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GERAÇÃO ÉOLICA NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL 

 

Luis Alberto da Cunha Saporta 

 

Março/2017 
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Programa: Planejamento Energético 

        Os compromissos brasileiros nos Acordos de Paris e a política de expansão do 

setor elétrico, estipuladas pelo CNPE, preveem a necessidade de investimentos em 

fontes de geração de baixa intensidade de carbono como estratégia nacional para 

mitigar os efeitos do aquecimento global. A geração eólica é uma importante 

componente dessa política, mas suas características – imprevisibilidade e oscilações de 

curto prazo – impõem dificuldades ao planejamento da operação. O uso de 

hidroelétricas para balancear o sistema tem sido apoiado pelos resultados obtidos pelas 

pesquisas na área de integração hidroeólica, uma vez que hidroelétricas com 

reservatórios são extremamente flexíveis e contribuem para evitar curtailments. 

Entretanto, os múltiplos usos da água – para fins ambientais, sociais e econômicos – 

impedem a plena utilização desses recursos no sistema elétrico brasileiro. Esse estudo 

utilizou um modelo de otimização da operação para testar os limites da integração 

hidroeólica no Brasil, em diferentes cenários de demanda, vazão afluente dos 

reservatórios e expansão das hidroelétricas nacionais. Foi realizada também uma 

análise sobre o impacto dessa integração nos reservatórios das hidroelétricas, no 

sistema de transmissão do SIN e na política de expansão da geração, especialmente 

no que concerne os empreendimentos hidroelétricos a fio d’água na Amazônia.  



vii 

 

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)  

 

THE ROLE OF HYDRO PLANTS’ RESERVOIRS IN WIND POWER PENETRATION 

IN THE BRAZILIAN INTERCONNECTED GRID 

 

Luis Alberto da Cunha Saporta 
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Department: Energy Planning  

The Brazilian commitments in the Paris Agreement and the power sector 

expansion policy stipulated by CNPE foresee the need for investments in low-carbon 

sources as a national strategy to mitigate the effects of global warming. Wind power 

generation is an important component of this policy, but its characteristics – 

unpredictability and short-term variability – makes it difficult to plan the operation. The 

use of hydropower to balance the system has been supported by the results of hydro-

wind integration studies, since hydropower with reservoirs are extremely flexible and can 

contribute to avoid curtailments. However, the multiple uses of water – for environmental, 

social and economic purposes – prevent the optimal use of these resources in the 

Brazilian power system. This study built an optimization model (short-term operation 

planning) to test the limits of hydro-wind integration in Brazil, for different scenarios of 

demand, water inflow and expansion of hydropower plants. It also produced an 

assessment on the impact of this integration in hydroelectric reservoirs, the transmission 

system of the SIN and the Brazilian expansion policy, especially in what concerns 

hydroelectric ventures along the Amazon basin. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

O aquecimento global é uma das questões mais desafiadoras do século XXI. As últimas 

previsões climáticas compiladas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2013) apontam para um futuro muito diferente da realidade em que 

vivemos atualmente. Impactos sobre a biodiversidade, a segurança alimentar e as áreas 

costeiras – onde vive grande parte da humanidade – são algumas das situações que 

podem ocorrer até o final desse século. Eventos climáticos extremos tendem a se tornar 

mais frequentes e intensos. A hipótese mais aceita para explicar essas alterações 

climáticas é a ação humana, através da emissão de gases de efeito estufa e a destruição 

de ecossistemas naturais em suas diversas atividades econômicas (IPCC, 2013).  

O uso de energia é a maior causa de emissão de gases de efeito estufa, em termos 

globais. No mundo, em 2010, cerca de 78% das emissões de gases de efeito estufa 

foram oriundas da queima de combustíveis fósseis e de processos industriais (inclui 

geração elétrica, geração de calor e transportes). Especificamente, a geração de 

energia elétrica e calor representou 25% das emissões de gases de efeito estufa, em 

2010, sendo a categoria com maior impacto entre todas (IPCC, 2013). 

A solução para esse problema é extremamente complexa, visto que necessita de uma 

articulação entre todos os países do planeta. Os principais países emissores de gases 

de efeito estufa apresentam diferentes estágios de desenvolvimento e um compromisso 

que articule a responsabilidade atual com a reponsabilidade histórica tem sido um 

entrave para chegarmos a um acordo definitivo para o problema. Além disso, as cadeias 

produtivas de quase todos os bens e serviços ofertados atualmente estão vinculadas à 

utilização de combustíveis fósseis. Os investimentos alocados na extração e no refino 

desses combustíveis representam uma parcela significativa dos ativos do sistema 

econômico mundial. Em 2015, cinco das 25 maiores empresas do mundo estão situadas 

diretamente na cadeia do petróleo (CHEN, 2015). O efeito de lock-in1 tecnológico para 

as décadas futuras é grande, tornando a transição para uma economia de baixo carbono 

                                                
1 Lock-in tecnológico ou aprisionamento tecnológico corresponde ao impedimento de substituir 
tecnologias no período em que o investimento realizado para a sua implementação ainda não foi 
recuperado, indicando que decisões no presente afetarão nosso padrão tecnológico também no 
longo prazo. 
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uma tarefa difícil de ser alcançada nos patamares exigidos para limitar os efeitos mais 

intensos das mudanças climáticas (AIE, 2015a). 

Contudo, algumas estratégias parecem ter alcançado maior êxito nos últimos anos. A 

expansão da geração elétrica através de fontes renováveis de baixa intensidade de 

carbono é uma realidade em diversos países – notadamente a China, União Europeia e 

Estados Unidos (IRENA, 2016). Uma das tecnologias que despontam como maior caso 

de sucesso nesse contexto é a geração eólica. Após um período de apoio – através de 

políticas públicas como leilões exclusivos, subsídio a pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias e tarifas feed-in2 –, a geração eólica já consegue competir com fontes 

tradicionais de geração em vários sistemas elétricos pelo mundo (IRENA, 2017). 

A penetração de fontes de geração eólicas em sistemas elétricos como estratégia de 

mitigação das mudanças climáticas apresenta novos desafios para o planejamento e 

operação desse setor. Fontes eólicas têm um componente de imprevisibilidade e 

oscilação de curto prazo indesejadas para a segurança de sistemas elétricos e esses 

problemas devem ser atacados para permitir uma maior participação dessas fontes de 

energia na oferta regional ou nacional (IPCC, 2012). Enquanto progressos modestos 

foram realizados no âmbito de armazenamento da eletricidade gerada em momentos de 

baixa demanda (baterias, compressão de ar, hidrogênio, entre outros), a integração de 

fontes eólicas com outras fontes tradicionais de geração elétrica para garantir a 

segurança do sistema teve grande êxito em proporcionar uma ampliação da participação 

de energias renováveis na matriz elétrica em diversos países (IRENA, 2016). 

Quanto maior a flexibilidade e previsibilidade das fontes de geração integradas à 

geração eólica, mais seguro o sistema elétrico se torna (BIRD et al., 2016). Dessa 

maneira, os sistemas hidroelétricos com reservatórios são candidatos interessantes 

para realizar a função de balanceamento da geração eólica. Geradores hidroelétricos 

são notavelmente flexíveis quando comparados a tecnologias térmicas de geração 

elétrica (ACKER et al., 2012).  

 

                                                
2 Tarifa feed-in é um instrumento de incentivo a adoção de energias renováveis utilizada em 
vários países. Consiste em na oferta de contrato de longo prazo para geradores baseado nos 
custos de cada tecnologia e não na competição estabelecida pelos preços de mercado. 
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A existência de reservatórios permite ao sistema acumular potencial de geração em 

momentos de menor demanda e grande geração eólica, evitando curtailments3. Uma 

importante literatura foi produzida sobre o tema da integração hidroeólica, 

principalmente após a designação do Task 24 pela AIE em 2003 (ACKER et al., 2012), 

e será apresentada nesse trabalho. 

Apesar de o Brasil ter uma matriz elétrica extremamente renovável, em comparação a 

maior parte das grandes economias mundiais, a expansão do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) através de fontes renováveis, nos últimos anos – e ainda mais nos 

próximos –, não foi nem será trivial. Essa situação torna-se ainda mais desconfortável 

quando à luz dos compromissos brasileiros na Convenção do Clima (UNFCCC) e nas 

diretrizes impostas à expansão pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas 

(CNPE).  

Se considerarmos os últimos 15 anos de expansão da geração elétrica nacional, 

podemos ver claramente três grandes vertentes de expansão. A maior dessas vertentes 

ainda é a instalação de usinas hidroelétricas, como tradicionalmente ocorreu no país. 

Entretanto, com o esgotamento do potencial nas principais regiões econômicas do país, 

a expansão hidroelétrica está sendo realizada em regiões mais isoladas, com grande 

participação da bacia do Amazonas. Esses empreendimentos sofrem com dois 

problemas importantes. O primeiro é a pressão de grupos sociais brasileiros e 

internacionais para que esses empreendimentos gerem o menor impacto possível em 

ecossistema ainda bastante preservados e, também, em terras indígenas. Os reflexos 

dessa pressão se traduzem, principalmente, no atraso do licenciamento ambiental e na 

construção de usinas a fio d’água, para minimizar a área inundada. Como exemplo, 

podemos citar as usinas hidroelétricas (UHE) do rio Madeira, a UHE Belo Monte e a 

negativa do IBAMA ao projeto apresentado para a UHE São Luiz do Tapajós. 

A segunda vertente é a instalação de usinas termoelétricas – tanto fósseis como a 

biomassa – principalmente após o ano de 2001, em que um momento crítico na 

                                                
3 Curtailment significa que mesmo havendo recursos (vento, vazão, etc.) disponível para a 
geração elétrica, o operador do sistema não despacha essa geração. Essa condição pode ser 
fruto de falta de necessidade de geração, pois já há potência suficiente para equilibrar oferta e 
demanda, ou por limites no sistema de transmissão para levar a potência para os locais onde ela 
é demandada. 
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hidrologia do país agravou uma crise na oferta de eletricidade. A terceira vertente foi a 

ampliação da capacidade de geração eólica, notadamente no Nordeste brasileiro.  

O sistema elétrico brasileiro conta com uma grande capacidade de geração hidroelétrica 

e uma coleção de reservatórios capazes de acumular energia na forma de potencial 

gravitacional da água. Contudo, esses reservatórios apresentam uma série de restrições 

ambientais, econômicas e sociais para a sua operação que reduzem a flexibilidade do 

sistema hidroelétrico. Essa redução da flexibilidade tem implicações importantes no 

balanceamento do sistema, que pode limitar consideravelmente a possibilidade de 

penetração de fontes renováveis intermitentes – notadamente a geração eólica. 

Essa pesquisa visa estudar exatamente o papel que os reservatórios hidroelétricos 

podem desempenhar na expansão da geração eólica nacional, permitindo que o SIN 

permaneça com uma matriz de geração altamente renovável. O estudo almejou modelar 

um sistema hidráulico capaz de simular com precisão os benefícios e limites do uso 

desses reservatórios para geração elétrica e medir sua capacidade de balanceamento 

máximo da oscilação natural da geração eólica. Para isso, utilizamos o programa de 

otimização PLEXOS (ENERGY EXEMPLAR, 2015), capaz não só de simular com 

grande precisão o funcionamento das diversas cascatas de hidroelétricos do país, mas 

também as características de geração das outras tecnologias presentes no SIN. 

Sua contribuição para a literatura do tema consiste em dois aprofundamentos das 

análises já realizadas sobre a capacidade de balanceamento da maior penetração de 

fontes variáveis de geração através da operação das usinas hidroelétricas no Brasil, 

realizados por do Amarante et al. (2001), Pimenta e Assireu (2015), De Jong et al. (2016) 

e Schmidt et al. (2016a, 2016b). Em primeiro lugar, as usinas hidroelétricas brasileiras 

foram modeladas individualmente – podendo-se analisar com maior precisam a forma 

de operação que otimiza a capacidade de balanceamento do sistema hidroelétrico 

nacional. Em segundo lugar, a otimização de 4 em 4 horas realizada – em comparação 

a médias mensais e diárias dos estudos anteriores – permite captar melhor a 

variabilidade das fontes de geração intermitentes (principalmente eólica) e como essa 

variabilidade impacta o sistema elétrico, estressando a capacidade de balanceamento 

das hidroelétricas. 

Além de tentar apresentar uma primeira resposta quantitativa para os limites de 

penetração da geração eólica baseado no balanceamento do sistema hidroelétrico, esse 
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estudo também busca avaliar os impactos da integração hidroeólica nos reservatórios e 

no sistema de transmissão brasileiro. Como veremos no Capítulo 3, o correto 

dimensionamento do sistema de transmissão é um ponto fundamental para a 

penetração de fontes renováveis intermitentes em sistemas elétricos. 

Esse trabalho está dividido em duas partes, além desta Introdução e da Conclusão 

(Capítulo 7). Na primeira, que é composta pelos Capítulos 2 e 3, estão presentes as 

considerações contextuais e teóricas que deram suporte ao trabalho de modelagem e 

simulação de operação propostos por este estudo. A segunda parte do trabalho – 

Capítulos 4, 5 e 6 – apresentam os passos realizados para construir uma modelagem 

robusta, seus resultados e uma análise desses resultados frente à literatura sobre 

integração hidroeólica e à política energética nacional, principalmente no que concerne 

a expansão da oferta. 

No Capítulo 2 apresentaremos as características do sistema elétrico brasileiro, 

principalmente no que concerne seu planejamento, sua operação, sua expansão 

recente e sua expansão planejada. O Capítulo 3 é dedicado a uma revisão bibliográfica 

sobre a integração hidroeólica, que ajudou a compor corretamente a simulação dos 

cenários, assim como perceber quais impactos mais relevantes deveriam ser 

analisados.  

O Capítulo 4 – com suporte dos Anexos desse trabalho – expõe todos os passos 

executados para modelar a integração hidroeólica no Brasil, como cenários propostos, 

as características do PLEXOS, os dados primários sobre demanda e oferta elétrica e 

sua transposição ao PLEXOS. O Capítulo 5 apresenta os resultados desta pesquisa, 

enquanto o Capítulo 6 faz uma análise sobre esses resultados e os compara a outros 

estudos na área de integração hidroeólica. Finalmente, o Capítulo 7 conclui este estudo. 

Com este trabalho, esperamos contribuir para a formulação de políticas públicas 

energéticas no Brasil, principalmente no que se refere a expansão de usinas eólicas no 

SIN. A garantia de um sistema elétrico seguro, renovável e com baixa intensidade de 

carbono pode ser uma grande vantagem para o Brasil ao longo do século XXI, quando 

o debate sobre os impactos humanos sobre o equilíbrio planetário tende a dominar 

vários aspectos da agenda internacional.  
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Capítulo 2 – As principais características do Sistema Interligado 

Nacional 

 

Este capítulo está dividido em três seções que buscam apresentar as principais 

características do Sistema Interligado Nacional (SIN) que são fundamentais para 

entendermos os desafios da integração hidroeólica. A seção 2.1 está dedicada a 

descrever os procedimentos de planejamento da operação do sistema, baseados em 

ferramentas de otimização através de programação linear. A seção 2.2 apresenta o 

sistema de geração e os principais planos de expansão para o horizonte 2030. A seção 

2.3 discorre sobre o sistema de transmissão do SIN. 

 

2.1 Planejamento da operação no SIN 

O sistema elétrico brasileiro tem características que o diferenciam da maior parte dos 

sistemas de outros países. Seu desenvolvimento priorizou a construção de 

hidroelétricas com reservatórios e a interligação nacional. O Brasil é um país de 

dimensões continentais e possui diversas bacias hidrográficas com centenas de rios 

perenes e caudalosos em praticamente todas as suas regiões. A topografia brasileira 

favorece a construção de grandes reservatórios, com exceção feita à região amazônica, 

e a diversidade climática do país gera condições complementares de precipitação e 

vazão dos rios ao longo do ano que justificam a interligação. 

O sistema hidrotérmico de grande porte com forte predominância de usinas 

hidroelétricas tem garantido ao Brasil uma fonte de eletricidade de baixa intensidade de 

carbono quando comparamos com outras grandes economias do mundo. A contribuição 

das usinas hidroelétricas na geração elétrica brasileira oscila entre 65% e 90% na média 

anual (EPE, 2015a), dependendo basicamente da maior ou menor disponibilidade de 

água. Mesmo no parque térmico, cerca de 40% da capacidade instalada são usinas que 

utilizam biomassa e resíduos como combustível (BIG/ANEEL 2016). 

Por conta de sua interligação e do atual arcabouço do mercado da geração, o sistema 

elétrico brasileiro tem o comando de despacho e transmissão centralizado pelo 
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Operador Nacional do Sistema (ONS), com exceção de 1,7% da demanda que ainda 

está em sistemas isolados – basicamente na Amazônia. O ONS deve planejar a 

operação do sistema de forma a compatibilizar a segurança elétrica e energética com a 

otimização econômica da operação. 

No período entre 1974 e 1978, o planejamento da operação do sistema elétrico brasileiro 

era realizado através de um modelo determinístico chamado Método da Curva Limite 

Inferior do Armazenamento (RAMOS, 2011), que utilizando o pior ano histórico para a 

hidrologia definia o mínimo armazenamento necessário para o atendimento da 

demanda, com o menor despacho térmico possível. A partir de 1977, o Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) da Eletrobrás concluiu o desenvolvimento de 

um modelo baseado em programação dinâmica estocástica, acrescentando a incerteza 

da previsão da hidrologia no modelo de decisão. Por conta de sua complexidade e 

grande necessidade computacional, foi necessário – entretanto – simplificar a forma de 

modelar o sistema de cascatas de hidroelétricas, transformando-as em sistemas 

equivalentes de energia – agregando usinas com reservatório e a fio d’água em 

sistemas maiores representativos. A representação em sistemas equivalentes de 

energia – mesmo quando feita de forma sofisticada – resulta numa perda de qualidade 

analítica, pois pressupõe condições hidrológicas semelhantes para as diferentes usinas 

(do mesmo sistema), assim como uma regra de operação em paralelo dos reservatórios 

– não necessariamente ótima (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2016).  

Com a interligação dos diferentes subsistemas brasileiros, o problema de modelagem 

ficou ainda maior, por conta do número crescente de possibilidades que as variáveis 

estocásticas traziam ao sistema. 

Nos anos 1980, foi introduzida a metodologia de programação dinâmica dual estocástica 

(PEREIRA e PINTO, 1985; PEREIRA, 1989) como forma de resolver o problema de 

múltiplos cenários da programação dinâmica estocástica simples e possibilitar o 

planejamento em um sistema elétrico cada vez mais complexo. Essa metodologia deu 

origem ao modelo NEWAVE, que, por sua vez, manteve a utilização de sistemas 

equivalentes de energia em sua análise. 

Através do programa NEWAVE (modelo de minimização de custos com programação 

dinâmica dual estocástica e avaliação de risco), o ONS faz o planejamento de longo e 

médio prazo da operação, definindo um preço sombra para a utilização de água nas 
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usinas hidroelétricas (Custo Marginal de Operação - CMO) e criando metas de produção 

de energia hidroelétrica e termoelétrica que minimizem o risco de não atendimento da 

carga e o custo. Há uma penalização para os casos de não atendimento da carga muitas 

vezes superior ao custo da própria geração térmica. A Figura 1 ilustra a arquitetura do 

NEWAVE. 

