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O Brasil vive um período de transição energética, de um sistema elétrico 

essencialmente baseado em usinas hidrelétricas com reservatórios e complementaridade 

térmica, a um sistema baseado cada vez mais em fontes alternativas, principalmente a 

fonte eólica, com grande potencial concentrado na região nordeste. Espera-se que este 

tipo de energia tenha forte expansão na matriz energética nos próximos dez anos, 

considerando-se o histórico dos últimos leilões de energia nova e o planejamento setorial 

de médio prazo. Além disso, as novas usinas hidrelétricas projetadas estão localizadas na 

região norte e utilizam conceito fio d’água, ou seja, não possuem reservatório de 

acumulação de água. A experiência passada por outros países indica a necessidade de se 

incrementar a flexibilidade operativa em sistemas elétricos com grande penetração de 

fontes intermitentes, principalmente a solar e eólica. A gradativa perda da flexibilidade 

operativa do sistema elétrico brasileiro, aliado a forte expansão da fonte eólica numa 

região concentrada pode se tornar um desafio para a operação ótima do sistema 

interligado  nacional.  Nisto  consiste  este  estudo,  alertar  para  os  riscos  destacados  e  

verificar o papel da geração flexível a gás natural como alternativa para mitigá-los. Os 

resultados apontam os impactos da variabilidade eólica nos preços horários da 

eletricidade e indicam a necessidade de diversificação maior da matriz entre fontes 

renováveis e fontes flexíveis. 
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Brazil is experiencing a period of energy transition, from an electrical system 

essentially based on hydroelectric plants with reservoirs and back up energy supplied by 

thermal plants to a system increasingly based on alternative sources, especially wind 

power, with great potential concentrated in the northeast region. It is expected from this 

source to have strong expansion in the energy mix over the next decade, considering the 

recent history of the past new energy auctions and the medium term sector planning. In 

addition, the new hydroelectric plants will be located in the north region and are designed 

to use the river flow concept, that is, do not have water accumulation reservoir. Past 

experiences in other countries indicates the need to increase the operational flexibility in 

electrical systems with high penetration of intermittent sources, especially solar and wind, 

which have big hourly generation variability. The gradual loss of operational flexibility 

of the Brazilian electrical  system, combined with strong expansion of wind power in a 

concentrated area can become a challenge for the optimal operation of the national 

interconnected system. This study aims to warn of the risks highlighted and checks the 

role of flexible natural gas generation as an alternative to mitigate them. The results show 

the impacts of wind variability in the hourly electricity prices and indicate the need to 

diversify the energy matrix with the combination o renewable and flexible sources. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO  
 

O mercado de energia elétrica mundial passa por uma grande revolução. Do ponto de 

vista do consumo, vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente de eletricidade, 

tipo  de  energia  secundária  e  que  possui  algumas  particularidades,  sendo  a  mais  

importante, a impossibilidade de ser armazenada, de forma economicamente viável, em 

grandes quantidades. É fascinante ver como a energia elétrica pode ser utilizada nas mais 

diversas aplicações, desde a transformação em outra fonte de energia (térmica, mecânica, 

etc.) até a utilização nos mais diversos aparelhos os quais se tem conhecimentos. Os 

grandes países emergentes como China, India, Brasil e Rússia, apresentam nos últimos 

anos um forte crescimento no consumo de energia elétrica, aproveitando-se 

principalmente do alto crescimento econômico aliado a alta renda da classe consumidora, 

ávida pela compra de novos eletrodomésticos que aumentem seu conforto. 

 

Do ponto de vista do aproveitamento de recursos para geração de eletricidade, nos últimos 

anos, o mundo experimentou uma larga expansão na capacidade instalada de fontes 

renováveis, com especial atenção para fonte eólica. Esta mudança de paradigma ocorreu 

primeiramente em mercados da Europa e Estados Unidos para depois ganhar mercados 

emergentes como a China e, mais recentemente, o Brasil. A preocupação generalizada 

com a disponibilidade de combustíveis para a próxima geração, aliada a uma favorável 

conjuntura econômica, permitiu essa grande mudança no mercado de energia mundial.  

 

No Brasil, de acordo com o planejamento do setor elétrico de 2022 (MME/EPE, 2013), a 

capacidade instalada de usinas eólicas no Sistema Interligado Nacional (SIN) saltará de 

2GW em 2012 para mais de 17GW no final do período estudado. Esse cenário pode ser 

ainda melhor para essa fonte, dependendo do resultado dos próximos leilões de energia, 

sendo esperado que novas fazendas eólicas mantenham a excelente competitividade 

demonstrada nos últimos certames.  
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Figura 1: Evolução da capacidade instalada de geração de eletricidade no Brasil 

Fonte: MME/EPE, 2013. 

 

Ainda, no Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 (PDE 2022), a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) sinaliza que haverá forte expansão na oferta de projetos 

hidrelétricos, aproveitando-se o potencial remanescente na região norte do Brasil, ao 

mesmo tempo em que novos projetos a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas serão 

responsáveis pelo atendimento ao complemento de demanda projetada. Apenas uma 

pequena parcela da energia nova seria atendida por usinas termelétricas tradicionais, 

movidas a gás natural, segundo o planejamento de médio prazo do setor. 

 

Além disso, o potencial solar do Brasil, inexplorado, começa a ser contratado através dos 

leilões de energia nova. Apesar de o preço da tecnologia ainda ser alto, o Governo 

Brasileiro estuda maneiras de  incentivar a introdução dessa fonte no mercado, através de 

leilões dedicados a fonte solar. Certames de energia recentes contrataram mais de 1GW 

em potência instalada de energia solar para o sistema elétrico brasileiro e espera-se que 

essa política de incentivo se mantenha pelos próximos anos. 

 

A inserção maciça de fontes renováveis nas redes elétricas traz impactos que precisam 

ser conhecidos, estudados e, quando necessário, prevenidos. Os modelos atuais usados no 

Brasil para o planejamento da expansão e da operação precisam ser revisitados para 

refletir esta nova realidade. O sistema elétrico brasileiro, de base hidro-térmica, num 

futuro próximo passará a ter uma grande capacidade instalada de usinas eólicas, que 

trazem características diferentes do parque gerador atual, como a variabilidade de curto 

prazo na geração e a maior imprevisibilidade 
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Em vista do cenário exposto de incremento no consumo de eletricidade e, principalmente, 

mudança no perfil de consumo, aliado a previsão de larga expansão de fontes 

intermitentes, justifica-se o estudo sobre os impactos trazidos por essas fontes ao sistema 

elétrico brasileiro, de forma a antecipar possíveis desafios advindos desse novo cenário. 

 

Destaca-se que, outros países do mundo já passaram por esta experiência. A Dinamarca, 

por exemplo, nação com maior fração de energia eólica na matriz elétrica no mundo, 

recorre aos países vizinhos para escoar boa parte da energia eólica que é gerada, mas que 

não pôde ser aproveitada por sua própria população devido a restrições operativas em seu 

sistema elétrico.  A Espanha,  outro  importante  país  investidor  em energia  eólica,  viu  o  

fator de capacidade das grandes usinas a carvão e gás natural despencar frente a 

introdução de usinas eólicas, fato que em parte explica o aumento tarifário enfrentado 

nesse país (KLIMSTRA, 2011).  

 

Experiências internacionais, em países como os Estados Unidos e Reino Unido, indicam 

a necessidade de incremento da flexibilidade operativa em sistemas com grande expansão 

de fontes intermitentes. O Brasil, apesar de possuir uma matriz elétrica diferente desses 

países, passa hoje pela mesma situação que outros países já vivenciaram recentemente, o 

que mostra-se uma grande vantagem. Os impactos trazidos pela inserção das fontes 

intermitentes devem ser estudados para que, no caso brasileiro, os desafios por vir sejam 

solucionados ou até mesmo prevenidos. Caso necessário, correções no rumo atual do 

desenvolvimento  da  matriz  energética  brasileira  devem  ser  feitos  para  que  se  evite  

distorções de mercado que acarretem em aumento de tarifas. 

 

O principal objetivo da dissertação será pesquisar quais impactos a intermitência de curto 

prazo da fonte eólica pode trazer para o SIN, sob duas óticas: energética e econômica. 

Neste sentido, cenários de funcionamento do sistema em 2022 serão simulados em um 

modelo de otimização de sistemas elétricos com capacidade de discretização horária, para 

que seja possível capturar os impactos da variabilidade na geração hora-a-hora.  

 

Além disso,  outros objetivos específicos também podem ser analisados, entre eles: (i) 

avaliação do papel da geração flexível a gás natural na matriz futura; (ii) estimativa do 

mix de geração ótimo para expansão do sistema; e (iii) sugestão de aperfeiçoamentos no 

planejamento atual, tanto da operação quanto da expansão. 
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A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. Além deste introdutório, o 

segundo disserta sobre a matriz elétrica brasileira atual e futura, além de destacar as 

principais características e impactos oriundos da fonte eólica, visitando experiências de 

outros países, mostrando o papel da geração térmica flexível como uma das soluções 

mitigadoras desses impactos.  

 

No seguinte, o capítulo 3, explicar-se-á a metodologia desta pesquisa, com especial 

atenção a escolha do modelo para simulação de operação do sistema elétrico brasileiro 

futuro, detalhando as premissas de entrada para a simulação e definindo a metodologia 

para mensurar o valor que novas usinas flexíveis agregariam ao sistema no cenário futuro.  

 

No capítulo 4 serão apresentados os resultados obtidos e as observações relevantes sobre 

os dados de saída do modelo. No último capítulo, são feitas conclusões sobre este trabalho 

e sugestões de aprimoramento e futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO II - O SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO E A TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA 
 

II.1 MATRIZ ELÉTRICA E O SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL 
 

Poucos países do mundo desfrutam da mesma disponibilidade de recursos naturais 

presentes no Brasil. Cortado por diversas bacias hidrográficas, o país tem na 

hidroeletricidade sua principal vocação para geração de energia elétrica. De acordo com 

os dados mais recentes do Banco de Informações de Geração – BIG da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), atualmente o Brasil possui cerca de 137GW de capacidade 

instalada de geração, sendo mais de 67%, ou 91GW, de capacidade hidroelétrica 

(ANEEL, 2014).  

 

A fonte térmica também deve ter sua importância ressaltada, e é utilizada de forma 

complementar a geração hidrelétrica, com destaque para a nuclear, a gás natural, óleos 

combustíveis líquidos e a biomassa, principalmente oriunda de cana-de-açúcar. A fonte 

eólica, apesar da baixa participação atual no sistema, terá papel fundamental no futuro, 

considerando o grande potencial concentrado na região nordeste e os resultados dos 

últimos leilões de energia nova. O mesmo espera-se da fonte solar fotovoltaica, 

atualmente com participação insignificante, porém com boas perspectivas para o futuro 

próximo. 

 

 

Figura 2: Matriz elétrica brasileira atual 
 Fonte: BIG - ANEEL, 2014. 

3%
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Apesar da grande base instalada, a efetiva geração de energia a partir da fonte hidráulica 

é diretamente dependente do período de chuvas, isto é, em anos com hidrologia acima da 

média histórica, essa fonte consegue ter participação maior na geração do que em anos 

com hidrologia desfavorável. A garantia física1 das usinas hidrelétricas é da ordem de 

60%  no  sistema  brasileiro  (ANEEL,  2014).  Entretanto,  esse  número  varia  bastante  de  

usina para usina, dependendo de sua concepção, qual seja, com ou sem reservatório de 

acumulação e do regime hidrológico da bacia hidrográfica a qual está instalada. 

 

Por outro lado, as fontes térmicas, com exceção das fontes chamadas inflexíveis2, 

biomassa e nuclear principalmente, são usadas de forma oposta, tendo sua participação 

maior em anos com baixa hidrologia e menor em anos com boa média de chuvas. Esse 

fato pode ser comprovado comparando-se os dados do Balanço Energético Nacional 

(BEN) para os anos de 2011, 2012 e 2013.  

 

De acordo com o BEN, em 2011, a hidrologia favorável permitiu que 81.9% de toda a 

eletricidade consumida no Brasil fosse oriunda de fonte hídrica (EPE, 2012), enquanto 

que, em 2012, quando a hidrologia foi desfavorável, esse percentual foi reduzido a 76.9% 

(EPE, 2013). No ano de 2013, também com hidrologia extremamente desfavorável, as 

hidrelétricas foram responsáveis por suprir 70.6% de toda a eletricidade consumida no 

Brasil (EPE, 2014a).  

 

Contrapondo a sua grande área continental e com o objetivo de usufruir das vantagens de 

um sistema baseado na hidroeletricidade, merece destaque outra característica do sistema 

elétrico brasileiro: uma extensa rede de transmissão, conhecida como sistema interligado 

                                                
1 A Garantia Física ou Energia Assegurada é a máxima produção de energia que pode ser mantida quase 
que continuamente pelas usinas hidrelétricas ao longo dos anos, simulando a ocorrência de cada uma das 
milhares de possibilidades de seqüências de vazões criadas estatisticamente, admitindo certo risco de não 
atendimento à carga (ANEEL, 2005). 
 
2 Neste trabalho chama-se de inflexível a fonte com pouca, ou nenhuma flexibilidade operativa. Em outras 
palavras, são as fontes que não podem ser despachadas pelo operador do sistema a qualquer momento, 
quando for necessário. No caso da nuclear e biomassa, devido ao baixo custo variável de geração, essas 
usinas são despachadas sempre que estiverem disponíveis, sendo portanto inflexíveis. 
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nacional (SIN), que cobre boa parte do território e conecta todas as capitais de estados, 

com exceção de Boa Vista3.  

 

Ademais, pode-se dividir o Brasil em cinco grandes regiões elétricas, sendo quatro 

interligadas  entre  si,  quais  sejam,  sul  (S),  sudeste  /  centro-oeste  (SE/CO),  norte  (N)  e  

nordeste (NE), formando o SIN e onde se concentra mais de 98% da população (ONS, 

2011), e uma região isolada, formada por pequenas cidades no interior da região norte, 

onde a interconexão se torna muito custosa e a geração de eletricidade local baseia-se na 

fonte térmica a diesel.  

 

A região elétrica com maior consumo é a sudeste / centro-oeste, seguida da sul, norte e 

nordeste, respectivamente. Cada região possui o seu próprio custo marginal de operação, 

diferente das outras regiões, dependendo da disponibilidade das interconexões regionais 

(CCEE). 

 

 

Figura 3: Sistema interligado nacional atual 

 Fonte: ONS, 2014a. 

 

                                                
3 De acordo com a mais recente versão do Programa de Expansão da Transmissão - PET 2011-2015 (EPE, 
2010), a capital de Roraima está prevista para ser interconectada ao SIN após 2016. 
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A principal vantagem de se operar um sistema tão complexo de transmissão está em 

capturar as sazonalidades de cada região, como por exemplo, quando a estação chuvosa 

se encerra na região sudeste, ela se inicia na região norte e sul, da mesma forma que o 

regime de ventos da região nordeste e a safra de biomassa da região sudeste ficam mais 

acentuados no período de baixa hidrologia.  

 

Assim, se torna possível aproveitar ao máximo o potencial natural de cada região, 

priorizando desta forma a geração de energia por fontes renováveis e de baixo custo, 

transferindo grandes blocos de energia entre as diversas regiões do Brasil. Como 

consequência, minimiza-se a utilização das usinas térmicas, com custo de geração mais 

elevado, poupando-as para período de maior escassez de recursos. 

 

Entretanto, com a maior dependência das interligações regionais, realizada através de 

longas linhas de transmissão, o sistema fica mais vulnerável a falhas de equipamentos ou 

até mesmo eventos da natureza (SCHMIDT, 2014, p.55). Da mesma forma, o custo dessa 

infraestrutura deve estar corretamente sinalizado aos consumidores, para que se tenha a 

máxima isonomia  entre  todas  as  fontes  e,  no  final  de  contas,  se  contrate  o  sistema de  

menor custo possível, dentro das premissas de confiabilidade e sustentabilidade.  

 

Além disso, o Brasil também possui interconexões com os seus vizinhos mais próximos, 

como o Paraguai, do qual compra o excedente de produção da usina de Itaipu que não é 

aproveitado pelo vizinho, Argentina e Venezuela, que fornece energia hidrelétrica para a 

cidade de Boa Vista. Com essa infraestrutura, o país possui uma capacidade de cerca de 

8GW em interligações elétricas com os países mais próximos da América do Sul 

(AZEVEDO, 2012b). 

 

II.2 ESTRUTURA DE MERCADO E AGENTES SETORIAIS 
 

No modelo regulatório atualmente em vigor, os mercados de geração e transmissão de 

energia são competitivos e realizados por agentes independentes, privados ou estatais, 

que necessariamente são vencedoras de leilões organizados pela ANEEL, seja para 

construção de novas usinas de geração ou de nova infraestrutura de transmissão. O 

mercado de distribuição é formado por empresas monopolistas responsáveis por uma 

determinada área de atuação definida legalmente pelo regime de concessões.  
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No lado do consumo, a maior parte dos consumidores compra energia diretamente das 

empresas distribuidoras, sendo classificados como consumidores cativos. O mercado de 

distribuição é um monopólio natural, onde cada uma das empresas distribuidoras atuam 

sob a sua área de concessão. As regras de qualidade e a própria tarifa são reguladas pela 

ANEEL. 

 

Grandes consumidores ou consumidores especiais são liberados para comprar energia 

diretamente dos geradores, através de uma empresa de comercialização, sendo 

classificados, quando optam por comprar diretamente, como consumidores livres. Os 

agentes denominados como comercializadores atuam somente na compra e venda de 

energia, não atuando ou possuindo qualquer ativo na parte de distribuição. Neste caso, os 

custos com a transmissão da energia entre os geradores e os consumidores livres são 

reembolsados via uma tarifa de uso do sistema de transmissão. 

 

 

Figura 4: Agentes de mercado do setor elétrico brasileiro 

 Fonte: Autor. 

 

Do ponto de vista institucional, devem ser destacados os papéis da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), do Operador Nacional do Sistema (ONS) e da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). 
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A EPE é o planejador do sistema elétrico, sendo responsável pelos estudos de médio e 

longo prazo do setor energético brasileiro. Dentre as suas atribuições estão: (a) habilitar 

tecnicamente os empreendimentos que participam dos leilões de energia nova; (b) 

determinar os aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos; (c) realizar o 

licenciamento ambiental prévio necessário às licitações de empreendimentos hidrelétricos 

e de transmissão; (d) estudar e projetar a matriz energética brasileira; entre outros. 

 

A ANEEL, por seu turno, tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das regras e 

contratos estabelecidos no mercado de energia elétrica e fiscalizar a qualidade do serviço 

de fornecimento da mesma. Pode-se dizer que é o ente regulador de todos os segmentos 

da cadeia de produção de energia elétrica. Dentre as suas responsabilidades, estão: (a) 

estabelecer regras e aprovar editais para a realização dos leilões de energia nova; (b) 

executar ou delegar as licitações para contratação de energia elétrica pelas distribuidoras 

de energia; (c) aprovar as regras gerais do setor; (d) aplicar penalidades por não 

cumprimento de cláusulas contratuais; entre outros. 

 

Já  o   ONS,  assim como a  ANEEL,  foi  criado  na  reforma setorial  ocorrida  no  final  da  

década de 90 e é o agente responsável pela operação do sistema elétrico. São consideradas 

como as principais funções do ONS: (a) planejar e programar a operação e o despacho 

centralizado da geração, visando a otimização de recursos e custos do sistema; (b) manter 

a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica; (c) administrar os serviços de 

transmissão de energia elétrica; entre outros. 

 

II.3 PERSPECTIVA FUTURA E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
 

Com o potencial hidrelétrico se esgotando nas próximas décadas, o Brasil dependerá cada 

vez mais das outras fontes de energia para sustentar o crescimento no seu próprio 

consumo. Ressalta-se que o potencial hidráulico ainda a ser explorado concentra-se na 

região norte, distante dos centros de carga do sistema, onde não é ambientalmente viável 

a construção de novos reservatórios de armazenamento.  

 

Desta forma, prevê-se grande crescimento na capacidade instalada da fonte eólica e solar, 

principalmente na região nordeste onde está concentrado este potencial, bem como 
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incremento na participação da biomassa e das pequenas centrais hidrelétricas. Ainda, 

deverão ser consideradas novas usinas térmicas, que, na ausência de novas usinas 

hidrelétricas com reservatórios de acumulação, agregam confiabilidade e segurança ao 

sistema (MARRECO, 2007, p.31).  

