maio de 2018, elaborado pelo ONS. 

Monitoramento do Setor Elétrico (DMSE).21 Para 

empreendimentos de grande porte considerados 

“sem previsão” para a entrada em operação comercial 

foram adotadas a seguintes premissas: 

• UTN Angra 3: início de operação comercial 

em janeiro de 2026; 

• UHE São Roque: início de operação comercial 

em julho de 2023. 

Com relação aos antigos empreendimentos da 

empresa Abengoa, os limites de intercâmbio deste 

PDE já consideram o resultado da licitação ocorrida 

em dezembro de 2017, com previsão de entrada em 

operação para março de 2023. Mais detalhes são 

apresentados no capítulo de Transmissão de Energia 

Elétrica. 

As usinas termelétricas movidas a óleo diesel e 

óleo combustível, que têm seus contratos findados no 

horizonte da simulação, foram retiradas do sistema 

nas datas de término dos respectivos contratos. 

Além das premissas sobre empreendimentos 

já contratados, as seguintes diretrizes de política 

energética foram consideradas como dados de 

entrada na construção da expansão de referência: 

• Indicação de uma expansão uniforme (cujo 

montante foi otimizado pelo MDI) de oferta 

eólica entre as regiões Nordeste e Sul a partir 

de 2023, limitada a 2.000 MW/ano, sendo 

80% alocado no Nordeste e 20% na região 

Sul;  

• Indicação de expansão uniforme (cujo 

montante foi otimizado pelo MDI) 

fotovoltaica de no mínimo 1.000 MW/ano e 
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no máximo de 2.000 MW/ano, a partir de 

2023;  

• Indicação de uma expansão com limite 

superior crescente para PCH da seguinte 

forma: 350 MW/ano em 2023 e 2024; 450 

MW/ano entre 2025 e 2027; 600 MW/ano 

para a expansão após o horizonte decenal; 

• Indicação de uma expansão uniforme (cujo 

montante foi otimizado pelo MDI) de oferta 

de biomassa de bagaço de cana (CVU nulo) a 

partir de 2023 limitada a no mínimo 450 

MW/ano e no máximo 500 MW/ano, 

respeitando assim o potencial apresentado 

no Capítulo de Oferta de Biocombustíveis. 

• Indicação de uma expansão uniforme (cujo 

montante foi otimizado pelo MDI) de usinas 

termelétricas a biomassa florestal limitada a 

no mínimo 50 MW/ano e no máximo 100 

MW/ano, a partir de 2024, em consonância 

com o crescimento proporcional da oferta de 

matéria prima baseada em planos de manejo 

florestal; 

• Indicação de uma expansão uniforme (cujo 

montante foi otimizado pelo MDI) de oferta 

de biogás a partir de 2023 limitada a, no 

máximo, 30 MW/ano, explicitando assim a 

participação dessas fontes na matriz de 

geração centralizada. Para fins de execução 

no MDI foi considerada a utilização de 

resíduos do setor sucroalcooleiro; 

• Indicação da UHE Tabajara para 2025, 

devido ao estágio avançado dos estudos para 

o desenvolvimento desse empreendimento. 

• Indicação da UHE Castanheira para 2027, já 

que este projeto, mesmo com estudos ainda 

em nível de viabilidade como vários outros, 

possui um nível de detalhamento mais 

aprofundado do que os demais. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 PROJEÇÃO DE CARGA DE ENERGIA E 
DEMANDA DE POTÊNCIA 

A partir das projeções econômicas, as análises 

referentes ao sistema de geração consideraram as 

projeções de carga de energia para todas as regiões 

do SIN no período 2018-2027, que já incluem as 

perdas elétricas na rede transmissora e o abatimento 

da geração distribuída. As curvas de carga foram 

representadas no modelo de simulação da operação 

em quatro patamares. Os patamares de carga pesada, 

média e leve foram construídos a partir de curvas de 

permanência da carga verificada em 2017. Já o quarto 

patamar, com duração de 10 horas/mês foi 

estabelecido de modo a representar a demanda 

máxima do sistema. 

O crescimento médio anual da carga do SIN, no 

horizonte decenal, é de aproximadamente 2.963 MW 

médios, representando uma taxa média de 3,7% ao 

ano. O Gráfico 3-1 apresenta a projeção de carga do 

SIN (energia e ponta) do Cenário de Mercado de 

Referência do PDE, sem abater a parcela de geração 

distribuída. A demanda máxima apresenta a mesma 

taxa de crescimento da carga de energia, mantendo 

assim o fator de carga ao longo do horizonte.  

Gráfico 3-1 - Projeção de Carga 
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3.4. Configuração inicial para expansão 

Os estudos para o planejamento da expansão 

utilizam como base a configuração do sistema 

existente e a expansão contratada nos leilões 

passados, ocorridos até abril de 2018. Em maio de 

2018, o SIN contava com uma capacidade instalada de 

pouco menos de 158 GW, com participação das 

diversas fontes de geração (Gráfico 3-2). 

Os leilões realizados até abril de 2018 

resultaram na contratação de capacidade instalada 

que entrará em operação comercial no horizonte 

decenal, agregando nova oferta ao sistema (Gráfico 3-

3). O SIN conta com um acréscimo de mais de 22.000 

MW de capacidade instalada já contratada. Desse 

total, aproximadamente 70% será de fontes 

renováveis. 

Gráfico 3-2 - Capacidade Instalada no SIN no final de maio de 2018 

 
 

                            Nota: O montante apresentado como PCH inclui também as CGH existentes.  
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Gráfico 3-3 - Expansão contratada até 2018 – Incremento anual de capacidade 

 

Fontes 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Biomassa + Biogás 81 0 55 129 82 177 0 0 0 0 

Eólica 950 1.327 118 102 179 1.322 0 0 0 0 

Hidráulica 1.933 1.563 3.667 0 62 142 0 0 0 0 

PCH + CGH 168 115 193 162 37 67 0 0 0 0 

Fotovoltaica 588 428 62 574 807 0 0 0 0 0 

Térmica 28 746 1.802 1.305 0 2.139 0 0 1.405 0 

Considerando a oferta existente e contratada, 

apresenta-se no Gráfico 3-4  o balanço de garantia 

física comercial, sem oferta indicativa, que tem o 

objetivo de indicar uma estimativa da necessidade de 

contratação de energia nova para as duas projeções 

de mercado consideradas (Referência e Alternativa). 

Dependendo do mercado considerado, o 

balanço comercial de garantia física sinaliza uma 

necessidade de contratação de nova oferta, para o 

atendimento do mercado total de energia de algo 

entre 9.000 e 12.000 MW médios de contratos 

lastreados por novos empreendimentos no horizonte 

decenal. É importante ressaltar que esse intervalo é 

apenas uma estimativa da energia a ser contratada 

para suprir as necessidades do sistema e pode diferir 

das reais necessidades sinalizadas pelos agentes de 

mercado. A razão é que a demanda dos leilões de 

energia nova, que suprem o mercado regulado, é 

oriunda das distribuidoras que utilizam projeções 

econômicas e estratégias de contratações que podem 

ser distintas daquelas adotadas neste plano. 

Raciocínio similar vale para a contratação para suprir 

a expansão do mercado livre. 
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Gráfico 3-4 - Balanço de Garantia Física e comparação entre as projeções de demanda 

 

3.5. Visões de futuro para o parque gerador de energia elétrica 

Tendo em vista as incertezas inerentes ao 

processo de planejamento da expansão do sistema 

elétrico, o PDE 2027 apresentará algumas visões de 

futuro, construídas através de cenários e análises de 

sensibilidade (what-if), visando sinalizar seus efeitos 

sobre alguns temas relevantes para a expansão. As 

sensibilidades apresentadas visam promover 

discussões que permitam o desenvolvimento de 

ações que devam ser tomadas para cada situação, 

além de enriquecer o processo de planejamento. São 

elas: 

1. Expansão de Referência: considerando as 

premissas apresentadas neste relatório e o 

cenário de referência para projeção da carga de 

energia elétrica; 

2. Expansão com projeção alternativa de 

demanda: adequando as premissas da 

expansão de referência, considerando uma 

situação de maior crescimento econômico do 

País;  

3. Expansão com restrição para entrada de 

termelétricas a gás natural: considerando-se a 

projeção de mercado de referência, limita-se a 

expansão de termelétricas a gás natural;  

4. Avaliação da competitividade de termelétricas 

a gás natural do Pré-Sal: para o cenário de 

mercado de referência, considera-se a 

possibilidade de contar com termelétricas do 

Pré-Sal no horizonte decenal, considerando o 

preço do combustível reajustado ao mercado 

nacional (IPCA); 

5. Avaliação sobre a expansão solar fotovoltaica 

centralizada: para o mercado de referência, 

avalia-se a penetração da tecnologia 

fotovoltaica (i) considerando contribuição de 

ponta para tecnologia solar fotovoltaica e; (ii) 

considerando também o efeito da redução de 

40% do CAPEX ao longo do horizonte decenal; 



 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 

 

 

64  

 

O Modelo de Decisão de Investimento (MDI) 

fornece a expansão ótima da oferta para cada visão de 

futuro, que é apresentada no Anexo II do Capítulo 3.  

