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Um plano em um contexto de inovações (e incertezas)

“O Plano Decenal coloca-se como um instrumento fundamental de 
preparação do sistema e da sociedade para receber e adaptar-se a todas 

essas mudanças de modo a assegurar o suprimento futuro com 
sustentabilidade, economicidade e robustez”



O Brasil tende a seguir no período decenal com uma oferta de 
geração de eletricidade predominantemente renovável

Predominância de fontes renováveis e não emissoras de GEE com mais 
de 80% da capacidade instalada total do SIN

A expansão centralizada indicativa requer investimentos estimados em
geração da ordem de R$ 239 bilhões

Emissões com valor abaixo da contribuição estimada para o setor 
elétrico para o atendimento aos compromissos assumidos no Acordo 

de Paris

PDE 2029
Emissões 

(Milhões de tCO2eq)

Descrição 2025 2030

Expansão de Referência 29,3 34,0

Hidrelétricas 

Indicativas

Potência 

Instalada Total 

(MW)

Ano de 

Entrada

Telêmaco Borba 118 2026

Tabajara 400 2027

Apertados 139 2027

Ercilândia 87 2027

Bem Querer 650 2028

Castanheira 140 2028

Comissário 140 2029

Redução da participação 
de usinas hidrelétricas

Acréscimo de oferta 
indicativa: 

1.674 MW



Capacidade 

Instalada

2029

228 GW

Expansão de Referência

Capacidade Instalada 

2019 e 2029 (GW)

Capacidade 

Instalada

2019

164 GW

(1) Considera apenas a geração centralizada

(2) Inclui a parte paraguaia da usina de Itaipu



O Brasil tende a seguir no período decenal com uma oferta de 
geração de eletricidade predominantemente renovável

Eó
lic

a • 21.000 MW de 
capacidade 
instalada 
indicativa (além do 
montante já 
contratado) no 
cenário de 
referência

So
la

r • De 7.000 a 14.000 
MW de oferta 
centralizada 
indicativa 

• Principal opção de 
expansão de 
geração 
distribuída 
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l • Predominância de 
UTE flexível, incluindo 
retrofit

• Participação de 
Carvão e Gás Natural 
Associado totalizando 
1.300 MW no cenário 
de referência

Mínimo de 60% de expansão renovável para as diferentes projeções de demanda  
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O Brasil tende a seguir no período decenal com uma oferta de 
geração de eletricidade predominantemente renovável

Expectativa de geração mensal para suprimento (% da carga)

20 %

70 %

30 %

60 %

~ 10 %



As usinas termelétricas exercem, em especial, o papel de fornecer a 
segurança operativa quando o sistema requisitar

Recontratadas (retrofit)

Substituição (usinas 

indicativas)

Incremento de oferta

(usinas indicativas)

Expansão já Contratada

Usinas para 

modernização

Termelétricas Não Renováveis (GW)

O PDE 2029 busca evidenciar a

necessidade de modernização do

parque termelétrico em operação.

Premissas para retirada de usinas

termelétricas existentes:

• Término do CCEAR (GN / OD / OC)

• Fim dos subsídios do PPT (GN) e CDE

(Carvão)

• Fim daVida útil da usina

Esse incremento de oferta faz com que a participação termelétrica na 
capacidade instalada varie de 14% em 2019 para 18% em 2029. 

Apesar do aumento de capacidade, as usinas termelétricas mantêm sua 
participação no atendimento ao mercado

22,3

42,1



As usinas termelétricas exercem, em especial, o papel de fornecer a 
segurança operativa quando o sistema requisitar

Nota: (*) Corresponde às UTEs movidas à óleo diesel Pecém II (143,08 MW) e Camaçari Muricy II (143,08 MW), previstas para 
Novembro/2020.

A nova oferta representará 
um ganho de eficiência 

operativa, quando mensurada 
pelo custo variável unitário 

(CVU) dessas usinas

No fim do horizonte decenal, a 
mesma oferta de 2019 estará 

disponível a um CVU cerca de 
80% mais barato

A disponibilidade termelétrica a um 
custo máximo de R$ 500/MWh

representará um montante de 37 
GWmédios, correspondente a 
94% do total desse recurso.