 

Destaca-se que este futuro está refletido, em parte, no planejamento de médio prazo do 

setor elétrico, chamado de Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). Este estudo é 

elaborado e atualizado anualmente pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela 

EPE, dentro de suas atribuições, e visa subsidiar o Governo e agentes do setor elétrico 

com informações relevantes sobre a política do setor, o potencial de crescimento do 

mercado e a disponibilidade recursos para geração e transmissão. 

 

 

Figura 5: Matriz elétrica em 2022 

 Fonte: PDE 2022, EPE. 

 

Na versão do PDE 2022, o MME/EPE indica que o sistema elétrico brasileiro terá 183GW 

de capacidade instalada ao final de 2022, dado um incremento anual de consumo de cerca 

de 4% ao ano. Esse incremento de potência será realizado basicamente em fontes 

renováveis, sendo cerca de 25GW adicionais de geração hidrelétrica, 15GW incrementais 

da fonte eólica e 5GW oriunda da biomassa. Neste mesmo documento, a EPE 

prognosticou um adicional de 1.5GW de geração térmica a gás natural adicional até 2022. 
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Ainda, merece destaque o pouco incremento de capacidade de armazenamento de água 

das novas hidrelétricas. Enquanto que a potência instalada hidrelétrica aumentará em 

cerca de 30% até 2022, a capacidade de armazenamento do sistema aumentará apenas 

2%, de 288 GWmed atualmente para 295GWmed em 2022 (MME/EPE, 2013, p.81). Em 

outras palavras, esse dado reflete a perda de flexibilidade operativa que os reservatórios 

agregam ao sistema atualmente, armazenando água durante o período úmido para 

posterior uso durante o período seco.  

 

As usinas hidrelétricas, quando tem água armazenada, tem a capacidade de modular a 

carga, pois possuem alta característica dinâmica de partida e parada, operando em carga 

parcial sem perda relevante de eficiência, ou seja, podem ser usadas como reserva girante4 

do sistema.  

 

Com a água armazenada nos reservatórios e algumas turbinas hidráulicas operando em 

carga parcial, pode-se garantir o suprimento de toda a demanda, incluindo eventuais picos 

momentâneos  de  consumo,  tendo  em  vista  as  características  dinâmicas  das  turbinas  

hidráulicas no atendimento das variações de curto prazo. Com menor capacidade de 

armazenamento em relação ao consumo, perde-se gradativamente essa importante 

característica do sistema elétrico brasileiro. 

 

Isto posto, a matriz elétrica brasileira passará por uma transição energética ao longo dos 

próximos anos, passando de um sistema essencialmente hidro-térmico, para outro com 

maior participação da fonte eólica e demais fontes alternativas intermitentes. Ressalta-se 

que a participação da fonte eólica pode ser ainda superior ao planejado, tendo em vista o 

resultados dos últimos leilões de energia nova e ao constante atraso no desenvolvimento 

de novos potenciais hidrelétricos. 

 

À essa transição, adiciona-se a perda gradativa da capacidade de armazenamento de água 

do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), refletindo uma perda de flexibilidade operativa 

sistêmica, exatamente no momento em que mais se precisa dela, tendo em vista o aumento 

da intermitência e estocasticidade adicionada pela grande expansão esperada pela fonte 

eólica. Neste sentido, AZEVEDO (2012) ressalta que a maior dependência sistêmica de 

                                                
4 Reserva girante de um gerador é a diferença entre a sua capacidade máxima de produção e a sua 
produção momentânea. 



13 
 

fontes renováveis intermitentes, aumenta o risco de instabilidade no sistema elétrico 

existente, tendo que haver, necessariamente, uma adequação do parque gerador e sua 

operação. 

 

Dessa forma, o Brasil precisará se adequar, tanto do ponto de vista regulatório quanto 

operacional para esta transição, de um sistema basicamente hidrotérmico para outro, em 

que as demais fontes renováveis intermitentes têm maior participação. Esta transição deve 

ser  realizada  sem que  haja  perda  do  que  foi  conquistado  até  hoje,  ou  seja,  um sistema 

renovável e funcional, de forma a se ter cada vez mais acessibilidade, confibilidade e 

sustentabilidade no futuro. 

 

II.4 CARACTERÍSTICAS E IMPACTOS DAS FONTES INTERMITENTES NOS 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

 

A energia eólica somente está disponível quando o vento sopra em determinados níveis 

de velocidade, ao mesmo tempo que a sua produção é diretamente proporcional a 

velocidade instantânea do ar naquele momento. Já a energia solar varia com o nível de 

radiação do sol, que muda a cada dia, mês e ano devido ao movimento do planeta, e a 

cada instante, devido a passagem de nuvens. Portanto, quanto maior a participação dessas 

fontes na matriz, maior será a estocasticidade e intermitência de curto prazo na geração 

de energia e seu impacto no sistema dependerá da capacidade do próprio sistema de 

absorver tais variações. 

 

As características dessas fontes as tornam imprevisíveis e não despacháveis, ou seja, não 

controláveis pelo ser humano, transformando, dessa forma, o balanço entre oferta e 

consumo de energia elétrica, uma tarefa desafiadora para os operadores. Por esses 

motivos, a introdução em larga escala das fontes renováveis, principalmente a eólica e a 

solar, impactou os sistemas elétricos de diversos países ao redor do mundo e, minimizar 

esses impactos tornou-se um importante objeto de estudo. 

 

O rápido crescimento da participação das fontes intermitentes na matriz energética 

mundial, em especial a geração eólica, é uma realidade que trouxe novos desafios para a 

operação dos sistemas elétricos. Previsões de um futuro próximo, incluindo o Brasil, 
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indicam que essa tendência de crescimento das fontes renováveis irá se manter ou até 

mesmo acelerar, acarretando em desafios ainda maiores para os operadores de sistemas 

elétricos, mantendo o panorama atual de tecnologias disponíveis para lidar com tais 

desafios. 

 

Buscar soluções para integração de grandes quantidades de energia eólica às matrizes 

energéticas de diversos países tem sido o desafio perseguido por diversos pesquisadores 

e formuladores de políticas. Experiências mundiais indicam que é possível, do ponto de 

vista técnico, aumentar consideravelmente a participação dessas fontes a um custo de 

integração relativamente baixo (OECD/IEA, 2014, p.3). 

 

Ao contrário do que se pensava inicialmente, as soluções estudadas não atuam sobre a 

característica dos geradores intermitentes, e sim, sobre o sistema como um todo, de forma 

a torná-lo mais amigável ao desenvolvimento dessas fontes. O estudo de integração deve 

considerar cada sistema elétrico e suas próprias características e fontes, propondo 

medidas para integração dessas fontes, quando necessárias, em nível sistêmico. 

 

Ressalta-se que, até uma taxa de penetração baixa não existem maiores desafios técnicos 

para se operar os sistemas elétricos, desde que esta geração intermitente não esteja 

concentrada e que o operador disponha de certa flexibilidade operativa, ferramentas de 

previsão meteorológica e de disponibilidade de recursos confiáveis. Na realidade, os 

sistemas elétricos já possuem alguns dispositivos para lidar com pequenas incertezas, 

como mudanças repentinas na demanda e indisponibilidades de geradores, que na verdade 

são eventos estocásticos. A Agência Internacional de Energia (IEA) indica que, em níveis 

pequenos de penetração, os impactos da geração intermitente podem ser resolvidos 

apenas com a adoção de pequenas medidas mitigadoras e de baixo custo, como melhores 

práticas de operação do parque existente (OECD/IEA, 2014, p. 21). 

 

Cada sistema, devido a sua particularidade, reage de forma diferente a introdução das 

fontes intermitentes. Por exemplo, o Brasil e demais nações em crescimento tendem a ter 

vantagens se comparados aos países com mercados mais maduros e com baixo 

crescimento. Em nosso caso, devido a necessidade de expansão constante da base 

instalada de geração para atender ao aumento do consumo de energia, a integração de 
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grandes volumes de fontes renováveis intermitentes pode ser feita de forma dinâmica e 

gradual, ano após ano, adaptando as características sistêmicas aos futuros desafios.  

 

Entretanto, o desafio desses países é realizar o planejamento de forma correta, de forma 

a fazer a contratação de energia nova que mitigue potenciais impactos da geração 

intermitente. Se os investimentos forem feitos corretamente, um sistema elétrico 

confiável e amigável ao desenvolvimento em larga escala das fontes renováveis pode ser 

pensado desde o começo. 

 

Por outro lado, nos mercados maduros, com estagnação ou baixo crescimento anual no 

consumo, existe maior dificuldade de se integrar grandes blocos de geração intermitente, 

pois seu parque de geração já instalado foi projetado para operar de uma forma diferente, 

com maior previsibilidade. Nesses casos, a introdução das fontes renováveis tomou 

mercado da geração tradicional, baseada em combustíveis fósseis. Parte da geração que 

era considerada como base, passa a ter fator de capacidade reduzido, operando fora do 

ótimo econômico. Com o aumento da imprevisibilidade, torna-se necessário, portanto, a 

modificação nos procedimentos de operação, além de investimentos em tecnologias que 

aumentem a reserva sistêmica e a flexibilidade operativa. 

  

Diversos estudos já foram conduzidos por outros países, com o objetivo de calcular qual 

percentual de fontes renováveis intermitentes podem ser absorvidos por cada sistema 

elétrico, sem que haja impactos de ordem energética ou econômica. Por exemplo, o 

Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) dos Estados Unidos estimou que 

aquele país têm capacidade de acomodar 20% de energia oriunda da eólica até 2030, a 

relativo baixo custo, com incremento de 2% se comparado ao cenário sem geração eólica 

(NREL, 2008).  

 

Entretanto, com a previsão de entrada em larga escala de fontes intermitentes, 

concentrado na região nordeste, em um sistema elétrico já extremamente dependente da 

fonte  hidrelétrica,  o  Brasil  precisa  estudar  e  mensurar  os  possíveis  impactos  dessa  

expansão e, se necessário, adaptar-se a essa futura realidade. Um estudo já conduzido pela 

PSR em parceria com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) indicou 

que uma penetração de até 40 GW de capacidade instalada em usinas eólicas no sistema 

brasileiro não aumentaria o risco de déficit e resultaria em uma probabilidade de despacho 
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térmico para atendimento a picos de demanda da ordem de 30% (BEZERRA et al, 2013, 

p.7).  

 

Os principais desafios técnicos enfrentados pela instalação em larga escala de parques 

eólicos são oriundos principalmente da inflexibilidade e estocasticidade da fonte, 

necessidade de incremento da flexibilidade sistêmica e adequação dos procedimentos de 

operação. Do ponto de vista econômico, os principais custos adicionais têm raiz na 

necessidade de se interligar as novas usinas, normalmente mais distantes dos centros de 

carga, e também, na necessidade de se operar o restante do parque com maior 

flexibilidade, exigindo dessa forma a operação de outras unidades geradoras fora do seu 

ponto de eficiência ótima e com maior necessidade de partidas e paradas.  

 

As principais características inerentes a esta fonte de energia são: (i) custo de geração 

baixo, próximo a zero, fazendo com o haja obrigatoriedade de sua utilização, ou seja, 

sempre que houver vento disponível, a geração eólica deve ganhar prioridade de despacho 

e ser utilizada, evitando-se vertimentos5 ou desperdícios; (ii) baixa previsibilidade, que 

aumenta a incerteza sobre a geração, inclusive no curto prazo quando combinada com a 

imprevisibilidade do consumo, como pode ser verificado pelo exemplo da figura 6, a 

seguir; e (iii) intermitência ou variabilidade de curto prazo na produção, causada 

principalmente por mudanças repentinas nas condições de vento que levam a variações 

de geração de energia ainda maiores, pois a produção eólica tem relação cúbica com a 

velocidade dos ventos, exemplificado na figura 7, pelos dados de produção eólica do 

sistema elétrico do Texas. 

 

                                                
5 Vertimento é o termo técnico utilizado quando parte de um recurso para geração de energia elétrica não 
é aproveitado e tem que ser desperdiçado. 
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Figura 6: Imprevisibilidade da geração eólica na Irlanda do Norte no dia 16 de fevereiro de 2015 

 Fonte: EIRGRID, 2015. 

 

Ressalta-se, entretanto, que as características citadas anteriormente podem levar a 

impactos positivos ou negativos, dependendo das características do mercado onde o 

desenvolvimento da energia eólica é feito. Por exemplo, a variabilidade de produção de 

um conjunto de parques instalados dispersamente em uma região tende a ser menor do 

que a variabilidade de um único parque, ou seja, países onde o potencial eólico está 

disperso espacialmente têm menor variabilidade de curto prazo na geração. Ainda, em 

mercados onde a variabilidade na geração eólica tem correlação positiva com a 

variabilidade do consumo de eletricidade, enxergam essa característica da fonte como 

positiva.  
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Figura 7: Variabilidade horária da geração eólica, exemplo do Texas 

 Fonte: ERCOT, 2009. 

 

A combinação das três características principais da fonte eólica supracitadas é causadora 

dos maiores impactos aos sistemas elétricos. Entretanto, a magnitude do impacto trazido 

pela inserção em larga escala da geração eólica está diretamente relacionado ao sistema 

onde ocorre esse desenvolvimento. Na realidade, a característica técnica dos sistemas e a 

maneira como são operados irão definir se a inserção eólica será feita de forma amigável 

ou se trará maiores desafios.  

 

Estudos realizados pela IEA dividem os efeitos e impactos da intermitência em dois 

grupos. O primeiro e mais importante, relacionado com a intermitência de curtíssimo 

prazo, chamado de Efeito Flexibilidade (NICOLISI, 2012) está associada a magnitude e 
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frequência de ocorrência de grandes variações de carga líquida6 nos sistemas elétricos. O 

nome dado a este efeito tem relação com a maior necessidade sistêmica de reservas de 

geração à disposição do operador para realização do balanço entre produção e consumo. 

As reservas precisam ter alta capacidade dinâmica e tempo de resposta para atuar em caso 

de necessidade e são chamados de recursos flexíveis no jargão do setor elétrico, ou 

geração flexível. 

 

O  segundo  efeito,  medido  em  uma  escala  de  tempo  maior,  normalmente  anual,  está  

relacionado com a mudança nos fatores de capacidades das demais usinas instaladas no 

sistema  e  é  chamado  de  Efeito  Utilização  (OECD/IEA,  2014).  Quanto  maior  for  a  

participação das fontes renováveis, menor será o fator de capacidade das demais usinas 

do sistema, tendo em vista que as primeiras possuem prioridade de despacho e tomam 

mercado que antes era suprido por outras fontes.  

 

Neste caso, o mix de fontes e tecnologias instaladas no parque gerador deve ser otimizado, 

de forma que todas as usinas operem no máximo de suas eficiências, evitando-se, dessa 

forma o problema que ocorreu no sistema elétrico da Espanha, quando a expansão em 

larga escala da fonte eólica reduziu o fator de capacidade das usinas tradicionais, fazendo-

as operar fora do seu ponto ótimo de consumo, aumentando a tarifa para o consumidor 

final. O problema enfrentado pela Espanha está detalhado na tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1: Fator de capacidade do parque gerador da Espanha em 2009 

 
Fonte: KLIMSTRA, 2011, p. 106. 

 

                                                
6 Carga líquida é resultado da diferença entre a carga de demanda e a geração eólica. 



20 
 

As principais características sistêmicas que, quando relacionadas com as da geração 

eólica, definem o tamanho do impacto causado pela inserção em larga escala desta fonte 

de energia são (OECD/IEA, 2014): 

 

 Flexibilidade operativa: sistemas elétricos que possuem uma grande 

disponibilidade de recursos flexíveis são mais amigáveis à instalação de fontes 

intermitentes do que outros com pouca flexibilidade operativa. Recurso flexível é 

aquele que agrega ao sistema elétrico capacidade de adaptação ao balanço entre 

consumo e geração no menor tempo e com o menor custo possível 

(PAPAEFTHYMIOU et. al., 2014).  São caracterizados como aqueles que podem 

ser utilizados pelo operador, a qualquer instante, quando necessário. Sistemas que 

possuem usinas hidrelétricas com água armazenada, como o Brasil e a Suécia, 

térmicas flexíveis, capacidade de gerenciamento da demanda ou outras 

tecnologias de armazenamento são considerados mais flexíveis que outros que 

não possuem esses recursos.  

 

Quanto maior a participação de geração intermitente na matriz, maior 

variabilidade e imprevisibilidade existirá no sistema elétrico, requerendo maior 

flexibilidade operativa do parque gerador. Quando se instala grandes quantidades 

de geração intermitente em um sistema elétrico pouco flexível, resulta-se em 

desperdício de geração renovável, como os que ocorreram na maior parte dos 

países desenvolvidos, como o Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e Alemanha. 
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Figura 8: Vertimento (curtailment) nos diversos sistemas elétricos dos Estados Unidos, em % da geração 

total eólica 

Fonte: NREL, 2014, p. 3. 

 

 Correlação entre geração eólica e consumo de energia: mercados onde os 

momentos de variação no consumo coincidem diretamente com variações na 

geração eólica são mais amigáveis ao desenvolvimento desta fonte, tendo 

inclusive, em algumas situações, impacto positivo na operação desses sistemas. 

Da mesma forma que o inverso, onde não existe correlação positiva entre carga e 

geração, os impactos serão maiores, como é o caso do sistema elétrico da região 

sul da Austrália, exemplificado pela figura 9 abaixo. 

 

 

Figura 9: Produção eólica e variação no consumo, exemplo da Australia 
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 Fonte: KLIMSTRA, 2011, p.98. 

 

 Tamanho e área do sistema: quanto maior for o sistema, em área e tamanho, 

melhor será a integração da fonte eólica. Em outras palavras, quanto maior for a 

rede, maiores volumes de energia eólica poderão ser inseridos em áreas diferentes, 

sem causar impactos relevantes. Explica-se pelo fato de quanto maior a área de 

instalação de usinas eólicas, menor será a variabilidade de curto prazo (Efeito 

Flexibilidade), ao mesmo tempo que quanto maior for a capacidade instalada, 

maior será a reserva sistêmica presente para cobrir eventuais erros de previsão de 

carga líquida. O Brasil possui um grande sistema interconectado e que será 

utilizado para mitigar os efeitos da intermitência da geração eólica, assim como é 

feito na Europa e outros países que possuem um sistema de transmissão 

desenvolvido. A figura 10, a seguir, exemplifica como a área de um sistema pode 

mitigar o efeito da variabilidade horária da geração eólica. 

 

 

 

Figura 10: Comparação da variabilidade horária de ventos da Dinamarca e dos países nórdicos 

Fonte: HOLTTINEN et. al., 2012, p.5. 
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 Taxa de crescimento dos mercados: mercados com alta necessidade de 

crescimento  anual  (emergentes)  são  mais  amigáveis  ao  desenvolvimento  de  

grandes volumes de geração eólica em relação aos mercados com estagnação ou 

baixo crescimento. No caso dos primeiros, os impactos oriundos da intermitência 

e imprevisibilidade podem ser mitigados conforme se dá o investimento em novas 

usinas, selecionando aquelas que mais se adequam à futura realidade. Em 

mercados maduros, a geração eólica toma espaço das usinas tradicionais, 

baixando o seu fator de capacidade histórico (Efeito Utilização). Neste caso, 

qualquer novo investimento deve ser profundamente estudado, sob o risco de 

haver aumento no custo da eletricidade. 

 

Os impactos oriundos do desenvolvimento e instalação em larga escala de fontes 

intermitentes variam em cada caso de estudo e suas consequências nos sistemas elétricos 

são dependentes das características dos recursos de cada país e das particulares de cada 

sistema onde estão instalados. Apesar de todos os possíveis impactos aqui listados, a 

inserção cada vez maior das fontes renováveis intermitentes nos sistemas elétricos é uma 

realidade que veio para ficar. No Brasil, por exemplo, até 2022 são previstos mais de 

17GW de capacidade instalada de geração eólica, concentrados principalmente na região 

nordeste do país, totalizando aproximadamente 10% de toda a capacidade instalada 

prevista.  