Informações detalhadas para cada caso 

analisado, como evolução da capacidade instalada, 

limites de interligações e valores mensais de 

demanda, poderão ser obtidas no site da EPE. 

3.5.1. CASO 1: EXPANSÃO DE REFERÊNCIA 

A partir das premissas estabelecidas, fazendo 

uso do MDI e ajustando as datas para início do 

enchimento dos reservatórios, considerando a 

motorização das unidades geradoras das usinas 

selecionadas, chega-se à expansão de referência 

indicativa, apresentada no Gráfico 3-5 acumulada ao 

longo dos anos. A evolução da capacidade instalada do 

SIN no horizonte decenal, separada por tipo de fonte, 

considerando o parque existente, contratado e a 

Expansão de Referência, é apresentada no Anexo I do 

Capítulo 3. 

Essa expansão indicativa requer investimentos 

estimados em geração da ordem de R$ 156,1 bilhões 

no período de 2022 a 2027 para o suprimento da 

carga nos ambientes regulado e livre. Destaca-se que, 

nesse montante, não estão contemplados os 

investimentos associados à parcela já contratada. 

Baseada na expansão de referência, o Custo 

Marginal de Expansão (CME) de geração do sistema, 

obtido das variáveis duais associadas às equações de 

atendimento à carga de energia e demanda máxima 

de potência futuras, resultou no valor de R$ 

234/MWh. O Anexo IV do Capítulo 3 demonstra o 

atendimento dessa Expansão de Referência aos 

critérios de planejamento estabelecidos na Resolução 

n° 9 de 2008 do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE). 

Gráfico 3-5 - Expansão Indicativa de Referência 

 
Fontes 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

UTE C.A. + Tec.Armazenamento 0 0 0 0 204 1.305 3.997 7.762 7.762 13.142 

Biomassa + Biogás 0 0 0 0 0 480 1.010 1.540 2.070 2.600 

Eólica 0 0 0 0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 

Hidráulica (*) 0 0 0 0 0 0 118 674 1.034 1.351 

PCH + CGH 0 0 0 0 0 350 700 1.150 1.600 2.050 

Fotovoltaica 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

Térmica 0 0 0 0 0 0 3 454 3.972 3.972 5.124 

Nota: (*) Em cada ano, a potência instalada contempla apenas a motorização implantada. 
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A lista de usinas hidrelétricas resultante da 

Expansão de Referência é apresentada na Tabela 3-3. 

Tabela 3-3 - Usinas Hidrelétricas Indicativas 

Nome 
Potência Instalada 

Total (MW) 

Ano de 

Entrada 

Telêmaco Borba 118 2024 

Apertados 139 2025 

Itaocara I 150 2025 

Tabajara 400 2025 

Ercilândia 87 2026 

Comissário 140 2026 

Bem Querer 650 2027 

Castanheira 140 2027 

Nota:  Ano de entrada na simulação com o modelo NEWAVE, conforme 

melhor período de enchimento dos reservatórios 

 

As informações de custos dos projetos 

hidrelétricos utilizadas neste PDE foram 

estabelecidas pela equipe de Projetos de Geração da 

EPE, a partir de estudos públicos. Cabe ressaltar que 

esses valores poderão ser atualizados no futuro após 

a conclusão de estudos em andamento pelos diversos 

agentes envolvidos na avaliação de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental, sendo a melhor 

informação atualmente disponível utilizada para a 

tomada de decisão de planejamento da expansão. 

Dessa forma, a lista apresentada deve ser vista como 

uma referência para a expansão, e não uma previsão 

dos empreendimentos que serão contratados nos 

próximos leilões. Todas as UHEs cujos prazos 

processuais permitam a viabilização no horizonte 

decenal são vistas como candidatas à expansão e, 

sendo técnica e economicamente benéficas, serão 

incorporadas ao sistema.  

Com a nova representação feita para PCH e 

CGH, apresentada no Box 3.3, esse recurso se mostra 

altamente competitivo com sua contribuição de 

energia e potência. Todo o potencial disponibilizado 

ao modelo foi utilizado, totalizando uma oferta 

indicativa adicional de 2.050 MW até 2027. A 

localização dessa oferta seguiu a distribuição do 

potencial considerado, resultando em 60% no 

subsistema Sudeste/Centro-Oeste e 40% no 

subsistema Sul. Cabe destacar que esse montante 

pode ser facilmente ampliado, dados os fortes sinais 

de competitividade econômica apresentados. Além 

disso, avanços na remuneração dos serviços 

associados a geração de energia, como por exemplo a 

valoração dos atributos de capacidade e flexibilidade, 

permitirá representar nos estudos de planejamento 

esse benefício que as PCH e CGH podem trazer ao 

setor, aumentando a competitividade dessas fontes. 

Em relação à biomassa, considerando a oferta 

proveniente do bagaço de cana, biogás (ambas com 

CVU nulo) e de resíduos florestais, a expansão total no 

horizonte decenal foi de 2.600 MW, representados no 

subsistema Sudeste/Centro-Oeste. Novamente, 

mecanismos que incentivem o investimento em 

tecnologias de geração que promovam flexibilidade 

operativa ou mesmo estendam a disponibilidade dos 

recursos ao longo do ano, principalmente dos 

insumos provenientes do setor sucroenergético, 

tendem a melhorar a competitividade econômica 

apresentada. 

A fonte eólica se mostra, novamente, o recurso 

com maior participação na expansão da matriz para o 

atendimento à demanda de energia mensal, com 

10.000 MW de capacidade instalada adicional, além 

do montante já contratado que se encontra em 

construção. Esse crescimento fará sua participação 

subir para 12% da capacidade instalada do SIN em 

2027. Junto com a tecnologia solar fotovoltaica, que 

apresenta 5.000 MW de oferta indicativa adicional, 

essas fontes são responsáveis não só por manter o 

perfil sustentável do sistema elétrico brasileiro como 

contribuir para a perspectiva de custos de operação 

mais baixos no futuro, como será discutido mais 

adiante.  

As usinas termelétricas a ciclo combinado, ou 

seja, aquelas com maior eficiência e, portanto, com 

maior vocação para geração por longos períodos, 

apresentam uma expansão de pouco mais de 5.000 

MW no horizonte decenal. Essa tecnologia foi alocada 

pelo MDI nas regiões Sudeste/Centro-Oeste, em 

aproximadamente 4.000 MW, e Sul, com cerca de 

1.000 MW. Nas duas regiões, a indicação da expansão 

ocorre a partir de 2024. 
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A necessidade de oferta para complementação 

de potência aparece a partir de 2022, totalizando 

cerca de 13.200 MW em 2027, considerando tanto as 

tecnologias de armazenamento quanto as 

termelétricas para essa finalidade. Desse total, 

aproximadamente 2.500 MW foram indicados na 

região Nordeste, a partir de 2025, 3.700 MW na região 

Sul a partir de 2022, e 7.000 MW na região 

Sudeste/Centro-Oeste, a partir de 2023. 

Vale ressaltar que, por exemplo, uma eventual 

implantação futura de preços horários de energia que 

espelhem os sinais corretos de valorização nos 

horários de carga máxima pode conduzir a reduções 

das necessidades até agora visualizadas de 

alternativas de ponta, principalmente na segunda 

metade do horizonte decenal. 

Nesse sentido, os níveis adotados de potência 

máxima disponível para modulação de ponta nos 

empreendimentos de geração poderiam assumir 

valores mais elevados, contribuindo para menor 

necessidade futura de alternativas de ponta, 

decorrente, principalmente, por: 

• Busca dos empreendedores em disponibilizar 

para despacho no sistema maior oferta de 

energia nos horários de carga máxima; 

• Maior cuidado dos empreendedores nos 

programas de manutenção das usinas de modo 

a reduzir as taxas de falha e a coincidência dos 

períodos de manutenção com as horas de maior 

necessidade de potência. 