A importância da flexibilidade termelétrica

Geração Termelétrica

Novembro de 2029

Despacho 

termelétrico e 

armazenamento dos 

reservatórios do 

Sudeste/

Centro-Oeste

Novembro de 

2029

Despacho 

termelétrico e 

armazenamento dos 

reservatórios do 

Sudeste/

Centro-Oeste

Maio de 

2029



A importância da flexibilidade termelétrica

Um importante papel das usinas 
termelétricas indicativas é garantir 
o suprimento de potência 
instantânea, agregando capacidade 
ao sistema

A necessidade de capacidade de 
potência do sistema não aumenta 
apenas com o crescimento da carga, 
mas também com a relação entre o 
fator de carga do sistema e a capacidade 
de modulação da oferta neste mesmo 
instante.



Programa “Novo Mercado de Gás” e o PDE

 A inflexibilidade termelétrica pode ser atrativa para o sistema caso o seu custo de operação

compense a geração compulsória em momentos de grande oferta renovável.

 Entretanto, o benefício desse recurso é decrescente.

 Em relação ao caso de referência, esse what-if indica um acréscimo de 1.600 MW de UTE com

GN Nacional (> inflexibilidade) em substituição a GNL totalmente flexível (> CVU)

O MME, em conjunto com o ME, 
vem coordenando o programa 
“Novo Mercado de Gás”, com 
objetivo de desenvolver um 

mercado de gás natural no Brasil 
mais aberto, dinâmico e 

competitivo. 

O PDE 2029 traz um cenário what-if
para avaliar a competitividade das 

UTE a gás natural nacional, 
considerando uma redução no 

preço futuro do gás natural 
associado.



A necessidade de potência cada vez mais presente 

Indicação da expansão ótima

ENERGIA

POTÊNCIA

EPE DEE 

NT035-r2/2017

Aferição do 
suprimento 

Nota Técnica



A necessidade de potência cada vez mais presente 

Valores em MW 
(Considerando Recontratação de Existente)

2021-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Mercado de Referência 
(3,0%a.a. PIB ; 3,7%a.a. Carga)

- 3 873 6 165 9 710 12 831 15 855 19 706

Mercado Baixo 
(2,1%a.a. PIB; 3,0%a.a Carga)

- 787 2 447 5 377 6 110 9 053 13 129

O montante a adicionar no sistema, em cada ano, depende da evolução da economia...

A expansão de UTE 100% flexível apresenta elevada contribuição para o 
suprimento de potência



A necessidade de potência cada vez mais presente 

... o montante a adicionar no 

sistema em cada ano depende 

também:

• Critério de suprimento

• Resultado dos leilões de 

energia 

Atendimento à Demanda Máxima do SIN por 

Expansão Térmica a Gás (Ciclo Aberto)

CVaR5% da 

Potência não 

Suprida 

PDE 2029



A oportunidade de modernização do Parque Hidrelétrico
C
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al • Estimativas indicam que 
por volta de 2030 mais de 
50% da capacidade 
hidrelétrica mundial poderá 
passar por modernização 
(ou repotenciação) de suas 
instalações. 

• Em 2050, todas as usinas 
atualmente instaladas 
deverão ter realizado 
alguma ação desse tipo. 
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o • No Brasil, além de 

recuperar as características 
técnicas originais da usinas 
em operação, a 
modernização 
acompanhada de aumento 
de potência instalada pode 
se mostrar uma importante 
solução para os problemas 
de capacidade de potência.
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ão • Premissas:

• + 25 anos de operação

• Potência instalada > 
100 MW

• Apenas UHE que ainda 
não modernizaram

• Potencial: ~ 50 GW. 

Custo estimado entre R$ 500/kW e R$ 3.000/kW



Resposta da Demanda para Suprimento de Potência

A Resposta da Demanda já é uma alternativa real para suprimento de capacidade,
utilizada em diversos países do mundo.

O PDE 2029 traz um primeiro exercício para resposta da demanda por
incentivo, onde é possível identificar um elevado potencial.

O acompanhamento do Projeto Piloto da ANEEL, ONS e CCEE é fundamental
para o desenvolvimento de um produto de longo prazo.

Avanços necessários: Cálculo do potencial de impacto dos produtos em resposta da
demanda; Aprofundamento do estudo da modelagem da RD nos estudos de
planejamento energético.