 

 

II.5 MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS CAUSADOS PELA 

GERAÇÃO INTERMITENTE 

 

Em um cenário, onde se projeta a penetração cada vez maior de fontes renováveis 

intermitentes na geração total de energia, é de fundamental importância a adoção de 

medidas para tornar esta integração ao sistema elétrico existente a mais suave possível, 

seja através de melhores práticas operativas, recomendável principalmente para baixos 

níveis de penetração, seja através de novos investimentos para aumentar as reservas do 
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sistema. As experiências passadas por outros países são fundamentais para o estudo do 

setor elétrico brasileiro. 

 

A IEA, em estudo recente divulgado sobre a integração de fontes renováveis intermitentes 

nos sistemas elétricos, destaca quatro tipos de recursos flexíveis utilizados para aumentar 

a confiabilidade dos sistemas com forte presença de fontes estocásticas, quais sejam: 

aumento da capacidade de transmissão, investimento em usinas controláveis (ou 

flexíveis), tecnologias de armazenamento e integração do lado da demanda ao sistema 

elétrico (OECD/IEA, 2014).  

 

Cada uma das opções destacadas será detalhada a seguir, com especial atenção a expansão 

da geração flexível, opção que é a mais utilizada atualmente para aumentar a flexibilidade 

dos sistemas com alta penetração de fontes intermitentes (OECD/IEA, 2014). 

 

 Expansão da capacidade de transmissão e intercâmbio entre regiões: é o 

único recurso flexível que traz benefício para o sistema através de atuação 

geográfica. O investimento na interligação de diversas regiões traz o benefício 

relacionado com o aproveitamento das sazonalidades presentes em diferentes 

regiões dos sistemas. Desta forma é a variação na geração de uma usina em 

determinado momento pode ser compensada pelo aumento de geração de outra 

fonte no mesmo momento, localizada em uma região diferente, porém 

interconectadas entre si. Por exemplo, a intermitência de um conjunto de usinas 

eólicas conectadas entre si é menor do que a intermitência de uma única usina. O 

Brasil já possui uma das maiores redes de transmissão do mundo e ainda prevê 

expansão no horizonte dos próximos anos. Esta infraestrutura é uma ferramenta 

importante para que o operador possa maximizar a geração de energia através de 

recursos renováveis. 

 

A Dinamarca, o país que possui maior participação da fonte eólica na matriz 

energética, utiliza-se desta opção para mitigar os efeitos da variabilidade da 

geração eólica, como mostra a figura 11. Devido a baixa flexibilidade operativa 

do seu sistema elétrico causada pela demanda térmica dos consumidores, este país 

precisa exportar grandes quantidades de energia para seus vizinhos, 



25 
 

principalmente a Suécia, que consegue absorver essa intermitência pois possui um 

sistema basicamente hidrelétrico com grande capacidade de armazenamento. 

 

 

Figura 11: Uso da rede de transmissão para mitigar variabilidade da geração eólica, exemplo da 

Dinamarca 

 Fonte: KLIMSTRA, 2011, p.96. 

 

 Tecnologias de armazenamento: trata-se de qualquer dispositivo que possa 

armazenar energia, sob qualquer forma, para posterior transformação em 

eletricidade. São normalmente acionadas em períodos de abundância para 

posterior uso em períodos de escassez de recursos e é um importante recurso 

flexível em sistemas elétricos. As principais maneiras de se estocar energia em 

uso atualmente são o armazenamento de água em reservatórios usando o princípio 

de energia potencial e tecnologias de baterias que usam o princípio da eletrólise.  

 

Os sistemas de armazenamento possuem características complementares à 

geração intermitente, podendo se tornar uma importante ferramenta para mitigar 

os potenciais impactos advindos da expansão em larga escala da geração eólica 

no sistema elétrico brasileiro. Ajudam a diminuir os efeitos das incertezas de 

produção, sendo utilizadas como reserva sistêmica de alta capacidade dinâmica 

(alta rampa de produção) para equilibrar o sistema durante qualquer queda brusca 

na geração renovável que não fora prevista. Atualmente, a maior parcela de 

tecnologias de armazenamento sendo utilizadas nos sistemas elétricos são do tipo 

hidráulico, onde bombeia-se água para um reservatório quando existe abundância 

de geração e baixo custo marginal no mercado, para ser usada quando existe picos 
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de consumo ou baixa disponibilidade de recursos de geração, no momento de alta 

de preços nos mercados. 

 

 Integração com o lado de demanda: esta tecnologia dá opção do operador de 

atuar no sistema pelo lado do consumidor de eletricidade. Essas ações foram 

estudadas primeiramente para atenuar impactos de picos de consumo de energia, 

de forma a economizar capacidade e consumo de combustíveis, mas também vem 

sendo aplicadas para mitigar os impactos da intermitência das fontes renováveis. 

 

As principais cargas habilitáveis ao gerenciamento pelo lado da demanda são 

aquelas que podem ser desligadas por tempo determinado sem que se interfira no 

conforto do consumidor, como por exemplo, cargas térmicas de ar condicionado 

ou aquecedores, onde pequenos armazenamentos de água gelada ou quente podem 

sustentar o consumo por determinado período de tempo, enquanto o desligamento 

é necessário. Ainda, pode-se aplicar esta tecnologia nas cargas com baixo fator de 

capacidade, como bombas e alguns eletrodomésticos, tendo sua utilização 

programada para períodos de abundância de oferta de eletricidade. Ainda, em 

último caso, pode-se oferecer benefícios a alguns grandes consumidores, para que 

os mesmos sejam remunerados e estimulados a desligar algumas cargas 

seletivamente quando requisitado pelo sistema. 

 

A flexibilidade dessa capacidade de gerenciar a demanda é comparável com a 

instalação de nova capacidade de geração para reserva sistêmica. Na verdade, com 

o gerenciamento pelo lado da demanda, cria-se uma reserva sistêmica no lado do 

consumo, que pode ser utilizada nos momentos necessários, mitigando os riscos 

de incerteza da geração intermitente. A capacidade de resposta ao estímulo, 

medida pelo tempo em que consegue-se desligar determinadas cargas, varia em 

cada caso, sendo quase instantânea para cargas de iluminação e bombeamento, ou 

um pouco mais demoradas nos casos de cargas térmicas. Esse último atributo afeta 

a possibilidade de utilizar o gerenciamento pelo lado da demanda para atenuar os 

efeitos da intermitência. 

 

Ressalta-se que, para o desenvolvimento em larga escala das tecnologias de 

gerenciamento pelo lado da demanda, deve haver um sistema amigável a esta 
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expansão, com segurança regulatória, onde seja possível a instalação de medidores 

e atuadores eletrônicos nos consumidores elegíveis, da mesma forma em que o 

mercado deve ser maduro o suficiente para criar os mecanismos e estímulos 

necessários para adesão dos consumidores, seja através de precificação horária do 

consumo, ou até mesmo a possibilidade de desligamento remoto de algumas 

cargas. 

 

 Geração flexível: é a denominação usada para aquelas usinas instaladas no 

sistema que são remuneradas para estar à disposição do operador sempre que for 

necessário seu despacho. Quanto mais rápido for o tempo de resposta dessas 

usinas, mais flexíveis elas são. Outros atributos que definem o grau de 

flexibilidade de cada usina são: tempo de partida e parada, capacidade de se operar 

em cargas parciais sem degradação de eficiência, modularidade, mínimas e 

máximas cargas de operação e capacidade de tomar rampa de carga. Usinas 

térmicas movidas a combustíveis fósseis, seja gás natural ou óleo, desde que 

possuam combustível disponível a qualquer momento sem cláusulas de take-or-

pay7, podem ser consideradas e utilizadas como usinas flexíveis. Ainda, usinas 

hidrelétricas, que foram projetadas com reservatórios para acumulação de água, 

também possuem certo grau de flexibilidade, desde que tenham água armazenada 

para utilização, pois podem ter sua carga modulada pelo operador do sistema. 

 

A geração flexível também pode ser denominada de geração despachável ou 

controlável. As usinas renováveis, principalmente solar e eólica são portanto 

inflexíveis, pois o operador não possui controle sob sua produção sem que haja 

desperdício de recursos, o que deve ser evitado tendo em vista que se trata de uma 

fonte limpa e de baixíssimo custo. Nem todas as fontes podem ser usadas de forma 

flexível. Usinas nucleares, por exemplo, por suas características técnicas, não 

possuem margem para operar de forma flexível, sendo consideradas como 

inflexíveis. Ainda, usinas a carvão ou gás natural com elevados take-or-pay têm 

dificuldade de operar de forma flexível por restrições nos contratos de 

combustível. Da mesma forma, cada tecnologia de geração possui um 

                                                
7 Cláusulas de take-or-pay, comuns em contratos de fornecimento de combustível, principalmente o gás 
natural, garantem ao fornecedor do combustível um fornecimento mínimo ao longo do contrato. Usinas 
térmicas que possuem alto take-or-pay são consideradas como usinas inflexíveis. 
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determinado grau de flexibilidade. Usinas a gás natural utilizando motores de 

combustão interna ou turbinas aeroderivativas ou ainda hidrelétricas com 

armazenamento de água são altamente flexíveis, dados os seus atributos 

dinâmicos, enquanto que usinas que utilizam ciclo combinado ou ciclo a vapor 

possuem restrições técnicas para operação fora do regime contínuo. A figura 12 

ilustra um dos atributos da capacidade dinâmica, os tempos de partida de cada 

tecnologia usada em usinas térmicas. 

 

 

Figura 12: Tempos de partida de cada tecnologia 

 Fonte: Autor, baseado em OECD/IEA, 2014. 

 

Na atualidade, a utilização da geração flexível como opção mitigadora dos efeitos 

causados da inserção em larga escala da fonte solar e eólica é a solução que vem 

sendo mais utilizada em diversos países do mundo, principalmente por sua 

capacidade de acomodar rapidamente a geração renovável não prevista (diminui-

se nesse caso a geração flexivel utilizada), da mesma forma que podem compensar 

perdas de produção repentina (aumentando-se rapidamente a geração). Essa alta 

capacidade dinâmica auxilia na mitigação dos principais impactos da geração 

intermitente, como a incertza de previsão e a intermitência, oferencendo reserva 

de operação de despacho rápido.  

 

Todas as medidas mitigadoras listadas acima podem ser utilizadas para minimizar os 

impactos provenientes da expansão, em larga escala, das fontes intermitentes. Ressalta-
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se, ainda, que a adoção de mais de uma medida, ou todas, ao mesmo tempo, não é 

excludente, já sendo utilizada em alguns países do mundo com sucesso.  

 

No  contexto  do  setor  elétrico  brasileiro,  MARRECO  (2007)  destaca  a  importância  da  

flexibilidade em proporcionar segurança e confiabilidade aos sistemas elétricos, 

considerando a forte dependência atual em fontes estocásticas, como as hidrelétricas e 

térmicas a biomassa. O desenvolvimento em larga escala das fontes eólica e solar no 

Brasil, destacando-se a primeira, vai requerer maior necessidade de flexibilidade do 

sistema elétrico brasileiro.  

 

BEZERRA et. al. (2013, p.2) destaca que diversos países que experimentaram rápido 

crescimento da fonte eólica em suas redes elétricas, tiveram que instalar usinas térmicas 

com  o  objetivo  de  estabilizar  e  aumentar  a  confiabilidade  dos  seus  sistemas,  além  de  

desenvolver mercados específicos com produtos relacionados a flexibilidade, como 

mercados de reserva sistêmica e serviços ancilares8. 

 

Sistemas elétricos com grande capacidade de armazenamento de água por parte das 

hidrelétricas, como o SIN, conseguem lidar com a geração eólica em níveis baixos de 

penetração (HOLLTINEN et. al., 2008). Entretando, essa característica flexível das 

hidrelétricas será reduzida ano após ano até o começo da próxima década, tendo em vista 

que a demanda por eletricidade irá aumentar em 4% ao ano enquanto que a capacidade 

de armazenamento do sistema aumentá apenas 2% até 2022 (MME/EPE, 2013).  

 

Com a maior penetração de geração eólica no sistema, haverá aumento da incerteza de 

curto prazo no balanço entre geração e consumo e causando os impactos aqui discutidos. 

Neste novo cenário, o SIN ficará cada vez mais vulnerável à variabilidade e 

imprevisibilidade da fonte eólica.   

                                                
8 Serviços ancilares são aqueles que podem ser prestados pelos geradores de eletricidade ao sistema além 
do serviço primário de geração de eletricidade. Podem ser considerados como serviços 
ancilares:  fornecimento de energia reativa, controle automático de geração, autorrestabelecimento (black 
start) e serviços especiais de proteção. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Nos capítulos introdutórios, verificou-se a forte dependência atual e futura da matriz 

elétrica brasileira das usinas hidrelétricas e eólicas que são fontes renováveis 

intermitentes e sazonais. Ainda, experiências de outros países mostram a necessidade de 

se incrementar a flexibilidade operativa em sistemas elétricos que presenciam forte 

expansão de fontes intermitentes, como a fonte eólica. 

 

Ao mesmo tempo em que instalará grandes quantidades da fonte eólica, o sistema elétrico 

brasileiro perderá gradativamente a maior parte de sua flexibilidade operativa: a 

capacidade de armazenamento de água, pois as novas usinas hidrelétricas utilizam-se do 

conceito de fio d’água e não possuem grandes reservatórios. Ressalta-se, entretanto, que 

o Brasil possui uma grande capacidade de armazenamento de água, que pode exercer 

papel importante para mitigação dos impactos da instrodução em larga escala da fonte 

eólica. 

 

O objetivo deste trabalho é pesquisar o impacto que a expansão em larga escala da energia 

eólica trará para o sistema elétrico brasileiro no futuro, tanto sob a ótica energética quanto 

econômica e verificar se a instalação de novas usinas flexíveis a gás natural podem 

exercer papel relevante para mitigar tais possíveis impactos. Passo fundamental para se 

atingir  tal  objetivo,  a  simulação  do  funcionamento  do  sistema  elétrico  futuro,  quando  

espera-se a grande participação da fonte eólica no sistema brasileiro se faz necessário. 

 

Isto posto, a metodologia de pesquisa desta dissertação passa pela seleção de um 

programa de otimização de sistemas elétricos capaz de simular o funcionamento ótimo 

do sistema brasileiro, que tenha possibilidade de realizar cálculos com discretização 

horária e capacidade para capturar os impactos oriundos da fonte eólica, como a 

intermitência de curto prazo. Este modelo deve ser capaz de calcular se existe risco de 

déficit de suprimento (ótica energética), bem como deve ser capaz de calcular os preços 

da eletricidade a cada hora, para se obter os resultados sob a ótica econômica. 

 

O modelo deve, portanto, ser capaz de simular o funcionamento de todo o complexo 

sistema brasileiro. Dadas as suas particularidades de fontes, estocasticidades e dimensões, 

trata-se de um problema de grande porte a ser resolvido e o programa de otimização deve 
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ser capaz de resolvê-lo, gerando os resultados com os detalhes necessários para serem 

discutidos neste trabalho. 

 

Ainda, aproveita-se esta seção, para apresentação das premissas de entrada para 

montagem da base de dados do SIN no futuro, incluindo as informações de capacidade 

instalada, de disponibilidade de recursos de cada fonte, informações de consumo, 

interligações regionais, ou seja, a montagem do retrato sistema interligado nacional no 

futuro.  

 

Também serão apresentados os cenários a serem estudados, incluindo dois cenários base, 

sendo um partindo de reservatórios em baixa e outro de reservatórios em alta, além de 

cenários alternativos que incluem mais capacidade de geração flexível, de forma a se 

obter a resposta para todas as questões levantadas por essa dissertação. 

 

Por último, mostra-se a metodologia utilizada para se verificar o valor que a adição de 

geração flexível agrega ao sistema, realizada após obtenção dos resultados econômicos 

de todos os cenários simulados. 

 

 
Figura 13: Diagrama da metodologia da pesquisa 

 Fonte: Autor 
 

III.1 ESCOLHA DO PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO 
 

Os maiores impactos oriundos da inserção de usinas eólicas em sistemas elétricos são 

reconhecidamente de curto prazo, conforme mostram as características dessa fonte e as 

experiências internacionais apresentadas no capítulo anterior. Tais impactos resultam 

principalmente da variabilidade ou intermitência horária na capacidade de produção 
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dessas fontes. Quanto maior a sua participação na matriz, maior será a imprevisibilidade 

na geração e, por consequência, na carga líquida instantânea. 

 

A otimização de custo dos sistemas elétricos é dependente de suas características e 

disponibilidades de recursos. Em sistemas elétricos puramente térmicos, a otimização do 

despacho de cada usina é considerado um problema de menor complexidade. As usinas 

são classificadas pelo seu custo de geração e são utilizadas conforme esta ordem. No caso 

de incremento no consumo, ligam-se as usinas pela ordem de mérito de custo, ou seja, as 

mais baratas têm prioridade sobre as mais caras e  o custo marginal do mercado é igual 

ao da última usina sendo despachada.  

 

No caso de sistemas com alta dependência de fontes estocásticas, como o sistema elétrico 

brasileiro atual e futuro, torna-se necessário considerar esta incerteza na formação dos 

preços e consequentemente, na utilização de cada fonte. Se existe probabilidade de 

escassez de algum recurso renovável no futuro, como falta de chuvas ou menor geração 

de biomassa, pode ser economicamente mais vantajoso utilizar outro recurso e estocar 

este recurso renovável para utilização no futuro.  

 

A operação atual do sistema interligado é feita pelo ONS em conjunto com os principais 

agentes do setor elétrico. Assim como em qualquer sistema, o operador brasileiro precisa 

resolver o problema de atendimento ao consumo a todo instante, com o menor custo e 

maior confiabilidade possível.  

 

Todavia, em um sistema hidrotérmico como o brasileiro, com grande capacidade de 

armazenamento de água nos reservatórios, sujeito a imprevisibilidade relacionada a 

hidrologia futura, o problema pode ser simplificado no uso da água dos reservatórios ou 

armazenamento ao mesmo tempo em que se utiliza a energia proveniente das usinas 

térmicas. 
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Figura 14 – Problema da operação 

 Fonte: Autor 

 

O objetivo econômico do ONS no planejamento da operação do SIN é minimizar o custo 

de operação a partir da otimização das utilização dos recursos disponíveis. Trata-se, 

portanto de um processo de otimização dinâmico, pois a disponibilidade de recursos 

hidrelétricos é limitada e dependente de sua utilização no período anterior. Se for utilizada 

em excesso em um período, existe possibilidade de faltar no futuro. RISSI (2009, p.19) 

resume o problema de planejamento da operação do sistema elétrico brasileiro a 

otimização de um sistema dinâmico, interconectado, estocástico, não linear e de grande 

porte.  

 

É correto, então, o entendimento de que a operação ótima passa por uma combinação dos 

recursos disponíveis e que certamente nenhuma solução, aparentemente ótima no curto 

prazo, deve ser considerada como solução ótima no longo prazo. Caso um período de 

hidrologia desfavorável esteja por acontecer, a maximização da geração hidráulica mais 

barata no curto prazo pode acarretar em despacho futuro de usinas térmicas de custo 

elevado, aumentando consideravelmente o custo futuro da operação, o que não será a 

solução ótima para o sistema. Desta forma, o operador deve sempre considerar as 

condições de atendimento de curto e longo prazo para atendimento a demanda ao menor 

custo possível (FARIA, 2010).  

 

Portanto, esse problema pode ser decomposto em uma função de custo imediato e de custo 

futuro. A primeira representa o custo de opção entre usar a água dos reservatórios no curto 

prazo ou no futuro. Assim, quando os reservatórios estão baixos, o custo futuro da água é 

elevado, ao mesmo tempo em que, quando estão cheios, o custo futuro da água é baixo. 

Devido a complexidade do sistema brasileiro e a existência de múltiplos reservatórios 
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interligados e de grande porte, o problema atual é resolvido em etapas, e utilizando-se 

modelos diferentes para se encontrar a solução. 

 

A função de custo futuro é resolvida através da utilização de um modelo de otimização 

operativo chamado NEWAVE9, um algorítmo que utiliza programação dual estocástica, 

que avalia a solução que minimiza o custo no longo prazo: usar água no reservatório hoje 

ou o usar o combustível de uma termelétrica.  

 

 

Figura 15: Fluxograma de funcionamento do NEWAVE 

 Fonte: CEPEL, 2013b, p.3.  