 

 

Figura 1. Fluxograma do Modelo Newave 

                                     Fonte: CCEE (2006) 

No entanto, foi necessário desenvolver uma nova ferramenta para definir o despacho 

das usinas individualizadas – uma vez que o NEWAVE, como dito anteriormente, utiliza 

sistemas equivalentes de energia. O modelo SUISHI-O lê os resultados do NEWAVE 

para os custos futuros e desagrega a solução para cada usina do sistema analisado. 

Utilizando programação linear, cuja função objetivo é a soma do custo presente com o 

custo futuro da eletricidade, sujeito às restrições de balanço hídrico, atendimento à 

demanda, armazenamento máximo, geração hidroelétrica máxima e também à função 

de custo futuro, proveniente do modelo NEWAVE, o SUISHI-O despacha as usinas dos 

subsistemas atendendo à geração hidroelétrica definida no módulo de otimização, 
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seguindo faixas operativas estabelecidas para os reservatórios de acumulação das 

usinas hidroelétricas (CEPEL, 2007).  

O modelo SUISHI-O permite uma simulação mais realista do sistema e analisa 

diferentes aspectos com mais detalhe, como crescimento da demanda, impactos da 

mudança de cronograma de operação de novas fontes de geração, variação do 

armazenamento de reservatórios, intercâmbios energéticos entre subsistemas, além da 

própria análise individualizada da operação de usinas. Esses dados oferecem ao ONS 

subsídios para o planejamento da operação quadrimestral do sistema (ONS, 2010a). A 

Figura 2 ilustra a arquitetura do SUISHI-O. 

 

 

Figura 2. Fluxograma do Modelo SUISHI-O 

                                   Fonte: ONS (2010a) 

No curto prazo, o Programa Mensal de Operação define as diretrizes energéticas e 

assegura a otimização dos recursos de geração disponíveis, utilizando outros modelos 

como o DECOMP – para análises mensais – e o DESSEM-PAT – para análises diárias 

(ONS, 2016). O modelo DECOMP também utiliza a programação dinâmica dual 

estocástica, mas com um horizonte de estudo reduzido para no máximo 12 meses, com 

maior detalhamento para o primeiro mês. Neste horizonte, as características físicas das 
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usinas e do sistema elétrico são mais detalhadas (DIAS, 2010). Para a programação 

diária da operação, o ONS utiliza um modelo baseado em programação dinâmica dual 

determinística (PDDD), denominado DESSEM-PAT, em um horizonte de duas 

semanas, com horizonte de otimização de meia hora na primeira semana e horária na 

segunda. Ele também considera, ao final desse período, a função de custo futuro 

calculada pelo modelo de longo prazo. O modelo tem como meta representar com 

detalhes as restrições de usinas hidroelétricas e termoelétricas. A transmissão pode ser 

modelada por uma representação linearizada da rede elétrica ou apenas pelos limites 

de intercâmbio entre os subsistemas (RODRIGUES et al., 2001). 

A Figura 3 resume os diferentes níveis de planejamento utilizado para definir o perfil da 

geração elétrica brasileira. 

 

Figura 3. Estrutura do planejamento da operação do SIN 

  Fonte: Elaboração Própria 

Através do acompanhamento das condições meteorológicas e da demanda, o ONS 

ainda produz diariamente o Programa Diário de Operação e ajusta a operação em tempo 

real com base em indisponibilidades não programadas, diferenças na previsão da 

demanda e condições hidrológicas excepcionais. 

  

2.2 Expansão da geração no horizonte 2015-2030 

A expansão do sistema no horizonte decenal – compreendido pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) no Plano Nacional de Expansão (PDE) 2024 (EPE, 2015a) 
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– incorpora os resultados dos vários leilões promovidos até 2015. Entretanto, a 

característica dessa expansão é fundamentalmente definida pelo Comitê Nacional de 

Política Energética (CNPE) através de normas que ditam o direcionamento do setor. Por 

exemplo, resoluções do CNPE determinam que o CMO deve ser igual ao custo marginal 

de expansão e que o risco máximo de déficit permitido é de 5% para cada subsistema 

do SIN, independente da magnitude da carga (CNPE, 2004). 

Segundo a própria EPE (2016), a principal diretriz de seus planos é a priorização de 

fontes renováveis para o atendimento ao crescimento da carga, tendo em vista o 

atendimento à carga de forma segura. Esse compromisso de expansão pautado na 

utilização de fontes limpas e renováveis também foi incluída pelo país no Acordo de 

Paris, durante a COP-21, na França (UNFCCC, 2016). Através de sua NDC4, o Brasil 

se comprometeu a atingir 45% de sua matriz energética através de fontes renováveis – 

o que só poderá ser atingido com a maior participação de geração elétrica renovável no 

planejamento da expansão. 

Na última década, houve quatro grandes vetores de expansão do setor elétrico para o 

atendimento do crescimento da carga: hidroelétrica, termoelétricas a biomassa, 

termoelétricas a gás natural e eólica (Tabela 1 e Figura 4). A capacidade da geração 

hidroelétrica cresceu 14.361 MW, contra 9.555 MW de termoelétricas a biomassa, 8.926 

MW de termoelétricas fósseis e 7.396 MW de eólica. Outras fontes significativas foram 

as pequenas centrais hidroelétricas (PCH) e centrais de geração hidroelétrica (CGH), 

com 3.611 MW, e que se somam à geração hidroelétrica como a grande vertente da 

expansão brasileira no período. 

 

 

 

 

                                                
4 Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) é um compromisso assumido pelo governo 
brasileira perante a Convenção do Clima (UNFCCC) para reduzir as suas emissões de gases de 
efeito estufa no período 2020-2030. 
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Tabela 1. Capacidade instalada do SIN em MW: 2006-2015 

Nome Tipo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UHE Hidro 72.005 74.937 74.901 75.484 77.090 78.347 79.956 81.132 84.095 86.366 

PCH Hidro 1.566 1.820 2.490 2.953 3.428 3.896 4.101 4.620 4.790 4.886 

CGH Hidro 107 112 154 173 185 216 236 266 308 398 

EOL Eólica 237 247 398 602 927 1.426 1.894 2.202 4.888 7.633 

SOL Solar 0 - - - 1 1 2 5 15 21 

UTN Nuclear 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 1.990 1.990 1.990 

UTE Termo 20.372 21.229 22.999 23.350 29.689 31.243 32.778 36.528 37.827 39.564 

Total Brasil   96.294 100.352 102.949 104.569 113.327 117.135 120.975 126.743 133.913 140.858 

UTE Desagregadas                       

Biomassa Total Bio 3.702 4.103 5.054 5.717 7.927 9.028 9.923 11.601 12.341 13.257 

Bagaço Bio 2.644 3.023 3.687 4.096 6.183 7.213 8.095 9.435 9.881 10.573 

Outras Bio 1.058 1.080 1.367 1.622 1.744 1.815 1.828 2.166 2.460 2.684 

Outras 
Desagregadas                       

Biogás Bio 20 20 32 45 68 71 79 80 70 84 

Capim Elefante Bio 0 - - - - 32 32 32 32 32 

Carvão Vegetal Bio 8 8 17 25 25 25 25 25 51 51 

Casca de Arroz Bio 6 19 25 31 19 33 36 36 38 54 
Gás de Alto Forno - 
Biomassa Bio 22 22 70 85 88 88 93 93 108 112 

Lixívia Bio 785 795 970 1.146 1.241 1.245 1.236 1.530 1.785 1.923 

Óleos Vegetais Bio 0 - - - - 4 4 4 19 27 
Resíduos de 
madeira Bio 216 216 253 289 303 317 322 366 358 400 

                        

Fóssil Total Fossil 16.035 16.279 17.098 16.754 20.373 20.818 21.444 23.590 24.149 24.961 

Carvão Mineral Fossil 1.415 1.415 1.473 1.530 1.944 1.944 2.304 3.389 3.389 3.389 

Gás de Refinaria Fossil 282 282 282 282 305 305 342 254 321 316 

Gás Natural Fossil 9.820 10.194 10.353 9.755 11.255 11.525 11.439 12.300 12.550 12.428 

Óleo Combustível Fossil 1.271 1.339 1.514 1.564 2.732 3.028 3.801 3.965 4.065 4.141 

Óleo Diesel Fossil 3.116 2.919 3.345 3.491 4.007 3.885 3.427 3.551 3.692 4.556 

Óleo Ultraviscoso Fossil 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

                        

Efluentes 
Industriais Total Resíduo 635 847 847 879 1.388 1.396 1.411 1.337 1.337 1.346 

Efluente Gasoso Resíduo 17 214 213 211 211 211 211 162 162 160 

Enxofre Resíduo 43 55 56 57 57 57 60 60 60 71 

Gás de Alto Forno Resíduo 163 168 168 200 207 212 212 216 216 216 

Gás de Processo Resíduo 132 132 132 132 635 638 650 674 674 674 

Gás Siderurgico Resíduo 278 278 278 278 278 278 278 225 225 225 

Fonte: EPE, 2016 
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UHE: Usinas Hidroelétricas (potência instalada superior a 30 MW). 

PCH: Pequenas Centrais Hidroelétricas (potência instalada entre 1 MW e 30 MW). 

CGH: Centrais Geradoras Hidroelétricas (potência instalada menor que 1 MW). 

EOL: Gerador Eólico. 

SOL: Gerador Solar Fotovoltaico. 

UTN: Usina Termoelétrica Nuclear. 

UTE: Usina Termoelétrica (outras tecnologias). 

A geração solar fotovoltaica ainda não conseguiu alcançar o nível de custo nivelado das 

outras opções tecnológicas e – por conta disso – teve um crescimento muito tímido no 

período. Contudo, novas regulações sobre a geração distribuída, assim como 

investimentos em smart grids por parte das distribuidoras e quedas no custo de 

produção podem alterar o comportamento da expansão dessa fonte nos próximos anos. 

 

Figura 4. Capacidade instalada do SIN por tipo de fonte 

                          Fonte: Balanço Energético Nacional, EPE, 2016. 

É importante ressaltar que as termoelétricas fósseis são as únicas fontes sem 

variabilidade sazonal ou de curto prazo – tendo o papel essencial de garantir a 

segurança do sistema.  
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Especialmente no que concerne as fontes renováveis, há três direções principais para 

a expansão do SIN. A primeira direção – e mais significativa – é a construção de usinas 

hidroelétricas a fio d’água na região amazônica, cuja macro bacia detêm os melhores 

aproveitamentos hidroenergéticos ainda não desenvolvidos. As duas grandes 

instalações hidroelétricas planejadas no horizonte desse estudo – por exemplo – são as 

UHE Belo Monte (11.233 MW) e UHE São Luiz do Tapajós (8.040 MW).  

Entretanto, essa estratégia não parece contribuir significativamente para a segurança 

do sistema. Por meio da análise de dados de vazões afluentes (série histórica de 1931 

a 2013) nos principais aproveitamentos hidroenergéticos realizados recentemente, na 

região, pode-se observar claramente a sua acentuada variação entre períodos secos e 

úmidos durante o ano e entre os anos (EPE, 2015a). Por conta dessa característica 

geral dos recursos hídricos, no país, havia uma preferência pela estratégia de 

interligação entre os sistemas e a construção de reservatórios que proveem uma série 

de serviços para além da acumulação de energia: controle de cheias, aumento da 

piscicultura, efetivo controle da qualidade da água de rios, entre outros. A não 

construção de reservatórios implica – portanto – em limites importantes para a qualidade 

do serviço prestados pelas hidroelétricas ao sistema elétrico e nas regiões em que se 

inserem. É claro que também há desvantagens socioeconômicas e ambientais na 

construção de reservatórios, como o deslocamento da população ribeirinha ou o 

alagamento de áreas com relevantes serviços ambientais prestados (biodiversidade, 

lazer, cenário, entre outros).  

Motivada por essa ambiguidade, a expansão de usinas hidroelétricas para localidades 

na Amazônia tem provocado um debate acalorado no país. Pela sua proximidade com 

áreas de preservação ambiental e terras indígenas, esses projetos são vistos como 

possíveis vetores de expansão demográfica e econômica em regiões sensíveis e com 

pouca infraestrutura institucional e física. A construção das usinas do Rio Madeira e 

Belo Monte, assim como os planos de expansão na bacia do Rio Tapajós são claros 

exemplos dessa questão (EPE, 2015a), com a opção por usinas a fio d’água como forma 

de mitigar parcialmente a crítica dos opositores. Usinas a fio d’água não têm a 

capacidade de regularizar a vazão dos rios e otimizar a geração elétrica ao longo do 

ano. Portanto, essas usinas têm uma grande variabilidade sazonal do seu fator de 

capacidade e não contribuem para o balanceamento do sistema, principalmente no 

segundo semestre do ano – exatamente quando as usinas hidroelétricas da região 
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Nordeste e Sudeste/Centro Oeste também apresentam vazões afluentes menores. A 

Figura 5 e a Figura 6 exemplificam essa variabilidade sazonal para os casos da UHE 

Belo Monte e UHE Jirau, respectivamente. 

 

Figura 5. Vazão afluente na UHE Belo Monte para 5 cenários de vazão 

             Fonte: PDE 2024 (EPE, 2015a) 

 

Figura 6. Vazão afluente na UHE Jirau para 5 cenários de vazão 

                  Fonte: PDE 2024 (EPE, 2015a) 

A capacidade de armazenamento é um parâmetro importante para avaliar a segurança 

do sistema ao longo do horizonte de planejamento. A literatura sobre integração 

hidroeólica – que será abordada no Capítulo 3 desse estudo – aponta que ela é 

essencial para dimensionar a magnitude da penetração da geração eólica, quando 

consideramos seu balanceamento através de hidroelétricas. Apesar do aumento 
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considerável na capacidade instalada de usinas hidroelétricas no horizonte de expansão 

previsto no PDE 2024 (EPE, 2015a), o acréscimo na capacidade de armazenamento 

seria de apenas 2,6 GWmed de energia equivalente, o que corresponde a 1% do total 

existente em 2015. Para efeito de comparação, o mesmo PDE 2024 (EPE, 2015a) 

estimou o aumento de demanda elétrica em 45% no mesmo horizonte temporal (Figura 

7). 

 

Figura 7. Crescimento do mercado de energia do SIN x Energia armazenável máxima 

  Fonte: PDE 2024 (EPE, 2015a, pg. 98). 

A segunda vertente de expansão renovável se pauta na expectativa de aumento da 

participação de fontes de energia renovável variável na matriz elétrica brasileira. Os 

investimentos em parques geradores eólicos nas regiões Nordeste e no Sul já tornaram 

essa fonte de energia significativa para a geração nacional e sua participação relativa 

deve aumentar ao longo da próxima década (EPE, 2015a). Na realidade, a geração 

eólica tem apresentado participação crescente nos leilões de contratação da ANEEL 

desde 2009. Esses leilões indicam que esses empreendimentos atingiram preços 

bastantes competitivos e estimularam o desenvolvimento de uma indústria nacional de 

equipamentos para o atendimento da demanda dos empreendimentos. Esse processo 

técnico-industrial é responsável por fazer da geração eólica uma das principais 

componentes de expansão da oferta de eletricidade no SIN. 
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Novos marcos regulatórios também têm contribuído para a expansão – ainda que 

moderada – na produção distribuída de eletricidade através de painéis solares 

fotovoltaicos. 

A expansão de usinas eólicas e solares tem um papel fundamental no objetivo de manter 

as características renováveis do SIN – principalmente a baixa emissão de gases de 

efeito estuda e o custo relativamente baixo de operação. Contudo, as características da 

geração eólica (em maior grau) e solar fotovoltaica também fazem aumentar a 

preocupação sobre a segurança do sistema brasileiro nos próximos anos. A grande 

variabilidade – principalmente de curto prazo – e a capacidade limitada de previsão, 

mesmo em horizontes fundamentais de planejamento, como no dia anterior, serão 

desafios crescentes conforme a penetração dessas fontes se amplia no sistema elétrico. 

Durante a revisão bibliográfica deste estudo, esse tema será explorado com maior 

profundidade. 

Por fim, a terceira opção de expansão renovável do SIN tem sido a utilização de 

biomassa para a geração termoelétrica. Essa expansão se dá fundamentalmente em 

usinas de cana-de-açúcar no centro-sul brasileiro e – mais limitadamente – no Nordeste, 

mas também com o aproveitamento de outros resíduos agroindustriais, como a lixívia e 

o resíduo de madeira.  

Segundo o PNE 2030 (EPE, 2008), os resíduos agroindustriais poderiam alcançar 1,5 

milhões de bep/dia em 2030. Esse patamar é quase três vezes maior do que aquele 

verificado em 2005 de 590 mil bep/dia. O Brasil possui clima e áreas para agricultura 

suficientes para manter a expansão da produção de biomassa (SCOLARI, 2006), além 

de tecnologia e um sistema de transmissão adequado para estimular a cogeração em 

complexos agroindustriais, de tal forma a garantir a expansão dessas fontes de energia 

elétrica no grid (EPE, 2008). 

Apesar dos aspectos ambientalmente positivos do uso da biomassa na geração elétrica, 

usinas termoelétricas com esse tipo de combustível apresentam dois problemas quando 

imaginamos sua integração no sistema elétrico e seu papel como balanceamento para 

outras fontes renováveis de maior variabilidade. Como são resultado de processos 

agroindustriais, a biomassa utilizada como combustível tem uma sazonalidade 

acentuada. Por exemplo, a geração através de bagaço de cana-de-açúcar se concentra 

nos meses de abril a novembro, época da colheita. Outro problema está relacionado à 
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tecnologia utilizada para a queima da biomassa. A geração a biomassa da forma como 

ela ocorre atualmente (cogeração – ciclo Rankine) não tem a flexibilidade necessária 

para compensar a intermitência das fontes renováveis variáveis e, dessa forma, não 

auxiliam diretamente no balanceamento e na segurança do sistema. Contudo, novas 

tecnologias – como a gaseificação da biomassa – podem alterar esse quadro no futuro 

e devem ser estudadas com maior interesse pelos planejadores públicos do setor. 

Considerando a premissa estabelecida pela EPE (2015a) e confirmada através do iNDC 

brasileiro, nos próximos anos, o sistema elétrico nacional irá se expandir de tal forma a 

garantir a participação de fontes renováveis como principal meio de atendimento ao 

crescimento da demanda por eletricidade. O cenário analisado pelo PDE 2024 (EPE, 

2015a) – em que há um aumento marginal de fontes termoelétricas não renováveis – 

será utilizado como ponto de partida para a análise do uso dos reservatórios de 

hidroelétricas para o balanceamento das fontes renováveis variáveis (principalmente 

eólica). A Tabela 2 e a Figura 8 apresentam as informações desse cenário. 