Cenário Alternativo com Resposta da Demanda e Modernização do 
Parque Hidrelétrico

Modernização do 
Parque Hidrelétrico

• Considerado apenas o 
benefício de suprimento 
de potência (entre 5% e 
20% da potência 
instalada na usina 
candidata)

• Investimento de 
R$3.000/kW e um 
potencial total de 2.000 
MW, separados entre as 
regiões Sudeste/Centro-
Oeste e Sul, limitados a 
500 MW/ano a partir de 
2026

Demanda

• Representada como 
uma usina termelétrica, 
disponível para a 
expansão a partir de 
2026, com custo fixo  de 
R$ 146,59/kW.ano e 
custo variável de R$ 
464/MWh

• Foram consideradas 
opções de RD no 
Sudeste e Sul 
totalizando 2.000 MW

Premissas

Como resultado, este caso expandiu toda a oferta disponível das duas tecnologias candidatas, com 

diminuição do mesmo montante de usinas termelétricas, que prestavam esse mesmo serviço, levando a 

reduções no custo total de investimento e operação do sistema.



Workshop GT 

Modernização
(29 de outubro)

Avaliação

(Verificação da escassez de potência)

Mecanismos de 

mercado adequados

Separação Lastro

e Energia

Quantificação

Novos Critérios de Suprimento

A Necessidade de Potência e o Desenho de Mercado 

Consulta Pública 

MME

Busca por soluções
EstruturalTransitória

Consulta Pública MME



O requisito de flexibilidade do sistema e participação de fontes não 
controláveis 

O PDE 2029 traz um primeiro exercício para quantificar o requisito de 
flexibilidade horária no horizonte decenal.

Devido ao efeito portfólio e à diferente ordem de grandeza entre a carga e a variação da oferta não
controlável, em níveis sistêmicos é esperado que o SIN não apresente necessidade de expansão
específica para o suprimento de flexibilidade até 2029

Análise de demanda bruta e líquida

do SIN em escala mensal – Ano de 2029

Perfis típicos de carga bruta e líquida do SIN

Analisando as curvas típicas 

de demanda bruta e líquida, 

observa-se grande redução 

das rampas entre 7h e 11h e 

leve aumento no entardecer



O requisito de flexibilidade do sistema e participação de fontes não 
controláveis 

Entretanto, é necessária atenção às regiões que concentrem grandes montantes de oferta não 
controlável (Nordeste, por exemplo), que poderá ter 70% da sua oferta composta por 
tecnologia eólica e solar fotovoltaica em 2029, de acordo com a trajetória de referência

O PDE 2029 traz um primeiro exercício para quantificar o requisito de 
flexibilidade horária no horizonte decenal.

Devido ao efeito portfólio e à diferente ordem de grandeza entre a carga e a variação da oferta não
controlável, em níveis sistêmicos é esperado que o SIN não apresente necessidade de expansão
específica para o suprimento de flexibilidade até 2029



O requisito de flexibilidade do sistema e participação de fontes não 
controláveis 

Perfis típicos de carga bruta e líquida Nordeste

Intra-diária

A geração das fontes eólica e solar fotovoltaica, 
implica em rampas negativas no período da 

manhã e positivas de maior intensidade no
fim da tarde, coincidente com o instante em que o 

sol se põe e a produção fotovoltaica é reduzida



Existe flexibilidade na alocação das usinas termelétricas
A comparação entre os limites de intercâmbio planejados e a expectativa de operação para suprimento de cada região, possibilita 

estimar o montante de oferta termelétrica indicativa que poderia ser realocado sem que se vislumbre necessidade de 
investimentos adicionais em interligações.

Subsistema Sul:
• Característica predominantemente importadora

• Pode ser necessário ampliar os limites de

recebimento caso mais de 600 MW da oferta

termelétrica indicada para esse subsistema seja

alocada em outra região

Subsistema Nordeste:

• Grande diferença entre as análises de energia e potência

• Enquanto as análises para suprimento de potência indicam a predominância 

importadora da região, devido à baixa contribuição eólica para esse serviço, para fins 

energéticos (em termos médios mensais) a situação se inverte. 

2029

Potência Potência Energia



Um contexto de inovações que exige soluções integradas

Contexto 
de 

Inovações

Resposta da 
Demanda

Geração 
Renovável e 

Emissões

UTEs para 
segurança 
operativa

Novo 
Mercado de 

Gás

Modernização 
do 

Parque 
Hidrelétrico

Flexibilidade 
Operativa



Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar  
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro  

www.epe.gov.br

Twitter:  @EPE_Brasil
Facebook:       EPE.Brasil
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Superintendência de Planejamento da Geração