 

A decisão sobre quando se deve utilizar a água armazenada é dependente da dos estoques 

atuais e da incerteza quanto à hidrologia futura, levando-se em consideração os 

acoplamentos entre as diversas bacias hidrográficas que cortam o país. De forma a se 

obter a operação ótima, ainda deve ser considerada as interligações entre as regiões de 

forma a se capturar as sazonalidades de um sistema hidrotérmico interligado de grande 

porte, como o sistema brasileiro. 

 

                                                
9 NEWAVE - Modelo de Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos Interligados de Longo e 
Médio Prazo. 
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Figura 16: Representação dos subssistemas e acoplamentos hidráulicos no NEWAVE 

 Fonte: CEPEL, 2013b, p.4. 
 

Os resultados dessa etapa são calculados para um horizonte de até cinco anos à frente, 

discretizados em etapas mensais, e o objetivo é definir quais serão as parcelas de geração 

hidráulica, geração térmica e intercâmbio que minimizam o valor esperado do custo de 

operação, empregando uma representação agregada do sistema hidrelétrico, denominada 

de subsistemas equivalentes.  

 

Já a função de custo imediato visa representar a diferença entre o custo da água 

armazenada nos reservatórios das hidrelétricas e o custo de se utilizar energia proveniente 

de uma termelétrica. Esta etapa da simulação tem um horizonte de até 12 meses 

discretizados em etapas semanais, e determina as metas individuais de geração das usinas 

hidráulicas e térmicas do sistema, bem como os intercâmbios de energia entre 

subsistemas, considerando o custo esperado de operação até o final do horizonte, obtidas 

na etapa de médio prazo.  

 

O cálculo da função de custo imediato no sistema elétrico brasileiro é realizado pelo 

DECOMP10, um modelo de otimização de curto prazo, que utiliza como um dos dados de 

entrada a solução encontrada pelo NEWAVE para o planejamento de longo prazo. Seu 

resultado é o despacho ótimo de cada usina do SIN em base semanal, com discretização 

em três patamares de carga, com oito horas cada. Seu objetivo é, portanto, determinar as 

metas de geração de cada usina do sistema hidrotérmico brasileiro, que está sujeito às 

                                                
10 DECOMP - Modelo de Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos Interligados de Curto 
Prazo. É um modelo linear, de grande porte, multiperíodo e estocástico. 
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afluências estocásticas, de forma a atender à demanda e minimizar o valor esperado do 

custo de operação ao longo do período de planejamento.  

 

A estocasticidade das vazões é tratada através da utilização da simulação de séries de 

afluências mensais futuras, gerados através da simulação do NEWAVE. Em cada nó da 

árvore de decisão resolve-se o problema de otimização do custo do despacho hidrotérmico 

com restrições de nível de reservatórios e atendimento a carga. Também são premissas de 

entrada no modelo de cálculo da função de curto prazo: projeções de carga, 

disponibilidade de recursos energéticos, indisponibilidades previstas, nível de 

armazenamento dos principais reservatórios hidrelétricos, previsão de vazões nas 

principais bacias hidrográficas, entre outros.  

 

 

Figura 17: Exemplo da árvore de decisão do DECOMP 
 Fonte: CEPEL, 2013a, p.6. 

 

A operação ótima, portanto, passa pela comparação entre o uso imediato da água para 

atendimento a demanda e o benefício futuro do seu armazenamento, sendo esta solução a 

soma entre os custos imediatos e futuros. Dessa forma, coloca-se um preço na água 

presente nas represas e compara-se com o custo variável unitário das termelétricas. Se o 

preço da água for mais alto que o custo de determinada termelétrica, esta usina deve ser 

ligada por ordem de mérito econômico, ou seja, o custo de geração desta usina está menor 

que o custo de se utilizar a água dos reservatórios, portanto é mais econômico ligá-la.  
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Figura 18: Solução do problema da operação 

 Fonte: SIMÕES, 2011, p.188 

 

Verifica-se, portanto, que o planejamento macro da operação é feito em base mensal com 

discretização semanal e oito horas de resolução. Este planejamento calcula as metas e 

principais diretrizes a serem seguidas para a operação do sistema em tempo real. Ou seja, 

apesar de a operação ser realizada em tempo real, o cálculo do despacho ótimo de cada 

usina é feito semanalmente, sendo a resolução dos resultados apresentados a cada oito 

horas. 

 

Por último, para avaliação das condições de atendimento a demanda (geração e custo) de 

curtíssimo prazo, utiliza-se o modelo DESSEM11, que atualmente auxilia a tomada de 

decisão do ONS na formação de propostas de referência para a programação de despacho 

diário, sendo a discretização permitida em até 5 patamares de carga por dia. 

 

Em um sistema essencialmente hidrotérmico, como o SEB atual, onde a estocasticidade 

de curto prazo é mínima e causada principalmente pelas variações de consumo, e existe 

pouca variação horária na disponibilidade de geração, este processo de planejamento é 

considerado suficiente para o cálculo do despacho ótimo do sistema. Entretanto, se 

considerada a perspectiva futura de maior penetração da fonte eólica na geração total, e, 

por consequência, incremento na intermitência e imprevisibilidade de curto prazo na 

geração, torna-se necessária a adequação do planejamento atual da operação para esta 

nova realidade. 

                                                
11 DESSEM - Modelo de Despacho Hidrotérmico de Curto Prazo 
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Para se mensurar os impactos da intermitência horária da geração eólica no sistema 

brasileiro, objeto deste estudo, não é possível utilizar os modelos oficiais atuais, pois os 

mesmos não estão preparados para capturar a estocasticidade e variabilidade horária da 

geração eólica. Atualmente, como a participação desta fonte ainda é pequena, abate-se a 

geração média esperada das usinas eólicas da carga média esperada dentro do horizonte 

e considera-se apenas a carga líquida para a simulação dos modelos, pois com os níveis 

atuais de participação, a fonte eólica tem pouca influência na carga líquida do sistema. 

 

Para realização deste estudo foi necessário, portanto, buscar um modelo de otimização 

com as mesmas capacidades disponibilizadas pelos modelos nacionais, entretanto, que 

possua capacidade de mensurar os impactos da variação horária da carga líquida sob a 

ótica energética e econômica.  

 

Além disso, dada a complexidade do nosso sistema de transmissão, é necessário que esse 

programa seja capaz de calcular os resultados por região, tendo em vista que este trabalho 

está focado no impacto que será causado na região nordeste, quando da expansão em larga 

escala da fonte eólica nesta região. 

 

Nesse sentido, foi escolhido o modelo Plexos® Energy Model, com licença acadêmica 

cedida gratuitamente pela empresa Energy Exemplar, sediada na Austrália. A versão 

utilizada para elaboração desta dissertação foi o Plexos 7.1 R01 (versão x64) e o 

otimizador, com licença fornecida juntamente com o modelo foi o Mosek versão 

7.0.0.133. Este modelo é bastante utilizado em outros países, como Irlanda, Estados 

Unidos e Austrália, sendo que foi utilizado para realização de estudos em mais de 30 

países. 

 

Na versão disponibilizada, o programa utiliza programação linear para otimização e 

resolução do problema de minimização da função objetivo do custo da eletricidade, dadas 

as restrições incluídas em cada cenário. Dentre as principais funcionalidade, destacam-

se: 

 

 Otimização do funcionamento do sistema elétrico em diferentes escalas de tempo, 

desde longo prazo (1 a 40 anos), médio prazo (1 a 5 anos) e curto prazo (poucos 
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minutos a 1 ano), indicando desde o planejamento ótimo da expansão (longo 

prazo) até a otimização da operação de curto prazo (avaliação de médio e curto 

prazos). 

 

 Simulação de fontes com alto grau de estocasticidade, como hidráulica, eólica e 

solar, incluindo análise da integração dessas fontes renováveis ao sistema elétrico 

em  questão,  incluindo  todas  as  fonte  de  energia  presentes  no  sistema  elétrico  

brasileiro.   

 

 Cálculo de otimização de despacho por mérito econômico, com capacidade de 

discretização de minutos, dependendo da escolha da resolução. Além disso, pode 

ser utilizado como uma ferramenta para projeção de preços futuros do mercado 

elétrico; 

 

 Detalhamento de cada tecnologia utilizada no parque gerador brasileiro, incluindo 

parâmetros técnicos como eficiência, características de tempos de partida, parada 

e operação cícili, indisponibilidades, dados de manutenção, entre outros.; 

 

 Planejamento da operação de curto, médio e longo prazo, incluindo indicação do 

planejamento de manutenção do parque gerador. Além disso, tem capacidade de 

realizar planejamento e simulação regional, quando necessário; 

 

 Avaliação do sistema de transmissão, quanto a sua funcionalidade e restrições. O 

Plexos®, no cálculo do despacho ótimo de curto prazo, realiza a otimização no uso 

da infraestrutura de transmissão, além de ser capaz de propor novas interligações 

sob a ótica do planejamento ótimo da expansão; 

 

Percebe-se que as funcionalidades do Plexos® são capazes de fornecer os resultados 

necessários para a realização deste estudo, como: (a) planejamento de médio e curto 

prazo; (b) cálculo do despacho ótimo com resolução horária, essencial para medir os 

impactos da variabilidade da geração eólica; (c) capacidade de planejamento por região, 

que no caso deste estudo será focado na região nordeste e; (d) possibilidade de simulação 

de fontes estocásticas que serão a base do sistema elétrico brasileiro futuro, como a solar 
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e eólica. Seu funcionamento cobre tanto a resolução do problema de médio prazo, 

atualmente realizado pelo NEWAVE, quanto o de curto prazo, realizado pelo DECOMP. 

 

Para fins de simulação deste trabalho, o Plexos® deverá calcular o funcionamento ótimo 

do setor elétrico brasileiro no futuro, precisamente em 2022. Serão realizadas as 

simulações de médio prazo, com discretização de 1 ano e resolução mensal, e de curto 

prazo, com resolução de 1 hora, afim de medir a performance do sistema quanto a ótica 

energética e econômica. A simulação de curto prazo utilizará como parâmetros de entrada 

os dados calculados na otimização de médio prazo, como valor da água e metas de 

armazenamento. Deseja-se, portanto, saber se o sistema, baseado na matriz planejada no 

Plano Decenal 2022, estará preparado para atender a demanda, a todo instante, com o 

menor custo de geração possível, dada a disponibilidade de recursos naquele período de 

tempo. 

 

Devido as características hidrológicas do sistema brasileiro, seria ideal a simulação do 

horizonte de médio prazo com maior número de anos, como é feito atualmente através do 

NEWAVE. Assim, seria possível verificar mais cenários de hidrologia e capturar 

eventuais sazonalidades que ocorrem com período de tempo maior que 1 ano.  

 

Entretanto, para simplificação do modelo e otimização do tempo de simulação dos 

diversos cenários, o modelo simulará apenas o ano de 2022. Desta forma, perde-se a 

possibilidade de captura da sazonalidade plurianual, onde anos de baixa hidrologia podem 

ser seguidos de anos de boa hidrologia, impactando, desta forma, o resultado final do 

estudo. Para mitigar os efeitos desta simplificação serão simulados dois cenários base: 

um partindo com reservatórios em baixa e outro partindo de reservatórios cheios.  

 

Nas seções seguintes serão apresentadas, detalhadamente, as premissas utilizadas para 

montagem da base de dados das simulações, tanto quanto a capacidade instalada, 

disponibilidade de recursos energéticos, curva de demanda, entre outros. Da mesma 

forma, serão apresentados todos os cenários simulados. 

 

III.2 MONTAGEM DA BASE DE DADOS 
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Com o objetivo de simular a operação ótima do sistema no futuro, quando espera-se uma 

grande expansão de capacidade instalada da fonte eólica, além da seleção do modelo de 

otimização, torna-se essencial definir as premissas que farão parte da base de dados do 

estudo.  

 

Para realizar esta parte do trabalho, serão utilizados, essencialmente, as informações 

disponibilizadas pelo MME/EPE (2013) no horizonte do Plano Decenal de 2022, como 

capacidade instalada naquele ano e informações de disponibilidade de recursos de cada 

fonte, fatores de capacidade, além de dados históricos de operação e informações de curva 

de carga fornecidas pelo ONS (2014b), séries históricas de 82 anos de hidrologia, e 

informações de velocidade de vento horárias obtidas através da EPE (2014b) e do projeto 

SONDA12 (INPE, 2014).  

 

III.2.1 BASE DE DADOS DA FONTE HIDRÁULICA 
  

Para montagem da base de dados de energia hidrelétrica, principal fonte de energia do 

setor elétrico brasileiro, são utilizadas as informações de capacidade instalada previstas 

no PDE 2022, para Dezembrode 2022, quando espera-se que o Brasil tenha 78.3 GW de 

capacidade instalada de usinas hidrelétricas e uma capacidade de armazenamento máxima 

de 295GWmed. 

 

As principais usinas esperadas para entrar em operação comercial até Dezembrode 2022 

são: UHE São Manoel (700MW), prevista para operação em 2018; UHE São Luiz do 

Tapajós (6.133MW), prevista para 2019; UHE Jatobá (2.338MW), prevista para 2020; e 

UHE Salto Augusto Baixo (1.461MW), UHE São Simão Alto (3.509MW) e UHE Marabá 

(2.160MW), previstas para iniciar operação em 2022. Ressalta-se que todas essas usinas 

de grande porte aqui mencionadas, estão localizadas na região norte, longe do centro de 

carga e em áreas de preservação ambiental, como a floresta amazônica. A conexão dessas 

usinas com o SIN foi modelada conforme dados do PDE 2022. 

 

Destaca-se, também, que não considerou-se nenhum fator exógeno na elaboração da base 

de dados, como atrasos na entrada em operação comercial desses empreendimentos. 

                                                
12 Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais (http://sonda.ccst.inpe.br/). 
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Pode-se dizer que, dada a complexidade de um projeto hidrelétrico de grande porte, 

principalmente relacionados ao licenciamento e construção em áreas remotas, atrasos no 

desenvolvimento são comuns e acontecem de forma sistemática no sistema elétrico 

brasileiro.  

 

Quando ocorre atraso na entrada em operação de determinada usina, essa lacuna deve ser 

coberta por outra fonte, muitas vezes a eólica, no leilão de reserva. Para fins desse estudo, 

não  foi  considerado  nenhum  atraso  na  construção  e,  no  Plexos®, a base instalada 

hidráulica é um retrato do que está planejado no PDE 2022, tornando esta simulação de 

certa forma, consevadora. 

 

Os reservatórios foram montados em cascata, conforme situação real do SEB, de forma a 

capturar os benefícios da sua operação otimizada. As perdas por evaporação e outros 

consumos, como a irrigação, foram inseridas conforme informações do PDE 2022, 

variando em cada mês, dependendo da estação do ano e da quantidade de água disponível 

em cada instante. Isso precisa ser feito pois as perdas por evaporação são maiores quando 

os reservatórios estão mais cheios, enquanto que as perdas por irrigação são mais fortes 

no período do plantio do que nos meses de colheita de safra. 

 

 

Figura 19: Fluxograma de hidrelétricas da Bacia do Paranaíba e Rio Grande 

 Fonte: ONS, 2014ª. 
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Além disso, tornou-se preciso elaborar uma restrição sistêmica para simular os efeitos de 

uma política operativa de preservação de nível mínimo dos reservatórios. Trata-se da 

política operativa do nível meta, como normalmente era denominada pelo ONS. Desta 

forma, dentro do ambiente da simulação, foi modelada uma restrição sistêmica para que 

os reservatórios voltem ao nível de janeiro de 2022, ao fim de cada simulação, ou seja, 

em Dezembrode 2022 os reservatórios devem estar com o mesmo nível do começo do 

ano de 2022. 

Destaca-se, no entanto, que a política operativa de nível meta é realizada considerando 

um período de tempo maior que o horizonte desta simulação, e que esta simplificação se 

refletirá nos resultados do cálculo de otimização da operação, principalmente no período 

de menor hidrologia. 

 

Com relação a disponibilidade de recursos hídricos,  têm-se de início uma boa base de 

dados para ser utilizada: as séries mensais históricas de vazão das bacias hidrográficas 

brasileiras desde a década de 30, disponibilizadas no pela EPE nos arquivos que fazem 

parte do plano decenal. Apesar de não serem horárias, trata-se de uma base de dados 

completa sobre o comportamento das afluências dos rios brasileiros, incluindo dados das 

usinas projetadas no horizonte da expansão, e que foi utilizada como premissa principal 

para disponibilidade de recusos energéticos para produção de hidroeletricidade. 

 

Os dados de vazão disponibilizados pela EPE foram utilizados em detrimento a base de 

dados disponibilizada também pelo ONS. Apesar de ser considerada bastante completa, 

inclusive com dados diários de vazão, as informações oriundas do operador apenas 

contemplam as usinas que já estão em operação. Para realização da simulação do cenário 

em 2022, tornou-se necessário portanto, utilizar a base de dados de vazões do próprio 

PDE, pois esta contempla todas as usinas dentro do horizonte desejado por este trabalho. 

 

Para fins de simulação no Plexos®, pode-se optar por simular a série hidrológica de forma 

determinística, ou seja, antes da simulação pode-se escolher a série hidrológica que se 

deseja simular, ou pode-se escolher que a simulação ocorra de forma estocástica, onde se 

colocam as séries históricas como base de dados do programa e define-se a árvore 

decisória para que o próprio programa selecione, de forma estocástica, a série que será 

utilizada durante a simulação. Para realização deste trabalho, foi escolhida a forma 

estocástica. 
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Desta maneira, uma árvore de decisão para definição das séries hidrológicas foi montada, 

com oito estágios, formando, ao final, 12 opções de séries hidrológicas que serão 

simuladas durante o processo de otimização. Ou seja, para cada dia de cada caso estudado, 

são simuladas 12 séries hidrológicas, terminando em 12 diferentes resultados para 

atendimento a carga e outros 12 resultados de preços de eletricidade. Neste trabalho, 

quando apresentados os preços calculados de cada cenário, trata-se da média de preços 

das 12 séries hidrológicas calculadas pelo programa para cada hora de cada cenário. 

 

 

Figura 20: Árvore de decisão das séries hidrológicas no Plexos® 

 Fonte: Autor 
 

A montagem desta estrutura para simulação estocástica, tornou-se necessária devido as 

particularidades das afluências da geração hidráulica. Apesar do grau de 

imprevisibilidade da fonte, existem correlações que devem ser consideradas no estudo, 

como por exemplo, correlações entre meses subsequentes. Quando um determinado mês 

apresenta certa afluência, diga-se, um percentual da média de longo termo, existe uma 

probabilidade maior do mês seguinte apresentar valores percentuais similares ao anterior, 

e assim por diante.  

 

Ressalta-se, entretanto, que o Plexos® não está gerando séries sintéticas e sim, utilizando 

os dados que fazem parte da base histórica. Desta maneira, as correlações de afluências 
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mês a mês não precisaram ser calculadas, pois já estão contidas nos dados históricos para 

serem usadas pelo modelo. 

 

Por fim, partindo da escolha da hidrologia do mês de janeiro, feita aleatoriamente, o 

Plexos® define, a partir da árvore montada, as vazões para cada mês subsequente. Por 

simplificação, a árvore foi montada com 8 estágios, sendo cada mês do período úmido 

representado por uma etapa, e os meses de período seco, com menos vazões e menos 

importância para a simulação, sendo agregados em menos etapas. Desta forma, apesar de 

haver impacto nos resultados de cada cenário com o menor número de séries calculadas, 

foi possível reduzir o o tempo de simulação de cada cenário. 

 

III.2.2 FONTE TÉRMICA CONVENCIONAL 
  

No ano de 2022, a EPE trabalha com o cenário de que o parque gerador térmico 

convencional, que exclui a fonte biomassa, tenha aproximadamente 18.5GW de 

capacidade instalada. Esse número representa 1.5GW de incremento de capacidade 

instalada ao sistema térmico já contratado. A empresa supracitada conta, no planejamento 

decenal, com expansão do gás natural, ressalvando que, em caso de falta de 

competitividade no fornecimento desse combustível, outros poderão ser contratados, 

como o carvão mineral. 

 

As informações sobre a capacidade térmica instalada em 2022 também foram obtidas 

através dos arquivos disponibilizados pelo MME/EPE (2013) no Plano Decenal 2022, 

incluindo as usinas projetadas dentro do horizonte, sempre respeitando-se as informações 

cadastrais de cada instalação, como indisponibilidades forçada e programada, 

inflexibilidades e sub mercados as quais estão conectadas. Ressalta-se que, informações 

operativas faltantes, como tempos médios entre falhas e tempos médios de reparo, foram 

obtidas através de questionamentos aos fornecedores de equipamentos. 