Pode-se justificar essa hipótese tendo em vista as limitações que as outras fontes 

renováveis consideradas no estudo – hidroelétricas a fio d’água e termoelétricas a 

biomassa – teriam em desempenhar esse papel no futuro. 
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Tabela 2. Capacidade instalada e participação relativa por fonte no PDE 2024 

FONTE (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

RENOVÁVEIS 118.380 127.866 135.486 142.972 145.177 145.560 151.554 158.102 165.460 173.417 

HIDRO 86.540 92.152 96.587 101.354 102.040 102.115 103.549 105.137 107.335 109.972 

IMPORTAÇÃO 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

OUTRAS RENOVÁVEIS 24.840 28.714 31.899 34.618 36.137 36.445 41.005 45.965 51.125 56.445 

NÃO RENOVÁVEIS 21.913 22.082 22.092 22.493 26.714 28.230 29.430 30.630 31.830 33.030 

URÂNIO 1.990 1.990 1.990 1.990 3.395 3.395 3.395 3.395 3.395 3.395 

GÁS NATURAL 11.317 11.486 12.026 12.427 14.903 16.419 17.619 18.819 20.019 21.219 

CARVÃO 3.064 3.064 3.064 3.064 3.404 3.404 3.404 3.404 3.404 3.404 

ÓLEO COMBUSTÍVEL 3.586 3.586 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 

ÓLEO DIESEL 1.269 1.269 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 

GÁS DE PROCESSO 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 

TOTAL 140.293 149.948 157.578 165.465 171.891 173.790 180.984 188.732 197.290 206.447 

                      

PARTICIPAÇÃO 
RELATIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

RENOVÁVEIS 84,40% 85,30% 86,00% 86,40% 84,50% 83,80% 83,70% 83,70% 83,80% 84,00% 
HIDRO 66,70% 66,10% 65,70% 65,50% 63,40% 62,80% 61,00% 59,30% 57,90% 56,70% 
OUTRAS 17,70% 19,10% 20,20% 20,90% 21,00% 21,00% 22,70% 24,40% 26,00% 27,30% 

NÃO RENOVÁVEIS 15,60% 14,70% 14,00% 13,60% 15,50% 16,20% 16,30% 16,30% 16,20% 16,00% 
URÂNIO 1,40% 1,30% 1,30% 1,20% 2,00% 2,00% 1,90% 1,80% 1,70% 1,60% 
OUTRAS 14,20% 14,70% 14,10% 13,40% 12,50% 12,50% 13,00% 13,40% 13,70% 14,50% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

     Fonte: PDE 2024 (EPE, 2015a) 

 

Figura 8. Variação anual da capacidade instalada do SIN entre 2015 e 2024 

                  Fonte: PDE 2024 (EPE, 2015a) 
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Outro parâmetro da expansão do SIN para os próximos anos é o estudo apresentado 

no World Energy Outlook 2013 (AIE, 2013). Para a publicação da Agência Internacional 

de Energia (AIE), foram construídos três cenários que determinam diferentes caminhos 

de expansão para o setor elétrico brasileiro. Esses cenários foram chamados de: 

“Current Policies”, “450” e “New Policies”, cujas diferenças estavam centradas na 

adoção – ou não – de políticas públicas capazes de lidar com os desafios das mudanças 

climáticas globais.  

O cenário “Current Policies” leva em consideração um futuro em que os governos não 

adicionam nenhum compromisso novo àqueles cujas legislações já estavam aprovadas 

no período de elaboração da publicação (meados de 2013).  Para os autores, esse 

cenário foi desenhado para estabelecer uma linha de base sobre o desenvolvimento do 

mercado de energia para os próximos anos, caso não haja consenso global em novas 

regras para lidar com a questão climática. De outra forma, esse cenário permite 

enxergar o impacto da inação dos governos e – ao mesmo tempo – cria uma fonte de 

comparação para avaliar a efetividade de novas políticas analisadas nos outros 

cenários. 

O Cenário “New Policies” considera não somente as políticas energéticas já 

estabelecidas, como também incorpora os efeitos de compromissos realizados pelos 

países nos últimos anos – mesmo que a data de sua implementação não estivesse clara 

no momento da elaboração do estudo. Esses compromissos incluem programas de 

suporte à adoção de energias renováveis, de eficiência energética, de promoção de 

combustíveis e veículos alternativos, de precificação do carbono, de revisão aos 

subsídios para combustíveis fósseis e de incentivo ou desincentivo à energia nuclear. 

O Cenário “450” foi criado para mostrar a trajetória necessária para atingir – com 50% 

de chance – a elevação máxima de 2°C na temperatura média do planeta. Isso 

significaria um pico na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera na ordem 

de 450 ppm até 2050. Para tal, seria necessário a adoção de medidas de redução 

efetivas da emissão por parte dos países da OCDE a partir de 2020. Esse cenário 

também inclui investimentos da ordem de US$ 100 bilhões anuais para projetos de 

redução de emissão e transferência tecnológica para países fora da OCDE. 

Para o Brasil, a principal diferença entre os cenários da AIE (2013) está no tamanho da 

capacidade instalada total do grid e no uso de gás natural para a geração elétrica. Tanto 
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o cenário “Current Policies” quanto o “New Policies” não apresentam mudanças 

significativas no desenho do SIN. De forma geral, a expansão do sistema elétrico 

brasileiro já está pautada na adoção de fontes renováveis, como hidroelétricas, 

biomassa e eólica. O cenário “450”, porém, apresenta um grid consideravelmente menor 

do que os outros cenários (217 GW instalados contra 237 GW ou 232 GW, em 2030). 

Basicamente, essa diferença está na não instalação de usinas termoelétricas a gás 

natural, fruto da maior eficiência energética. A Tabela 3, a Figura 9, a Figura 10 e a 

Figura 11 apresentam o sistema para os diferentes cenários. 

Tabela 3. Capacidade instalada do SIN para diferentes cenários 

     

              Fonte: AIE (2013) 

 

Figura 9. Expansão do SIN no cenário "Current Policies" do WEO 2013 

                     Fonte: AIE (2013) 
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Figura 10. Expansão do SIN no cenário "New Policies" do WEO 2013 

                        Fonte: AIE (2013) 

 

Figura 11. Expansão do SIN no cenário "450" do WEO 2013 

                        Fonte: AIE (2013) 

Comparando com os dados do PDE 2024 para o ano de 2020, podemos ver que os 

dados são compatíveis com aqueles previstos no estudo da Agência Internacional de 

Energia. A capacidade instalada nacional no PDE é de 173 GW enquanto no WEO 2013 
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é de 171 GW. Os números para geração hidroelétrica, nuclear, térmicas de gás natural 

e carvão, além de solar FV são muito próximas. A maior diferença entre os cenários é 

que há mais geração termoelétrica a óleo e menos geração renovável não-hidráulica no 

caso do WEO 2013 que no PDE 2024. 

2.3 Transmissão no SIN 

No sistema interligado nacional, a transmissão desempenha um papel fundamental para 

garantir sua segurança e a geração pautada em fontes renováveis – notadamente as 

usinas hidroelétricas em cascata e em diferentes regiões hidrográficas. A transmissão 

brasileira realiza a interligação dos diferentes submercados, permitindo um grau elevado 

de equalização dos preços da eletricidade por meio da minimização dos desequilíbrios 

entre demanda e oferta nas diferentes regiões. 

Duas formas de desequilíbrio ocorrem de forma persistente no sistema elétrico 

brasileiro. Primeiramente, a população e a atividade econômica estão concentradas nas 

regiões Sudeste e Centro Oeste do país (o ONS enxerga as duas regiões como um 

único submercado).  Através dos dados da curva de carga e do Boletim Mensal de 

Geração por Estado (ONS, 2016), pode-se ver de forma inequívoca o desequilíbrio entre 

a demanda de eletricidade desse submercado e a sua capacidade de geração. Os 

dados de janeiro de 2016 – estação úmida na região – apresentam uma participação de 

60% da demanda e 40% da geração total entre os estados dessas regiões. Em um mês 

representativo da estação seca (maio de 2016), a demanda continuou em 60% da 

potência média total, mas a geração caiu para menos de 37% do total. Esse 

desequilíbrio permanente da principal região econômica do Brasil exigiu e continuará a 

exigir uma capacidade de transmissão para que as outras regiões do país com excesso 

de geração (principalmente Itaipu e Norte) possam compatibilizar oferta e demanda 

nesse submercado. 

Outro desequilíbrio constante no mercado brasileiro está relacionado à variabilidade da 

capacidade de geração nas usinas que utilizam fontes renováveis. Como o Brasil tem 

dimensões continentais, existem potenciais de geração diferenciados para as regiões 

do país ao longo do ano, visto que os climas dessas regiões apresentam características 

distintas. Enquanto no Sul do país, as vazões naturais dos rios exibem maiores valores 

no segundo semestre do ano, as demais regiões têm vazões naturais mais intensas de 

novembro a março. Além disso, o potencial da geração eólica, da geração por biomassa 
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e da geração hidroelétrica a fio d’água na Amazônia também apresentam variação 

sazonal – a primeira com maior potencial no segundo semestre, enquanto a segunda 

com maior potencial de abril a novembro e a terceira com maior potencial no primeiro 

semestre. Essas características de sazonalidades não correlacionadas implicam na 

necessidade de um sistema de transmissão que otimize seus despachos ao longo do 

ano, evitando a necessidade de operação de usinas termoelétricas, cujo potencial de 

geração praticamente não se altera ao longo do ano. 

A rede básica de transmissão do SIN utiliza uma série de diferentes níveis de tensão – 

230 kV a 750 kV – e sua instalação desenvolveu-se, principalmente, por conta dos novos 

empreendimentos hidroelétricos que se incorporaram ao sistema ao longo dos anos. 

Dessa forma, essa rede primeiramente garante a transmissão entre os centros de carga 

e as usinas, mas também interliga diferentes bacias hidrográficas e regiões com 

características hidrológicas heterogêneas de modo a otimizar a geração e garantir a 

estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico. Existem também interligações com 

países vizinhos, notadamente no Sul do país, com Argentina e Uruguai (sem considerar 

a parte paraguaia de Itaipu). 

O pagamento pelo serviço de transmissão, após as reformas de desverticalização no 

setor elétrico realizadas nos anos 1990, é realizado através da Tarifa de Uso do Sistema 

de Transmissão – TUST – com tarifas reajustadas anualmente, seguindo a Resolução 

Normativa da ANEEL REN nº 559/2013. O cálculo da TUST segue dois principais nortes 

– remunerar as empresas pelo serviço de transmissão baseados na atual estrutura do 

sistema (simulação através do Programa Nodal) e o cálculo da Receita Anual Permitida 

(RAP), que infere os gastos em investimento para a expansão do sistema em 

determinado período. 

O sistema de transmissão analisado para o horizonte do PDE 2024 (EPE, 2015a) prevê 

uma expansão significativa da capacidade de transmissão inter-regional no Brasil. Essa 

expansão contempla os empreendimentos recomendados nos estudos de viabilidades 

técnico-econômica e socioambientais de alternativas para a transmissão, chamados 

Relatórios R1, além dos investimentos listados no Programa de Expansão da 

Transmissão (PET).  

Os principais investimentos em transmissão previstos até 2024 (EPE. 2015a) estão 

concentrados na capacidade de interligação da região Norte, por conta da expansão 
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das hidroelétricas em suas bacias hidrográficas, com os principais centros de carga no 

Sudeste/Centro Oeste. A UHE Belo Monte, usinas no Tapajós e no Teles Pires se situam 

em áreas de pequena demanda de eletricidade e – desde de seu planejamento – está 

prevista a transferência da potência gerada para os principais centros de carga. Grandes 

exemplos dessa expansão são as grandes linhas em corrente contínua que interligarão 

os aproveitamentos do Rio Madeira e Belo Monte com o sistema do Sudeste ou os 

investimentos previstos para interligar as usinas do Tapajós. 

Abaixo, a Figura 12 ilustra o atual estado do sistema de transmissão do SIN, além de 

indicar os principais projetos de interligação para o futuro. 

 

Figura 12. Diagrama do Sistema Interligado Nacional - Horizonte 2015 

               Fonte: ONS (2016b) 
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A expansão prevista da integração Norte-Nordeste atende a duas necessidades do 

sistema. Em primeiro lugar, aumenta a integração dos centros de carga do Nordeste às 

fontes geradoras da região amazônica. Também, essa integração cumpre o papel de 

aumentar a capacidade de exportação da região Nordeste para a região Sudeste/Centro 

Oeste (via Norte) por conta da expansão dos parques eólicos no Nordeste. Essa 

exportação também será favorecida por investimentos planejados na interligação direta 

Nordeste-Sudeste para redimensionamento da interligação já existente. 

A mesma lógica se aplica a interligação Sul-Sudeste, que deverá ser ampliada para 

acomodar a expansão da geração no Sul. Por conta de suas características sazonais, 

o potencial da geração eólica da região Sul se correlaciona positivamente com a 

sazonalidade da geração hidroelétrica local, mas ambas têm correlação negativa com a 

hidrologia do resto do país. Essa condição faz da região Sul um importante polo de 

balanceamento sazonal para o SIN, tornando fundamental sua integração plena à 

principal região demandante do sistema. 

Ainda está planejada uma expansão na capacidade de importação com países vizinhos 

da América do Sul, principalmente Argentina, Uruguai e Bolívia. Essas novas 

interligações são importantes na medida que os modelos indicam uma menor 

disponibilidade do lado paraguaio de Itaipu servir o sistema brasileiro (por conta do 

próprio crescimento de demanda no lado paraguaio). 

Como veremos na próxima seção, a alta penetração de fontes intermitentes no grid 

provoca alterações na forma de planejar e operar o sistema elétrico. Essa nova condição 

tem estimulado a pesquisa para compreendermos melhor seus impactos, 

potencialidades e riscos. O papel dos sistemas de transmissão, da utilização dos 

reservatórios das hidroelétricas e da instalação de novas termoelétricas são alguns dos 

temas abordados por essa literatura recente, tanto internacional quanto nacional. 
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Capítulo 3 – Literatura sobre integração hidroeólica 

  

Este capítulo traz uma ampla revisão bibliográfica sobre o uso de hidroelétricas e seus 

reservatórios no balanceamento da penetração da geração eólica em um sistema 

elétrico. Na seção 3.1, apresentamos artigos internacionais – que compõem grande 

parte da literatura. A seção 3.2 está dedicada aos artigos que tratam desse tema para 

o sistema elétrico brasileiro. A seção 3.3 apresenta estudos sobre os impactos 

econômicos da alta penetração de fontes renováveis variáveis no mercado elétrico. 

 

3.1 Integração hidroeólica no mundo 

Nas últimas duas décadas, a geração elétrica oriunda de parques eólicos com mais de 

1MW por turbina se tornou competitiva relativamente a outras fontes de geração mais 

convencionais, principalmente termoelétricas a gás natural (ACKER et al., 2012). 

Apesar de a energia eólica possuir inúmeros aspectos positivos, ela tem características 

diferentes daquelas encontradas em fontes centralizadas de geração convencional. Em 

particular, a variabilidade da geração é uma condição inerente por conta dos processos 

meteorológicos associados à existência de vento em determinada região. Essa 

variabilidade ocorre em todos os horizontes temporais (tempo real, minuto, horária, 

diária, além das flutuações sazonais e anuais), aumentando o grau de imprevisibilidade 

da geração eólica. Para reduzir os impactos negativos e maximizar os benefícios, os 

sistemas elétricos que apresentam grande penetração de geração eólica devem lidar de 

forma satisfatória com as incertezas e as variabilidades na operação e no planejamento 

que surgem após essa integração (BIRD et al., 2016).  

Um sistema que possui uma participação considerável de usinas hidroelétricas na 

geração tem melhores condições de acomodar a expansão de energias renováveis 

variáveis, já que geradores hidráulicos são uma fonte extremamente flexível (ACKER et 

al., 2016). Também, a integração entre fontes eólicas e hidroelétricas contribui nos 

esforços de criar um grid de baixo carbono e predominantemente renovável. Entretanto, 

usinas hidroelétricas com reservatórios e instaladas em cascata possuem restrições que 

não são estabelecidas pela otimização do sistema elétrico ou mesmo pelas condições 
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de regulação do mercado de energia. A fonte primária de energia das usinas 

hidroelétricas são as vazões naturais dos rios (e bacias hidrográficas) onde estão 

inseridas. Entretanto, os recursos hídricos de uma bacia são utilizados para múltiplas 

finalidades que vão da navegação, recreação e consumo humano nos centros urbanos 

até projetos agropecuários. Esses múltiplos usos levam a restrições sobre a quantidade 

mínima e máxima de água que deve ser vertida à jusante, além de impor limites à 

variação horária ou diária dessas vazões (ramp up e ramp down5). Logo, esses limites 

à flexibilidade do uso das hidroelétricas são fundamentais em modelagens de integração 

de fontes renováveis variáveis em sistemas elétricos que operam com grande proporção 

de hidroelétricas. 

Em novembro de 2003, a IEA Wind Implementing Agreement organizou um encontro de 

especialistas com o tema “Integração entre sistemas eólicos e hídricos” em Portland, 

Estados Unidos (AIE, 2017). Como resultado desse encontro, foi sugerida a criação de 

um grupo de pesquisa para que cientistas pudessem colaborar e trocar informações 

sobre seus trabalhos no tema. Em maio de 2004, a IEA estabeleceu o Task 24 (AIE, 

2017) que contribuiu para estimular a cooperação entre os diferentes países da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) e melhor 

compreender os riscos e oportunidades da integração de maiores quantidades de 

energia eólica em sistemas predominantemente hidroelétricos. 

Acker et al. (2012) criou um sistema para avaliar as diferentes pesquisas realizadas pela 

Task 24 levando em consideração os temas pesquisados e a profundidade das análises 

realizadas nos modelos. Os estudos simples tipicamente estudam exclusivamente os 

efeitos da penetração de energia eólica na matriz de geração e, em particular, a 

variabilidade gerada no atendimento à carga. Estudos detalhados envolvem a simulação 

da operação do sistema para estimar os impactos e custos da integração da energia 

eólica. Por fim, estudos evolucionários simulam o sistema elétrico como nos estudos 

detalhados, entretanto permitem que haja alterações na forma como o sistema é 

constituído, restringido e operado – na intenção de encontrar melhores formas de 

incorporar os parques eólicos na geração total e/ou de gerir a operação das 

                                                
5 Ramp up é uma taxa que mede a capacidade de um gerador aumentar a geração de potência, 
normalmente expressa em unidades de potência por tempo (exemplo MW/minuto). Cada tipo de 
tecnologia de geração tem uma taxa diferente de ramp up, indicando sua flexibilidade para o 
atendimento da demanda. Ramp down é uma taxa análoga ao ramp up, que mede a capacidade 
de reduzir a geração de potência em um determinado intervalo de tempo.  
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hidroelétricas. Os temas pesquisados também foram divididos em três categorias: 

Integração na rede, Impacto nas Hidroelétricas e Impactos Econômicos e de Mercado. 

O presente estudo pode ser inserido tanto na categoria integração na rede quanto nos 

impactos nas hidroelétricas. Com relação à profundidade do estudo, o modelo utilizado 

pode ser enquadrado na categoria detalhado, uma vez que não foram testados cenários 

de regulação ou de mercado na simulação da operação. 