Mais adiante, na seção que analisa as condições 

futuras de atendimento, será apresentada uma 

análise sobre as capacidades de escoamento e trocas 

de energia entre as regiões. Cabe adiantar que o 

sistema de transmissão futuro se apresenta 

suficientemente robusto para não ser limitante ao 

fornecimento/recebimento de energia entre os 

subsistemas do SIN, permitindo acomodar eventuais 

alterações dessas localidades. 

O desenvolvimento maciço da expansão eólica 

e as condições hidrológicas da bacia do Rio São 

Francisco, que vêm apresentando afluências 

desfavoráveis com possibilidades de manutenção 

desse panorama, podem fazer com que uma parcela 

maior dessa expansão tenha de ser localizada na 

região Nordeste. Para isso, são necessários estudos 

integrados de geração e transmissão de modo a 

avaliar a capacidade de o sistema elétrico cumprir 

esse papel. Nesse sentido, é necessário que as 

ferramentas utilizadas nos estudos de planejamento 

sejam aperfeiçoadas para permitir tal integração no 

nível exigido, capturando as variações temporais das 

fontes de geração nas escalas adequadas. 

Além da expansão já contratada do sistema de 

transmissão, o MDI não indicou necessidade de 

ampliação nos limites de intercâmbio, utilizando o 

critério de benefício energético, em escala mensal. É 

importante frisar, entretanto, que novos troncos e 

reforços no sistema elétrico podem vir a ser 

necessários em função de restrições capturadas em 

estudos de planejamento e da operação do sistema 

com discretização horária ou por análises puramente 

elétricas, conforme será apresentado no Capítulo de 

Transmissão de Energia Elétrica.  

Dadas as variáveis de incerteza inerentes ao 

caráter indicativo da expansão da geração, cabe 

destacar que as instalações de transmissão têm 

natureza determinativa e uma realidade de prazos 

crescentes associada à suas implantações. Em 

decorrência, surge a necessidade de se adotar no 

planejamento avaliações de eventuais antecipações 

de reforços de transmissão, sempre respaldadas por 

análises econômicas e energéticas, buscando a devida 

harmonização com possíveis estratégias de 

localização e cronograma dos diferentes tipos de 

fontes de geração indicadas no Plano. 

O Gráfico 3-6 apresenta a participação de cada 

fonte, em relação à capacidade instalada, na 

composição da matriz. Destaca-se que, apesar da 

redução da participação de usinas hidrelétricas, o 

sistema mantém a predominância de fontes 

renováveis e não emissoras de GEE. Nessa Expansão 

de Referência, a participação dessas fontes é sempre 

da ordem de 80% da capacidade instalada total do 

SIN.
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Gráfico 3-6 - Participação das fontes 

 

Nota: A participação de PCH inclui também empreendimentos classificados como CGH. 

 

BOX 3.5 – USINAS HÍBRIDAS: CONSIDERAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO 

A sessão 3.2 apresenta os recursos disponíveis para a expansão da oferta tratando cada fonte de maneira 

individual. Entretanto, há que se considerar também a possibilidade de arranjos que combinem diferentes 

tecnologias, como por exemplo a combinação de plantas fotovoltaicas e eólicas, frequentemente chamada de 

“usinas híbridas”. Para melhor avaliar os benefícios e limitações desses arranjos a EPE publicou dois estudos: 

(i) Avaliação da geração de usinas híbridas eólico-fotovoltaicas - Proposta metodológica e estudos de caso 

(Nota Técnica nº EPE-DEE-NT-025/2017-r01) e (ii) Usinas Híbridas - Uma análise qualitativa de temas 

regulatórios e comerciais relevantes ao planejamento (Nota Técnica nº EPE-DEE-NT-011/2018-r0); 

O primeiro apresenta uma proposta de metodologia para avaliar a complementaridade entre as fontes 

solar fotovoltaica e eólica, visando a identificar os principais parâmetros que influenciam na produção de 

energia e nos cortes (curtailment) em função do compartilhamento da subestação, limitando a capacidade de 

escoamento àquela suportada pela rede. Esse compartilhamento, não permitido pela regulação atual, poderia 

contribuir para a otimização do uso das subestações e do sistema de transmissão ou distribuição responsável 

pelo escoamento da geração compartilhada, ainda que não se possa generalizar essa conclusão.  

Dadas as inúmeras possibilidades de combinações entre fontes energéticas (não apenas eólica e 

fotovoltaica), em diferentes níveis de integração, o segundo estudo propôs definições conceituais de 

hibridismo, com quatro tipologias de combinação, avaliando os respectivos benefícios, limitações e barreiras, 

de naturezas técnica, normativa, regulatória ou comercial-contratual.  

(cont.) 
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BOX 3.5 (CONT.) 

Outro ponto que reforça a cautela necessária ao se discutir “usinas híbridas” está relacionado à 

dificuldade na estimativa do curtailment e de seus impactos, dado o caráter variável e estocástico das fontes, 

com oscilações da produção em curtos intervalos de tempo. Isso ressalta a importância de maior discretização 

temporal e espacial nas análises para avaliação do curtailment, assim como nas projeções de demanda, como 

exposto no “Box 3.7 – Necessidade de maior representação granular da curva de carga”.  

A adequada avaliação de projetos híbridos como uma das opções da expansão do sistema exige um grau 

de detalhamento incompatível com os atualmente praticados no Plano Decenal. De certa forma, o Plano Decenal 

busca sinalizar o melhor aproveitamento e participação de cada recurso e tecnologia no SIN de forma sistêmica, 

logo, a visão de um grande portfólio híbrido, ficando a definição do “melhor” arranjo dos projetos que comporão 

tal matriz para análises individuais futuras. É importante ressaltar que apesar dos projetos não serem 

individualmente capturados pelo PDE, vários dos benefícios sistêmicos já o são, como a complementariedade 

sazonal do recurso e contribuições para a ponta. Mas reconhece-se que há outros benefícios desses arranjos 

inovadores, tais como redução da ociosidade da rede, eventuais reduções de custo dos projetos híbridos e 

redução da variabilidade instantânea da produção conjunta no mesmo ponto de injeção, e estes deverão ser 

avaliados com o avanço das discussões e da regulação. 

 

CONDIÇÕES FUTURAS DE ATENDIMENTO AO 
SIN 

A manutenção do perfil renovável da matriz se 

deve ao fato de que 53% da oferta indicativa é 

composta por eólica, solar, hidrelétricas, incluindo 

PCH e CGH, e diferentes tipos de biomassa, incluindo 

o biogás. Somando com a oferta já contratada, essa 

proporção é de 58% da expansão total no horizonte 

decenal.  

Adicionalmente, o sistema contará com a 

substituição da oferta de termelétricas movidas a óleo 

diesel e combustível, que retira aproximadamente 

3.000 MW dessas fontes até 2027, por usinas a gás 

natural, além do início da operação de Angra 3. Essa 

nova oferta apresentará um custo variável de 

operação mais baixo que o do parque atualmente em 

operação, contribuindo para redução da 

probabilidade de novas situações de custo marginal 

de operação elevados, por longos períodos. Para 

ilustrar esse efeito, o Gráfico 3-7 apresenta a 

distribuição de CMO para a região Sul nos anos de 

2019 e 2027, obtida pela simulação das 2.000 séries 

sintéticas de vazão no modelo Newave. Percebe-se 

que ao se expandir o parque com oferta de custo 

variável baixo reduz-se a dispersão desses custos, 

permitindo assim a visão de que, no futuro, a 

probabilidade de ocorrerem cenários de custo 

demasiadamente altos será menor. 

Em complemento, o sistema contará com 

13.000 MW de oferta para complementação de 

potência, que representa 33% da expansão indicativa 

mas deverá agregar pouca, ou mesmo consumir, 

energia ao sistema. Esse montante será composto por 

usinas termelétricas flexíveis, que poderão operar 

quando necessário, e tecnologias de armazenamento, 

como baterias e hidrelétricas reversíveis, que 

aumentarão a capacidade do sistema nos momentos 

de maior necessidade fazendo uso dos excedentes nos 

momentos de menor demanda. Os recursos indicados 

para esse fim, de complementação de capacidade, 

tenderão a ter um baixo fator de capacidade, 

operando para suprir a demanda em situações 

específicas. A frequência de uso dessas tecnologias 

não pode ser detalhada com os modelos atualmente 

utilizados pelo planejamento da expansão, mas 

independentemente do ciclo operativo, é esperado o 

uso por poucas horas ao ano.
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Gráfico 3-7 - Distribuição dos CMO o início e final do horizonte 

 

O  Gráfico 3-8 ilustra a perspectiva de operação 

para suprimento futuro de energia. Em termos da 

expectativa de geração, considerando a média dos 

cenários históricos de afluência apresentada na figura 

a esquerda, percebe-se que o balanço energético 

mensal deverá contar, predominantemente, com 

recursos renováveis, com elevada participação 

hidrelétrica nos meses de dezembro a abril e grande 

contribuição das outras fontes renováveis entre 

junho e novembro.  