 

O custo de geração de cada usina (custo variável unitário, CVU) data de 2012, a mesma 

base do Plano Decenal, pois é desta forma que a EPE realiza o planejamento de longo 

prazo e o ONS realiza o planejamento de médio e curto prazo. Desta forma, as incertezas 

com relação a mudança no preços dos combustíveis fósseis não serão capturadas pela 
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simulação. Em outras palavras, considerou-se, neste estudo, que o CVU de todas as usinas 

térmicas não alterou-se durante os próximos anos, tendo essas o mesmo custo variável 

unitário da data base do PDE. 

 

Durante a preparação das informações para entrada no Plexos® tornou-se importante 

buscar referências de tempos de partida, parada e tomada de carga de cada tecnologia, 

tendo em vista a relevância desses parâmetros em um sistema elétrico com grande 

presença de fontes intermitentes e em uma simulação horária de despacho. Fez-se 

necessário, pois, detalhar as tecnologias utilizadas em cada usina térmica instalada no 

sistema  e  definir,  dentro  do  ambiente  do  programa  de  simulação,  as  capacidades  

dinâmicas de cada usina. 

 

Caso contrário, se todas as tecnologias fossem registradas no modelo com as mesmas 

características dinâmicas, o programa utilizaria sempre a mais barata dentre as usinas 

disponíveis. Entretanto, algumas tecnologias possuem mais flexibilidade operativa que 

outras,  por exemplo, usinas térmicas nucleares e a carvão possuem pouca flexibilidade 

operativa, como alto tempo necessário para partida, pouca capacidade de modulação de 

carga e operação em carga parcial. Já usinas a gás, dependendo da tecnologia utilizada, 

podem ser acionadas em questões de poucos minutos, sendo ideais para balancear a 

intermitência horária da carga líquida do sistema.  

 

Com essa distinção entre as tecnologias, o programa poderá calcular qual usina é mais 

adequada para realizar o balanceamento horário da geração eólica, levando-se em conta 

não apenas o custo de geração, mas também as características operativas de cada 

tecnologia empregada. Dada a ausência de informações no banco de dados do PDE 2022, 

para montagem da base de dados do Plexos® foram consideradas as médias das 

informações publicadas pela OECD/IEA (2014). 
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Tabela 2: Dados operacionais de cada tecnologia de geração 

 
 Fonte: OECD/IEA, 2014, p. 129. 

 

III.2.3 FONTE EÓLICA 
 

O desenvolvimento da fonte eólica é um acontecimento recente no setor elétrico 

brasileiro, tendo ganhado destaque apenas nos últimos anos. Por esse motivo, existem 

poucas informações disponíveis sobre o potencial eólico daqui, principalmente em base 

horária, essencial para esse estudo. A falta de informações com tal discretização tornou o 

processo de elaboração desta base de dados mais difícil, sendo necessária a elaboração de 

um método específico para criação dos perfis de velocidade de ventos horários para cada 

região.  

 

Em 2022, de acordo com o Plano Decenal, serão mais de 17GW em aerogeradores 

instalados e conectados a rede brasileira. Essa fonte é a que mais ganhará espaço na matriz 

dentre todas as fontes existentes para geração de energia elétrica. Ainda, por suas 

características de imprevisibilidade e variabilidade horária, é fundamental a utilização de 

dados confiáveis para os recursos disponíveis para que se possa mensurar os reais 

impactos oriundos da expansão em larga escala dessa fonte. 

 

Neste contexto, com a ausência de uma série de dados de velocidades horárias de vento 

nas principais regiões do país, aumenta-se a incerteza na realização deste estudo, e ainda 

mais importante, aumenta-se as incertezas sobre o planejamento da operação do sistema 

futuro.  
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A expansão em larga escala da fonte eólica vem sendo realizada sem que se tenha um 

histórico do perfil de ventos horários em cada região, não sendo possível mensurar, desde 

já, qualquer impacto que a variabilidade venha trazer no futuro. Com isso, não é possível 

preparar o sistema elétrico, desde os momentos atuais, para impactos advindos da geração 

intermitente que será adicionada na rede futura. 

 

A ausência de uma base de dados histórica de velocidades horárias de vento tornou 

impossível a realização, pelo Plexos®, de uma simulação estocástica da geração eólica em 

2022, optando-se, portanto, por inserir um perfil de velocidades horárias no modelo para 

cada região de interesse para, depois, realizar-se a simulação desta geração de forma 

determinística.  

 

Desta maneira, ao contrário do que foi feito para a geração hidrelétrica, que possui uma 

base de dados de vazões de mais de 80 anos, para a fonte eólica foi necessário elaborar 

um perfil horário de geração de cada região para posterior inserção no modelo. 

 

Assim, primeiramente, foi necessário identificar quais as fontes de dados potenciais para 

a elaboração das séries necessárias. A base de dados do Acompanhamento das Medições 

Anemométricas (AMA), mantida pela EPE, apesar de ter informações para todas as 

regiões de maior potencial eólico, não fornece as séries históricas com discretização 

horária, apenas dados de velocidade média horária para os meses do ano, além de 

temperatura, permanência de velocidade e direção predominante.  

 

Outra base de dados consultada, o boletim de geração eólica do ONS apresenta 

informações de fator de capacidade médio das usinas eólicas já em operação, entretanto, 

assim como o AMA, não fornece as séries hora a hora necessárias para ser premissa de 

entrada no Plexos®. 

 

Após pedido à EPE para consulta aos dados detalhados do AMA, foram disponibilizadas 

as informações com o fator de capacidade horário do conjunto de usinas eólicas instaladas 

na Bahia para o ano de 2013 (EPE, 2014b). Os dados disponibilizados de geração dos 

parques eólicos deste estado estão em forma de geração média horária e fator de 
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capacidade médio horário, sendo possível portando obter-se indiretamente, qual foi o 

perfil dos ventos daquela região naquele específico ano.  

 

Em 2013, os parques eólicos da Bahia obtiveram um fator de capacidade médio de 51%, 

sendo a geração maior no segundo semestre (54%) do que no primeiro (47%). Para fins 

desse estudo, foi considerado no modelo para o ano de 2022, o mesmo perfil medido em 

2013 para os ventos da Bahia. Entretanto, ressalta-se que esses dados foram escalonados 

proporcionalmente para gerar uma série com fator de capacidade igual a 42%, fator de 

capacidade de referência utilizado no PDE. 

 

 

Figura 21: Perfil horário de fator de capacidade das usinas eólicas da Bahia 

 Fonte EPE, 2014b. 

 

A utilização de um perfil de ventos já existente para a região da Bahia diminui a incerteza 

quanto a esta premissa, pois as informações disponibilizadas pela EPE são do conjunto 

dos parques eólicos daquele estado, portanto, já contemplam o amortecimento natural na 

variabilidade horária de geração de um conjunto de parques. Além disso, a Bahia é uma 

das regiões com maior potencial eólico no Brasil. 

 

Para os demais estados, foi necessário elaborar uma metodologia para tratamento dos 

dados de velocidade disponibilizados pelo projeto SONDA e transformá-los em uma série 

horária sintética de fatores de capacidade igual a obtida através da EPE para o estado da 

Bahia. Desta forma, foi possível refletir as particularidades de cada região, ter certo grau 
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de confiabilidade e utilizar esta informação no Plexos®. A metodologia usada para estimar 

os dados de geração eólica nesta parte do trabalho foi elaborada seguindo um processo 

similar a feita por RASMUSSEN (2008, p.22-37) em estudo de integração de energia 

eólica na Nova Zelândia, porém mais simplificada. 

 

A rotina para elaboração das séries de perfis horários de geração eólica, a partir dos dados 

de velocidade do projeto SONDA, seguiu os seguintes passos: 

 

a. Definição das estações nas localidades com maior potencial eólico 

 

Levando-se em conta o resultado dos últimos leilões, é possível concluir que os estados 

com  maior  potencial  eólico,  além  da  Bahia,  são:  Rio  Grande  do  Norte,  Ceará,  

Pernambuco, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Sul. Além disso, para se adequar a 

realidade do PDE 2022, faz-se necessário buscar referência de ventos para algum estado 

da região sudeste, tendo em vista que o planejamento decenal do setor elétrico indica 

cerca de 700MW de potência eólica nesta região. 

 

Dentro do contexto do projeto SONDA, foram identificadas estações meteorológicas com 

dados de velocidade de vento disponíveis no Rio Grande do Sul (estações Sombrio e São 

Martinho da Serra), Rio Grande do Norte (estação Natal), Pernambuco (estações Belo 

Jardim  e  Triunfo)  e  São  Paulo  (estação  Ourinhos).  Apesar  de  algumas  estações  se  

encontrarem fora da região com maior potencial, são os dados disponíveis com maior 

nível de detalhamente e foram utilizados para elaboração das séries sintéticas de geração 

necessárias para esta dissertação.  

 

Ressalta-se, entretanto, não foi encontrada nenhuma informação de perfil de ventos para 

os estados do Ceará, Maranhão e Piauí, que possuem grande potencial para geração 

eólica. Devido a ausência desta informação, estes estados não foram considerados neste 

estudo, sendo a sua capacidade instalada distribuída proporcionalmente entre os demais 

estados.  
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Figura 22: Potência instalada por estado utilizada no Plexos® 

Fonte: Autor. 

 

b. Tratamento dos dados 

 

Dependendo de cada estação escolhida, os dados de velocidade de vento estão em 

diferentes bases, tanto para altura de medição (10 metros ou 50 metros), quanto para 

resolução da medição (disponíveis a cada minuto, a cada 10 minutos ou com discretização 

horária). Portanto, um dos primeiros passos necessários foi tratar esses dados e colocá-

los na mesma base para inserção no Plexos®. Para isso, as velocidades foram estimadas a 

uma altura de referência, com resolução horária.  

 

Ainda, não foi possível obter dados de um mesmo ano para todas as amostras disponíveis, 

devido a ausência de informações para algumas estações do estudo em determinados anos. 

O critério para seleção do ano de amostragem foi aquele que apresentou maior quantidade 

de dados disponíveis. 

 

De forma a preparar os dados de maneira equivalente, para aquelas estações onde os dados 

estavam disponibilizados com resolução menor que uma hora, foram calculadas as médias 

horárias aritméticas de velocidade de vento. Com relação a uniformização dos dados a 

uma mesma altura, foi utilizada uma forma simples de extrapolação dos dados entre 10 e 

50 metros para 75 metros: a lei de potência para velocidade de vento, conforme detalhado 

a seguir.  
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A escolha pela altura média de 75 metros foi definida como média entre o parque gerador 

atual, com quase a totalidade dos aerogeradores com altura de 50 metros, e os parques 

planejados para o futuro, com instalações a uma altura de 100 metros. 

 

Lei da potência para velocidade de vento 

2 = 1
2

1
 

Onde: 

v2 = velocidade do vento na altura h2; 

v1 = velocidade do vento na altura h1; 

h2 = altura para qual deseja-se extrapolar a medição; 

h1 = altura de referência da medição; 

 = expoente da lei de potência. 

 

O expoente  da lei de potência visa refletir as condições climáticas e de rugosidade13 do 

terreno onde se encontra a estação de medição, variando de localidade para localidade, e 

a cada mês de cada ano.  

 

A escolha desse valor é portanto uma tarefa complicada e teve que ser simplificada para 

fins desse estudo. A definição do expoente para cada localidade foi realizada em conjunto 

com o passo (c) a seguir. Para que o fator de capacidade médio de cada conjunto de dados 

fosse igual aos 42% indicados pela EPE no PDE 2022, o expoente da lei de potência foi 

definido de forma que a média das medições atingisse esse valor de fator de capacidade. 

 

c. Cálculo de potência eólica horária e fator de capacidade de cada região 

 

Com os dados tratados e a planilha com as informações de velocidade média horária dos 

ventos de cada região definida, foi necessário calcular a potência eólica horária 

equivalente para cada velocidade do vento naquela hora específica.  

 

                                                
13 Rugosidade está relacionada com o perfil de uma determinada superfície. Superfícies planas são menos 
rugosas do que superfícies que possuem contruções ou morros.  
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Para realizar tal transformação, foi utilizada a curva de potência de um aerogerador de 

mercado, no caso dessa dissertação o aerogerador do fabricante Vestas, modelo V110, de 

2 MW de potência unitária. Com essa curva, possibilitou-se a tranformação dos dados de 

velocidade, em dados de potência eólica. Por consequência, é possível estimar também o 

fator de capacidade horário da série, dividindo-se a potência calculada naquela hora, pela 

potência do aerogerador de referência, neste caso, 2 MW. 

 

De forma que a média dos fatores de capacidade fosse igual a 42%, conforme consta do 

PDE 2022, o expoente  da fórmula de lei de potência para velocidade de ventos foi 

definido em cada caso de forma que a média do parque atingisse tal valor de fator de 

capacidade. 

 

 

Figura 23: Curva de potência do aerogerador Vestas V110 

 Fonte: VESTAS14, 2014.  

 

d. Combinação de dados de mais de uma estação para a mesma região, quando 

possível 

 

Quanto mais espalhada for a alocação espacial dos aerogeradores, menor será a 

intermitência global na geração eólica dentro de uma mesma região (OECD/IEA, 2014). 

De forma a capturar este efeito e levá-lo em conta na elaboração das séries, sempre que 

                                                
14 Disponível em < http://www.vestas.com/en/products_and_services/turbines/v110-2_0_mw#!related-
products>. 
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possível, deve-se combinar dados de duas estações para a montagem da série de 

determinada região. Essa combinação foi feita através da média dos fatores de capacidade 

calculados para cada estação. 

 

Para as séries de perfil de vento elaboradas para os estados de Pernambuco e Rio Grande 

do Sul considerou-se as informações das duas estações que tinham dados disponíveis para 

um mesmo ano. A variabilidade horária dos fatores de capacidade, medida através do 

desvio padrão das amostras, foi reduzida, simulando desta forma o efeito de 

amortecimento esperado quando da alocação espacial dos aerogeradores. 

 

e. Validação dos perfis elaborados 

 

Para realizar a validação dos perfis elaborados sinteticamente, foram comparados 

parâmetros sazonais de geração das séries elaboradas através da metodologia anterior 

com os dados disponibilizados pela EPE e pelo ONS.  

 

Do ponto de vista de geração média anual, percebe-se que os dados elaborados através da 

metodologia aqui descrita apresentaram resultados similares aos dados reais, com maior 

geração eólica durante o segundo semestre do ano, se comparado ao primeiro semestre.  

 

Neste sentido, BEZERRA (et. al., 2013, p.4) destaca a correlação existente entre o perfil 

de vento dos estados do Nordeste e o regime de chuvas, sendo as velocidades de vento 

maiores nos períodos de seca. Essa correlação também pode ser verificada nos perfis 

elaborados para esta dissertação. 
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Figura 24: Comparação entre a série elaborada e dados da EPE, para os ventos da região nordeste 

 Fonte: Autor 

 

Para os ventos típicos do Rio Grande do Sul, comparando-se os dados calculados neste 

trabalho com informações disponibilizadas pelo ONS para o ano de 2014, percebe-se que 

a maior parte da geração ocorre no 2º semestre do ano, porém com menor diferença entre 

as estações do ano do que apresentado na região nordeste, conforme detectado também 

por AMARANTE et. al. (2001, p.83). 

 

Devido a ausência de informações sobre os ventos da região sudeste, não foi possível 

fazer nenhuma validação sobre os dados da estação Ourinhos. Destaca-se, entretanto, que 

a potência instalada para a região sudeste no contexto do PDE é muito pequena, se 

comparada a outras regiões, diminuindo sua importância para este trabalho.  
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Figura 25: Comparação entre a série elaborada e dados do ONS, para os ventos do Rio Grande do Sul 

 Fonte: Autor. 

 

III.2.4 FONTE BIOMASSA E PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS  
 

As demais fontes alternativas também terão aumento de capacidade instalada até 2022. 

Usinas de geração movidas a biomassa, com destaque para a de cana-de-açucar e cavaco 

de madeira, somarão 13.7GW de potência instalada, enquanto que pequenas centrais 

hidrelétricas, cuja capacidade unitária é inferior a 50MW, somarão 6.9GW. 

 

E, apesar da sua importância para o sistema brasileiro, a modelagem dessas fontes foi 

simplificada no Plexos®, sendo as mesmas consideradas como um valor fixo de geração 

média diária, variando-se a cada mês, levando-se em consideração a sazonalidade de cada 

uma das fontes.  

 

Essa simplificação foi realizada devido a baixa importância dessas fontes para a 

simulação, pois, não possuem variabilidade horária relevante, tampouco possuem 

flexibilidade operativa para lidar com intermitências sistêmicas.  

 

O ciclo a vapor, utilizado no processo de geração de eletricidade a partir de biomassa 

possui baixa flexibilidade operativa, que pode ser comprovada pela tabela 3.1. Já as 

turbinas hidráulicas das pequenas centrais hidrelétricas possuem boa capacidade 
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dinâmica, entretanto, são restringidas pela baixa capacidade de armazenamento das 

usinas. 

 

Desta maneira, a geração média das usinas a biomassa foi considerada de acordo com os 

meses  de  safra  para  cada  região,  quais  sejam:  de  maio  a  novembro,  para  os  sistemas  

sudeste/centro-oeste e sul, e de novembro a maio para as regiões nordeste e norte, 

conforme informações da EMBRAPA15 (2011). Além disso, foi utilizado fator de 

capacidade médio igual a 31% para esta fonte e a potência instalada em cada região de 

acordo com as informações constantes do PDE 2022. 

 

Utilizando-se a mesma idéia foi estimada a geração mensal das pequenas centrais 

hidrelétricas. Respeitando-se os dados do Plano Decenal para capacidade instalada e 

geração média anual, foi alocada, mês a mês, a produção média diária de eletricidade 

oriunda dessa fonte de acordo com o período hidrológico. Nos meses considerados 

úmidos, ou seja, de novembro a abril, foi alocada mais energia do que nos outros meses 

de baixa hidrologia histórica. 

 

 

Figura 26: Geração diária das pequenas usinas para cada mês do ano, dados em MWh-dia 

 Fonte: Autor. 

 

                                                
15  Disponível em < http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_97_22122006154841.html>. 
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IV.2.5 DADOS DE CONSUMO HORÁRIO 
 

Em um trabalho cujo objetivo é estudar os impactos da intermitência horária da geração 

eólica no sistema elétrico brasileiro, dados de consumo horário dos brasileiros são 

fundamentais para obtenção de resultados confiáveis. Para tanto, a curva de carga horária 

do SIN para 2022 teve que ser elaborada, com base em informações encaminhadas pelo 

ONS para os anos de 2012, 2013 e 2014. Ressalta-se que estas informações, com o grau 

de detalhamento horário não estão disponíveis publicamente, entretanto, foram 

encaminhadas pelo Operador Nacional do Sistema, quando requisitadas pelo autor. 

 

Para utilização pelo modelo, foi escolhido o perfil do ano de 2013, pois possui o perfil 

mais completo de informações, de janeiro a dezembro. Em seguida, essas informações 

foram separadas por submercado, proporcionalmente a sua relevância no consumo total. 

Dado o incremento anual de consumo, de acordo com o PDE 2022, o Plexos® calcula a 

curva de carga de cada subsistema em 2022, ajustando os dias do calendário de 2013 (ano 

base), para o ano da simulação. 

 

Para aquele ano, estima-se um pico de consumo de mais de 120GW para ocorrer durante 

o mês de fevereiro, que historicamente é o mês que registra o pico anual de consumo. 

Percebe-se, pois, que, durante os meses mais quentes, a curva apresenta um pico de 

consumo durante o início da tarde, quando os consumidores tendem a ligar os aparelhos 

de condicionamento de ar para ganhar conforto contra o forte calor dos meses de verão. 
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Figura 27: Curva de carga do dia 9 de fevereiro de 2022 

 Fonte: Autor 

 

É importante ressaltar que o verdadeiro impacto da introdução em larga escala das fontes 

com intermitência horária de geração está na sua combinação com a curva horária de 

consumo. Quando se combinam as duas curvas, pode-se obter rampas de carga líquida 

ainda mais inclinadas, o que requer maior flexibilidade operativa do sistema, em termos 

de capacidades dinâmicas do parque gerador. Neste trabalho, devido a restrições de 

disponibilidade de informações (falta de históricos horários de vento) a carga líquida do 

sistema foi modelada de forma determinística, impactando os resultados obtidos. 