A literatura produzida pela Task 24 contribuiu para identificar diferentes métodos de 

pesquisa e indicar os principais riscos, limites e oportunidades da integração da geração 

eólica em sistemas predominantemente hidroelétricos. Diversos estudos foram 

realizados para determinar o potencial de integração de fontes eólicas no grid de 

diferentes países. Esses estudos levam em conta o balanceamento da geração para 

atender uma determinada carga, levando em consideração a variabilidade das fontes 

eólicas. O balanceamento da geração é uma das funções primordiais do operador do 

sistema e uma grande gama de usinas hidroelétricas, reservatórios, restrições 

operativas e condições hidrológicas combinadas à inúmeras características específicas 

de diferentes sistemas elétricos produzem diversas combinações possíveis de 

despacho e equilíbrios de mercado. Por conta disso, faz-se necessário o estudo 

específico para encontrar as soluções que otimizam a integração em cada sistema.  

Holttinen e Koreneff (2012) mostraram que mesmo em condições limitadas de 

flexibilidade nas hidroelétricas (fio d’água com pequenos reservatórios de operação), 

uma grande parte dos erros de previsão meteorológicas com relação aos ventos pode 

ser balanceada com a operação dessas usinas ao longo de um dia. Outra conclusão do 

estudo foi que a correção dos erros de previsão meteorológica em um mercado elétrico 

em que hidroelétricas respondem por grande parte do balanceamento não gera grande 

benefício de integração quando olhamos produtores de forma individualizada. Para os 

autores, mostrou-se mais efetivo em termos de custos integrar todas as usinas 

hidroelétricas do sistema para balancear os erros de previsão do vento, utilizando a 

transmissão e o despacho centralizado. 

Kiviluoma et al. (2006) analisaram a penetração de energia eólica no sistema dos países 

nórdicos (74 GW no pico da carga), com cenários de 10%, 20% e 30% da geração total 

do sistema, avaliando a capacidade das usinas hidroelétricas balancearem a carga. O 
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estudo concluiu que um grid com 60% de geração hidroelétrica e 30% de geração eólica 

estaria balanceado para uma otimização horária, incluindo possíveis erros de previsão 

meteorológica. Os resultados também mostraram que uma grande parte da capacidade 

hidroelétrica seria capaz de uma operação flexível no caso desses países, com impacto 

não significativo de restrições exteriores ao sistema elétrico. 

Korpas et al. (2006) estudaram a integração de eólicas em um parque gerador 

hidroelétrico com alguma capacidade de transmissão com áreas externas (420 MW) na 

Noruega. Enquanto a aproximação mais conservadora estimou em 115 MW a 

capacidade instalada máxima de eólica, os autores afirmam que esse sistema específico 

suporta até 600 MW de eólica sem grandes efeitos sobre a receita dos geradores caso 

seja possível uma melhor coordenação entre as duas fontes geradoras. 

Tande et al. (2006) testaram a resiliência de um sistema elétrico na Noruega com 

diferentes cenários de penetração eólica, estimando seus efeitos na probabilidade de 

demanda não atendida (loss of load probability). Para todos os cenários de penetração 

eólica (0,9% e 15,2% da carga total), foram verificadas reduções na probabilidade de 

demanda não atendida pelo atual sistema hidráulico regional e melhor balanceamento 

de sua geração, tanto em termos semanais como anuais. Os autores também 

compararam a expansão de 3 TWh de energia através de eólica e turbinas a gás natural. 

Ambas contribuíram positivamente para o balanceamento do sistema, embora o fator 

de capacidade das usinas termoelétricas (95%) ser muito superior àquele encontrado 

para a geração eólica (30% e 14% dependendo do cenário de penetração). 

Amelin et al. (2009) simularam o sistema elétrico do nordeste da Suécia para diferentes 

níveis de penetração de geração eólica. O sistema de hidroelétricas da região é 

composto por 154 usinas com capacidades superiores a 10 MW, totalizando 13,2 GW 

(80% de toda a capacidade instalada de hidroelétricas da Suécia). Para todos os 

cenários de penetração eólica – 1.000 MW, 4.000 MW, 8.000 MW e 12.000 MW – o 

sistema hidroelétrico apresentou capacidade e velocidade suficiente para balancear a 

geração eólica. Com exceção do cenário de maior penetração, todo o vertimento nas 

usinas hidroelétricas resultantes da integração poderiam ser evitados no caso de um 

melhor planejamento sazonal da carga. 
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Acker et al. (2011a) analisaram os efeitos da integração eólica no balanceamento da 

Western Area Power Administration (WAPA), com forte componente de geração 

hidroelétrica instalada no rio Missouri (2.400 MW). O estudo testou diferentes cenários 

de penetração eólica – 3%, 3,7%, 9,3%, 18,6% e 37%. Utilizando dados estatísticos 

para estimar a geração, os autores concluíram que para penetrações superiores a 

18,6%, haveria impactos significativos na operação. Esses impactos exigiriam 

mudanças de planejamento e operação do sistema (regulação, acompanhamento da 

carga e rampeamento). 

Zavadil (2008) estudou os aproveitamentos hidroelétricos do Alto American River com 

simulações horárias durante um ano inteiro. Foram testados diferentes cenários de 

penetração eólica – 2,7%, 6,7%, 12,1% e 22,8%. A pesquisa encontrou pequenos 

impactos regulatórios para baixas penetrações de eólica, mas que se tornaram 

dominantes nos cenários de penetração mais elevadas. Os autores também estimaram 

os custos de integração de eólica ao sistema no valor de US$ 2 a US$ 8 por MWh de 

geração eólica adicional. Por fim, os resultados encontrados mostram custos de 

integração decrescentes quanto maior a diversidade (localização) dos parques eólicos. 

De Montigny et al. (2010) e Kamwa et al. (2009) estudaram diferentes modelos para 

avaliar o impacto da integração eólica em sistemas hidráulicos de geração – 

notadamente em sistemas ancilares – no Canadá. O primeiro modelo foi através da 

análise estatística utilizando séries temporais, enquanto o segundo utilizou uma 

ferramenta de simulação (IREQ) do Institut de recherche d’Hydro-Québec. Os 

resultados mostraram que o método de simulação parece ser a ferramenta mais 

adequada, já que apresenta hipóteses mais realistas para a operação. Os resultados 

apresentaram uma necessidade de 1% a 5% da capacidade eólica em reservas girantes 

para manutenção de um sistema seguro. 

Outros estudos (MENEMENLIS et al., 2009, 2010) foram produzidos para a mesma 

região focando na minimização do risco de probabilidade de carga não atendida para 

horizontes de otimização de uma a 48 horas adiante. A quantidade de reserva girante – 

para atender os aspectos de curto prazo da oferta – varia bastante dependendo da 

época do ano e das condições meteorológicas encontradas no instante da otimização. 

Para o sistema elétrico em questão, nas condições atuais de reserva girante e baixo 
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risco de não atendimento de carga, pode-se integrar até 5% de geração eólica à 

capacidade do sistema sem necessidades de nenhuma medida especial.  

A Task 24 também resultou em uma série de estudos sobre o impacto da penetração 

de eólica na gestão da geração hidroelétrica, principalmente dos reservatórios. Levando 

em consideração capacidade instalada de eólica em relação a capacidade instalada de 

hidroeletricidade, a integração hidroeólica pode exigir alterações na forma como se 

opera hidroelétricas no sistema, para que essas possam prover balanceamento, 

reservas girantes e armazenamento adequado. Essas alterações impactam as formas 

de operação, manutenção, receita dos empreendedores, armazenamento dos 

reservatórios e outras habilidades das hidroelétricas de atingir seus objetivos 

(notadamente a redução dos custos totais de geração). 

Os estudos relacionados a esse campo de pesquisa visam aumentar a compreensão 

sobre os impactos e benefícios que a geração eólica provoca nos sistemas 

hidroelétricos. Notadamente, fontes eólicas podem gerar benefícios relacionados ao uso 

de água ao longo de estações secas e ao atendimento de regras ambientais e 

econômicas (não relacionadas a otimização da geração elétrica), criando novas 

oportunidades de negócios. 

A flexibilidade das operações hidroelétricas – fundamentais para aproveitar os 

benefícios da integração com fontes eólicas – dependem de algumas variáveis, como 

seu posicionamento ou não numa cascata, o nível de coordenação entre usinas na 

mesma cascata e as restrições operativas oriundas de outros serviços realizados pelos 

recursos hídricos na bacia em que se inserem. Dessa forma, é fundamental entender 

quais os impactos gerados pela integração eólica no sistema elétrico podem ser 

mitigados pela hidroeletricidade, levando-se em consideração as limitações sob as 

quais as usinas operam. 

Acker et al. (2012) apresentam o estudo de caso para o sistema da Tasmânia, em que 

há transmissão limitada entre a ilha e o continente e um sistema local de geração 

pautado em hidroelétricas. Os autores acreditam que é razoável integrar 1.300 MW de 

fontes eólicas ao sistema da ilha (demanda no pico é de 1.850 MW e capacidade 

instalada de hidroelétricas é de 2,3 GW), se for possível utilizar toda a capacidade de 

transmissão com o continente e for aperfeiçoada a operação da reserva girante. Caso 
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a transmissão com o continente não possa ser usada como garantia, a capacidade de 

armazenamento dos reservatórios não seria capaz de absorver toda a geração provida 

pela penetração de eólicas proposta. Esse resultado decorre – principalmente – da 

correlação positiva entre vazão natural afluente e potencial de geração eólica na região. 

Foi estimado que quanto maior a penetração de fontes eólicas, maiores os impactos 

negativos sobre os reservatórios. 

Acker et al. (2011b) analisaram o impacto da penetração de eólicas em uma cascata 

específica na Suécia. Com penetração de 5% da capacidade instalada eólica na Suécia 

como um todo, não há efeito sobre o sistema hidroelétrico. Para penetrações 

equivalentes a 10%, no entanto, deve-se planejar um aumento de 1% na capacidade 

instalada de eólica para compensar a perda de eficiência (pela redução da queda bruta 

da usina por conta da maior utilização do recurso hídrico e menor volume estocado nos 

reservatórios) no sistema hidroelétrico. Para capacidades instaladas de eólica de 15%, 

deve-se adicionar 1,2% de capacidade eólica ao sistema para compensar as perdas de 

eficiência das hidroelétricas. 

Acker et al. (2007) realizaram um estudo de caso para hidroelétricas instaladas ao longo 

do rio Columbia. Foram simuladas as operações considerando diferentes cenários de 

penetração de eólica (1,8%, 7,8% e 18,6% do pico da carga). Utilizando dados de 2006, 

o estudo sugere que o impacto da integração é bem modesto mesmo no maior cenário 

de penetração. Restrições ambientais e reservas girantes produzem um aumento dos 

custos de operação, mas não afetam a capacidade de oferta. 

A última categoria de análise proposta pela Task 24 são estudos de caso econômicos e 

de mercado. Além da viabilidade técnica, é fundamental levar em conta limitações de 

ordem econômicas e de mercado nos limites de integração entre geração eólica e 

geração hidroelétrica quando buscamos desenvolver um amplo conhecimento sobre o 

assunto.  

RETSCREEN (2009) estudou uma pequena distribuidora elétrica nos Estados Unidos e 

concluiu que utilizar expansão de fontes eólicas para atender crescimento da demanda 

é economicamente viável. Os autores também mostraram que a capacidade 

hidroelétrica já instalada se mostrou capaz de suprir um balanceamento de baixo custo 

para o sistema. 
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Kiviluoma e Holttinen (2006) e Kiviluoma et al. (2006) estudaram a penetração de 10%, 

20% e 30% de geração eólica no sistema elétrico nórdico. O modelo proposto pelos 

autores não lidou com a desligamento de antigas usinas e – dessa forma – não 

apresentou dificuldades de balanceamento por conta da alta penetração de fontes 

variáveis. Entretanto, a alta penetração de geração eólica em um sistema dominado por 

hidroelétricas reduziria o preço spot da eletricidade, criando desafios para atrair novos 

investimentos de geração para o sistema. Para os autores, não é claro se um parque 

gerador com essas características poderia ser derivado de um modelo de livre mercado 

no setor elétrico – mesmo sendo a forma de melhor custo-efetividade para prover a 

demanda de eletricidade. 

A Task 24 teve grande êxito em promover os estudos de integração hidroeólica e chegou 

a inúmeras conclusões que auxiliam no reconhecimento dos limites e benefícios dessa 

ação. Apesar das limitações geográficas dos estudos, concentrados na Austrália, 

América do Norte e países nórdicos, várias metodologias e conclusões contribuem para 

explorarmos a penetração de geração eólica em sistemas predominantemente 

hidráulicos em outras regiões do planeta. É importante ressaltar que múltiplos fatores 

impactam os resultados da integração hidroeólica, notadamente as condições de vento 

das regiões estudadas (variabilidade e imprevisibilidade), a correlação entre esses 

ventos e o potencial de geração hidroelétrica já instalada, a capacidade de 

armazenamento e transmissão do sistema e as condições de mercado em que operam 

essas usinas. 

A primeira conclusão significativa dos estudos é que o problema do balanceamento é 

melhor atacado quando lidamos com o sistema de forma integral. Isto é, quando 

modelamos todo o sistema – e não regiões ou usinas isoladas –, podemos enxergar de 

maneira mais acurada o potencial de penetração das fontes eólicas e o impacto sobre 

o sistema hidroelétrico. 

Seguindo em sua análise, Acker et al. (2012) indicam que se deve considerar os 

impactos da integração de forma holística e não só os efeitos de balanceamento da 

oferta elétrica. A integração cada vez maior de fontes eólicas tende a mitigar os 

problemas de incerteza e variabilidade de sistemas hidroelétricos através de uma fonte 

barata de geração (reduzindo custos para os consumidores), mas incorre em custos 

crescentes de integração. 
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A construção de um sistema de transmissão adequado é um fator fundamental para a 

instalação de fontes eólicas em um sistema balanceado por usinas hidroelétricas. A 

interconexão do sistema é um sério fator limitante. O operador do sistema tem um papel 

fundamental e seu sucesso tem um impacto profundo na definição dos limites da 

integração hidroeólica. Quanto maiores forem as áreas capazes de fornecer 

balanceamento ao sistema, mais fácil será a integração das fontes renováveis variáveis. 

Outro fator que contribui para a melhor integração está relacionado à capacidade do 

mercado de equilibrar demanda e oferta, através de um mercado veloz para liquidar 

desequilíbrios momentâneos. Quanto maior a velocidade de transação, maiores as 

possibilidades de integração e menores os custos finais. Os custos e impactos da 

integração da geração eólica tendem a ser reduzidos em sistemas de livre mercado, 

especialmente aqueles com múltiplos atores e recursos flexíveis. Vale lembrar que essa 

perspectiva leva em conta a visão de todo o sistema elétrico e não os impactos em 

atores específicos do mercado (consumidores, distribuidores, ou empreendedores 

eólicos). 

Sobre os limites de penetração de fontes eólicas em sistemas hidroelétricos, os autores 

envolvidos na Task 24 consideram que baixos níveis de penetração (~1%) tendem a 

produzir impactos e custos insignificantes ao sistema. Essa realidade evolui para maior 

complexidade e maiores custos conforme a penetração aumenta para níveis próximos 

a 20% da capacidade instalada frente ao pico da demanda. Para valores superiores a 

20%, mudanças na operação do sistema se tornam necessárias para otimizar a 

integração hidroeólica (melhores modelos de previsão do vento, alterações no 

planejamento, etc.). Sistemas isolados ou com baixa capacidade de transmissão 

tendem a sofrer problemas de integração antes dessas linhas de corte. 

Por fim, os autores identificam que restrições à operação das cascatas de hidroelétricas 

oriundas do múltiplo uso dos recursos hídricos (isto é, não ligadas a otimização do 

sistema elétrico) podem influenciar a capacidade de integração hidroeólica, uma vez 

que tornam as usinas hidroelétricas menos flexíveis do que tecnologicamente permitido. 

Em todos os estudos promovidos pela Task 24, essas restrições só produziram 

resultados significativos nas operações simuladas para os Estados Unidos. 
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Como dito anteriormente, esses primeiros esforços para entender os limites e benefícios 

da integração hidroeólica se concentraram em países desenvolvidos e, dessa forma, 

não abrangem todo o universo de possibilidades técnicas e nem as realidades dos 

diferentes sistemas elétricos existentes no mundo. Contudo, essa ação permitiu 

construir um entendimento e uma metodologia de avaliação que posteriormente foi 

utilizada por inúmeros outros pesquisadores para ampliar o conhecimento sobre o tema. 

É certo que a maior parte dos sistemas elétricos no mundo não contam com as 

características necessárias para o desenvolvimento de estudos com essas 

características (sistemas com grande participação de hidroelétricas), mas a ampliação 

da representação geográfica dos estudos era um passo fundamental para o 

desenvolvimento do tema. 

Principalmente a partir de 2010, é possível encontrar uma série de estudos com maior 

abrangência geográfica. Esses estudos buscaram criar novas métricas de avaliação da 

penetração e ampliar os territórios de análise, mesmo utilizando metodologias já 

aplicadas nos estudos da Task 24. Jaramilo et al. (2004) é um estudo precursor da 

avaliação dos impactos da penetração de fontes eólicas no perfil de geração e uso de 

recursos hídricos em usinas hidroelétricas na América Latina. Assim, como                 do 

Amarante et al. (2001) fizeram para o Brasil, os autores buscaram compreender o 

impacto sazonal da introdução de fontes eólicas de geração integradas a usinas 

hidroelétricas como forma aumentar a resiliência do parque gerador no México. 

A análise dos estudos de caso permitiu demonstrar a possibilidade de garantir a geração 

contínua de energia firme a partir do uso de usinas hidroelétricas para compensar as 

flutuações do vento e – portanto – da geração eólica. Os autores consideraram usinas 

hipotéticas para gerar os resultados do estudo – uma hidroelétrica localizada na represa 

Presidente Benito Juarez e um parque eólico localizado perto de La Venta, ambos no 

estado de Oaxaca. A análise do modelo de geração híbrida proposto baseou-se no 

impacto no reservatório entre os meses de janeiro e maio. Os autores utilizaram médias 

mensais em suas análises.  

Nesses meses o limite de armazenamento é estabelecido de forma a garantir a energia 

firme no período. Com a capacidade instalada de 40,5 MW, esse sistema híbrido poderia 

gerar 20 MW em energia firme. Entre junho e dezembro, a capacidade do reservatório 

seria suficiente para balancear a geração eólica. Os autores também investigaram a 
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competitividade desse sistema de geração híbrida, sabendo que o resultado específico 

do estudo de caso não pode ser generalizado para outros aproveitamentos. Eles 

encontraram custos nivelados nos mesmos patamares de projetos de geração 

convencional, demonstrando que a utilização da geração eólica associada à construção 

e modernização de usinas hidroelétricas possibilita amplas oportunidades para o 

sistema elétrico mexicano. 

Karki et al. (2011) desenvolveram uma metodologia para avaliação dos limites da 

integração hidroeólica baseada em simulações de Monte Carlo para a variação do 

vento, dos recursos hídricos e da demanda de energia. Dessa forma, os autores 

pretenderam incorporar os elementos de imprevisibilidade dessas fontes na otimização 

da integração. O principal propósito da coordenação entre fontes geradoras 

hidroelétricas e eólicas é maximizar a utilização de fontes renováveis, ao mesmo tempo 

que mantem a estabilidade e segurança do sistema. Os autores descrevem dois 

possíveis caminhos para a integração de fontes eólicas na geração hidroelétrica. A 

primeira permitiria o acumulo de água nos reservatórios para ser utilizada em momentos 

de pico de demanda e, por isso, aumentariam a segurança do sistema. Por outro lado, 

poderia se utilizar os reservatórios ao longo do ano para balancear as flutuações da 

geração eólica e, assim, reduzir a segurança do sistema. 