É importante frisar que essa perspectiva de 

operação, quando avaliada pelos valores esperados 

da simulação, pode apresentar um viés otimista, dada 

a escala de operação mensal, que não captura as 

variações intradiárias, além da simplificação 

metodológica empregada nos modelos oficiais, que 

simulam a contribuição hidrelétrica em reservatórios 

equivalentes. Por isso, a avaliação dos cenários mais 

críticos é uma importante etapa do processo de 

planejamento. Para tal, é apresentada também a 

expectativa de operação para um cenário crítico22, na 

figura a direita. Ao compararmos a geração nesses 

dois cenários, podemos perceber a menor geração 

hidrelétrica e maior complementação termelétrica 

em todos os meses.  

Quando as hidrelétricas apresentarem baixa 

disponibilidade, o sistema terá que contar com fontes 

eficientes para operar por longos períodos, 

principalmente nos meses de maior demanda. Na 

expansão de referência, as fontes que farão esse papel 

são as termelétricas a gás ciclo combinado. Usinas 

eficientes e de CVU mais baixo que os atualmente 

presentes na matriz serão importantes para que, em 

momentos onde seja necessário preservar o nível dos 

reservatórios, o custo de operação não fique muito 

elevado. Essa política operativa pode ser necessária 

tanto para mitigar o risco de abastecimento futuro 

quanto para preservar a flexibilidade das usinas 

hidrelétricas. Por isso, a função das termelétricas a 

ciclo combinado na matriz também é a de operar para 

compor o balanço mensal de energia, com o seu 

acionamento sendo determinado pela percepção de 

risco do planejamento da operação. 

  

                                                                    

22 Vale lembrar que a contribuição das fontes não despachadas centralizadamente é representada de forma determinística no modelo Newave, 

motivo pelo qual elas aparecem iguais nos dois cenários. 
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Gráfico 3-8 - Participação das Fontes no Atendimento Mensal – Média e Cenário Crítico 

 

 

Por outro lado, o papel das tecnologias para 

complementação de capacidade é diferente, pois ao 

acumularmos as horas de uso dessas tecnologias ao 

longo do ano, espera-se um reduzido fator de 

capacidade. Ou seja, a visão de futuro da matriz prevê 

um uso frequente das tecnologias para atendimento à 

capacidade, mas com expectativa de poucas horas de 

operação. 

O Gráfico 3-9 exemplifica a perspectiva de 

operação por patamar de carga e para a restrição de 

capacidade, para o mês de dezembro de 2027.  

Gráfico 3-9 - Participação das fontes por patamar de 
carga 

 

Inicialmente, destacam-se as fontes como a 

eólica e a solar que agregam energia ao longo do mês, 

mas, por não serem controláveis, não se pode contar 

com a mesma contribuição na oferta de capacidade. 

Em situações hidrológicas próximas da média, a 

participação das termelétricas tende a ser pequena no 

despacho mensal. Porém, elas serão requisitadas a 

operar nos momentos de pico de demanda, 

principalmente as tecnologias que possam entrar e 

sair de operação com maior frequência. Além disso, o 

importante papel das hidrelétricas na modulação da 

oferta, permitindo acompanhar a curva de carga, 

garante a sinergia que o sistema precisa para ter uma 

operação econômica e eficiente. 

Para explorar melhor a participação das fontes 

no atendimento médio mensal e de capacidade, o 

Gráfico 3-10 avalia os meses de fevereiro, onde ocorre 

a maior demanda instantânea, e dezembro, onde se 

verifica uma disponibilidade hidráulica reduzida.  
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Gráfico 3-10 - Participação das fontes para energia e 
capacidade – média dos cenários hidrológicos 

 

No mês de fevereiro ocorre a maior demanda 

instantânea do ano e a contribuição das fontes não 

controláveis é baixa, principalmente eólica. Por outro 

lado, a maior disponibilidade hidráulica permite a 

gestão da produção e uma elevada oferta de potência. 

Ainda assim, para garantir o atendimento ao elevado 

requisito, é necessária a complementação 

termelétrica mesmo para cenários próximos da 

média. Já em dezembro, quando o nível dos 

reservatórios está baixo e a demanda já começa a se 

elevar, a menor gestão hídrica não garante uma 

potência tão elevada. Nesse momento, as 

termelétricas flexíveis passam a ter geração ainda 

maior.  

Isso fica ainda mais evidente ao considerarmos 

um cenário crítico de disponibilidade hidráulica, 

como o apresentado no Gráfico 3-11 onde todo o 

parque termelétrico flexível é utilizado nos dois 

meses apresentados.  

Gráfico 3-11 - Participação das fontes para energia e 
capacidade – Cenários hidrológico crítico 

 

Outro aspecto relevante da matriz futura é a 

robustez do sistema de transmissão, que garantirá a 

troca de energia entre as regiões. Além de permitir 

uma maior gestão dos recursos, dando flexibilidade 

para o operador definir a melhor forma de 

atendimento, um sistema de transmissão robusto 

minimiza os aspectos locacionais no planejamento, 

fazendo com que a escolha dos sítios onde serão 

instalados os novos parques sejam definidas por 

aspectos econômicos e/ou estratégicos. Outro ponto 

a se destacar é que, nos estudos energéticos 

apresentados nesse capítulo, não são capturadas 

eventuais restrições elétricas, as quais só podem ser 

identificadas com simulações mais detalhadas. Essa é 

outra questão relevante que pode determinar a 

melhor localização para instalação da nova oferta.  

Do ponto de vista energético, cabe identificar a 

característica de cada região na relação entre oferta e 

demanda locais. O Gráfico 3-12 apresenta a 

distribuição dos balanços regionais mensais, para o 

ano de 2027, dos quatro maiores submercados 

(Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte), 

definindo a característica importadora ou 

exportadora de energia para cada região. Os valores 

positivos indicam o fornecimento de energia 

(exportação) enquanto valores negativos indicam 

recebimento (importação). Foram considerados 

todos os cenários históricos para os doze meses de 

2027. A perspectiva é que, em termos de energia, as 

regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul sejam 

predominantemente importadoras, enquanto as 

regiões Nordeste e Norte sejam predominantemente 

exportadoras de energia. Cabe destacar também o 

caráter sazonal existente para as regiões Norte e Sul 

do País. Nessas regiões, apesar de haver uma 

característica predominante, existe uma quantidade 

significativa de cenários onde a relação oferta e 

demanda se inverte. 
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O Gráfico 3-13 adota a mesma convenção de 

sinais para apresentar a permanência dos balanços 

regionais de potência. Nota-se que algumas regiões 

apresentam características diferentes quando 

avaliamos o balanço médio mensal e o balanço de 

capacidade instantânea. As regiões Sudeste/Centro-

Oeste e Nordeste possuem quase que uma inversão 

total nas suas características. É na região 

Sudeste/Centro-Oeste que se situa a maior parte das 

usinas hidrelétricas com reservatórios de 

regularização, além de uma significativa parcela 

termelétrica. Com isso, o Sudeste/Centro-Oeste conta 

com grande capacidade de modulação da oferta. Já a 

região Nordeste é marcada pela forte expansão eólica, 

recurso que agrega muita energia no balanço médio 

mensal, mas possui reduzida vocação para o 

suprimento instantâneo.  

A região Sul se apresenta como importadora de 

potência na quase totalidade dos cenários analisados. 

Já a região Norte conta com um excedente de potência 

em quase todos os meses do ano, principalmente ao 

se preservar níveis elevados no reservatório da UHE 

Tucuruí.  

No Anexo III do Capítulo 3 encontram-se os 

fluxos de intercâmbio para essas regiões, separados 

entre meses úmidos e secos. Pode-se perceber que os 

momentos de restrição nas interligações são de 

reduzida probabilidade. 

 

Gráfico 3-12 - Distribuição da relação entre Oferta x Demanda de cada subsistema 
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Gráfico 3-13 - Distribuição da relação entre Oferta x Demanda de cada subsistema 

 
 

NECESSIDADE DE EXPANSÃO DE POTÊNCIA 

O PDE 2026 apresentou a necessidade de 

contratação de potência a partir do ano de 2021. 