 

No capítulo a seguir, de resultados e discussões, serão apresentados os dados da 

correlação entre a carga de demanda e de geração eólica. 

 

IV.2.6 OUTRAS PREMISSAS DE ENTRADA 
 

Em 2022, o planejamento considera a existência de 7 regiões elétricas, quais sejam: Acre, 

Itaipu, Manaus, Nordeste, Norte, Sudeste/Centro-Oeste e Sul.  Todas essas regiões e os 

pontos  de  interconexão  entre  sistemas  foram  colocados  no  modelo,  de  acordo  com  os  

dados disponíveis no PDE. 
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Ainda, foi simulado no estudo o sistema de transmissão planejado para aquele ano, com 

as capacidades de interligação entre os subsistemas de acordo com as premissas previstas 

no PDE 2022, mesmo sendo estas sistematicamente revisadas devido a atrasos na 

implementação das obras de transmissão. Neste trabalho não foram considerados atrasos 

na implementação dessa infraestrutura. 

 

Outras premissas para realização da simulação, como taxa de desconto e custo de déficit, 

foram obtidas em publicações da EPE, dentro do contexto do planejamento de 2022. 

 

III.3 CENÁRIOS SIMULADOS 
 

Para alcançar os resultados necessários neste estudo, foram simulados 10 cenários de 

funcionamento do setor elétrico em 2022, sendo dois cenários chamados de “cenários 

base” e outros oito chamados de “cenários alternativos”. 

 

O objetivo da simulação dos cenários base 1 e 2 é verificar o funcionamento do sistema 

elétrico projetado pela EPE para 2022. Para tanto, foram simuladas as premissas de 

capacidade instalada das fontes e disponibilidade de recursos (fatores de capacidade) 

iguais ao do PDE 2022, enquanto que foi projetada a demanda por energia de acordo com 

a curva do ONS e previsão de incremento conforme o planejamento decenal.  

 

A diferença entre os cenários base 1 e 2 está no nível do reservatório das hidrelétricas em 

janeiro de 2022. Enquanto o cenário 1 inicia a simulação com reservatórios em nível 

baixo, a 26% de sua capacidade, o cenário 2 considera uma situação de reservatórios a 

55% de capacidade.  

 

A escolha desses níveis foi definida em função das curvas de aversão ao risco elaboradas 

pelo ONS, considerado um nível crítico para a operação do sistema, sendo utilizada como 

referência para o cenário 1, e em função do nível dos reservatórios projetados dentro do 

contexto do PDE 2022, superiores a 50% de capacidade, para o cenário 2. Simulam-se 

dois cenários para verificar o papel do armazenamento das usinas hidrelétricas como 

efeito mitigador dos impactos da geração eólica. 
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Os demais cenários, chamados de alternativos, visam simular o sistema em condições 

diferentes da projetada pela EPE no contexto do planejamento decenal. Em seis desses 

cenários (três para cada cenário base), houve substituição de capacidade instalada eólica 

por gás natural flexível. A cada cenário foram substituídos 3GW de potência, ou seja, 

foram  simulados  cenários  com  3GW,  6GW  e  9GW  de  geração  flexível  a  gás  natural,  

respectivamente, em substituição a mesma capacidade instalada em usinas eólicas.  

 

O objetivo desses cenários é verificar se a geração flexível a gás natural agrega valor ao 

sistema elétrico, tanto sob a ótica energética, quanto econômica. Foi utilizada a tecnologia 

de motores a combustão interna para definição dos parâmetros dinâmicos dessa geração, 

e considerado o custo variável unitário igual a 150 R$/MWh, equivalente a um custo de 

gás da ordem de 10 R$/MMBTU, de acordo com o poder calorífico superior padrão para 

o gás natural. Os resultados apresentados por estes cenários alternativos serão utilizados 

como base para o cálculo do valor agregado ao sistema pela adição de geração flexível, 

cuja metodologia será detalhada a seguir. 

 

Por último, nos cenários alternativos 4, foram adicionados 9GW de capacidade instalada 

em energia eólica ao cenários base, proporcionalmente em cada região. Em outras 

palavras, a performance do sistema, de acordo com os cenários base 1 e 2, será simulada 

com excesso de geração eólica, cujo objetivo é verificar os resultados e compará-los com 

demais cenários alternativos, sob as mesmas duas óticas analisadas. 

 

Tabela 3: Resumo dos cenários estudados 

Cenários Modelagem do SIN Reservatório de 

Partida 

Base 1 De acordo com PDE 2022 26% em Jan/2022 

Alternativo 1.1 Substritução de 3GW de capacidade eólica 

por 3GW de capacidade flexível de gás 

natural com relação ao Cenário Base 1. 

26% em Jan/2022 

Alternativo 1.2 Substritução de 6GW de capacidade eólica 

por 6GW de capacidade flexível de gás 

natural com relação ao Cenário Base 1. 

26% em Jan/2022 
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Alternativo 1.3 Substritução de 9GW de capacidade eólica 

por 9GW de capacidade flexível de gás 

natural com relação ao Cenário Base 1. 

26% em Jan/2022 

Alternativo 1.4 Adição de 9GW de capacidade instalada 

eólica ao cenário Base 1. 

26% em Jan/2022 

Base 2 De acordo com PDE 2022 55% em Jan/2022 

Alternativo 2.1 Substritução de 3GW de capacidade eólica 

por 3GW de capacidade flexível de gás 

natural com relação ao Cenário Base 2. 

55% em Jan/2022 

Alternativo 2.2 Substritução de 6GW de capacidade eólica 

por 6GW de capacidade flexível de gás 

natural com relação ao Cenário Base 2. 

55% em Jan/2022 

Alternativo 2.3 Substritução de 9GW de capacidade eólica 

por 9GW de capacidade flexível de gás 

natural com relação ao Cenário Base 2. 

55% em Jan/2022 

Alternativo 2.4 Adição de 9GW de capacidade instalada 

eólica ao cenário Base 2. 

55% em Jan/2022 

Fonte: Autor. 

 

III.4 CÁLCULO DO VALOR DA FLEXIBILIDADE 
 

Com o intuito de se alcançar o objetivo de mensurar o valor que a flexibilidade das usinas 

a gás simuladas nos cenários alternativos, utilizou-se uma metodologia similar a usada 

por MARRECO (2007, p. 49-53) para avaliar o valor que a flexibilidade operacional no 

sistema elétrico brasileiro essencialmente hidrotérmico. 

 

Naquele caso, desejava-se verificar o valor do atributo flexibilidade simulando-se o 

funcionamento do sistema elétrico atendido essencialmente pela fonte hidrelétrica e 

sujeito a incerteza de afluências, para depois compará-lo com outro cenário onde a 

geração térmica flexível estava presente e atendia uma parcela da demanda. 
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Figura 28: Modelo de avaliação de flexibilidade 
Fonte: MARRECO, 2007, p.51 

 

Dessa forma, foram comparados os custos totais de operação do sistema para cada 

cenário, quais sejam, com ou sem presença de térmicas flexíveis. O valor da flexibilidade 

foi calculado então como a diferença entre os custos marginais de operação apresentados 

pelos cenários essencialmente hidrelétrico e hidrotérmico, obtendo-se o resultado em 

R$/MWh. Por fim, identificou-se a geração térmica em cada mês estudado para se 

calcular o valor da flexibilidade em unidades de R$/kW de potência flexível instalada, 

utilizando-se uma taxa livre de risco, para se encontrar o valor presente dos resultados. 

 

Neste trabalho, deseja-se verificar o valor da geração flexível a gás natural no cenário 

futuro, em 2022, quando se espera uma grande penetração da fonte eólica no sistema e 

menor flexibilidade operativa oriunda dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Para 

tanto, assim como feito por MARRECO (2007), serão comparados os resultados de custo 

total de geração de cada cenário base com os respectivos cenários alternativos, dado o 

volume inicial de reservatórios considerados em cada caso. 

 

Dessa forma, será possível averiguar se existe valor agregado ao sistema pela substituição 

de potência instalada eólica, essencialmente inflexível, por geração flexível a gás natural. 

Em cada cenário alternativo, foi substituído um montante de geração eólica por flexível 
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a gás, sendo 3GW no primeiro cenário, 6GW no segundo e 9GW no terceiro. A diferença 

encontrada entre os custos de cada cenário pode então ser considerada como o valor do 

atributo flexibilidade, pois a capacidade instalada do sistema fica inalterada. Nesta etapa, 

este número será calculado em R$/MWh para cada mês de cada cenário do ano de 2022. 

 

Por fim, o valor será calculado em R$/kW de potência flexível instalada, através da: (i) 

multiplicação do resultado em R$/MWh pela geração efetiva mensal das novas usinas 

flexíveis do sistema, obtendo-se dessa forma o montante total agregado ao sistema, em 

R$/mês; (ii) cálculo do valor presente de cada mês, com referência no mês de janeiro de 

2022, utilizando-se a mesma taxa de desconto utilizada no PDE, igual a 8% ao ano; e (iii) 

dividindo-se o valor presente pela potência instalada de geração flexível em cada cenário 

alternativo. 

 

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados calculados pelo Plexos® para cada 

cenário aqui descrito. Ainda, observações quanto ao que foi alcançado serão detalhadas e 

discutidas.  
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Dedica-se o presente capítulo a apresentação dos resultados alcançados através das 

simulações realizadas pelo software Plexos® nos cenários detalhados anteriormente. Os 

resultados serão expostos comparando-os sob a ótica energética, quanto a existência de 

risco de déficit de suprimento, além da análise econômica, confrontando-se os preços 

horários de energia de cada simulação. Ressalta-se que cada cenário foi simulado com 12 

séries hidrológicas diferentes e o foco do estudo será a região nordeste. 

 

Com vistas investigar o papel da geração flexível a gás natural no sistema elétrico 

brasileiro futuro, simularam-se 6 cenários alternativos aos mencionados anteriormente. 

Nestes, foram adicionados certa quantidade de geração flexível em substituição a energia 

eólica, sempre mantendo o valor de capacidade instalada em 2022 inalterado. Cada 

cenário levou em média 7 horas para ser simulado em um computador com 8GB de 

memória RAM. 

 

Ressalta-se que, nesta parte do trabalho, não se pretende verificar a vantagem de uma 

fonte em detrimento de outra, e sim, verificar o valor do atributo “flexibilidade”, 

conforme definição do capítulo II, presente em uma usina flexível a gás natural e ausente 

em usinas eólicas, que, por natureza, são inflexíveis, ou, em outras palavras, 

incontroláveis.  

 

Portanto, para cada cenário base de partida, foram simulados 3 cenários adicionais. Em 

cada uma dessas alternativas foi adicionada certa quantidade de energia flexível na região 

nordeste, em substituição a potência em energia eólica planejada no PDE 2022.  

 

As simulações contam com: (i) um cenário com 3GW adicionais de geração a gás natural, 

em substituição a 3GW de potência eólica, subtraídos, proporcionalmente de cada região; 

(ii) um segundo cenário com 6GW adicionais de geração flexível em substituição a outros 

6GW de capacidade instalada de eólicas; e (iii) um último cenário que substitui 9GW de 

geração eólica por 9GW de capacidade instalada flexível a gás natural.  

 

Entretanto, destaca-se que a contribuição energética das usinas flexíveis não está limitada 

dentro desta modelagem, ou seja, não existe restrição modelada de fator de capacidade 
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para as usinas térmicas a gás natural. Como resultado, elas podem contribuir 

energeticamente mais do que as usinas eólicas, que possuem fator de capacidade definido 

em 42%, conforme PDE 2022,  influenciando desta forma o resultado da simulação. 

 

Com o  objetivo  de  testar  o  desempenho do  sistema elétrico  brasileiro  com excesso  de  

geração eólica, bem como comparar o comportamento dos resultados sob a ótica 

energética e econômica deste excesso, simulou-se dois cenários alternativos adicionais, 

com 9GW de capacidade instalada em energia eólica a mais do que o planejado para 2022.  

 

Com isso, espera-se verificar a existência do valor para instalação de usinas flexíveis a 

gás natural no SEB e, com isso, atestar se este valor é constante ou se diminui cada vez 

que se instala mais usinas, uma vez que o SIN já possui um elevado grau de flexibilidade 

quando existe água armazenada nos reservatórios. Em outras palavras, pretende-se 

investigar se a flexibilidade se trata de um produto a ser considerado na elaboração do 

mix de fontes a ser contratado, que, quando em falta vale mais do que quando em 

abundância.  

 

Ainda, analisar-se-ão aspectos técnicos de performance igualmente importantes, como 

vertimentos e intensidade no uso da infraestrutura de transmissão e, espera-se verificar a 

existência de valor a ser agregado ao sistema pela instalação de novas usinas térmicas 

flexíveis, movidas a gás natural, e o valor para o sistema elétrico brasileiro. 

 

 

IV.1 CENÁRIOS BASE 1 E ALTERNATIVOS 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 – 

RESERVATÓRIOS BAIXOS 

 

Nesta primeira seção serão apresentados os resultados referentes ao cenário base 1, que 

busca os resultados da matriz energética em 2022, conforme indicado no PDE 2022, 

iniciando o ano com os reservatórios em baixa, com 26% de armazenamento. Ainda, 

apresentar-se-ão os resultados dos 4 cenários adicionais ao 1, com vistas a testar a sua 

sensibilidade a adição de geração flexível e eólica. 
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Sob a ótica energética, a simulação do cenário 1 apresentou como resultado um déficit 

em quatro das doze séries hidrológicas estudadas. Esse déficit sempre ocorre durante o 

período hidrológico seco, entre os meses de agosto e novembro. Nos demais meses do 

ano não houve déficit em nenhuma das séries hidrológicas simuladas, nem mesmo 

durante os meses de verão, quando os maiores picos de consumo são registrados. Os 

resultados consolidados para todos os cenários são mostrados na tabela 4.1 a seguir. 

 

Com relação ao cenário 1.1, quando se muda a matriz de 2022 e se substitui 3GW de 

potência instalada em usinas eólicas pela mesma potência em usinas flexíveis a gás 

natural, ocorre uma melhora da situação da região nordeste sob o ponto de vista 

energético. O resultado deste novo cenário mostra que as mesmas séries que apresentaram 

déficit no cenário anterior continuam apresentando falha no suprimento, entretanto, para 

as 2 séries que apresentaram a maior parte do déficit, a magnitude do mesmo foi reduzida 

substancialmente. Ressalta-se, portanto, o papel da geração flexível para aumentar a 

segurança energética, indicado pelo resultado apresentado já neste primeiro cenário 

alternativo, com a diminuição do risco de déficit das séries estudadas.  

 

Quando a simulação é realizada com 6GW de geração flexível em substituição a geração 

eólica, no cenário 1.2, os resultados se aprimoram ainda mais sob a ótica energética. Com 

essa substituição, nenhuma das séries estudadas apresentou déficit no suprimento de 

eletricidade na região nordeste, tampouco no SIN. Esse resultado indica que a 

flexibilidade trazida pela instalação das usinas a gás agrega confiabilidade energética ao 

sistema. Como era de se esperar, o mesmo resultado foi apresentado pelo cenário 1.3, 

quando se substituiu 9GW de geração eólica por 9GW de geração flexível. 

 

Percebe-se, pois, a existência de um ponto de equilíbrio em que pode haver expansão por 

fontes  estocásticas  sem  que  haja  risco  de  suprimento.  Isso  quer  dizer  que,  para  haver  

maior expansão de fontes que apresentam intermitência horária ou imprevisibilidade na 

geração sem que haja risco de déficit, deve haver flexibilidade operativa suficiente no 

sistema elétrico. No caso da simulação deste cenário, os 6GW de geração flexível foram 

suficientes para determinar a ausência de risco de falha no suprimento em todas as séries 

simuladas pelo modelo. 
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O papel da geração flexível como tecnologia complementar a uma expansão em larga 

escala das fontes renováveis é enfatizado pelos resultados do cenário 1.4, quando se 

adiciona 9GW de geração eólica ao cenário 1, ou seja, quando a reserva sistêmica é 

composta por geração intermitente e não existe nenhuma adição de geração flexível. 

Neste cenário os 9GW de capacidade eólica adicionados ao SIN, foram 

proporcionalmente distribuídos entre as regiões com perfil de vento já definidos. 

 

Mesmo com essa adição de capacidade eólica, sob a ótica energética, duas das doze séries 

simuladas pelo Plexos® continuam apresentando risco de déficit no suprimento de 

eletricidade, com a ressalva de que a magnitude dos déficits foi reduzida substancialmente 

nessas duas séries, se comparado ao cenário base 1.  

 

Explica-se essa redução pelo fato da geração eólica ser complementar a geração 

hidrelétrica, ou seja, a geração eólica pode ser armazenada em forma de água nos 

reservatórios das hidrelétricas para ser utilizada em momentos de maior demanda. 

Entretanto, verifica-se que a adição de energia de reserva sob a forma de geração 

intermitente contribui menos para a segurança energética do sistema do que a adição de 

geração flexível, principalmente por ser incontrolável do ponto de vista do operador.  

 

A tabela a seguir apresentam os resultados para o cenário 1 e cenários alternativos a esse: 

Tabela 4: Séries que apresentaram déficit no Cenário 1 e sua magnitude (em GWh/mês) 

 
 Fonte: Autor. 
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Em todos os cenários, o déficit, quando detectado, foi de pequena intensidade e ocorreu 

durante o final período de baixa afluência, no momento em que os reservatórios estão em 

baixa. No período de chuvas, entre os meses de dezembro e abril, quando a energia 

afluente nos rios é superior a energia demandada pelos consumidores, a água armazenada 

nas hidrelétricas é capaz de garantir o atendimento aos consumidores em todas as séries 

simuladas, mesmo com a intermitência das usinas eólicas causando impacto na variação 

da carga líquida da região. Ressalta-se, entretanto, que os meses de período chuvoso 

coincidem com o período de menor geração eólica e, desta forma, menor intermitência 

horária.  

 

Outro fator importante a ser destacado é que o pico de consumo, que normalmente ocorre 

durante o verão, entre os meses de janeiro e fevereiro, foi atendido em todas as séries 

simuladas no Plexos®, mesmo sendo o cenário 1 considerado o mais crítico dentre todos, 

por começar a simulação com reservatórios em baixa e sem geração flexível, o que indica 

que o déficit apresentado nos cenários 1 e 1.1 não é resultado de falta de capacidade 

instalada  e  sim,  pela  ausência  de  uma  fonte  controlável  no  momento  de  maior  

intermitência e de necessidade de recomposição dos reservatórios. 

 

Quando analisa-se a utilização das usinas flexíveis nos cenários alternativos, percebe-se 

que seu fator de capacidade cai quanto maior for sua capacidade instalada. Em outras 

palavras, quanto maior for a potência instalada de usinas flexiveis no parque gerador, 

menos será necessária sua utilização e maior a probabilidade de participação das outras 

fontes renováveis. Pode-se dizer que a maior vantagem da instalação da geração flexível 

é que a mesma está disponível para ser despachada pelo operador a qualquer momento, 

quando for necessário pelo sistema. 

 

Portanto, a ausência de déficit no cenário 1.3 está relacionada a esta flexibilidade das 

usinas a gás natural, pois em um sistema com a mesma capacidade instalada do cenário 1 

e 1.1, e mesmo fator de capacidade médio anual das usinas eólicas, igual a 42%, não 

houve deficit de suprimento em nenhuma das séries estudadas. Apesar de ter o mesmo 

fator de capacidade da fonte eólica, a geração flexível pode ser controlada e utilizada 

quando necessário pelo sistema. 
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Comparando-se com o resultado calculado para todo sistema interligado nacional, 

verifica-se que a região que apresenta a maior parcela do déficit, quando este ocorre, é a 

região sudeste, explicado pelo fato desta região possuir maior carga de demanda. Em 

seguida, as áreas que mais apresentaram falha no suprimento foram nordeste, norte e sul. 

 

Nenhuma das séries apresentou vertimento ou desperdício de energia, porém constata-se 

grande uso da interligação regional, com capacidade de transferir grandes blocos de 

eletricidade, conferindo, desta forma, boa flexibilidade operativa ao sistema para 

aproveitar ao máximo a energia oriunda das fontes renováveis. Nesse tópico, é esperada 

uma mudança no perfil da região nordeste, passando de essencialmente importadora de 

energia, para exportadora nos meses de grande geração eólica, conforme verifica-se na 

figura 29 a seguir. 