O método para a coordenação da integração hidroeólica proposto pelos autores 

estabelece que as usinas hidroelétricas devem operar no pico da carga, sendo otimizada 

posteriormente em relação às eólicas e termoelétricas convencionais. Para testar seus 

resultados, os autores utilizaram o modelo IEEE-RTS com 32 geradores – incluindo 6 

usinas hidroelétricas de 50 MW cada. A capacidade instalada total do sistema é de 3.405 

MW e o pico de carga é de 2.850 MW. Por hipótese do modelo, as 6 usinas hidroelétricas 

foram transformadas em uma usina representativa com reservatório. O volume inicial do 

reservatório é de 60% de sua capacidade útil. 

Foram simulados dois cenários de penetração eólica (8% e 21% da capacidade 

instalada). Também foram simulados dois cenários para restrição de geração eólica em 

relação à carga total do sistema – 3% do total quando não há integração com 

hidroelétricas e sem restrições quando há integração com hidroelétricas. Também foram 

construídos cenários para a capacidade do reservatório e vazão natural afluente, 

variando de 100 Mm3 até 1.000 Mm3 no caso do reservatório e 235 Mm3 / ano até 2.350 
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Mm3 / ano. Todos esses cenários permitiram uma análise de sensibilidade das principais 

variáveis sobre os impactos e limites da integração. 

Como resultado, os autores afirmaram que – conforme aumenta a quantidade de 

capacidade eólica de um sistema – torna-se fundamental a coordenação e o 

balanceamento da variabilidade para absorver a geração eólica em um sistema estável 

e seguro. Os resultados mostram que existe um benefício para a resiliência do sistema 

oriundos da coordenação hidroeólica quando há um número apropriado de 

hidroelétricas com a missão de acompanhar a variação da geração eólica. Essa 

quantidade depende da penetração de eólicas, tamanho de reservatórios e 

características das vazões naturais afluentes. A coordenação pode aumentar o volume 

de água utilizada na geração elétrica e reduzir vertimentos dos reservatórios. Entretanto, 

os autores também identificam uma perda na resiliência do sistema caso a integração 

hidroeólica seja feita com uma quantidade inadequada de capacidade de reservatórios 

e de vazões naturais afluentes. 

Purvins et al. (2012) focam seu estudo nos efeitos da integração hidroeólica nos 

sistemas de transmissão e qual o papel que eles podem desempenhar nos limites de 

penetração da geração eólica em um grid. O artigo também busca identificar e analisar 

possíveis impactos técnicos de uma geração extensiva de hidroeletricidade e eólicas 

em um sistema nacional, levando em consideração as incertezas da geração por conta 

de sua grande variabilidade sazonal.  

Para tal, os autores realizaram um estudo de caso para a Letônia. O país conta com 

cerca de 500 km de costa e tem atraído interesse de empreendedores eólicos europeus. 

Os autores utilizaram dois períodos de demanda de energia: 2009 e 2030. O foco da 

análise foram momentos críticos do grid local: o inverno – com alta demanda de energia 

e baixo potencial de geração de energias renováveis – e a primavera – com baixa 

demanda e alto potencial de geração de energias renováveis. 

A análise dos fluxos de carga do sistema elétrico da Letônia foi realizada levando em 

consideração linhas de transmissão de 110 e 330 kV e a ferramenta de modelagem 

NEPLAN, utilizando o método de cálculo “Extended Newton Raphson”. A demanda por 

cada nó do sistema foi acrescida manualmente ao modelo. 
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No cenário de inverno 2030, apesar da relativa alta integração das fontes renováveis 

variáveis, as importações de energia ainda são necessárias para equilibrar o sistema. 

Mesmo assim, essa importação é significativamente menor do que aquela encontrada 

no cenário Baseline 2009 (645 MW contra 159 MW). Os autores também estudaram o 

tamanho das perdas ativas e reativas de transmissão em função da penetração da 

geração eólica no grid. Mesmo que demanda e geração aumentem em valores 

absolutos, em 2030, a eficiência da transmissão no cenário de inverno aumenta em 

relação a 2009 (1,2%-1,4% contra 2,6%). Quanto maior a penetração de eólica no 

intervalo entre 0 MW e 300 MW, menores são as perdas com transmissão. O resultado 

oposto é encontrado quando se ultrapassa os 300 MW de capacidade instalada, 

gerando aumento das perdas de transmissão. Isso indica que há um nível ótimo de 

geração elétrica entre os diferentes nós do sistema.  

Os cenários de primavera implicam em uma menor perda nos sistemas de transmissão 

por conta de menor demanda de energia no período. Entretanto, a possibilidade de 

exportação de energia para a Lituânia nesse período também tem impactos na perda 

por transmissão (não há essa possibilidade no inverno). No cenário 2030, a quantidade 

de energia exportada é muito maior do que aquela apresentada em 2009. Usinas de 

cogeração podem ser reduzidas ao mínimo e mesmo assim ainda haveria 669 MW 

disponíveis para exportação. Assim como no cenário de inverno, as perdas de 

transmissão dependem da penetração da geração eólica no grid. Entretanto, essa 

relação é crescente durante todo o intervalo analisado, isto é, quanto maior o percentual 

de geração eólica, maiores são as perdas de transmissão na primavera. Isto porque 

gerações eólicas superiores a 100 MW não podem ser consumidas localmente no oeste 

da Letônia (região eólica do país) e, assim, devem ser transferidas para outras regiões 

do país ou exportadas. 

A capacidade de exportação no cenário de primavera em 2030 é relativamente alta. 

Essa relação está totalmente ligada à penetração de fontes eólicas no sistema. Já no 

cenário de inverno 2030, alta penetrações de eólica contribuem para a redução da 

dependência de importações de eletricidade. Logo, os autores afirmam que o principal 

efeito da integração da geração eólica no país é nos padrões de importação e 

exportação de energia e isso deveria pautar o planejamento da transmissão futura. 

Adicionalmente, maiores penetrações de energias renováveis variáveis implicam num 

esforço adicional de gerenciamento do sistema. Como apresentado nos casos extremos 
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analisados (inverno e primavera), a cogeração e as hidroelétricas que compõem o 

sistema nacional não tem flexibilidade suficiente para balancear o sistema sem recorrer 

a importações/exportações de energia para altas penetrações de fontes eólicas. 

Em condições de déficit de oferta (inverno), o aumento na capacidade instalada de 

eólicas não altera os valores absolutos de importação, mas diminuem a probabilidade 

de necessidade de importação. Na primavera, tanto a quantidade absoluta de 

exportação quanto a probabilidade de exportação variam positivamente com a 

integração de novas fontes eólicas de geração. 

Wang et al. (2013) criaram um algoritmo de otimização particle swarm (PSO) para 

coordenação da integração eólica-hidro-térmica, baseado no conceito de hidroelétricas 

balanceando eólica. A PSO é inicializada com um grupo de partículas aleatórias 

(soluções) e, em seguida, procura otimizar o resultado atualizando os valores a cada 

passo da interação. Em cada interação, cada partícula é atualizada seguindo dois 

"melhores" valores. O primeiro é a melhor solução (fitness) que alcançou até agora. 

Esse valor é chamado pbest. Outro "melhor" valor que é rastreado pelo otimizador é o 

melhor valor obtido até o momento por qualquer partícula na população. Este “melhor” 

valor é um melhor global e chamado gbest. Quando uma partícula toma parte da 

população como seus vizinhos topológicos, o “melhor” valor é um “melhor” local e é 

chamado lbest. 

Para os autores, um algoritmo PSO é preferível e seria superior a outras formas de 

otimização dinâmica pela simplicidade, rápida convergência, menor número de 

parâmetros e nenhuma limitação para o formato da função objetivo. Até o momento a 

PSO tem sido aplicada para vários problemas de otimização do despacho no setor 

elétrico com sucesso. Nesse caso, os primeiros passos da otimização tentam balancear 

a geração eólica com a geração hidroelétrica, utilizando a geração termoelétrica 

somente para cobrir pequenos momentos de déficit. Caso o balanceamento não seja 

eficiente, é necessário rodar novamente a otimização, permitindo maior entrada de 

termoelétricas, até que a função objetivo convirja. 

A algoritmo criado foi então testado em dois sistemas elétricos. O primeiro é o sistema 

hipotético IEEE-RTS-96, que foi rodado com cenários de vazão altíssima, alta e média. 

Foi simulada a operação horária durante as 24 horas de um dia representativo. No 
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cenário de vazão altíssima, as hidroelétricas operam na capacidade máxima e não tem 

a flexibilidade para balancear a variabilidade das fontes eólicas (operam na base). A 

geração termoelétrica deve assumir esse papel de regular o atendimento do pico da 

demanda. Dessa forma, os autores observam uma geração termoelétrica que varia 

bastante ao longo do período de análise, auferindo que essa não é uma forma ótima de 

operação – geradores térmicos perdem eficiência e vida útil quando estão submetidos 

a acionamentos, desligamentos e ramps frequentes. 

No cenário de alta vazão, aumenta a capacidade de regulação da geração hidroelétrica. 

Assim, os autores verificaram que a geração hidroelétrica varia entre geração nula e 

geração máxima – já que está desenhada para exatamente balancear as variações da 

geração eólica. A geração termoelétrica apresenta uma variação menor que aquela 

encontrada no cenário anterior, operando com maior eficiência. No cenário de vazão 

média, a produção hidroelétrica é limitada, mas os reservatórios apresentam melhor 

capacidade de regulação. A geração termoelétrica alcança seus maiores valores, 

enquanto a geração hidroelétrica produz 56% menos energia que no cenário de 

altíssima vazão. Enquanto a variação na geração termoelétrica ao longo do dia 

(comparando o pico e o vale na curva de geração) é maior na vazão média que na vazão 

alta, no cenário de vazão média as fontes termoelétricas passam um maior tempo 

consecutivo no mesmo patamar (sem variação alguma). 

Para os autores, o primeiro caso valida a racionalidade e a efetividade do algoritmo, já 

que ele permite o aproveitamento total da energia eólica e a operação otimizada do 

sistema térmico – resultando em menores custos globais de geração para o sistema 

elétrico. 

O segundo caso em que testaram o algoritmo foi para o grid do sistema elétrico do 

nordeste da China. Esse sistema conta com 63 geradores térmicos com capacidade 

total de 11.750 MW e três usinas hidroelétricas que somam 2.000 MW. Foram simulados 

6 parques eólicos para a integração no sistema atual com capacidade instalada variando 

de 1.300 MW até 2.000 MW. Com a penetração de eólicas, a distância entre geração 

máxima e mínima nas usinas termoelétricas aumenta, ainda que a geração termoelétrica 

se mantenha constante por longas horas seguidas. Na maior parte do período analisado, 

a geração hidroelétrica foi capaz de balancear a variabilidade das fontes eólica, porém 

por duas horas a queda na geração eólica aliada ao aumento da carga provocaram um 
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aumento significativo da geração termoelétrica – que após esse período teve de reduzir 

novamente para patamares próximos ao início do ciclo de ramp up.  

Como resultado do modelo, os autores encontraram que os custos com combustíveis 

para a geração caem com a maior penetração de fontes eólicas. Também, pelos 

resultados encontrados, os autores inferem que as penetrações de eólica superiores à 

capacidade de balanceamento das hidroelétricas devem respeitar a otimização dos 

custos de operação de usinas termoelétricas, visto que a grande variação das eólicas 

gera aumento dos custos na geração termoelétrica (start-up costs e perda de eficiência) 

que podem ser superiores à queda de custos com compra de combustíveis e resultarem 

em custos globais de geração maiores. 

O último estudo apresentado nesta seção foi realizado por Gebretsadik et al. (2016) 

para a integração de geração eólica no sistema hidroelétrico do Rio Zambezi, na África 

do Sul. Os autores desenvolveram um método de análise para a penetração ótima de 

geração eólica baseada na criação de metas de curto e longo prazos para o uso dos 

reservatórios das hidroelétricas com o objetivo de balancear todo o sistema do país. A 

África do Sul tem planos para investir numa grande expansão de geração eólica até 

2040, elevando a participação dessa fonte para 20% da capacidade instalada (23.000 

MW). 

Os resultados do modelo indicam que utilizar os reservatórios como 100% do back-up 

para balancear a geração eólica não é a opção ótima para o sistema, já que aumentou 

a demanda não atendida ao longo do período de análise. A justificativa é que existem 

limitações na vazão mínima defluente determinadas por demandas alheias ao setor 

elétrico (ambientais, irrigação) que afetam a otimização de longo prazo dos 

reservatórios, impedindo que eles respondam com a rapidez necessária para o 

balanceamento pretendido. Outro problema nesse tipo de integração é a necessidade 

que as hidroelétricas têm de prover serviços ancilares (cerca de 15% do pico de 

demanda) para a região, limitando ainda mais a flexibilidade dos reservatórios. 

Os autores desenvolveram uma variável – chamada β – que se refere a quantidade do 

potencial de geração dos reservatórios que poderia ser usada para balancear a geração 

eólica. Posteriormente, eles otimizaram cenários com diferentes valores de β para testar 

a segurança do sistema elétrico. Para os casos em que mais de 20% (1-β≥0,2) do 
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potencial das hidroelétricas era usado para atender a base da demanda, existe um 

benefício adicional na capacidade do sistema em atingir seu equilíbrio. Entretanto, para 

valores de β<0,5, apesar de pequenos benefícios para o sistema local de Zambezi, há 

uma perda acentuada na confiabilidade do sistema sul-africano como um todo, pois ele 

depende dos reservatórios da bacia do Zambezi para se equilibrar. Dessa forma, os 

autores afirmam que alocar menos que 50% dos reservatórios para balancear fontes 

renováveis variáveis não é economicamente ótimo, quando avaliamos sob a perspectiva 

da disponibilidade energética regional. 

Os dados de simulação de operação do sistema – otimização horária durante 24 horas 

em quatro estações significativas – apontam que há potencial para a penetração de 

18,69% de potência instalada de eólica para a África do Sul, considerando as condições 

atuais do parque gerador. Isso seria possível com a implementação de um novo modelo 

de gerenciamento dos reservatórios da bacia do Rio Zambezi, em que se cumpriria o 

papel de atuar como baterias para as fontes eólicas, que – por sua vez – aumentaria a 

confiabilidade tanto da geração hidroelétrica quanto da geração eólica. O uso das 

hidroelétricas para essa função de balanceamento também proporcionaria uma melhor 

utilização das usinas termoelétricas a carvão (maior componente do grid sul-africano) 

que – não precisando acompanhar as variações do pico – operariam de forma mais 

eficiente. 

Como podemos verificar a partir das análises descritas pelos autores apresentados 

nessa revisão bibliográfica, fortalece-se o entendimento que – apesar de haver uma 

complementariedade obvia entre a geração eólica e a geração hidroelétrica em termos 

tecnológicos – essa integração deve ser realizada com bastante cuidado. Claramente 

há um limite para essa integração, em que os benefícios do uso de fontes renováveis 

no sistema são menores que os custos resultantes tanto na operação dos reservatórios 

quanto na confiabilidade do sistema. De forma geral, os autores identificaram que uma 

vez atingido o limite do uso dos reservatórios para balancear os sistemas, a penetração 

de eólica fica limitada a racionalidade econômica da operação de termoelétricas que 

devem equilibrar os benefícios de um menor uso de combustíveis com o aumento dos 

custos por conta de perdas de eficiência, start-up costs e impacto sobre a vida útil dos 

equipamentos.  
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Também foi possível enxergar o aspecto estratégico de planejar e investir no sistema 

de transmissão para expandir as capacidades de integração de fontes eólicas (e de 

maneira geral, de fontes renováveis variáveis centralizadas) no sistema elétrico. Dessa 

forma, análises que buscam testar os limites dessa integração e seus potenciais 

benefícios e riscos não podem desconsiderar tais elementos. 

 

3.2 Integração hidroeólica no Brasil 

No Brasil, as pesquisas relacionadas a integração das fontes eólicas e solares do grid 

começaram a se desenvolver nos últimos anos – muito por conta do aumento da 

participação dessas fontes na geração nacional. Essa expansão se deu por conta de 

incentivos criados e também pela maior competitividade dessas fontes nos leilões da 

ANEEL (IRENA, 2017), já que a geração eólica tem custos nivelados que competem 

com outras formas tradicionais de geração. 

As condições naturais do país e as características de seu sistema elétrico trazem alguns 

elementos que diferenciam o Brasil de outros locais, tornando estudos específicos para 

o país uma necessidade inquestionável. Grande parte da expansão e do potencial de 

geração eólico está concentrada algumas regiões (notadamente Sul e Nordeste), com 

limitações de transmissão evidentes, mesmo se tratando de um sistema com 

interconexões continentais. Mesmo com todo o investimento em novas linhas 

planejadas, descritas no PDE 2024 (EPE, 2015a), a transmissão inter-regional torna-se 

um elemento fundamental para estabelecer o limite de penetração dessas fontes 

renováveis intermitentes centralizadas. Outro fator que diferencia o Brasil é sua 

tradicional dependência de fontes hidroelétricas – notadamente sistemas de usinas em 

cascatas com grande capacidade de estocar água em reservatórios. 

Portanto, a literatura brasileira sobre integração de fontes eólicas e solares está 

concentrada em entender a complementariedade entre a geração eólica e a geração 

hidroelétrica e quais os limites da expansão das fontes renováveis intermitentes, tendo 

em vista as características principais do grid brasileiro: interconexão, dimensões 

continentais e grande participação de usinas hidroelétricas com reservatórios. 
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Os primeiros esforços para entender o potencial da energia eólica e sua integração ao 

sistema elétrico brasileiro aconteceram durante a segunda metade dos anos 1990, 

seguindo o desenvolvimento tecnológico dos parques eólicos nos países desenvolvidos, 

capazes de sustentar um nível de geração superior a 1 GW. Esses estudos (DO 

AMARANTE et al., 2001) foram desenvolvidos pela Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco (CHESF) e pela Companhia Paranaense de Energia (CEPEL) – empresas 

que operam em regiões com os maiores potenciais eólicos do país (Nordeste e Sul). O 

esforço naquele momento era estimar o potencial de geração através da medição dos 

ventos em alguns pontos específicos da costa e averiguar sua correlação com a vazão 

afluente nas grandes usinas hidroelétricas. No caso do Nordeste, verificou-se uma clara 

correlação negativa entre essas duas variáveis, apontando para uma integração 

eficiente entre fontes eólicas e hidroelétricas de geração. Na região Sul, verificou-se 

uma correlação positiva entre ventos e vazões afluentes. Entretanto, a correlação dos 

ventos da região Sul com a vazão afluente na região Sudeste também é negativa e 

possibilita a integração com a região de maior produção hidroelétrica e maior demanda 

de eletricidade. 