Entretanto, após a publicação do documento fatos 

relevantes que não haviam sido considerados naquele 

estudo ocorreram levando a postergação dessa 

necessidade. No PDE 2027, a necessidade dessa 

expansão se inicia em 2022, com um montante 

relativamente baixo, e se intensifica a partir de 2023. 

Dentre os fatos que levaram a essa 

postergação, dois merecem especial destaque: a 

oferta contratada nos últimos Leilões de Energia 

Nova e o retorno da consideração da UTE Novo 

Tempo na expansão. Essa maior oferta termelétrica 

aumenta a capacidade disponível no sistema, 

reduzindo a necessidade de contratação para 

complementação de potência. Isso também faz com 

que, além de ser adiada em um ano, a necessidade em 

um primeiro momento passa a ser menor, apesar de 

ao final do decênio não variar muito. 

Esses fatos são importantes também para 

ilustrar o efeito que a composição da oferta tem sobre 

um requisito específico. O requisito de capacidade é 

consequência não só da demanda máxima do sistema, 

mas também da composição do parque gerador e da 

sua capacidade de garantir potência quando for 

necessário. Por esse motivo, nem sempre uma 

redução na projeção de carga promoverá uma 

redução do requisito de capacidade adicional. Em 

situações onde, mesmo para um mercado menor, o 

parque gerador contar com mais fonte com alta 

vocação para balanço mensal e baixa capacidade de 

potência, a necessidade de complementação pode ser 

alta. 

Outro ponto importante a ser citado é a 

inexistência de mecanismos de contratação 

específicos para potência. O sistema brasileiro, 

atualmente, contrata apenas energia e as métricas 

para avaliar a competitividade entre tecnologias se dá 

em termos de R$/MWh. Nesse sentido, os 

mecanismos atuais não capturam o benefício gerado 

por tecnologias cuja principal função é aumentar a 

capacidade, mesmo que produzindo pouca energia. 

Esse fato é mais relevante ainda quando essas 

tecnologias apresentam o balanço mensal negativo, 

caso específico das tecnologias de armazenamento. 

De acordo com o cenário de referência, a 

necessidade para o ano de 2022 é relativamente 

baixa. Porém, como será a primeira experiência do 

Brasil em contratar tecnologias com um objetivo 

diferente, a realização de um primeiro leilão para 

contratar um montante pequeno pode ser 

importante, garantindo que, para os anos de maior 

necessidade, as chances de erro se reduzam.
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3.5.2. ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 
(WHAT-IF) 

Mantendo a abordagem de avaliar a expansão 

sobre múltiplas possibilidades, foram analisadas 

incertezas associadas ao processo de planejamento 

através de análises de sensibilidade nas principais 

variáveis, ou análises “what-if”. O objetivo dessas 

sensibilidades é mostrar como o planejamento 

visualiza a resposta do sistema frente a incertezas 

sobre algumas variáveis de interesse, visando 

fomentar a discussão com a sociedade. Eles são 

discutidos a seguir, em conjunto com seus resultados. 

CASO 2: EXPANSÃO PARA O CASO 
ALTERNATIVO DE DEMANDA 

A expansão alternativa de demanda apresenta 

uma taxa média de crescimento de 3,9% ao ano, 

contra 3,6% ao ano do cenário de referência. A Tabela 

3-4 apresenta as taxas de crescimento anuais dos dois 

cenários. Isso resulta em uma carga de energia de 

aproximadamente 2.600 MW médios maior em 2027, 

o que significa uma antecipação de apenas um ano no 

fim do horizonte decenal. 

Para fazer frente ao maior crescimento do 

mercado, as seguintes premissas foram alteradas em 

relação à Expansão de Referência: 

• Limite superior para o step de eólica de 2.500 

MW/ano; 

• Limite superior para o step de solar 

fotovoltaica de 3.000 MW/ano; 

• Limite superior para o step de biomassa de 

600 MW/ano; 

• Limite superior para PCH da seguinte forma: 

400 MW/ano em 2023 e 2024; 500 MW/ano 

entre 2025 e 2027 e mantidos 600 MW/ano 

após o horizonte decenal. 

A expansão resultante leva a um aumento na 

capacidade instalada do SIN de aproximadamente 

7.000 MW no fim do horizonte decenal, em relação ao 

Cenário de Referência. O Gráfico 3-14 apresenta a 

respectiva expansão da oferta indicativa. 

 

Tabela 3-4 - Taxas de crescimento dos cenários de demanda no SIN 

Taxa de 

Crescimento 

(% a.a.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Cenário de 

Referência 
3,0% 3,9% 3,8% 3,9% 4,0% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 

Cenário 

Alternativo 
3,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 3,9% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 
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Gráfico 3-14 - Expansão Indicativa - Mercado Alternativo 

 
Anos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

UTE C.A. + Tec.Armazenamento 0 0 0 0 1.741 2.280 4.916 9.250 9.250 15.328 

Biomassa + Biogás 0 0 0 0 0 625 1.300 1.976 2.651 3.326 

Eólica 0 0 0 0 0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 

Hidráulica 0 0 0 0 0 0 118 761 1.034 1.351 

PCH + CGH 0 0 0 0 0 400 800 1.300 1.800 2.300 

Solar 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

Térmica 0 0 0 0 0 750 4.508 5.103 5.103 6.387 

 

Essa expansão requer investimentos 

estimados em geração da ordem de R$ 182 bilhões no 

período de 2022 a 2027, para a parcela indicativa. 

A oferta eólica representa boa parcela dessa 

expansão adicional, ampliando a indicação para 2.500 

MW/ano no período entre 2023 a 2027. Nesse mesmo 

período, o desenvolvimento das PCH se amplia em 

250 MW e o da biomassa de cana de açúcar se amplia 

em 750 MW.  

Mesmo para uma maior demanda, a expansão 

solar fotovoltaica centralizada se manteve em 1.000 

MW/ano, sinalizando que, mantidos os preços 

utilizados, esta opção ainda não se mostra 

economicamente atrativa para o sistema.  

Completando esse aumento de capacidade 

instalada, o MDI optou por mais 1.300 MW de 

termelétricas a ciclo combinado e 2.200 MW de 

termelétrica para suprimento de capacidade. 

Devido a restrita cesta de oferta de UHE, este 

caso apresentou a indicação das mesmas usinas, com 

a antecipação em um ano da UHE Ercilândia, para 

2024. A Tabela 3-5 lista as usinas hidrelétricas que 

fazem parte dessa configuração. 

Tabela 3-5 - UHE Indicativas - Mercado Alternativo 

Nome 
Potência Instalada 

Total (MW) 

Ano de 

Entrada 

Telêmaco Borba 118 2024 

Apertados 139 2025 

Ercilândia 87 2025 

Itaocara I 150 2025 

Tabajara 400 2025 

Comissário 140 2026 

Bem Querer 650 2027 

Castanheira 140 2027 

Nota:  Ano de entrada na simulação com o modelo NEWAVE, conforme 

melhor período de enchimento dos reservatórios 

 

O Anexo II do Capítulo 3 apresenta a expansão 

para este caso.  
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CASO 3: RESTRIÇÃO À EXPANSÃO DE GÁS 
NATURAL 

O Cenário de Referência apresenta uma 

expansão indicativa a gás natural de mais de 17.000 

MW, entre tecnologias para fins de atendimento 

energético (aproximadamente 5.000 MW) e, 

principalmente, tecnologias para complementação de 

potência (aproximadamente 12.000 MW). Essa 

indicação eleva a participação do gás natural para 

16% da capacidade instalada do SIN em 2027, contra 

os 8% vistos no final de 2018. Apesar de, em termos 

energéticos, a tecnologia para suprimento de 

potência não apresentar montantes elevados de 

geração, em relação à capacidade instalada a oferta a 

gás natural representará 43% do incremento total. 

Por essas razões, a primeira avaliação de 

sensibilidade será para identificar as alternativas e os 

impactos que a inviabilidade de uma expansão tão 

forte desse recurso possa causar.  

Para compensar a menor disponibilidade de 

oferta, foram flexibilizadas as seguintes restrições em 

relação à premissa descrita para o Caso de Referência: 

• Permitida a expansão a carvão mineral, em 

até 1.500 MW, entre os anos de 2024 e 2027; 

• Aumento do limite superior da oferta eólica 

para 2.500 MW/ano, mantendo a indicação 

de uma expansão uniforme (cujo montante 

foi otimizado pelo MDI) entre as regiões 

Nordeste e Sul a partir de 2023, sendo 80% 

alocado no Nordeste e 20% na região Sul. 