 

 

Figura 29: Intercâmbio mensal entre a região NE e o SIN (em GWh-Mês) 

Fonte: Autor. 
 

Do ponto de vista econômico, quando verifica-se o preço horário da energia elétrica 

gerada, fica evidente a fragilidade do sistema para durante o período de poucas chuvas e 

reservatórios em baixa. 
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As simulações do cenário 1 apresentaram resultados diferentes para cada época do ano. 

Nos meses de janeiro a julho, considerados os chuvosos, apresentam-se os menores 

preços e também a menor variabilidade horária de preços. Já durante o período seco e 

com restrições na geração hidráulica houve a ocorrência de preços altos e variabilidade 

maior nos preços médios horários, com pico de preço no final de outubro, época 

considerada crítica pela alta geração e intermitência eólica, além de baixa flexibilidade 

sistêmica, resultado do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. O preço médio da 

região nordeste para o cenário 1, durante o ano de 2022, foi calculado em cerca de 416,00 

R$/MWh. 

 

No cenário 1.1, quando existe adição de flexibilidade ao sistema, percebe-se que os preços 

médios da eletricidade sofrem redução, o que demonstra o valor agregado ao sistema por 

essa flexibilidade das usinas a gás natural. É importante ressaltar que os preços 

apresentaram queda em todos os períodos do ano, mesmo durante os meses de hidrologia 

alta, o que reforça a idéia de que as usinas flexíveis podem funcionar em 

complementaridade a usinas hidrelétricas de forma a minimizar o custo total mesmo 

durante o período de maior afluência. O preço médio da região nordeste para o cenário 

1.1, durante o ano de 2022, foi calculado em cerca de 375,00 R$/MWh. 

 

Os resultados apresentados pelo cenário 1.2 seguem a mesma tendência do 1.1, ou seja, a 

substituição de 6GW de geração eólica por 6GW de geração flexível trouxe ainda maior 

benefício econômico ao sistema. Entretanto, é possível verificar que, no período de boa 

hidrologia, esses 3GW flexíveis adicionais ao cenário 1.1, não agregam nenhum valor ao 

sistema.  Pelo  contrário,  os  preços  médios  da  primeira  parte  do  ano  do  cenário  1.2  

apresentam-se maiores do que os apresentados pelo cenário 1.1.  

 

Todavia, quando analisado o benefício dessa adição de geração flexível durante os meses 

de seca e maior geração eólica, verifica-se que a flexibilidade da usina a gás reflete 

diretamente no preço da eletricidade, principalmente entre os meses de julho a dezembro. 

Portanto, constata-se a importante complementaridade entre um sistema com grande 

variação horária na geração e a característica flexível das usinas a gás. É possível concluir 

que quanto maior a variação horária na carga líquida de um sistema elétrico, maior será a 

necessidade por flexibilidade operativa do sistema. O preço médio da região nordeste para 

o cenário 1.2, durante o ano de 2022, foi calculado em cerca de 240,00 R$/MWh. 
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Os resultados apresentados pelo cenário 1.3 seguem a mesma tendência do cenário 

anterior, ou seja, a adição de mais 3GW de geração flexível em comparação com o 1.2 

faz o preço médio da eletricidade da região nordeste cair mais uma vez, entretanto, com 

intensidade relativamente menor. Assim como no cenário 1.2, existe piora no perfil de 

preços médios nos primeiros meses do ano, o que evidencia que o sistema, nessa época, 

já possui flexibilidade suficiente e não existe prêmio a ser pago por qualquer instalação 

de usina adicional. A grande vantagem da instalação dessas usinas continua sendo o 

período de poucas chuvas e maior geração eólica. Durante esses meses é possível 

identificar o valor que esse atributo adiciona ao sistema. O preço médio da região nordeste 

para o cenário 1.3, durante o ano de 2022, foi calculado em cerca de 223,00 reais por 

megawatt-hora. 

 

Para o cenário 1.4, apesar do excesso de capacidade instalada eólica contribuir para com 

a redução da média de preços horários, se comparada ao cenário 1, percebe-se que essa 

diminuição se dá de forma tímida. Ainda, verifica-se que a energia eólica também não 

contribui para redução da variabilidade horária nos preços, resultado este que está muito 

influenciado pelo perfil de velocidade de ventos sendo utilizada pelo Plexos®. Ressalta-

se, entretanto, que os resultados podem ser melhorados caso exista menor concentração 

da fonte eólica numa determinada região, o que, por consequência, reduziria a 

intermitência da fonte como um todo. O preço médio da região nordeste para o cenário 

1.3, durante o ano de 2022, foi calculado em cerca de 270,00 reais por megawatt-hora. 
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Figura 30: Preços horários da eletricidade na região NE para o cenário 1 e alternativos (em R$/MWh) 

Fonte: Autor. 
  

 

Através dos resultados até aqui apresentados, constata-se que, com a maior inserção da 

energia eólica e sua intermitência horária na matriz elétrica brasileira, fica evidente a 

necessidade de se utilizar ferramentas de precificação de energia com discretização 

horária ou menor, de forma a sinalizar, a cada instante, o custo da eletricidade para todos 

os consumidores brasileiros e se obter melhor otimização dos preços. Custos de alguns 

bilhões de reais poderão ser evitados com a discretização maior nos preços do mercado, 

influenciando consumidores a tomar a decisão mais acertada quando do consumo dessa 

eletricidade. 

 

Ainda, em todos os cenários, durante os primeiros meses do ano, apresentam-se preços 

de eletricidade mais baixos, mesmo com os maiores consumos ocorrendo entre os meses 

de janeiro e fevereiro. Nessa época do ano também percebe-se a menor variabilidade 

horária nos preços, ressaltando o valor agregado ao sistema da flexibilidade dada pela 

existência  de  reservatórios  e  da  água  armazenada  nos  mesmos.  Entretanto,  a  partir  de  

junho, com o término do período chuvoso (abril), esgotamento dos reservatórios (julho) 

e maior geração eólica, existe incremento nos preços horários e a variabilidade, sendo 

este resultado influenciado pela ocorrência de déficits, que levam os preços de algumas 
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séries ao máximo permitido na modelagem (custo de déficit), impactando as médias de 

preços calculadas pelo Plexos®. Por último, com a chegada do período chuvoso, a partir 

de novembro e dezembro, e diminuição da geração eólica, os preços começam a baixar 

nos últimos dois meses do ano, bem como também a variabilidade de preços. 

 

 

Figura 31: Variabilidade horária na região NE no cenário 1 e alternativos (em R$/MWh) 

Fonte: Autor 
 

Outro fator importante que merece destaque quando se analisa os preços da eletricidade 

com discretização horária é a variabilidade dos preços a cada hora, causado 

principalmente pelo acentuamento da variação da carga líquida do sistema. Sob esse 

ponto de vista, a substituição de capacidade instalada eólica inflexível, pelo mesmo valor 

em geração flexível, diminui a variabilidade horária dos preços, para todos os cenários 

alternativos onde essa substituição ocorreu. 

 

Tabela 5: Variabilidade horária média e desvio padrão nos preços da NE (em R$/MWh) 

 
 Fonte: Autor 
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Conclui-se que, a flexibilidade das usinas térmicas agrega valor ao sistema sob as duas 

óticas analisadas, quais sejam: energética, diminuindo a possibilidade de déficit, e 

econômica, otimizando o custo da energia durante todos os meses do ano, inclusive 

durante os meses com boa hidrologia. 

 

No cenário 1.4, quando se adiciona excesso de geração eólica ao sistema elétrico, 

percebe-se que este excesso leva a uma queda dos preços se comparado ao cenário base, 

associada ao incremento geração eólica, de custo zero, no sistema. Entretanto, se 

comparado com os cenários onde existe geração flexível substituindo geração eólica, a 

média de preços anual deste cenário ainda é superior, até mesmo nos cenários onde a 

geração flexível possui fator de capacidade elevado. O fato de a geração a gás poder ser 

utilizada em momentos de escassez ou menor consumo enquanto que a geração eólica é 

incontrolável explica o resultado. Portanto, a geração eólica adicional, acaba por não 

agregar valor algum a variabilidade de preços. 

 

Tabela 6: Preços médios mensais da energia do Nordeste (dados em R$/MWh) 

 
 Fonte: Autor 

 

Soma-se a isso, os resultados mostram que os preços médios calculados para a região 

nordeste se aproximam dos preços médios do SIN em todos os cenários. Esta variável é 

influenciada pela capacidade de interligação entre as regiões,  que nivela o preço marginal 

entre os diversos submercados e impede que haja uma discrepância maior entre os valores 

praticados em cada área. Assim, mesmo tendo a maior capacidade instalada de energia 

eólica do SIN, que possui custo de geração igual a zero, o preço médio da energia na 

região nordeste apresenta valores próximos ao das outras regiões do sistema brasileiro. 

 

Mais uma vez, destaca-se que tanto os déficits calculados pelo Plexos®, quanto os maiores 

preços e maiores variabilidades nos preços ocorrem no período de pouca afluência, 
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reservatórios com nível baixo e maior geração eólica e intermitência na carga líquida do 

sistema. Mesmo com o pico de consumo ocorrendo nos meses de janeiro e fevereiro, a 

maior intermitência na carga líquida acontece exatamente no período de maior geração 

eólica, conforme a tabela a seguir. Estes números mostram a variação média horária da 

carga de demanda, da geração eólica e da carga líquida. 

 

Tabela 7: Magnitudes de variação horária do sistema nordeste (dados em MW) 

 
 Fonte: Autor 

 

Pela análise dos desvios padrões mostrados na tabela, percebe-se que a variabilidade da 

carga líquida é maior que a da carga de demanda e da própria geração eólica. Ainda, a 

variabilidade desses parâmetros nos períodos de baixa hidrologia (de julho a novembro) 

é maior do que no período de boa afluência, o que pode ser explicado pela menor geração 

eólica nos períodos úmidos.  

 

Portanto, conclui-se que a combinação da variação do consumo dos brasileiros e da 

geração eólica em nosso território aumenta a intermitência sistêmica e o impacto ao setor 

elétrico brasileiro, refletindo nos resultados de déficit e preços aqui apresentados. 

 

No tópico a seguir serão apresentados os resultados para o cenário 2, que possui as 

mesmas premissas de capacidade instalada, carga e disponibilidade de recursos 

energéticos do cenário 1, com exceção do nível de reservatório de partida, que passa a ser 

de 55%. Pretende-se com a simulação desse cenário será avaliar o papel dos reservatórios 

das hidrelétricas como efeito redutor dos impactos mostrados no cenário 1.  

 

IV.2 CENÁRIOS BASE 2 E ALTERNATIVOS 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 – 

RESERVATÓRIOS CHEIOS 

 

Na simulação com um cenário com mais água armazenada nos reservatórios, constata-se 

que os resultados sofrem melhora sob as duas óticas analisadas. Quando cheios, os 

Variação Méd. Des. Padrão Variação Méd. Des. Padrão Variação Méd. Des. Padrão

Ano 684,82 882,20 482,42 620,13 486,33 672,70
Jan-Jun 675,76 860,11 478,79 612,06 457,55 625,44
Jul-Dez 693,78 903,52 486,01 628,01 514,79 716,37

Carga Líquida Carga Demanda Geração Eólica
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reservatórios das hidrelétricas, agem como uma bateria capaz de suprir o sistema de 

eletricidade de baixo custo, no momento que for necessário, possuindo portanto, grande 

flexibilidade operativa. Além disso, as turbinas hidráulicas tem alta capacidade dinâmica 

e sua combinação com a água armazenada é uma importante ferramenta para o operador 

do sistema. Destaca-se que, apesar dos reservatórios partirem cheios, mais uma vez, assim 

como na seção anterior, nenhum dos cenários simulados apresentou vertimento ou 

desperdício de energia renovável. 

 

Do ponto de vista energético, na simulação do cenário base 2, na região nordeste, duas 

das doze séries pesquisadas apresentaram déficit no suprimento de eletricidade. Em 

ambos os casos, este déficit ocorre novamente nos meses de setembro e outubro, ou seja, 

também neste cenário, mesmo com os reservatórios cheios, existe risco de suprimento 

nos meses mais secos e de maior geração eólica. O resultado Mostrou-se similar ao 

apresentado pelo cenário 1. 

 

Comparando-se, então, com os resultados do Cenário 1, verifica-se que não apenas 

reduziu-se o número de cenários que apresentaram déficit, mas também a magnitude deste 

nas séries onde ainda houve falha no suprimento para a região nordeste. Atesta-se, pois, 

a importância não só de haver capacidade de armazenamento de água nas usinas 

hidrelétricas, mas de preservar esse estoque de água para ser utilizado quando for 

necessário. 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que, quanto maior for a capacidade de armazenamento e a 

água acumulada, menor será a possibilidade de haver déficits no suprimento durante os 

períodos de menor hidrologia. Ressalta-se que, assim como na outra simulação, existe 

uma restrição de nível meta como premissa de entrada, que determina que o nível de 

reservatório mínimo ao final da simulação retorne ao mesmo valor do início.  

 

Se verificado o resultado do SIN, as regiões que apresentaram déficit de maior magnitude, 

em média, foram as regiões sudeste, nordeste e norte, nesta ordem. A região Sul 

apresentou déficit irrelevante. 

 

Os resultados apresentados pelo cenário 2.1 são similares aos apresentados pelo cenário 

2. Com a substituição de 3GW de energia eólica por 3GW de capacidade instalada em 
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usinas flexíveis a gás natural, sob a ótica energética, as mesmas séries que apresentaram 

déficit no cenário 2 também apresentaram neste, porém com magnitude inferior a 

calculada para o cenário anterior, assim como ao apresentado pelos cenários 1 e 1.1. 

 

Portanto, mesmo que um cenário parta de uma premissa inicial de reservatórios cheios, a 

geração flexível a gás natural exerce um papel para diminuir a possibilidade de déficit no 

suprimento da eletricidade, principalmente durante os períodos de seca e de maior geração 

eólica.  

 

Evidencia-se,  mais  uma  vez,  a  importância  de  se  ter  instalado  um  parque  gerador  

controlável,  para  garantir  o  suprimento  durante  os  períodos  mais  críticos,  com  alta  

intermitência na carga líquida e também para recuperar os reservatórios ao nível inicial, 

conforme restrição imposta ao Plexos® durante a simulação. Existe, logo, uma 

complementaridade entre usinas flexíveis e uma otimização no uso dos reservatórios das 

usinas hidrelétricas. 

 

Por conseguinte, ainda sob a ótica energética, o cenário 2.2, com 6GW de usinas flexíveis 

em  substituição  a  mesma  potência  em  usinas  eólicas,  não  apresentou  déficit  de  

suprimento na região nordeste, tampouco no SIN, em nenhum dos cenários hidrológicos 

estudados. O mesmo resultado foi apresentado pelo cenário 2.3, onde foram substituídos 

9GW de geração eólica pela mesma potência em geração flexível. 

 

Ainda, assim como na seção anterior, quando estudado o cenário 2.4, onde existe a 

instalação de um excesso de capacidade instalada eólica de 9GW com relação ao cenário 

base 2, essa capacidade eólica extra age como uma reserva sistêmica e auxilia no aumento 

da confiabilidade e, consequentemente, da diminuição do risco de déficit. Explica-se pois, 

o fato de o excesso de energia eólica produzido poder ser armazenado nos reservatórios 

das hidrelétricas em forma de água.  

 

Entretanto, a contribuição da energia eólica para aumento da confiabilidade é menor do 

que a mesma contribuição dada pela instalação de usinas flexíveis, pois o sistema 

continua apresentando déficit, mesmo que de menor magnitude. Ainda, o risco de falha 

no suprimento somente foi identificado durante o mês de outubro, que pode ser 

considerado como o mais crítico, quando os reservatórios estão deplecionados e precisam 
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recuperar a capacidade inicial por restrição da própria simulação. Constata-se que a fonte 

eólica, mesmo quando adicionada como reserva sistêmica, agrega confiabilidade a rede 

em magnitude inferior a da geração flexível. 

 

Tabela 8: Séries que apresentaram déficit e magnitude mensal (em GWh/mês) 

 
 Fonte: Autor 

 

Sob o ponto de vista econômico, quanto maior for a energia em forma de água 

armazenada no começo da simulação, menor será o preço da eletricidade ao longo do ano 

e menor será a variação horária do preço também, sendo este o resultado apresentado pelo 

cenário 2. Além disso, comparando-se os preços médios da eletricidade entre este cenário 

e o 1, percebe-se que a maior quantidade de água armazeada em janeiro contribui para 

que o cenário 2 apresente preços mais baixos. 

 

A diminuição no valor da eletricidade explica-se pelo fato de se usar mais energia 

proveniente de hidrelétricas durante o período úmido do ano, o que reduz o preço médio 

da energia durante este intervalo. Da mesma maneira, a maior quantidade de água 

armazenada no final do período úmido permite uma diminuição do preço e da 

variabilidade do preço durante o início do período seco e de maior intermitência na 

geração. O preço médio de eletricidade para a região nordeste no cenário 2 foi calculado 

em cerca de 360 R$/MWh. 

 

Mesmo com a capacidade de trabalhar melhor com a variabilidade devido à água 

armazenada inicialmente, verifica-se uma grande oscilação horária no custo da 

eletricidade coincidente com o período de baixa afluência. Ressalta-se, mais uma vez a 

importância de haver uma ferramenta de precificação de energia com discretização 

horária ou maior em um sistema elétrico com grande estocasticidade e variação horária 
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na geração, de forma a se alcançar, a todo instante, a utilização do recurso energético de 

menor custo e aumentar a competitividade do parque gerador.  

 

Além disso, quando se analisa o lado econômico do cenário 2.1, verifica-se que a geração 

flexível ainda consegue agregar valor ao sistema elétrico durante todo o ano, inclusive 

durante o período de boa afluência, com menor intensidade do que o cenário 1.1, onde é 

natural utilizar mais água dos reservatórios e não existe nenhum risco de suprimento. 

Salienta-se que este resultado é alcançado em um sistema que já possui alta flexibilidade 

de início, como consequencia da armazenagem de água inicial. O preço médio de 

eletricidade para a região nordeste no cenário 2.1 foi calculado em cerca de 310 R$/MWh. 

 

Percebe-se, pois, no cenário 2.1 que a capacidade instalada de geração a gás natural 

auxilia também na diminuição da variabilidade horária. Os resultados desta simulação 

alertam para o papel da geração flexível mesmo em um cenário em que os reservatórios 

estão em alta, tanto como agente mitigador do risco de déficit de suprimento, como 

diminuidor do preço da eletricidade durante todo o ano. 

 

Compreende-se que a diferença no preço durante todo o ano deve-se a característica 

flexível da usina a gás que foi adicionada ao sistema, em substituição a geração eólica de 

mesma capacidade instalada. Evidencia-se, mais uma vez, que a flexibilidade pode ser 

considerada um produto a ser ofertado a um sistema elétrico. E, que esse tipo de produto 

pode ser valorado, sendo seu valor dependente da quantidade de flexibilidade existente 

na matriz instalada. Mesmo quando os reservatórios estão cheios nota-se a 

complementaridade entre as usinas flexíveis e as fontes hidrelétricas e eólicas, sendo 

utilizada sempre que for necessário pelo sistema. 

 

Constata-se ainda o benefício oriundo da instalação de mais usinas flexíveis no sistema 

no cenário 2.2 quando se verifica, pela análise gráfica, que a adição dos 3GW a mais de 

geração flexível com relação ao cenário 2.1 agrega valor apenas a partir do período seco, 

atuando como agente mitigador da variabilidade de preços e diminuindo os picos diários, 

quando existe maior intermitência na carga líquida. Entretanto, no começo do ano, quando 

a energia natural afluente é grande, essa parcela não agrega nenhum valor ao sistema, 

agindo inclusive de forma negativa. O preço médio de eletricidade para a região nordeste 

no cenário 2.2 foi calculado em cerca de 195 R$/MWh. 
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Os resultados apresentados pelo cenário 2.3 mostram que a tendência iniciada no cenário 

2.2 se atenua, verificando pouco benefício econômico da substituição de mais 3GW em 

potência eólica por capacidade instalada flexível. Enquanto que durante o período de 

chuvas essa substituição tem efeito negativo, ou seja, existe aumento no preço da energia, 

durante os meses de julho a outubro, obtêm-se benefício econômico, mesmo que de menor 

intensidade. O preço médio de eletricidade para a região nordeste no cenário 2.3 foi 

calculado em cerca de 190 R$/MWh. 