Em 2001, o CEPEL produziu o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (CEPEL, 2001) 

contendo um levantamento amplo sobre os ventos (a 50 metros de altura) para todas 

as regiões brasileiras na resolução de 15 km (3,6 km em regiões específicas). Para tal 

estudo, foram utilizados dados meteorológicos do período compreendido entre 1983 e 

1999. No mesmo ano, do Amarante et al. (2001) publicou um artigo em que resumiu os 

estudos de complementariedade vento-vazão realizados nos anos anteriores e 

apresentou um cálculo para a quantidade de água que poderiam ser adicionalmente 

armazenadas no período seco para todos os reservatórios da CHESF em diferentes 

cenários de penetração de geração eólica na região Nordeste. Os autores também 

compararam as variabilidades interanuais dos recursos hídricos com os ventos e 

descobriram que, enquanto há grande variabilidade na vazão dos rios entre os 

diferentes anos de uma série histórica, a variabilidade dos ventos não é tão significativa. 

É importante ressaltar que esse estudo foi publicado no período de grande restrição da 

geração hídrica brasileira – também conhecido como “Apagão” entre 2000 e 2001 – e 

buscava encontrar soluções que pudessem aumentar a resiliência do sistema elétrico 

brasileiro. As análises foram realizadas a partir de dados médios mensais. 
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Cantão (2015) aprofundou a análise de complementariedade sazonal entre fontes 

eólicas e hidroelétricas, baseando-se em dados históricos de vazão e velocidade do 

vento para todas as regiões do país e através da análise dos coeficientes de correlação 

de Pearson e Spearman. Os coeficientes foram calculados com as médias sazonais 

(mensais). Segundo o autor, os dados de correlação entre vazões afluentes 

corroboraram o comportamento de vazão já descrito na literatura. Enquanto isso, a 

correlação entre fontes eólicas mostrou grande variação na velocidade do vento ao 

longo do território nacional, com as maiores velocidades sendo registradas na região 

Nordeste e as menores na região Norte. Entretanto, a velocidade sazonal com a média 

das estações meteorológicas variou muito pouco durante todo o período analisado, 

indicando uma estabilidade da variabilidade dos ventos nos 50 anos da série histórica. 

O estudo do regime dos ventos mostrou médias maiores no segundo semestre em 

relação a primeira parte do ano e é bastante semelhante em todo o país. Novamente, a 

região Norte apresenta a menor autossimilaridade nas séries de vento – 74% de pares 

de estações meteorológicas com coeficiente r > 0 e com mediana de 0,3 –, enquanto a 

região Sul apresenta a maior – 98% dos pares com r > 0 e mediana 0,7. Para o Brasil 

como um todo, 90% dos pares de estações apresentam correlação positiva com 

correlação forte (r≥0,6) em mais de 60% dos pares. 

Especificamente na correlação hidroeólica, o autor verificou uma correlação negativa 

muito forte na região do sertão nordestino, comparando os ventos com a vazão na usina 

representativa UHE Sobradinho. A região Sul e a costa leste do litoral nordestino 

apresentam correlação positiva entre as fontes eólicas e hidroelétricas e a costa norte 

do litoral nordestino apresenta menor complementariedade que o sertão, embora 

negativa.  

Numa segunda análise, Cantão (2015) analisou a correlação entre geração eólica e 

geração hidroelétrica comparando sítios distantes entre si. Duas estações 

meteorológicas (EM) nos extremos do país foram utilizadas para representar o potencial 

eólico (EM Macau [RN] e EM Santa Vitória do Palmar [RS]). A EM Macau apresenta 

correlação negativa forte e muito forte com a vazão afluente na região Norte (r ≤ -0,6) e 

moderada com a vazão afluente nas bacias do São Francisco, Paraná, Paranaíba e 

Grande (-0,6 ≤ r ≤ -0,3). Com a região Sul, houve uma correlação positiva forte 

(chegando até a 0,9), enquanto com as demais regiões apresentou uma correlação 

negativa fraca. A EM Santa Vitória do Palmar tem correlação negativa muito forte com 
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a vazão afluente à esquerda do Rio Amazonas (r ≤ -0,9), moderada na margem direita 

(-0,6 ≤ r ≤ -0,3) e fraca na bacia do São Francisco e em parte da bacia do Paraná. Para 

as demais bacias, a correlação é fracamente positiva. 

Para o autor, todas as estações meteorológicas de maior correlação negativa com as 

principais usinas hidroelétricas têm bom potencial eólico, o que indica a capacidade das 

fontes eólicas se complementarem com as usinas hidroelétricas brasileiras, reduzindo 

a necessidade do uso de fontes termoelétricas mesmo em períodos mais secos. 

A partir de 2015, novos trabalhos foram publicados por pesquisadores brasileiros no 

tema de integração de fontes de energia renováveis variáveis e fontes hidroelétricas 

tradicionais. Alguns estudos focaram na pesquisa dos impactos da penetração dessas 

fontes em regiões limitadas, como uma única usina hidroelétrica (PIMENTA e ASSIREU, 

2015), ou uma região do país (DE JONG et al., 2016). Outros estudos buscaram 

entender qual o impacto em todo o sistema elétrico nacional (SCHMIDT et al., 2016a, 

2016b), utilizando hipóteses bastante simplificadas para transmissão e operação de 

reservatórios. 

Pimenta e Assireu (2015) utilizaram o caso da UHE Itumbiara, na bacia do Paraná, na 

região Sudeste, para entender quais os efeitos da integração hidroeólica sobre a 

utilização do reservatório da usina. Basicamente, quando há disponibilidade de ventos 

para a geração eólica, a usina hidroelétrica pode acumular água em seu reservatório 

para ser utilizada em momentos em que haja maiores benefícios para o sistema. 

Utilizando um modelo simplificado de geração integrada – sem levar em conta custos 

de operação ou outras variáveis econômicas –, os autores conseguiram estimar, através 

de equações de balanço hídrico do reservatório e disponibilidade de ventos em dois 

pontos diferentes (W1 e W2) da região, a quantidade total de água que deixaria de ser 

turbinada na usina hidroelétrica e, por conta disso, armazenada no reservatório.  

Os resultados apontam que a instalação de 200 turbinas eólicas integradas com a 

geração da hidroelétrica pode potencialmente reduzir o volume de água utilizada em até 

86mm/dia (levando em consideração a cota do reservatório de Itumbiara) na média do 

período 2009-2010. Essa redução contaria com grande variação temporal, sendo que 

os principais períodos de economia estariam concentrados entre maio e novembro – 

coincidindo com o período de menor vazão da bacia hidrográfica. Por conta disso, a 
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pesquisa também aponta que a integração entre as fontes de geração altera a forma da 

utilização da água dos reservatórios, com aumento da correlação da vazão turbinada 

com a vazão natural do rio (saindo de 0,4 para 0,7). Isto significa que os reservatórios 

são menos utilizados durante a estação seca, justamente porque as turbinas eólicas 

produzem mais energia nesse período. Como consequência, no cenário de integração, 

o reservatório de Itumbiara opera mais próximo do volume máximo durante mais meses 

no ano (o que implica numa maior produtividade por vazão turbinada dada a cota mais 

elevada do reservatório). 

O modelo proposto por Pimenta e Assireu (2015), contudo, tem duas limitações 

importantes quando nos propomos a avaliar a integração de usinas eólicas no sistema 

elétrico brasileiro. Primeiro, a instalação de usinas eólicas associadas à produção 

hidroelétrica em um sítio específico é adicional – isto é, aumenta a capacidade instalada 

do sistema para atender a uma mesma demanda. Assim, naturalmente, os cenários de 

integração devem apresentar uma menor pressão sobre o uso da água dos 

reservatórios. O outro problema, ainda mais importante quando avaliamos geração 

através de energia renováveis variáveis é a escala de médias diárias para a simulação 

da geração eólica. Numa escala de média diária, parte importante da variabilidade 

inerente à geração eólica é suavizada, fazendo com que a entrada da geração hídrica 

seja ainda menos pressionada ao longo do ano. O quanto dessa variabilidade pode ser 

suprida pela vazão mínima do reservatório de Itumbiara é uma questão que não pôde 

ser respondida pela análise realizada pelos autores. 

O Nordeste brasileiro é a principal área para a expansão de energia eólica no país – por 

conta da frequência e intensidade dos ventos presentes na região – e tem sido objeto 

de interesse de pesquisadores e do mercado elétrico. O artigo de de Jong et al. (2016) 

sobre o limite para o aproveitamento dessa energia e sua interação com as usinas 

hidroelétricas traz interessantes questões sobre o potencial papel dessa fonte de 

energia no horizonte dos próximos anos. Através de sua modelagem, os autores 

buscaram estudar as vantagens e desvantagens ambientais e econômicas da alta 

penetração de usinas eólicas no Nordeste, deslocando a geração termoelétrica – 

inclusive com cenários de total substituição.  

Utilizando informações sobre a curva de demanda anual horária para a região e dados 

sobre o fator de capacidade dos parques eólicos já instaladas nos estados da Bahia, 
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Ceará e Rio Grande do Norte, os autores desenvolveram cenários de penetração eólica 

capaz de atender a carga (45%, 55%, 65%, 75%, 85% e 100% da média anual da 

geração) com um curtailment não significativo – isto é, abaixo de 1% da demanda. 

Os resultados encontrados pelos autores apresentam uma grande capacidade de 

penetração das usinas eólicas na geração do Nordeste, alcançando número superiores 

a 50% na média anual da geração. Nos cenários em que as usinas hidroelétricas são 

100% flexíveis, a geração eólica chega a 65% do total da região. Para valores acima 

desse percentual, haverá excesso de geração em alguns momentos do ano, produzindo 

curtailments significativos (até 16,41%) caso não haja transmissão suficiente para 

escoá-la para as outras regiões do país. 

De Jong et al. (2016) também procuraram entender o impacto econômico da penetração 

da geração eólica no Nordeste e o papel do curtailment na competitividade dessa forma 

de geração. Para os autores, somente em casos de curtailment superiores a 33% do 

total gerado, as usinas eólicas perdem competitividade frente a usinas termoelétricas a 

gás. 

Existem duas importantes limitações no estudo quando consideramos o equilíbrio de 

oferta e demanda em todo o sistema interligado brasileiro. Em primeiro lugar, novos 

estudos (MIRANDA et al., 2016) sobre a infraestrutura de transmissão do Nordeste 

indicam que o curtailment é maior do que aquele apresentado por de Jong et al. (2016) 

por conta de limites intra-regionais não discutidos pelos autores. Dessa forma, tanto a 

competitividade econômica dessa fonte quanto sua real contribuição para a energia total 

gerada no Nordeste merecem maiores investigações. Outro ponto importante, é que na 

forma como foi modelado, os cenários implicam na expansão da capacidade instalada 

do Nordeste para além dos cenários de expansão produzidos por PDE 2024 (EPE, 

2015a) para o ano de 2020, não havendo uma simples substituição de capacidade 

geradora termoelétrica por eólica (mesmo considerando os fatores de capacidade 

diferentes entre as fontes), mas uma real expansão na capacidade total instalada da 

região. Nessas condições, os autores estão testando um sistema com maior liberdade 

do que aquele mais provável – uma vez que a razão entre capacidade gerada e 

demanda por energia é maior do que aquela normalmente encontrada no Brasil. 
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Outra questão fundamental que aparece marginalmente no trabalho é a ligação da 

região Nordeste com o resto do país. Por conta da grande proporção de geração 

hidroelétrica em todo o país, um sistema de transmissão intercontinental e projetos de 

expansão hidroelétrica na região Norte, tanto o Nordeste quanto o país podem ser 

capazes de gerar energia de baixo carbono em seu sistema elétrico, sem a necessidade 

de expandir o parque gerador para além do previsto em PDE 2014 (EPE, 2015a). 

Restrições hidrológicas estranhas à operação elétrica, sazonalidade das fontes 

renováveis e limitações de transmissão inter-regionais em todo o país são 

considerações fundamentais para avaliar qualquer região específica em um sistema 

interligado como o brasileiro. Dificilmente uma análise estritamente regional tem 

capacidade de entender todos os riscos e oportunidades da otimização, 

desconsiderando que o sistema é operado de forma coordenada nacionalmente. 

Por sua vez, artigos realizados por Schmidt et al. (2016a, 2016b) buscaram modelar a 

penetração de energias renováveis variáveis (variable renewable energy – VRE) para 

todo o sistema interligado nacional – ora estudando a substituição da expansão da 

geração através de hidroelétricas a fio d’água na região Norte por usinas eólicas, ora 

avaliando as diferenças entre uma expansão convencional (hidroelétricas e 

termoelétricas) e uma expansão focada em fontes renováveis (solar fotovoltaica – PV, 

eólica e hidroelétrica). 

Em Schmidt et al. (2016a), os autores utilizaram dados sobre o vento em regiões 

estratégicas do Nordeste e Sul e a vazão natural das usinas hidroelétricas para entender 

a correlação entre a geração potencial dessas duas fontes de energia. Além disso, os 

autores buscaram comparar diferentes cenários de expansão da geração e qual impacto 

esses cenários teriam na variabilidade da disponibilidade de geração ao longo do ano. 

O primeiro cenário previa a expansão baseada em usinas a fio d’água na região Norte 

do país, enquanto o segundo estava pautado na instalação de parques eólicos no 

Nordeste e no Sul do Brasil. 

No estudo de correlação entre os dois tipos de expansão, os pesquisadores 

encontraram maior correlação positiva entre a geração hidroelétrica do centro-sul 

brasileiro com a vazão natural das usinas hidroelétricas a fio d’água da região Norte. 

Essa característica acentua a variabilidade sazonal do potencial de geração do sistema. 

Enquanto isso, a correlação entre a vazão das atuais usinas do sistema brasileiro com 
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o potencial eólico estudado demonstra uma grande complementariedade entre essas 

diferentes fontes de energia. 

Além da sazonalidade, os autores também encontraram menor correlação entre os 

resíduos de regressão (dessazonalizada) no caso da geração eólica do que no caso das 

hidroelétricas do Norte brasileiro (em relação aos resíduos da média mensal da geração 

hidroelétrica de todo o sistema). Para os autores, essas duas características – menor 

correlação sazonal e menor correlação dos resíduos da regressão – indicam a 

superioridade da expansão eólica sobre a hidroelétrica a fio d’água na região Norte, 

quando objetivamos a menor variabilidade total da geração do sistema elétrico. 

Os autores – então – definiram uma métrica para avaliar a variabilidade do sistema de 

geração baseado na quantidade de meses em que o potencial de geração fica abaixo 

de uma linha de corte (percentual) em relação à média do potencial de geração de todo 

o período avaliado. Utilizando essa métrica, os autores encontram maior variabilidade – 

isto é, maior número de meses abaixo da linha de corte – para maiores penetrações da 

geração através de hidroelétricas a fio d’água na região Norte do que por parques 

eólicos. Por exemplo, caso a geração de hidroeletricidade a fio d’água na região Norte 

alcance 20% do total de geração nacional, o potencial de geração total cai, para abaixo 

de 30% da média do período, em 3 meses consecutivos. Isso indica uma grande 

vulnerabilidade para o sistema. Por outro lado, quando a expansão é realizada através 

de parques eólicos, nenhum período como esse foi encontrado. Ainda, mesmo para 

linhas de corte menos severas (50% ou 70% da média do potencial de geração de todo 

o período avaliado), a expansão através de parques eólicos apresentou períodos mais 

curtos abaixo da linha de corte que no caso da expansão com usinas hidroelétricas da 

região Norte. 

Contudo, o artigo falha em analisar os impactos das variações intra-diários da geração 

eólica e, apesar de intuir que os reservatórios das hidroelétricas convencionais podem 

minimizar esse problema, não testam essa hipótese através de um modelo de geração 

hidroelétrica mais detalhado. Também, não há modelagem sobre a capacidade de 

transmissão entre as diferentes regiões do país – que seriam capazes de equilibrar – ou 

não – as disparidades sazonais da disponibilidade de geração entre as diferentes fontes 

analisadas. 
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Em um segundo artigo, Schmidt et al. (2016b) utilizam um modelo de otimização para 

avaliar a expansão da geração elétrica brasileira em dois cenários distintos. No primeiro, 

o modelo pode escolher entre um mix de energias renováveis para executar a expansão 

(hidroelétrica a fio d’água, eólica e solar PV). No segundo, o modelo deve realizar a 

expansão da geração de forma mais convencional, com uso de hidroelétricas a fio 

d’água e termoelétricas. Após a otimização da expansão, um modelo de operação é 

usado para checar como se dá a operação do sistema.  

Os modelos de otimização e operação contam com o uso de variáveis estocásticas para 

a produção eólica e solar. Foram produzidas séries sintéticas para 100 anos que 

preservavam correlação entre as diferentes variáveis meteorológicas e – de forma 

limitada – a auto correlação da série temporal. Cenários com extremos climáticos 

(forçando três meses consecutivos de seca) também foram adicionados para testar o 

limite das escolhas de otimização. A produção das hidroelétricas foi estimada utilizando 

dados fixos de produtividade e vazão natural (1931-2013) baseados no PDE 2021 (EPE, 

2015a) e as usinas foram todas agregadas em duas usinas representativas: uma para 

usinas a fio d’água e outra para usinas com reservatório (215 TWh de energia 

equivalente). A otimização e operação foram realizadas utilizando médias diárias de 

produção. 

Como resultado, Schmidt et al. (2016b) encontraram a prevalência da instalação de 

usinas solar PV no cenário de renováveis, com nenhuma instalação de novas 

hidroelétricas e a participação da geração eólica mantida constante ao longo do período. 

Nessas condições, nenhuma geração termoelétrica é utilizada de forma regular e os 

reservatórios conseguem balancear a variabilidade da geração na média diária. Sempre 

que há uma condição de baixa vazão natural nas hidroelétricas, a geração termoelétrica 

cresce significativamente para preservar a oferta de eletricidade. Quanto maior a 

penetração da geração solar PV, menor é o despacho total das usinas termoelétricas. 

O curtailment das energias renováveis ocorre principalmente nos primeiros anos da 

operação simulada, uma vez que há uma grande capacidade instalada de hidroelétricas 

em relação a carga total. 

Já no cenário de expansão convencional, os autores encontraram um despacho térmico 

regular, visto que a geração hidroelétrica sofre com a sazonalidade anual das vazões 

naturais, situação agravada pela instalação de usinas sem reservatórios. Também há 
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um maior curtailment já que a correlação do potencial de geração entre as novas 

hidroelétricas e aquelas já instaladas é grande – e certamente maior do que aquela das 

outras fontes renováveis. 

A diferença entre o uso de termoelétricas nos dois cenários pode ser demonstrado 

através do volume de geração 100% maior no cenário de expansão convencional. 

Também, a capacidade de geração termoelétrica chega a – no máximo – 15% da 

demanda máxima no cenário de expansão renovável, enquanto esse valor atinge 40% 

no outro cenário. 

Os autores justificam a escolha de solar PV sobre eólica na otimização por conta da 

menor variabilidade diária, sazonal e interanual da geração solar. Segundo o modelo, a 

proporção de fontes eólicas na geração para maiores valores de demanda cai em 

relação aos números de 2013. A grande correlação entre a geração hídrica nova e as 

usinas hidroelétricas já instaladas fez com que o modelo não expandisse a geração 

através desse recurso no cenário. 