O primeiro caso elaborado, chamado 

Sensibilidade 3.1, considerou como limite superior 

para a expansão a gás natural 7.000 MW até 2027, 

com o MDI optando entre as tecnologias de ciclo 

aberto ou ciclo combinado. Dessa forma, buscou-se 

manter a participação do gás natural na matriz, ou 

seja, fazendo com que a participação relativa na 

capacidade instalada do SIN em 2027 fosse 

equivalente à de 2018. O Anexo II do Capítulo 3 

apresenta a expansão indicativa obtida nessa 

sensibilidade. 

Com essa nova restrição, o MDI decidiu por 

utilizar todo o limite de gás natural disponível para 

expansão, distribuindo os 7.000 MW entre as 

tecnologias ciclo aberto (4.300 MW) e combinado 

(2.700 MW). A redução de, aproximadamente, 2.500 

MW de ciclo combinado foi compensada por um 

acréscimo de 1.500 MW de carvão e 800 MW de eólica 

(expansão de cerca de 2.200 MW/ano no período 

2023 a 2027), todas tecnologias com o principal 

objetivo principal de compor o balanço mensal. Já a 

redução de, aproximadamente, 7.900 MW de térmicas 

a ciclo aberto foi compensada pelo acréscimo em 

6.000 MW de tecnologias de armazenamento. 

Como pode ser visto no Gráfico 3-15, as 

tecnologias de armazenamento irão compor o 

balanço de capacidade a partir do consumo de energia 

nos patamares de menor demanda. O acréscimo de 

carga para armazenamento nos patamares de menor 

demanda será relativamente baixo, o que explica não 

aparecerem claramente no gráfico. Por exemplo, para 

poder gerar 7.300 MW durante 10 horas de pico, 

essas tecnologias precisarão consumir cerca de 270 

MW durante as horas de carga leve do mês.  

Gráfico 3-15 - Operação com Tecnologias de 
Armazenamento 

 

A segunda sensibilidade busca avaliar uma 

situação onde expandir 12.000 MW de termelétricas 

para operação com baixo fator de capacidade seja de 

difícil viabilização em termos comerciais. Para isso, 

avaliou-se o efeito sob a expansão ao se limitar o 

desenvolvimento da opção de UTE ciclo aberto em um 

total de 5.200 MW até 2027.  

Essa nova restrição forçou uma redução de, 

aproximadamente, 7.000 MW na expansão de UTE a 

ciclo aberto, montante esse que foi substituído por 

um acréscimo de 6.300 MW de tecnologias de 

armazenamento.  
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Novamente, o modelo decidiu pela expansão 

de termelétricas a carvão, em todo o montante 

disponibilizado, isto é, 1.500 MW até 2027. Com isso, 

em relação à Expansão de Referência, no horizonte 

decenal reduz-se em 950 MW a contribuição de 

termelétricas a gás natural ciclo combinado e de 

pouco menos de 900 MW de contribuição eólica. O 

Anexo II do Capítulo 3 apresenta a expansão 

indicativa obtida nessa sensibilidade. 

A Tabela 3-6 apresenta a variação dos 

resultados dessas sensibilidades em relação à 

Expansão de Referência. 

Tabela 3-6 - Diferenças entre sensibilidades e 
referência 

  
Fonte 

Sensibilidade 

3.1 

Sensibilidade 

3.2 

V
o

ca
çã

o
 P

o
tê

n
ci

a
 Gás Flexível Ciclo 

Aberto 
- 7.874 MW - 6.942 MW 

Tecnologias 

Armazenamento 
+ 6.000 MW + 6.292 MW 

E
n

e
rg

ia
 

Gás Flexível Ciclo 

Combinado 
- 2.391 MW - 945 MW 

Carvão + 1.500 MW + 1.500 MW 

Eólica + 785 MW - 870 MW 

 

Dentre as conclusões que se pode extrair 

destes exercícios de sensibilidade, algumas merecem 

ser destacadas. A primeira delas é que, nos dois casos, 

mesmo com restrições diferentes em relação ao 

Cenário de Referência, o MDI fez trocas entre 

tecnologias com a mesma vocação, não alterando 

assim a forma como o sistema será atendido. 

Vale destacar a importância que as tecnologias 

de armazenamento podem representar para o 

sistema, principalmente caso não seja viável uma 

expansão de termelétricas a gás no montante 

necessário para garantir a capacidade do sistema. 

Diversos aspectos ainda precisam ser aperfeiçoados 

para a inclusão dessas tecnologias no parque gerador. 

Com relação aos aspectos regulatórios e de 

contratação, que hoje não preveem a oferta de 

armazenamento no SIN, é fundamental a adequação 

                                                                    

23 Na representação do CVU da UTE indicativa do Pré-Sal, foi considerado o reajuste do preço do combustível indexado ao IPCA, como hipótese 
simplificadora, com a finalidade de avaliar a sensibilidade da expansão da matriz em função de diferentes valores de CVU. 

para permitir que elas possam fazer parte da 

expansão. Com relação a avaliação dos seus 

benefícios, os modelos computacionais precisam ser 

aperfeiçoados para melhor representar suas 

características operativas. 

Outra conclusão importante desse what if é a 

discussão que deve ser feita a respeito da participação 

do carvão mineral na oferta de energia elétrica. Do 

ponto de vista econômico, essa sensibilidade mostrou 

que o carvão pode ser uma alternativa viável ao gás 

natural. Deve-se lembrar, entretanto, das 

externalidades que envolvem as discussões sobre 

essa fonte. Aspectos positivos, como a geração de 

emprego e desenvolvimento da economia local na 

região Sul do Brasil, e aspectos negativos, como as 

emissões de gases causadores do efeito estufa, devem 

ser ponderados, junto com os ganhos de segurança 

elétrica e energética e a viabilidade econômica, para 

que as decisões a serem tomadas sejam sustentáveis. 

CASO 4: EXPANSÃO CONSIDERANDO 
APROVEITAMENTO DO PRÉ-SAL 

Outra variável relevante a ser analisada neste 

PDE é a consideração de termelétricas utilizando gás 

natural do Pré-Sal. Apesar de, nessa avaliação, não 

haver necessariamente redução da participação do 

gás natural na matriz, como apresentado no Caso 3, o 

Pré-Sal representa uma opção de utilizar combustível 

nacional, reduzindo o risco associado às oscilações do 

preço internacional.23 Além disso, por apresentar um 

alto índice de inflexibilidade, e um CVU mais baixo 

que a referência de GNL utilizada, as termelétricas do 

Pré-Sal podem alterar algumas características 

operativas, principalmente no que se refere à 

operação dos reservatórios e à disponibilidade de 

potência e flexibilidade que eles poderão propiciar. 

Novamente, foram elaborados dois casos que 

consideraram a UTE do Pré-Sal com as seguintes 

características: 

• Data mínima viável para o ano de 2025; 
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• Inflexibilidade de 80% da capacidade 

instalada, com geração mínima constante em 

todos os meses do ano; 

• CVU de R$ 140/MWh reajustado pelo IPCA. 

Na sensibilidade 4.1, a única alteração em 

relação ao Cenário de Referência foi a disponibilidade 

desta UTE como candidata a expansão. O Anexo II do 

Capítulo 3 apresenta a expansão indicativa obtida 

nessa sensibilidade. O MDI optou por reduzir em 

cerca de 2.100 MW a expansão termelétrica a GNL 

ciclo combinado, e adicionar 3.300 MW de 

termelétrica do Pré-Sal. Além de apresentar uma 

capacidade instalada maior, a opção termelétrica do 

Pré-Sal agrega mais energia ao sistema devido ao 

baixo CVU e alto grau de inflexibilidade. Isso leva 

também a uma redução da expansão eólica, de, 

aproximadamente, 2.000 MW no horizonte decenal, o 

que significa um desenvolvimento de 1.600 MW/ano 

de 2023 a 2027. 

Esse caso apresentou também uma redução de 

1.100 MW na opção termelétrica para atendimento de 

potência, a ciclo aberto. Por injetar mais energia no 

sistema, a opção do Pré-Sal aumenta a atratividade 

das tecnologias de armazenamento. Nesse caso, 

apesar de a expansão adicional ser de, apenas, 160 

MW dessas tecnologias, é importante explorar essa 

sinalização. 