 

Em relação ao cenário 2.4, com excesso de 9GW de capacidade eólica, os preços horários 

da energia elétrica são reduzidos com relação ao cenário 2, entretanto, ainda sendo mais 

altos do que os outros cenários com geração flexível. Mais uma vez, a instalação de 

geração eólica de reserva não diminuiu o nível de variabilidade horária na mesma 

magnitude apresentada pela adição de geração flexível. O preço médio de eletricidade 

para a região nordeste no cenário 2.4 foi calculado em cerca de 215 R$/MWh. 

 

Mais uma vez, destaca-se que este resultado está influenciado pela ocorrência de déficits, 

que levam os preços de algumas séries ao custo de déficit, impactando as médias de 

preços calculadas pelo Plexos®. 
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Figura 32: Preços horários médios da região NE no cenário 2 e alternativos (em R$/MWh) 

Fonte: Autor. 
 

Na tabela 8 a seguir é possível verificar com melhor nitidez a época do ano a flexibilidade 

agrega maior valor ao sistema elétrico brasileiro. Nota-se que o maior benefício ocorre 

no período de menor afluência e maior geração eólica, apesar dos cenários 2.1 e 2.2 

apresentarem benefício econômico quase que durante o ano todo. 

 

Ainda, pode-se confirmar que um excesso de geração eólica só traz benefício econômico 

quando a flexibilidade sistêmica está alta, e existe água armazenada nos reservatórios. 

Quando essa flexibilidade está em escassez, o benefício econômico trazido pelo excesso 

da geração eólica é menor. 

 

Tabela 9: Preços médios mensais da energia do Nordeste nos cenário 2 (em R$/MWh) 

 
 Fonte: Autor 
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Correlacionando-se com o resultado médio para o SIN, mais uma vez, constatou-se que 

o preço médio da eletricidade na região nordeste aproxima-se da média do sistema como 

um todo. Pelo Brasil possuir uma extensa malha de transmissão, interligando as diferentes 

regiões do país, os custos médios da eletricidade entre os diferentes sub mercados ficam 

bem próximos entre si.  

 

A lógica que explica esse resultado é que quando uma região tem sobra de recurso de 

geração e, por consequência, seu custo de eletricidade cai, existe uma exportação dessa 

energia de sobra para outra região mais próxima, que passa a usufruir desse benefício e 

ter seu custo médio igual ao da região que tem sobra. Esse é um dos benefícios da extensa 

malha do SIN. 

 

Importante  salientar,  que  mesmo  partindo  de  um  reservatório  mais  cheio  no  início  da  

simulação, a geração flexível a gás agrega grande benefício na diminuição da 

variabilidade horária nos preços, reduzindo picos e trazendo maior estabilidade ao 

mercado de energia elétrica. O desvio padrão mostrado abaixo demonstra a maior 

variabilidade dos preços no período mais seco e o papel da flexibilidade como agente 

mitigador desse efeito. 

 

 

Tabela 10: Variabilidade horária média e desvio padrão nos preços da região NE (em R$/MWh) 

 
 Fonte: Autor 

 

Analisando-se o uso da infraestrutura de transmissão, observa-se, mais uma vez, que a 

região nordeste continuará essencialmente importadora de eletricidade. No entanto, nos 

períodos de maior geração eólica, a referida região será exportadora de energia, o mesmo 

resultado apresentado pelo cenário 1, conforme mostrado na figura 33 a seguir. 
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Figura 33: Intercâmbio mensal entre a região NE e o SIN incluindo o cenário 2 (em GWh-Mês) 

Fonte: Autor 
 

Comparando-se os resultados apresentados pelos cenários 1 e 2 e seus respectivos 

cenários alternativos, comprova-se a importância dos reservatórios das usinas 

hidrelétricas como agentes mitigadores do impacto da introdução em larga escala das 

fontes intermitentes. Nota-se que não apenas a capacidade em si, mas também, a 

manutenção do nível de armazenamento de água relativamente elevado auxilia na 

diminuição do preço e do risco de déficit. Esse foi o resultado mostrado pelos cenários 2, 

onde todos os preços calculados foram inferiores aos dos equivalentes dos cenários 1. 

 

Após a apresentação dos principais resultados nestas duas últimas seções, na próxima 

serão discutidos em maiores detalhes o papel da geração flexível, seu valor para o sistema 

elétrico e outros principais benefícios da sua instalação. 

 

IV.3 O VALOR DO ATRIBUTO FLEXIBILIDADE 
 

A partir dos resultados apresentados pelos cenários estudados até aqui para o preço da 

eletricidade, é possível dizer que a flexibilidade agregada ao sistema pela instalação de 

usinas flexíveis a gás natural no lugar de usinas eólicas traz benefícios econômicos aos 
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consumidores, através da redução nos preços de geração em todos os cenários estudados, 

quando comparados com os cenários base. 

 

Assim, as fontes que possuem flexibilidade operativa merecem atenção especial quando 

de sua contratação, pois normalmente não se leva em consideração essa vantagem no 

processo  de  formação  de  preços  nos  mercados  de  energia.  Um  exemplo  claro  dessa  

situação ocorre quando duas fontes de características diferentes, como a eólica e a 

térmica, concorrem em um mesmo leilão de contratação, sob uma mesma regra de 

precificação. Se o atributo flexibilidade não for considerado na conta, e de maneira 

correta, uma fonte poderá estar em grande vantagem competitiva e, por consequencia, o 

mercado estará sendo prejudicado. 

 
Tabela 11: Custos mensais de geração de cada cenário (em R$/mês)

 
Fonte: Autor 
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Para se estimar o valor da flexibilidade nesse estudo utilizando-se a metodologia baseada 

em MARRECO (2007) e apresentada no capítulo anterior, foram comparados os preços 

médios mensais dos cenários base e alternativos e calculada a diferença entre os valores 

e multiplicado esse resultado pela demanda total. O efeito dessa operação apresenta a 

economia mensal oriunda do atributo flexibilidade, tendo em vista que foi realizada 

apenas uma substituição de capacidade instalada com a fonte eólica, ou seja, nenhuma 

potência de reserva foi adicionada ao sistema.  

 

Destaca-se que os valores apresentados foram calculados especificamente para o ano de 

2022. Para se ter uma ideia do benefício real no longo prazo, uma simulação plurianual 

faz-se necessária, de forma que contemple todo o período contratual de uma usina 

flexível, atualmente entre 20 e 25 anos. 

 

Tabela 12: Benefício econômico da instalação de geração flexível (em R$/mês) 

 
 Fonte: Autor 
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De uma forma geral, nos cenários com menor capacidade de geração flexível, quais sejam 

1.1 e 2.1, o valor da flexibilidade se equipara, sendo superior no segundo. Entretanto, 

salienta-se-se que o cenário 1.1 apresenta resultado superior nos meses mais críticos, entre 

outubro e novembro. Em outras palavras, no cenário que começa com menos água nos 

reservatórios, o valor da flexibilidade de uma usina a gás dispara nos meses que o sistema 

possui o mínimo de flexibilidade. Esse período coincide com o de maior intermitência 

causada pela geração eólica. O mesmo se repete quando se compara o resultado dos 

cenários 1.2 e 2.2. 

 

Outro dado interessante dessa análise é que no cenário com maior capacidade instalada 

flexível, quais sejam 1.2, 1.3 e 2.2, 2.3, nos meses com maior hidrologia, a flexibilidade 

das usinas agrega pouco ou nenhum valor ao sistema elétrico. Inclusive, durante o 

primeiro semestre a substituição de geração eólica por flexível, em alguns desses 

cenários, trouxe efeito econômico negativo, ou seja, houve aumento no preço da 

eletricidade. 

 

A importância da geração flexível está evidenciada no período de seca, onde essas usinas 

provocam uma queda tanto no preço quanto na variabilidade horária nos preços, tornando 

o custo da eletricidade mais otimizado e estável. Marreco (2007) destaca o papel das 

usinas flexíveis como solução para reduzir o custo da energia, além de estabilizar o preço 

da eletricidade. 

 

Espera-se também que, quanto maior a instalação de usinas flexíveis, menor deverá ser o 

prêmio a ser pago pela flexibilidade. Em outras palavras, existe uma capacidade limite 

para instalação de usinas flexíveis o qual não existe benefício marginal de sua instalação, 

desde que mantidas as capacidades de geração oriundas de fonte intermitente. Este 

resultado evidencia que o caminho ótimo para a expansão do sistema é a diversificação 

de fontes no parque gerador. Nenhum sistema elétrico que concentra a contratação de 

uma única fonte consegue alcançar seu ponto ótimo de operação. 
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Tabela 13: Benefício econômico da instalação de geração flexível (em R$/MWh) 

 
 Fonte: Autor. 

 

Para se encontrar o valor específico da flexibilidade, por kW de potência flexível 

instalada, multiplica-se a diferença entre os preços médios mensais pela geração efetiva 

das usinas flexíveis em cada cenário. O resultado desta multiplicação deve então ser 

dividido pela potência instalada adicional de usinas flexíveis para cada simulação 

alternativa. Os valores específicos de flexibilidade apresentados a seguir refletem a ideia 

de que a flexibilidade é um atributo a ser contratado em sistemas elétricos com alta 

penetração de fontes intermitentes e imprevisíveis, tendo seu valor elevado quando o 

sistema mais precisa e diminuído quando o sistema está saturado. 

 

Tabela 14: Valor específico da flexibilidade (em R$/kW-ano de potência instalada) 

 
 Fonte: Autor 
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O valor pago pela instalação de novas usinas flexíveis cresce até os cenários alternativos 

1.2 e 2.2. Para os cenários seguintes percebe-se uma diminuição no prêmio específico, ou 

seja, por quilowatt instalado de geração flexível. Entende-se que no caso dos cenários 

alternativos 1.3 e 2.3, que já existe certa saturação de flexibilidade no sistema, sendo o 

prêmio a ser pago por esta adicional, menor. 

 

Ainda, o resultado mostrado na tabela anterior serve de referência para o cálculo da 

diferença entre uma fonte flexível, como a térmica, de outra inflexível, como a eólica e 

solar. Também, ao se comparar os resultados entre os cenários 1 e 2, verifica-se que o 

valor da flexibilidade das térmicas a gás no segundo é menor, fato explicado pela 

existência de mais água nos reservatórios quando do início da simulação. Comprova-se, 

portanto, mais uma vez, o papel da água armazenada no sistema elétrico brasileiro. 

 

Por último, conclui-se que existe prêmio para o atributo flexibilidade a ser pago para 

usinas que a oferecem. Essa informação é importante para comparar as fontes através de 

uma mesma fórmula de disputa, como existe atualmente no sistema elétrico brasileiro. 

Quando uma fonte torna-se vencedora de um determinado leilão, é importante considerar 

todos  os  atributos  oferecidos,  e  não  apenas  comparar  o  custo  de  instalação  com  o  de  

operação.  

 

Ademais, foi possível notar que esse prêmio não é fixo, e sim variável, além de 

dependente do nível de flexibilidade existente e instalada no sistema e do grau de 

penetração de fontes intermitentes na matriz de geração. Quanto maior for a penetração 

da fonte eólica, mais usinas flexíveis ou reservatórios serão necessários. Da mesma forma, 

em um sistema elétrico que já possui boa flexibilidade operativa não é notado prêmio para 

instalação de flexibilidade adicional, e fontes com custo zero, porém inflexíveis, serão 

mais competitivas.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 
 

O Brasil passa um período de transição energética. De uma matriz elétrica essencialmente 

baseada na hidroeletricidade, contando com a complementaridade térmica em períodos 

de poucas chuvas, este país passará a contar, cada vez mais, com maior participação das 

fontes  alternativas,  como a  solar  e  a  eólica.  Essas  fontes  renováveis  possuem custo  de  

geração igual a zero, entretanto, possuem grande estocasticidade e variabilidade na 

capacidade de geração e exigirão mudanças na maneira de planejar e operar o sistema. 

 

Experiências mundiais indicam que, países que passaram por isso anos atrás, enfrentaram 

grandes desafios para integrar grandes blocos de geração eólica e solar em seus sistemas 

elétricos. O parque gerador antigo, projetado para lidar com a pouca imprevisibilidade e 

variabilidade do consumo, e que possuía pouca flexibilidade operativa, passa a ser 

utilizado fora do ponto ótimo quando é forçado a perseguir a intermitência das novas 

fontes renováveis causando mudanças bruscas na carga líquida a cada instante. 

Dinamarca,  Espanha  e  Estados  Unidos  são  exemplos  de  países  que  enfrentaram  esses  

desafios recentemente. 

 

Nesse novo cenário ganharão destaque tecnologias de geração controláveis, com grande 

capacidade dinâmica e capazes de entrar em operação em curto espaço de tempo, ou seja, 

tecnologias que oferecem grande flexibilidade operativa. Rampas de tomada de carga 

rápida, operação em carga parcial sem degradação de performance, além de rápidas 

paradas são atributos que deverão ser considerados quando do planejamento da expansão 

do parque gerador. 

 

No Brasil, da próxima década, espera-se uma expansão em larga escala da fonte eólica. 

Dos cerca de 5GW instalados e em operação atualmente, o país contará com quase 17GW 

de potência instalada em 2022, de acordo com o planejamento setorial, cenário 

considerado como conservador. Esse valor pode ser ainda mais elevado, dado o histórico 

dos últimos leilões de energia nova, com contratação cada vez maior de potência eólica. 

 

Ao mesmo tempo, as novas usinas hidrelétricas planejadas estão localizadas longe dos 

centros de carga e são projetadas de acordo com o conceito de fio d’água, portanto, não 

contarão com reservatórios de acumulação. O país encontra-se então em uma posição 
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dicotômica: Enquanto a necessidade sistêmica por flexibilidade aumentará, 

principalmente em decorrência da instalação das usinas eólicas, o sistema enfrentará uma 

perda gradativa da sua própria flexibilidade, dado que não haverá novos reservatórios e a 

carga aumentará cerca de 4% ao ano.  

 

O objetivo deste trabalho era pesquisar quais impactos a intermitência de curto prazo da 

fonte eólica poderia trazer para o SIN . Para isso, a operação do sistema elétrico brasileiro 

de 2022 foi simulada, considerando-se as premissas contidas no Plano Decenal 2022, 

avaliando-se desta forma os principais impactos advindos da expansão em larga escala da 

fonte eólica na região nordeste e verificando qual o papel a geração flexível a gás natural 

pode desempenhar neste novo cenário. 

 

O resultado das simulações dos cenários base mostrou um sistema muito vulnerável a 

grandes variações horárias de geração, principalmente nos períodos de reservatórios em 

baixa e geração eólica em alta. Nesta época do ano percebe-se que haverá falta de 

flexibilidade sistêmica resultando em: (a) risco de déficit nos dois cenários base 

estudados; (b) preços elevados na segunda metade do ano; e (c) grande variabilidade 

horária nos preços no segundo semestre, causada pela intermitência na geração eólica e 

pouco flexibilidade sistêmica. 

 

Adicionando-se flexibilidade através da substituição de montantes de geração eólica por 

geração flexível a gás natural, verifica-se uma melhora gradativa nos resultados, quanto 

maior for a capacidade de geração flexível. A partir de 6GW de substituição não existe 

risco de déficit, ao mesmo tempo que existe benefício econômico nos cenários adicionais, 

sendo maiores cada vez que se instala mais geração flexível. Verifica-se também a 

existência de um ponto de saturação de flexibilidade, onde acima deste, não há mais 

benefício econômico de sua expansão. 

 

Pode-se concluir que a contratação de uma cesta de energia nova que contemple diversas 

fontes e tecnologias é a solução ótima para a expansão do sistema elétrico brasileiro. 

Somente com diversificação será possível alcançar um sistema acessível a todos, 

confiável e sustentável.  
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Ademais, geração flexível deverá ser instalada na matriz brasileira futura para lidar com 

a intermitência e estocasticidade esperados da geração eólica, desde que mantidas as 

premissas de capacidade instalada eólica do PDE 2022. Nesse futuro essencialmente 

renovável, fontes que possuem baixo custo e agregam flexibilidade operativa ao sistema 

ganharão destaque. Assim espera-se que a fonte gás natural ganhe papel de destaque, pois, 

apesar de ser uma fonte fóssil, possui baixas emissões, baixo custo, e é controlável, 

podendo ser o elo entre hoje e um futuro cada vez mais renovável. As tecnologias a gás 

natural possuem flexibilidade operativa compativel com essa necessidade futura. 

 

Ainda, nesse futuro, percebe-se a importância da tomada de decisão em espaços de tempo 

cada vez menores. Portanto, modelos de precificação com discretização horária ou maior 

são importantes, para que o custo da eletricidade para o consumidor final seja o mais 

otimizado possível, da mesma forma que o próprio consumidor possa participar desse 

processo, deslocando consumos para horários com menores preços. Tomar a decisão em 

curto espaços de tempo pode significar uma poupança de milhões de Reais anualmente, 

bilhões ao longo de alguns anos. 

 

Por último, no caso brasileiro, lidar com a geração eólica essencialmente concentrada na 

região nordeste será um desafio, principalmente pela falta de histórico de séries de ventos, 

o que torna os cálculos de otimização ainda mais incertos. As simulações feitas nesse 

estudo mostram que a instalação de novas usinas flexíveis serão inevitáveis para diminuir 

o risco de déficit de suprimento e para baixar tanto o preço quanto sua variabilidade. 

Investir em novas tecnologias para mitigar e diminuir as desvantagens da fonte eólica 

serão importantes ferramentas para diminuir os impactos da sua geração. 

 

Os formadores das políticas internas e responsáveis pela contratação de energia nova 

precisam pensar em uma forma de precificar a flexibilidade operativa das diversas fontes, 

sob o risco de contratar um parque de maior custo em detrimento de um de menor custo. 

É fundamental que todas as fontes estejam precificadas de maneira correta de forma que 

o leilão de energia seja o mais isonômico possível. Com o aprimoramento desse modelo, 

o benefício poderá ser distribuído entre todos os consumidores brasileiros, inclusive 

residências e indústrias, diminuindo o nosso custo de vida e aumentando a 

competitividade da produção local. 
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VI.1 SUGESTÕES PARA PESQUISA FUTURA 
 

Dentre as diversas premissas aqui estudadas e adotadas, foi possível identificar ações 

necessárias para avançar e aprimorar a pesquisa sobre este tema, de forma a se obter 

sempre o resultado que reflita a realidade com maior riqueza de detalhes. 

 

Neste sentido, apesar da escolha do modelo utilizado nesta pesquisa, Plexos®, ter sido 

baseada nos principais atributos requisitados para obtenção dos resultados desejados e 

experiência alcançadas em outros países, a validação do modelo para o caso brasileiro, 

devido as particularidades da nossa matriz e sistema elétrico, é uma ação necessária e que 

merece ser pesquisada. 

 

Devido a ausência de um banco de dados histórico e a simplificação realizada neste 

trabalho, aumentou-se a incerteza com relação ao perfil horário de ventos das principais 

regiões do Brasil. Desta maneira, torna-se essencial para o aprimoramento da pesquisa a 

criação ou obtenção de um perfil histórico de ventos que contemple um período maior de 

anos e que possua a discretização necessária para mensurar os impactos da intermitência 

de curto prazo da geração, para que o modelo possa ser utilizado com estocasticidade na 

geração eólica. 

 

Outro fator importante para a pesquisa e que foi simplificado neste trabalho é o horizonte 

de simulação, por restrições de tempo de simulação. Quanto maior for o horizonte 

pesquisado, mais acurados serão os resultados, tendo em vista a característica sazonal / 

plurianual da hidrologia do Brasil. Realizar novas rodadas de simulação, com horizonte 

de 5 a 10 anos são necessários para capturar eventuais diferenças anuais do regime de 

chuvas. 

 

Além disso, a simulação de mais cenários alternativos, com mudança nos custos de 

déficit, com capacidade instalada flexível adicional modelada como reserva sistêmica, 

entre outras, podem ajudar a compreender melhor os impactos da geração intermitente e 

suas ações mitigadoras. 
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