O modelo de simulação encontrou valores para a geração termoelétrica maiores do que 

aqueles apresentados pelo modelo de otimização para os dois cenários. Entretanto, o 

modelo de expansão renovável se mostrou mais robusto e estável que a expansão 

convencional. Nos cenários de extremos climáticos, a expansão renovável apresentou 

0,2% de demanda não atendida enquanto o valor atingiu 1% para a expansão 

convencional – mesmo que o back up térmico do segundo cenário seja mais que o dobro 

daquele do cenário convencional (40% contra 15% da demanda máxima). O curtailment 

do cenário de expansão renovável se reduz quanto maior for a demanda. O inverso 

ocorre no cenário de expansão convencional – por conta da maior correlação entre o 

potencial de geração hidráulica nova e das usinas hidroelétricas já instaladas. 

A análise de sensibilidade realizada pelos autores com outras séries temporais para os 

recursos naturais estocásticos demonstrou a consistência dos primeiros resultados, 

apresentando pequenas variações no resultado – diferente localização das usinas 

instaladas e no mix de solar e eólica. 

Entretanto, o estudo apresenta importantes limitações, indicadas pelos próprios autores 

no artigo. Primeiro, a variabilidade da geração das renováveis não é tão bem 

compreendida na otimização com resolução diária. A disponibilidade de 
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armazenamento nos reservatórios das hidroelétricas pode ser capaz de balancear o 

sistema nas 24 horas da otimização. Entretanto, essa hipótese não pôde ser testada, 

pois o modelo hidrológico apresentado no estudo não tem capacidade de auferir uma 

operação detalhada dos reservatórios. 

Não há modelo de transmissão, seja intra-regional, seja inter-regional. Apesar dos 

autores afirmarem que é necessário aumentar a capacidade de transmissão do sistema 

interligado brasileiro e que essa expansão cobriria possível problemas, há uma questão 

sobre a otimização dos cenários – que deveria levar em consideração tais 

investimentos.  

A otimização realizada em Schmidt et al. (2016b) não levou em consideração os custos 

de instalação das diferentes tecnologias, assumindo que o Brasil fez compromissos que 

garantem uma matriz energética de baixo carbono no horizonte do estudo. Com isso, a 

opção pela expansão através da geração solar PV encontrada não condiz com a 

realidade do mercado nacional. Essa tecnologia ainda não tem competitividade frente 

outras fontes convencionais de geração (principalmente considerando geração 

centralizada), diferentemente da geração eólica, e depende de incentivos públicos, 

como leilões específicos. 

Como veremos na próxima seção, o modelo utilizado busca responder questões que 

não foram devidamente atacadas pela literatura brasileira. Primeiramente, 

desenvolvemos um modelo hidrológico que simula a operação individualizada de todas 

as usinas instaladas e previstas nos anos de 2020 e 2030. Esse modelo é baseado nos 

dados de vazão natural e capacidade de armazenamento de água nos diferentes 

reservatórios e não na conversão dessas informações em reservatório equivalente de 

energia. Dessa forma, além de não se criar usinas representativas, os dados não sofrem 

com possível imprecisões dessa conversão e pode-se modelar com maior qualidade as 

restrições de operação das usinas que consideram aspectos ambientais, econômicos e 

sociais (vazão mínima, vazão máxima e ramp up) e os efeitos da cascata na geração, 

como o tempo de viagem da água entre usinas. 

O modelo inclui todas as regiões e usinas presentes no SIN e considera os limites de 

transmissão do sistema, como apresentados nos estudos da Empresa de Pesquisa 

Energética brasileira (EPE, 2015a). Apesar das limitações quanto à transmissão intra-
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regional, o modelo consegue enxergar os obstáculos de transmissão no balanceamento 

das variações de geração de energias renováveis intermitentes entre as diferentes 

regiões do país. 

Também se optou por focar na instalação de usinas eólicas, que já apresentam 

competitividade de preços nos leilões realizados pela ANEEL para expansão do sistema 

elétrico. Dessa forma, as instalações de outras fontes renováveis – principalmente solar 

PV – ficou limitada às estimativas apresentadas BIG/ANEEL (2016) e PDE 2024 (EPE, 

2015a) para os anos de 2020 e 2030.  

Por fim, a otimização da operação é realizada com dados horários para as fontes 

renováveis intermitentes e horizonte de otimização de 4 em 4 horas. Dessa forma, 

podemos capturar melhor as variações da geração eólica e solar PV dentro do dia (6 

otimizações por dia). 

 

3.3 Impactos econômicos da penetração de fontes renováveis 

variáveis de geração 

Uma questão fundamental estudada sobre a alta penetração de fontes renováveis 

intermitentes é o impacto gerado sobre o equilíbrio financeiro das empresas tradicionais 

de geração elétrica. Como as fontes primárias de geração renovável variável tem custo 

de aquisição zero (vento, radiação solar, insolação) e, em muitos mercados, seus 

investimentos são subsidiados como estratégia de mitigação das mudanças climáticas, 

há um impacto considerável na competitividade dessas fontes frente às formas 

tradicionais de geração termoelétricas, em benefício das primeiras. Como visto nas 

seções anteriores desse capítulo, a fontes tradicionais de geração termoelétricas 

desempenham aspectos importantes para a segurança do sistema elétrico – mesmo 

quando há presença significativa de fontes hidroelétricas. Dessa forma, o atual desenho 

regulatório nos principais mercados globais que não remunera esse serviço prestado 

pela termoelétricas tem provocado prejuízos econômicos para os detentores de usinas 

termoelétricas já instaladas e desincentivando investimentos em novas usinas. Esse 

ambiente regulatório apresenta risco de longo prazo para os sistemas, que teriam que 

conviver com mais variabilidade e imprevisibilidade da geração sem contar com o aporte 
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de segurança provido pelas usinas termoelétricas convencionais (THE ECONOMIST, 

2017). 

Um estudo realizado por Frondel et al. (2010) analisou o impacto da estratégia de apoio 

à geração renováveis variável no mercado alemão de eletricidade. A Alemanha tem 

investido fortemente em expandir sua capacidade instalada renovável através de uma 

política de pagamento diferenciado para produtores independentes desde 1991. De 

2001 a 2008, os pagamentos de subsídios através de tarifas feed-in aumentaram mais 

de 6 vezes, saindo de aproximadamente US$ 1,4 bilhão para US$ 13,2 bilhões. Além 

dos incentivos passados, em 2009, o governo alemão aprovou uma garantia de 20 anos 

de tarifas subsidiadas para atrair novos empreendimentos em geração renovável. Em 

termos relativos, a maior ajuda tem como destino a geração solar FV, que participa com 

6,2% da energia gerada por fontes renováveis, mas recebe 24,6% dos subsídios dados 

em tarifas feed-in. 

Frondel et al. (2010) também calcularam os custos líquidos de apoio à geração solar FV 

e eólica na Alemanha. Levando em consideração as usinas instaladas até 2008 e 

aquelas previstas até 2010 e a regulamentação do setor, o custo líquido total do apoio 

à geração solar FV alcançaria US$ 73 bilhões. Para a energia eólica, esse valor chega 

a US$ 28 bilhões. 

Com grande incentivo à geração renovável variável, a Alemanha experimentou um 

crescimento considerável da participação delas no seu sistema elétrico. Entretanto, os 

autores questionam os impactos negativos dessa ação e seu custo-benefício na 

tentativa de mitigar as mudanças climáticas. Além da pequena redução das emissões 

totais de gases de efeito estufa dos países europeus (frente ao enorme custo de 

promove-las), existem impactos no mercado elétrico dos países importantes. O preço 

da eletricidade ao consumidor teve crescimento real de 3%, no período da análise 

(2000-2010), enquanto os preços ao produtor tiveram queda real de 8%, na Alemanha, 

e 5% na média dos 25 países da União Europeia. Como resultado, os lucros das maiores 

empresas geradoras da região caíram substancialmente. O caso mais notável é das 

quatro empresas que dominam o mercado de geração elétrica na Alemanha. Vattenfall 

e Eon tiveram seus lucros reduzidos em 20%, enquanto a ENBW teve reduções de 7% 

no lucro. 
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Muito defendem os investimentos em fontes renováveis sob a perspectiva da segurança 

energético (menor importação de fontes primárias de energia) e da geração de 

empregos. Frondel et al. também estudam esses efeitos e avaliam que – ainda que 

menor quantitativamente – a dependência de fontes externas de gás natural ainda será 

uma realidade em sistemas com alta penetração de fontes renováveis variáveis, visto 

que essas usinas proveem flexibilidade e segurança para o grid. Dessa forma, a 

dependência estratégica de recursos energéticos do exterior seria reduzida, mas 

qualitativamente continuaria vital para a segurança do sistema elétrico. 

Quanto às perspectivas de aumento do emprego, os autores sugerem que quando 

levando em conta as perdas de empregos na geração termoelétrica tradicional e em sua 

cadeia de produção, além da perda de bem-estar econômico pelo aumento das tarifas 

provocados pela penetração de fontes renováveis e a redução de investimentos de 

empreendimentos energéticos de cogeração na indústria, as perspectivas não se 

apresentam tão benéficas quanto sugerido. Estudos realizados por IWH (2004) e Kluve 

(2006) suporta a visão dos autores de baixo impacto líquido na geração de empregos 

advindos da estratégia de subsídios à geração renovável. 

Artigo apresentado na revista The Economist (THE ECONOMIST, 2017) também 

apresenta dados dos impactos da penetração de fontes renováveis variáveis no 

mercado da Califórnia e Nevada, Estados Unidos. A cada ano aumenta a participação 

de geração distribuída solar FV nesses mercados, implicando não só na menor 

demanda em momentos em que há luz solar suficiente, como na oferta líquida dessa 

fonte de geração – competindo com formas tradicionais de geração. Com uma regulação 

que estabelece o preço pago pelas distribuidoras por essa energia (muitas vezes ao 

preço de varejo e não de atacado), muitas empresas tem sofridos perdas significativas. 

Como sugestão, os autores sugerem que o mercado de eletricidade deve mudar de uma 

perspectiva de consumo de uma commodity (kWh de eletricidade) para uma de 

prestação de serviço de eletricidade garantida a consumidores que produzem parte 

significativa da energia que consomem. Os custos desse serviço não devem ser a 

quantidade de eletricidade necessária para garantir seu consumo ininterrupto de energia 

vezes o preço da eletricidade, como feito atualmente. O preço da eletricidade deve 

embutir os custos de financiar a operação e novos investimentos em fontes de geração 
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tradicionais que tem flexibilidade e previsibilidade suficientes para garantir a segurança 

do sistema. 
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Capítulo 4 – Modelo PLEXOS  

 

Esta pesquisa tem como objetivo estimar o papel dos reservatórios das hidroelétricas 

no balanceamento de significativa penetração de fontes geradoras eólicas no sistema 

interligado nacional. Para realizar essa tarefa, foi – antes de tudo – necessário escolher 

a ferramenta correta.  

Alguns pré-requisitos foram fundamentais para determinar qual ferramenta deveria ser 

usada: capacidade de simular o funcionamento desses reservatórios de maneira 

realista, de inserir restrições de ordem ambiental, econômica e social nas vazões 

mínimas e máximas desses reservatórios, de simular o funcionamento horário de usinas 

eólicas e de emular a otimização interanual dos reservatórios – como feito pelo ONS. 

Outra característica da ferramenta almejada para a pesquisa seria a capacidade de 

otimização intra-diária, de forma a verificar com maior precisão as variações na geração 

das usinas eólicas e o estresse que elas poderiam criar no balanceamento do SIN.  

Foram testados diferentes desenhos de modelos em ferramentas de planejamento 

como o MESSAGE e o TIMES, mas nenhuma delas apresentava as características 

citadas acima de forma eficiente. Uma ferramenta de simulação de operação era a 

opção mais adequada para a tal tarefa e iniciou-se uma busca pelas opções disponíveis 

para a pesquisa. Entre as possibilidades (como por exemplo o SDDP da PSR ou o 

PROMOD da ABB), decidiu-se pela utilização do PLEXOS (ENERGY EXEMPLAR, 

2016), que se mostrou bastante adequado para chegarmos ao objetivo deste estudo. 

 

4.1 Sobre o PLEXOS 

O PLEXOS (ENERGY EXEMPLAR, 2016) é um programa de computador desenvolvido 

pela Energy Exemplar Company. A ferramenta baseia-se na programação linear inteira 

mista (PLIM) para determinar a solução que minimiza custos de geração – entre 

inúmeras outras opções de configuração – e já foi utilizado em inúmeros artigos 

científicos do setor elétrico (FOLEY et al., 2012; DEANE et al., 2012; DEANE et al., 

2014; SHIRLEY e KAMMEN, 2015; MIRANDA et al., 2016). O Plexos trabalha 
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separadamente em dois núcleos. No primeiro é criado todo o arcabouço estrutural da 

modelagem (o que está contido nele, dados com as características de cada elemento 

do sistema elétrico e séries de dados que traduzem as variáveis essencial, como preços, 

disponibilidades de fontes primárias, demanda, entre outras). No segundo núcleo é 

realizado o processo matemático, utilizando-se otimizadores (solvers)6 para chegar ao 

resultado da otimização do modelo. 

O PLEXOS permite a descrição de um sistema elétrico como um conjunto de objetos – 

que pertencem a coleções específicas conforme seu papel no setor. Para cada um 

desses objetos, o PLEXOS associa propriedades com o intuito de simular todas as 

características desses objetos. Um arquivo-raiz representa um sistema elétrico, em que 

cada objeto é inserido como parte desse sistema. Os objetos são agrupados em classes 

que reúne características semelhantes entre os diferentes objetos, como, por exemplo, 

geradores, combustíveis, reservatórios, rios, transmissão, entre outros.  

Na montagem de um sistema elétrico no PLEXOS, são criadas associações 

(membership) entre diferentes objetos de forma a criar as inter-relações entre os 

diferentes componentes. Dessa forma, para simularmos a operação de uma usina 

hidroelétrica com reservatório, devemos criar um objeto da classe gerador, associado a 

um objeto da classe reservatório. Essa associação permite ao programa entender – por 

exemplo – que o volume do reservatório afeta o tamanho da queda, implicando em 

perda de eficiência do gerador por unidade de vazão turbinada. Para simular uma 

cascata de hidroelétricas, também é necessário associar reservatórios a rios e esses a 

outros reservatórios para representar o caminho feito pela água ao longo do processo 

de geração hidroelétrica e gestão de reservatórios. Da mesma forma, podemos associar 

um objeto da classe combustível a um gerador para criar uma termoelétrica.  

Existem inúmeras classes e dentro delas uma infinidade de propriedades (mais de 1.500 

no total). Essas propriedades são utilizadas para definir todas as características do 

objeto para que este seja uma boa representação do real objeto do sistema elétrico, 

tornando a simulação a mais precisa possível. Como exemplo, podemos utilizar a classe 

gerador e o objeto gerador para descrever o que são essas propriedades. Na classe 

gerador, podemos descrever sua capacidade máxima de geração (MW), nível mínimo 

                                                
6 Otimizador (ou solver) é um parte de um programa de computador matemático responsável 
pela por resolver problemas matemáticos, na maior parte do tempo de otimização. O otimizador 
utiliza a descrição de um problema de forma genérica e calcula sua solução. 
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de geração (MW), o preço do combustível utilizado ($/GJ), uma curva de consumo 

específico de calor (GJ/MWh), um fator de capacidade no tempo (%), ramp máximo 

(MW/min), custos fixos ($/kW.ano), um fator de manutenção e paradas não 

programadas (%), entre muitas outras. Nos reservatórios, podemos definir vazão 

mínima, vazão máxima, vazão incremental afluente, evaporação líquida e ramp máximo, 

também entre muitas outras.  

Para cada classe e objeto, existe uma série de características úteis para melhorar a 

qualidade da simulação. Essas propriedades podem ser tanto fixas quanto dinâmicas – 

isto é, que se alteram no tempo. Outra possibilidade para as propriedades é o uso de 

bandas de informação, possibilitando tanto a variação das propriedades conforme 

mudanças em um outro parâmetro (curvas de consumo específico de calor são criadas 

vinculando um consumo de calor a uma escala de potência gerada) quanto a introdução 

de variáveis estocásticas – em que cada banda representa um estado provável para a 

valor da variável. 

Após a inserção de todos os objetos que constituem o sistema elétrico simulado, além 

das diferentes associações entre tais objetos, deve-se configurar as características da 

própria simulação. Existem quatro níveis de otimização no PLEXOS e eles podem ser 

utilizados de forma independente ou em camadas – em que resultados da otimização 

em um nível são utilizados pelos níveis subsequentes.  

O primeiro nível chama-se Long Term Plan (plano de longo prazo) e representa um 

horizonte de expansão para o sistema, podendo escolher as entradas e saídas de 

geradores, investimentos em transmissão e outras infraestruturas energéticas ao longo 

de 10-30 anos. O segundo nível é chamado de Project Assessment of System Adequacy 

(PASA). O PASA é utilizado para definir uma estratégia ótima para a manutenção de 

usinas e linhas de transmissão de um sistema como forma de reduzir os riscos de não 

atendimento, inclusive calculando métricas de confiabilidade – como probabilidade de 

não atendimento (LOLP). 

O nível de Medium Term Schedule (médio prazo) é uma simulação intermediária entre 

o longo e curto prazo e cumpre duas importantes funções. Primeiro, permite rodar uma 

simulação mais simplificada – porém realista – de um grande sistema elétrico em um 

longo período de tempo, sem demandar um grande esforço computacional. A segunda 

função – ainda mais interessante – é que a otimização Medium Term possibilita que 
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resultados possam ser exportados como restrições para a otimização de curto prazo, 

mimetizando aspectos operacionais que não poderiam ser captados em uma otimização 

que só enxergasse as restrições desse horizonte. Esse é o caso da gestão de 

reservatórios no sistema brasileiro, em que o ONS, através de múltiplos softwares, 

coordena uma política que começa no longo prazo e vai até a operação em tempo real. 

Por fim, o nível Short Term Schedule (curto prazo) permite uma simulação em horizontes 

de tempo mais curtos com otimização baseada em programação linear inteira mista em 

intervalos de até um minuto. Essa profundidade de dados permite uma análise 

detalhada da operação, visualizando possíveis desequilíbrios operativos, assim como 

aspectos econômicos do sistema. Abaixo, a Figura 13 resume os diferentes níveis de 

otimização do PLEXOS. 

 

Figura 13. Níveis de otimização do PLEXOS 

            Fonte: Energy Exemplar (2016) 

A Energy Exemplar fornece uma licença de 6 meses para a utilização gratuita do 

PLEXOS para fins acadêmicos. Essa licença gratuita foi um dos grandes benefícios da 

escolha do PLEXOS para esse trabalho. Entretanto, a condição temporária da licença 

também motivou escolhas que simplificassem o modelo, visto que toda a pesquisa 

deveria ser realizada no período de seis meses. Essa restrição de tempo impediu 
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maiores avanços na modelagem, repercutindo nas limitações dessa pesquisa – que 

serão apresentadas ao longo desse capítulo. 

 

4.2 Construção de cenários 

No prosseguimento da pesquisa, definimos diferentes cenários para testar o papel dos 

reservatórios de hidroelétrica nos limites da penetração de eólicas. O primeiro corte nos 

cenários é o horizonte da otimização. Os anos de 2020 e 2030 foram escolhidos para a 

análise, uma vez que nos permite checar o impacto do crescimento da demanda e da 

expansão programada de hidroelétricas – que notadamente aumentam a capacidade 

instalada do sistema, mas não apresentam aumento do volume de armazenamento de 

água nos reservatórios.  Como visto no Capítulo 3 sobre a integração hidroeólica, 

mudanças na relação entre capacidade de armazenamento, vazão afluente e demanda 

são variáveis fundamentais para estabelecer o limite de penetração de fontes 

renováveis variáveis. 