Para isso, foi elaborada a sensibilidade 4.2, que 

considera as alterações da sensibilidade 4.1, mas não 

permite a expansão de termelétricas a ciclo aberto. O 

Anexo II do Capítulo 3 apresenta a expansão 

indicativa obtida nessa sensibilidade. A indicação de 

termelétricas do Pré-Sal foi praticamente igual à da 

sensibilidade 4.1, ou seja, de 3.300 MW. Para 

compensar a saída dos 12.000 MW de termelétricas 

para operação específica de potência, o modelo 

ampliou em mais de 6.700 MW a indicação de 

tecnologias de armazenamento e em mais de 2.100 

MW a indicação de termelétricas a ciclo combinado 

flexíveis. Além disso, por contar com maior oferta 

com vocação para suprimento mensal, houve a 

redução de, aproximadamente, 3.000 MW de eólica 

                                                                    

24 CVU de referência para utilizado para GNL totalmente inflexível. 

(desenvolvimento de 1.400 MW/ano de 2023 a 

2027).  

A Tabela 3-7 apresenta um comparativo de 

cada uma dessas sensibilidades com a Expansão de 

Referência. 

Tabela 3-7 - Diferenças entre sensibilidades e 
referência 

  

Fonte 
Sensibilidade 

4.1 

Sensibilidade 

4.2 

V
o

ca
çã

o
 

P
o

tê
n

ci
a

 Gás Flexível Ciclo 

Aberto 
- 1.094 MW - 12.142 MW 

Tecnologias 

Armazenamento 
+ 159 MW + 6.754 MW 

E
n

e
rg

ia
 Gás Ciclo Combinado - 2.154 MW + 2.103 MW 

Pré-Sal + 3.313 MW + 3.300MW 

Eólica - 2.113 MW - 2.980 MW 

 

Sobre esses resultados, é possível estabelecer 

algumas conclusões importantes, que merecem ser 

destacadas. A primeira delas é a respeito da 

participação de usinas termelétricas inflexíveis na 

expansão do parque gerador. Usinas com essa 

característica, que tendem a ter um custo variável de 

operação mais baixo que opções flexíveis, são 

interessantes ao sistema, mas em um montante que 

depende do custo de operação. Nas avaliações 

apresentadas, as termelétricas do Pré-Sal 

substituíram parte da oferta flexível, mas não toda. O 

nível de atratividade desse tipo de oferta está 

diretamente relacionado a relação de preços do 

combustível para operação flexível e inflexível. 

Quanto maior a diferença, mais atrativa fica a 

expansão com a opção inflexível.  

Para avaliar essa competitividade, a 

sensibilidade 4.1 foi novamente executada, alterando 

agora o CVU da termelétrica com gás do Pré-Sal de R$ 

140/MWh para R$ 249/MWh,24 mantendo o reajuste 

desse CVU ao IPCA. Nesse caso, a expansão obtida não 

apresentou mudanças significativas em relação à 

Expansão de Referência. Ou seja, nesse novo patamar 

de CVU a opção termelétrica inflexível deixou de ser 
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atrativa para a expansão, e o modelo voltou a optar 

pela opção totalmente flexível. 

Outro ponto importante é o impacto que essa 

opção causa na operação dos reservatórios. Se, por 

um lado, a inflexibilidade tende a aumentar o 

vertimento do sistema, justamente por ser uma 

geração compulsória quando pode haver excedentes 

de recursos naturais, por outro lado, ao preservar os 

níveis dos reservatórios, elas garantem a 

disponibilidade de potência nas UHE. Esse efeito deve 

ser explorado e valorado, quantificando o nível ótimo 

econômico que equilibre a expansão de oferta 

específica para suprimento de potência com as 

mudanças na operação dos reservatórios para 

preservar a potência neles disponível.

  

BOX 3.6 – NÍVEL DE ARMAZENAMENTO X EXPANSÃO DE POTÊNCIA COMPLEMENTAR 

A necessidade de se contratar oferta para suprir necessidades de potência vem sendo apresentada 

de forma explícita nos últimos Planos Decenais. O montante apresentado se refere à oferta específica 

para capacidade. Este ano, a EPE introduz também o conceito de flexibilidade no planejamento, cujo 

requisito de oferta específica surgirá em breve, cabendo identificar quando e quanto.  

O Brasil construiu seu sistema elétrico baseado na disponibilidade hídrica. A geração hidrelétrica é 

capaz de suprir os requisitos de curto prazo, variando a produção de acordo com a demanda e ofertando 

potência nos momentos de pico, com custo adicional baixo. Como essa tecnologia sempre foi 

predominante no SIN, não era necessária uma remuneração nem contratação específica para serviços 

além da geração de energia. 

No atual momento, de dificuldades de expansão hidrelétrica e identificação da necessidade de 

outros serviços, a perda de potência por deplecionamento nos reservatórios das UHE é a maior causa da 

necessidade de potência adicional. Nesse sentido, uma política operativa que preserve os níveis dos 

reservatórios pode resultar em menor necessidade de expansão de capacidade de potência adicional. É 

claro que essa operação resultará em maior custo operativo. Porém se comparado com o custo da 

expansão adicional, pode haver um benefício líquido, através de um menor custo total (investimento 

mais operação). 

A EPE está desenvolvendo um estudo para responder a seguinte questão: até qual nível de 

armazenamento é economicamente benéfico deplecionar os reservatórios, equilibrando a expansão para 

os requisitos de energia e potência?  

Cabe destacar que, a resposta a tal pergunta não é simples, ainda mais se considerarmos que os 

atuais modelos de operação se baseiam apenas nos requisitos de energia, representando a potência de 

forma simplificada. Por não considerarem a potência de forma detalhada, as políticas operativas 

apontadas por esses modelos afundam os reservatórios sem se preocupar com a gestão do recurso para 

atendimento de curta duração. Entretanto, não se pode negar que novos paradigmas de operação podem 

reduzir as necessidades de expansão de potência e essa avaliação é de suma importância.  

Não se pode deixar de mencionar, por fim, que a parceria com o ONS, que detêm toda experiência e 

conhecimento sobre os detalhes da operação, é fundamental para a realização desse trabalho. A interação 

existente entre as instituições vem crescendo nos últimos anos e tem trazido maior qualidade aos 

estudos de planejamento. 
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CASO 5: AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

Outro tema a ser discutido é a representação 

da tecnologia solar fotovoltaica. Como apresentado na 

descrição dos recursos, devido às incertezas 

referentes à curva de carga futura foi considerado na 

Alternativa de Referência contribuição nula de 

capacidade para a oferta solar. Em alguns meses do 

ano os instantes de demanda máxima vêm ocorrendo 

na parte da tarde, onde a contribuição solar seria 

elevada. Mas, em outros meses o pico de carga ainda 

ocorre no início da noite, momentos de geração nula 

para essa fonte. As projeções de carga, conforme 

feitas atualmente, contemplam apenas os valores de 

máximo e média, não avaliando possíveis mudanças 

que possam afetar o perfil horário do consumo. 

Para avaliar os efeitos dessa representação, foi 

elaborada a Sensibilidade 5.1 que passou a considerar 

como contribuição de capacidade o percentil P95 de 

geração nas horas onde a demanda máxima ocorreu 

no ano de 201525. A estimativa de geração considerou 

um período de dados solarimétricos horários de 11 

anos, cedidos pelo Laboratório de Modelagem e 

Estudos de Recursos Renováveis de Energia 

(LABREN) do INPE, em pontos representativos dos 

subsistemas Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste. A 

Tabela 3-8 apresenta os valores considerados para a 

geração solar centralizadas. Nota-se que os meses de 

maio a agosto apresentam contribuição nula, pois é 

quando a demanda máxima tem ocorrido, 

predominantemente, à noite.  

A contribuição da geração solar distribuída, 

nesse caso de sensibilidade, foi estimada pela mesma 

metodologia e considerada como abatimento de 

carga. Por não apresentarem rastreadores, tendência 

que vêm sendo percebida na geração centralizada, a 

contribuição de capacidade tende a ser menor que a 

apresentada na Tabela 3-8. 

Tabela 3-8 - Contribuição solar de capacidade 

 Fator de Contribuição Solar para Capacidade (% da potência instalada) 

Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

SE/CO 21,8% 29,3% 22,8% 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 16,3% 19,4% 17,1% 

NE 14,1% 16,2% 13,1% 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% 6,7% 7,4% 10,2% 

 

O resultado obtido nesse caso reduziu a 

necessidade de expansão de fontes para 

complementação de potência em 3.350 MW. Porém, 

apresentou a mesma expansão solar fotovoltaica que 

o caso de Referência, isto é, 1.000 MW/ano.  

Assim podemos concluir que, para os 

parâmetros utilizados, a premissa adotada para o 

Cenário de Referência dá mais segurança ao sistema 

sem comprometer a competitividade da tecnologia 

solar. Também podemos concluir com esse caso que, 

mesmo se considerarmos que o atual comportamento 

da demanda seja mantido no horizonte decenal, com 

os picos de carga em alguns meses do ano ocorrendo 

nos instantes onde a contribuição solar é significativa, 

será necessária a complementação de potência, da 

ordem de 9.500 MW. 

                                                                    

25 Essa metodologia é a mesma utilizada para estimar a contribuição de capacidade da oferta eólica. 

Vale mencionar que uma parte significativa 

dessa redução da necessidade de complementação de 

potência (cerca de 1.300 MW) se dá no biênio 

2022/2023. Por outro lado, devido às incertezas 

inerentes ao planejamento, é recomendável, mesmo 

assim, buscar a contratação para o montante indicado 

nos primeiros anos.  

Além de considerar a contribuição solar na 

restrição de capacidade, a sensibilidade 5.2 foi 

elaborada admitindo-se a hipótese de redução 

expressiva no investimento da opção fotovoltaica, de 

40% a partir de 2024, de modo que seu custo de 

implantação cairia para aproximadamente R$ 

2.400/kW.  

Considerando esses efeitos conjuntos, esta 

fonte passaria a ser competitiva frente às demais 
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opções e a expansão para o mercado de referência 

passa para um nível de 3.000 MW/ano, atingindo 

assim o limite superior considerado para este caso. 

Essa maior penetração solar substitui, 

predominantemente, parte da expansão eólica, além 

de reduzir a necessidade de complementação de 

potência.  

A Tabela 3-9 sumariza as diferenças entre 

essas duas sensibilidades e a Expansão de Referência. 

   

Tabela 3-9 - Diferenças entre sensibilidades e 
referência 

  

Fonte 
Sensibilidade 

5.1 

Sensibilidade 

5.2 

V
o

ca
çã

o
 P
o

tê
n

ci
a

 

Gás Flexível Ciclo 

Aberto 
- 3.351 MW - 2.840 MW 

E
n

e
rg

ia
 Gás Ciclo Combinado + 351 MW - 276 MW 

Fotovoltaica  + 8.000 MW 

Eólica   - 3.521 MW 

 

 

BOX 3.7 – NECESSIDADE DE MAIOR REPRESENTAÇÃO GRANULAR DA CURVA DE CARGA 

A análise what if apresentada no Caso 5 evidencia um importante avanço metodológico para a 

avaliação da inserção de fontes não controláveis na matriz de geração: a necessidade de refinamento nas 

projeções de curva de carga. 

É fundamental que as projeções de demanda passem a considerar não apenas o crescimento do 

mercado e as projeções de demanda máxima, mas também os impactos que os avanços tecnológicos e as 

mudanças de hábitos de consumo possam causar na curva de carga. Para isso é preciso ter em mãos a melhor 

discretização temporal possível. 

Como foi mostrado, a consideração ou não da contribuição da oferta solar na avaliação de capacidade 

do sistema está diretamente relacionada com a hora do dia em que os requisitos de capacidade aparecem. 

Essa consideração (ou não) também pode afetar a expansão necessária. Entretanto, para saber os instantes 

de pico é preciso conhecer o comportamento horário da demanda futura. 

Além de evoluir para uma maior discretização temporal, é necessário que as projeções avaliem as 

incertezas que envolvem os hábitos de consumo, o uso de novas tecnologias e da evolução da geração 

distribuída no sistema. 

Para a execução desse trabalho, cabe destacar que é fundamental a evolução da qualidade da 

obtenção de dados, sobretudo no que se refere à geração distribuída e ao perfil de consumo. 
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3.5.3 ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE GEE 

A Tabela 3-10 apresenta o resumo dos níveis 

de emissões de gases causadores do efeito estufa para 

o SIN, obtidos através da simulação do Newave para 

todas as análises “what if” adotadas. São ilustrados os 

valores para os anos de 2025 e 2027, bem como a 

diferença percentual de cada what if em relação à 

Expansão de Referência.

 

Tabela 3-10 - Estimativa das emissões de gases causadores do efeito estufa 
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 PONTOS PRINCIPAIS DO CAPÍTULO 
 

> O PDE 2027 traz novos avanços metodológicos no processo de construção da expansão do parque gerador do 

SIN, no horizonte decenal. Para tanto, o Modelo de Decisão de Investimentos (MDI), desenvolvido na própria EPE, 

passou a representar a curva de carga em quatro patamares (ponta, pesada, média e leve) e mais uma restrição 

de capacidade. Essa abordagem, além de representar melhor a operação do sistema, permite uma primeira 

sinalização para benefícios provenientes de tecnologias de armazenamento, que poderão ser importantes recursos 

para os crescentes requisitos de capacidade e flexibilidade 

> A inserção das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) como candidatas para expansão foi aprimorada neste 

PDE 2027. Para tanto passou a se basear em dois parâmetros: um de natureza quantitativa, na qual se relacionou 

a disponibilidade de projetos para composição da expansão; o outro, de ordem econômica, no qual se definiram 

três patamares de custos de implantação, em termos de R$/kW. Em termos quantitativos se estratificou o 

potencial detentor de DRS-PCH pela ANEEL (dezembro/17). Essa abordagem permitiu identificar os subsistemas 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste como detentores de 92% do potencial brasileiro disponível de PCH. A região Norte 

ainda não conta com seu potencial de PCH mapeado e a região nordestina, como reflexo de sua semiaridez, não 

dispõe do recurso hídrico na forma requerida pela fonte. No total foram considerados 136 projetos. 

> Destaque deve ser dado ao potencial do biogás. O PDE 2027, pela primeira vez, representa explicitamente essa 

oferta na cesta de projetos candidatos à expansão centralizada. Dentre as diversas possibilidades de obtenção de 

biogás, a tecnologia utilizada nas simulações energéticas representa as características decorrentes dos processos 

do setor sucroenergético. 

> Importante mencionar também a expansão da opção eólica e fotovoltaica no Cenário de Referência que 

contempla no período 2023 a 2027 um montante de 5.000 MW de usinas fotovoltaicas e 10.000 MW de 

empreendimentos eólicos. 

> Além dos recursos para atendimento ao balanço mensal de energia, o sistema faz uso de tecnologias para 

complementação de capacidade. Na Expansão de Referência as tecnologias para esse fim são as termelétricas de 

custo de instalação menores e as tecnologias de armazenamento, como baterias e hidrelétricas reversíveis. No 

caso das termelétricas para complementação de capacidade, o principal atributo requerido é de alta 

disponibilidade e ausência de inflexibilidade. Para essas tecnologias é aceitável um custo variável de operação 

mais elevado do que das tecnologias que fecharão o balanço de energia. O principal atributo nesse caso é que elas 

tenham baixo custo fixo, já que seu papel no sistema seria similar ao de um seguro, ou seja, espera-se a operação 

por curtos períodos de tempo. 

> Com o objetivo de se analisar a expansão sobre múltiplos cenários, foram analisadas incertezas associadas ao 

processo de planejamento através de análises de sensibilidade nas principais variáveis, ou análises “what-if”. O 

objetivo dessas sensibilidades é mostrar como o planejamento visualiza a resposta do sistema frente a casos 

alternativos, visando fomentar a discussão com a sociedade. 

> As análises mostram que o carvão mineral pode ser uma alternativa viável ao gás natural. No entanto, é 

importante levar em conta as externalidades que envolvem as discussões sobre essa fonte. Aspectos positivos, como 

a geração de emprego e desenvolvimento da economia local na região Sul do Brasil, e aspectos negativos, como as 

emissões de poluentes e gases causadores do efeito estufa, devem ser ponderados, junto com os ganhos de 

segurança elétrica e energética e a viabilidade econômica, para que as decisões a serem tomadas sejam 

sustentáveis. A modernização do parque termelétrico a carvão em final de vida útil se revela uma excelente 

oportunidade de ampliação da oferta de energia por usinas termelétricas mais eficientes com redução 

significativa dos montantes de emissão das usinas disponíveis atualmente. 
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> A participação de usinas termelétricas inflexíveis na expansão do parque gerador tende a ter um custo variável 

de operação mais baixo que opções flexíveis sendo, portanto, interessantes ao sistema, mas em um montante que 

depende do custo de operação. O nível de atratividade desse tipo de oferta está diretamente ligado à relação de 

preços do combustível para operação flexível e inflexível. Quanto maior a diferença, mais atrativa fica a expansão 

com a opção inflexível. 

 

 