Seguindo essa lógica, o segundo corte para a obtenção de cenários é a vazão afluente 

que chega às usinas hidroelétricas. Os dados das vazões naturais, em média mensal, 

de cada usina foram retirados dos arquivos NEWAVE do PDE 2024 (EPE, 2015a). Esse 

arquivo descreve a série histórica de vazão natural afluentes de todas as usinas 

instaladas e planejadas do sistema entre os anos 1931 e 2013. Mesmo que fosse 

preferível a utilização de médias diárias para a modelagem – tornando, principalmente, 

a geração das usinas a fio d’água mais realistas – não foi possível encontrar dados para 

todas as usinas planejadas do sistema que entrarão em operação até 2030. Para 

mantermos o padrão entre as usinas, então, optamos pela média mensal. 

Em seguida as usinas foram encadeadas em suas respectivas cascatas para que se 

calculasse a vazão incremental de cada usina, através da formula: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑡
𝑖 =  𝑄𝑎𝑡

𝑖 − 𝑄𝑎𝑡
𝑗
   (1) 

 

Em que: 
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𝑄𝑖𝑛𝑡
𝑖  é a vazão incremental da usina i em t; 

𝑄𝑎𝑡
𝑖  é a vazão afluente da usina i em t; 

𝑄𝑎𝑡
𝑗
 é a vazão afluente da usina imediatamente a montante de i em t. 

 

Uma importante variável de escolha do modelo é a vazão que chegará nos reservatórios 

das usinas. Para preencher esses dados no PLEXOS, optou-se pela utilização da série 

histórica de médias mensais disponibilizados nos arquivos NEWAVE do PDE 2024 

(EPE, 2016a). A série contém as médias mensais da vazão afluente para todas as 

usinas hidroelétricas existentes e planejadas do SIN no intervalo 1931-2013.  A fim de 

construir o modelo, foi necessário extrair 17 anos consecutivos de vazão da série 

completa, pois o horizonte de otimização proposto vai de 2014 a 2031. Por conta das 

correlações entre as vazões das diferentes usinas, preferimos não escolher 

individualmente a série de vazão – isto é, usina a usina –, mas o intervalo de tempo 

crítico7 levando em consideração todas as usinas do sistema ao mesmo tempo. Dessa 

forma, preservamos as inter-relações entre as diferentes vazões das usinas, mesmo 

não possuindo o algoritmo para a geração de uma série de vazões sintéticas. Essa 

aproximação não diminui a qualidade das informações geradas pela otimização do 

modelo, tornando a análise válida para o debate sobre integração da geração eólica ao 

SIN. 

Foram utilizados critérios específicos para determinar essa sequência de 17 anos nos 

dados de vazão afluente, de forma a potencializar a análise do impacto da expansão da 

geração de fontes eólicas. Assim, optou-se pela construção de dois cenários para as 

vazões – resultando em duas séries independentes de vazão afluente para cada usina 

do SIN.  

O primeiro cenário levou em consideração qual o intervalo de 17 anos teria a mesma 

vazão média – quando considerávamos todas as usinas listadas no NEWAVE – próximo 

                                                
7 Nesse modelo, os intervalos de tempo críticos foram o intervalo de 17 anos com média de 
vazão mais próxima à média de toda a série histórica 1931-2013 e o intervalo de 17 anos com a 
menor média de vazão entre todos os intervalos de 17 anos contidos na série histórica. Essas 
médias levaram em consideração todas as usinas listadas no arquivo do NEWAVE para o PDE 
2024 (EPE, 2015a). 
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a vazão média de toda a série de vazões (1931-2013). O intervalo entre 1942 e 1959 foi 

aquele que apresentou a média de vazões mais próxima ao intervalo 1931-2013 e foi 

escolhida como dado de entrada para o cenário menos conservador para os dados de 

hidrologia (chamado Médio).  

O segundo cenário levou em consideração o intervalo de 17 anos dentro da série 

histórica 1931-2017 com menor vazão média quando consideramos todas as usinas 

listadas no NEWAVE. O intervalo 1961-1978 foi escolhido por atender ao critério 

estabelecido para definição da série de vazões para o cenário mais conservador para a 

disponibilidade hídrica dos reservatórios. A criação desse cenário é fundamental para 

entender os limites da penetração de eólica no SIN, visto que o papel das hidroelétricas 

no balanceamento do sistema elétrico será extremamente impactado pela escassez de 

sua fonte primária de energia. Esse cenário foi chamado de Seco. 

Para o cenário 2030 Seco, entretanto, não utilizamos os anos de 1976-1978, pois esses 

apresentaram uma restrição de vazão menor do que o cenário Médio. Dessa maneira, 

optou-se por utilizar o mesmo intervalo de vazão do cenário 2020 Seco, isto é, os anos 

de 1965-1967. 

O último corte nos diferentes cenários está ligado à configuração do sistema elétrico. A 

primeira configuração – chamada Baseline – tentou criar uma aproximação da 

capacidade instalada para os anos de 2020 e 2030, baseada nos trabalhos PDE 2024 

(EPE, 2015a) e WEO 2013 (AIE, 2013). O resultado da otimização Baseline foi então 

utilizado para construir os cenários denominados Wind. Esses cenários levaram em 

consideração a troca de todas as termoelétricas não renováveis (exceção às usinas 

nucleares de Angra por conta de seu valor estratégico, que vai além das questões 

estritamente do mercado elétrico) por fontes eólicas, baseada na relação entre o fator 

de capacidade de cada tecnologia termoelétrica na otimização Baseline com o fator de 

capacidade médio dos hotspots eólicos no mesmo nó do sistema elétrico. No caso dos 

nós da região Norte, essa relação foi feita com usinas eólicas no Nordeste, visto que 

não há hotspots eólicos na região.  

A Figura 14 resume os cenários construídos para esta pesquisa. 
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Figura 14. Esquema dos cenários usados no estudo  

As primeiras tentativas de otimização dos cenários Wind foram realizadas com um 

sistema 100% renovável - hidroelétricas, solar, biomassa e eólicas – (com exceção já 

mencionada às usinas nucleares). Conforme foram identificados déficit no atendimento 

da demanda, o processo de substituição térmico/eólico foi sendo parcialmente revertido 

até encontrar uma configuração que não gerasse déficit tanto na otimização de médio 

prazo (3 anos, semanalmente) quanto na de curto prazo (1 ano, de quatro em quatro 

horas). Essa reversão também considerou a relação entre fatores de capacidade das 

diferentes tecnologias resultantes da otimização Baseline. Sempre que foram 

encontrados fatores de capacidade maiores das eólicas em relação às termoelétricas 

não-renováveis, a substituição das tecnologias seguiu a regra de 1 MW instalado de 

eólica para cada 1 MW instalado de termoelétrica. 

É importante frisar que a metodologia de trabalho visou construir sistema elétricos da 

mesma dimensão daquele descrito na literatura do planejamento da expansão do SIN. 

Outras alternativas, com maior dimensionamento da capacidade instalada do sistema 

poderiam resultar numa maior penetração de eólica, mas implicaria em investimentos 

ainda maiores no setor e, por isso, foram descartadas. Dessa forma, a diferença na 

capacidade instalada dos cenários Wind não superou 5% da capacidade instalada dos 

cenários Baseline para os diferentes horizontes de tempo analisados. 

Em análises futuras, será interessante acrescentar elementos estocásticos nas 

análises, construindo séries de vazão e vento que incorporem a aleatoriedade existente 
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nessas variáveis. A ferramenta PLEXOS permite uma otimização estocástica, utilizando 

diferentes cenários de vazão hídrica ou de ventos, para trazer um componente de 

incerteza, mais próximo àquele encontrado pelos planejadores e operadores do setor 

elétrico brasileiro. Outra mudança desejável é a utilização de séries de médias diárias 

na vazão afluente para melhorar o desempenho do modelo hidrológico. 

 

4.3 Configuração do SIN 

O passo seguinte consistiu em montar o sistema elétrico no PLEXOS com as 

características do SIN – principalmente em relação a sua dimensão e características de 

geração e demanda por eletricidade – para o cenário Baseline. Nas próximas seções, 

iremos descrever as fontes primárias desses dados, assim como os procedimentos para 

sua adequação às formas de entrada de dados do modelo PLEXOS. 

4.3.1 Previsão da curva de carga 

A modelagem se inicia com a definição de uma curva de carga horária para todas as 

regiões consumidoras do Brasil. Para realizar essa tarefa foram desenvolvidas as 

seguintes etapas: 

 Definição da demanda agregada para o Brasil no ano de 2015; 

 Definição do crescimento da demanda para todos os anos entre 2016 e 2031; 

 Desagregação da demanda nacional pelos diferentes nós do sistema; 

 Conversão da demanda em média anual para uma curva de carga horária. 

A demanda agregada para a eletricidade do Brasil, em 2015, foi retirada do Balanço 

Energético Nacional 2016 (EPE, 2016), que apresenta dados do ano de 2015. O total 

de geração foi de 581.486 GWh. Essa quantidade de energia foi transformada em 

MW.ano (MWa) para produzir uma medida análoga à potência, essencial para a 

construção da curva de carga. Dessa forma, o valor final da demanda agregada 

brasileira em 2015 foi de 66.380 MWa. 

Para a construção de um cenário futuro da demanda, utilizamos dados sobre o 

crescimento da demanda descritos em Soria (2016) – e que foram retirados do modelo 

MESSAGE v.1.3 (MSB-300), elaborado sob o projeto iNoPa da CAPES (MENEZES et 

al. 2015). Os valores foram apresentados na forma de taxa de crescimento quinquenal 
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para todo o Brasil, não havendo diferenciação entre o crescimento das diferentes 

regiões do país (Tabela 4). 

Tabela 4. Taxas de crescimento da demanda brasileira 

  2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Taxa Quinquenal  13,97% 12,89% 12,35% 

Taxa Anual 2,65% 2,45% 2,36% 

Dado o objetivo deste estudo, não é fundamental apresentar uma estimativa precisa 

para o tamanho da demanda nos cenários 2020 e 2030. Os anos representativos de 

2020 e 2030 indicam somente condições de demanda e os investimentos em geração 

capazes de atendê-la. Essas realidades podem ocorrer em anos posteriores – caso se 

confirme um período recessivo maior que o esperado na economia brasileira. O desafio, 

nesse trabalho, foi dimensionar um sistema de geração adequado para o atendimento 

da demanda planejada, para que não haja uma sobre-oferta capaz de alterar a 

qualidade dos resultados. 

Nesse aspecto, os sistemas montados tanto nos cenários 2020 quanto 2030 têm uma 

relação entre demanda total e capacidade instalada e pico de demanda e capacidade 

instalada compatíveis com aquela apresentada pelo sistema em 2015, como pode-se 

observar na Tabela 5. O maior dimensionamento da capacidade instalada nos cenários 

2020 e 2030 – em relação a 2015 – pode ser explicado pela característica dos 

investimentos em grandes usinas hidroelétricas, que, por conta dos altos investimentos, 

tendem a ter um comportamento de sobre-oferta no curto prazo. Outro ponto importante 

é a falta de reservatórios e grande oscilação na geração das novas usinas hidroelétricas, 

que tendem a supervalorizar a capacidade instalada em relação às hidroelétricas com 

reservatório. 

Tabela 5. Comparação entre capacidades dos sistemas elétricos 

Ano 
Energia 

Gerada (GWh) 
(a) 

Pico de 
Demanda 

(MW) 
(b) 

Capacidade 
Instalada 

(MW) 
(c) 

Razão (a)/(c) Razão (b)/(c) 

2015 581.486 86.843 144.912 4,01 0,60 

2020 662.719 98.078 177.128 3,74 0,55 

2030 840.472 124.384 240.326 3,50 0,52 
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Mesmo com essas considerações, podemos afirmar que os cenários construídos para 

2020 e 2030 apresentam características similares ao de 2015 e validam os resultados 

da análise. 

Após a definição da demanda agregada anual brasileira para os cenários de 2020 e 

2030, o próximo passo é a divisão desse valor pelos diferentes nós do sistema. Os nós 

do sistema elétrico brasileiro utilizados nesse trabalho seguem a modelagem 

apresentada no PDE 2024 (EPE, 2015a). Nem todos os nós são regiões com demanda 

– por exemplo, a UHE Itaipu representa um nó do sistema, assim como a UHE Belo 

Monte. Também há nós que representam entroncamentos importantes na transmissão 

– Imperatriz, Ivaiporã e Xingu. Abaixo, a Figura 15 representa a disposição do sistema 

elétrico brasileiro em 9 nós (os nós 7 e 8 foram agrupados em um só). 

 

Figura 15. Esquema de nós para o sistema elétrico brasileiro 

                      Fonte: PDE 2024 (EPE, 2015a) 
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A metodologia utilizada por Soria (2016) previa 13 nós, pois separava as regiões 

Sudeste e Centro Oeste. Neste trabalho, preferiu-se manter as divisões sugeridas no 

PDE 2024 (EPE, 2015a), em que essas regiões representam somente um nó. Essa 

escolha está pautada na falta de informações sobre as interligações específicas da 

região Centro Oeste com o restante do país – especialmente com a região Sudeste.  

A divisão da demanda por eletricidade nos diferentes nós seguiu a metodologia utilizada 

por Soria (2016), que utilizou a publicação "Consumo Mensal de Energia Elétrica por 

Classe (regiões e subsistemas) - 2004-2015" (EPE, 2015b) para coletar os dados 

estaduais e, posteriormente, reuni-los em seus respectivos nós. A Tabela 6 mostra a 

porcentagem alocada em cada nó do total da demanda nacional. Não houve recálculo 

dessas proporções ao longo dos anos, assumindo que a alocação relativa da demanda 

não se alteraria nos próximos 15 anos. Ainda que essa hipótese não seja verdadeira, já 

que há taxas distintas de crescimento da demanda em cada estado da federação, 

assumiu-se que essas diferenças não seriam capazes de modificar severamente a 

participação de cada nó na demanda total do sistema.  

Com a geração total de 2015, a taxa de crescimento anual da demanda agregada e a 

participação de cada nó nessa demanda, resta transpor cada uma dessas demandas 

regionais para uma curva de carga horária, que é o dado de entrada para o modelo 

PLEXOS. Para tal tarefa, foi utilizada a curva de carga horária de 2013, disponibilizada 

na publicação do ONS “Curva de carga horária do sistema elétrico Brasileiro, por sub-

região, correspondente às usinas simuladas e despachadas individualmente pelo ONS 

no ano 2013” (ONS, 2014). Essas curvas do ONS foram normalizadas, para que cada 

hora representasse sua proporção em relação à demanda média anual do período. Com 

essa matriz de proporções para cada horário e região e a demanda média anual para 

cada ano do cenário, foram elaboradas séries temporais contendo as curvas de carga 

horária para cada nó do sistema no horizonte 2014-2031.  
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Tabela 6. Participação de cada nó na demanda agregada 

2013 TOTAL POR UF 463.142.494 Participação 

NE 

BUS 1 68.694.692 14,83% 

Piauí 2.891.679 0,62% 

Ceará 10.808.636 2,33% 

Rio Grande do Norte 5.216.146 1,13% 

Paraíba 4.910.300 1,06% 

Pernambuco 12.935.106 2,79% 

Alagoas 4.786.569 1,03% 

Sergipe 3.824.569 0,83% 

Bahia 23.321.687 5,04% 

N 

BUS 2 29.788.108 6,43% 

Maranhão 10.999.197 2,37% 

Pará 16.972.009 3,66% 

Tocantins 1.816.902 0,39% 

BUS 3 7.632.236 1,65% 

Amazonas 5.966.223 1,29% 

Amapá 960.896 0,21% 

Roraima 705.117 0,15% 

BUS 4 0 0,00% 

BUS 5 3.774.535 0,81% 

Rondônia 2.930.424 0,63% 

Acre 844.111 0,18% 

XIN 0 0,00% 

IMP 0 0,00% 

CO 

BUS 6 0 0,00% 

BUS 7 32.755.449 7,07% 

Mato Grosso 7.509.598 1,62% 

Goiás 13.614.606 2,94% 

Distrito Federal 6.533.439 1,41% 

Mato Grosso do Sul 5.097.806 1,10% 

SE 

BUS 8 240.104.803 51,84% 

Minas Gerais 53.898.884 11,64% 

São Paulo 136.244.333 29,42% 

Espírito Santo 10.492.409 2,27% 

Rio de Janeiro 39.469.177 8,52% 

S 

BUS 9 0 0,00% 

IV 0 0,00% 

BUS 10 80.392.671 17,36% 

Paraná 29.029.099 6,27% 

Santa Catarina 22.407.573 4,84% 

Rio Grande do Sul 28.955.999 6,25% 
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A seguir, a Figura 16, a Figura 17, a Figura 18, a Figura 19, a Figura 20 e a Figura 

21 ilustram as representações gráficas dessas curvas de carga. 

 
Figura 16. Curva de carga horária para a região Nordeste (MW) 

 
Figura 17. Curva de carga horária para a região Norte - nó 2 (MW) 

 
Figura 18. Curva de carga horária para a região Norte - nó 3 (MW) 



73 

 

 

 
Figura 19. Curva de carga horária para a região Norte - nó 5 (MW) 

 
Figura 20. Curva de carga horária para a região Sudeste/Centro Oeste (MW) 

 
Figura 21. Curva de carga horária para a região Sul (MW) 
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4.3.2 Localização dos empreendimentos de geração 

As principais referências para a definição da capacidade instalada por tipo de tecnologia 

foram o PDE 2024 (EPE, 2015a) e World Energy Outlook 2013 (AIE, 2013). Entretanto, 

ambos os estudos apresentaram lacunas que tiveram que ser preenchidas através de 

outras fontes. O PDE 2024 (EPE, 2015a) apresenta um levantamento bastante preciso 

do sistema elétrico brasileiro estimado para 2020, mas reúne em uma só categoria todas 

as fontes renováveis que não são usinas hidroelétricas (PCH, CGH, BIOMASSA, 

EÓLICA e SOLAR). Além disso, não é possível desagregar essas novas fontes de 

geração nas diferentes regiões brasileiras. Esse mesmo problema também existe nos 

dados de AIE (2013). 

Para superar a questão de desagregação das fontes renováveis no horizonte 2020, 

foram utilizadas as informações do BIG/ANEEL (ANEEL, 2016) sobre as unidades de 

geração do SIN. Esses dados permitiram construir com precisão o sistema de 2015 e, 

utilizando os dados de usinas em construção e usinas planejadas, o sistema de 2020 e 

2030. O PDE 2024 (EPE, 2015a) também deu suporte a esse trabalho, pois já indicava 

a construção de hidroelétricas e termoelétricas e sua localização até 2024. 

A entrada de usinas hidroelétricas após o período de 2024 foi retirada do documento 

“Brasil 2040: cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima.” (SAE, 2015). 

Levando em consideração a necessidade de um tempo mínimo para o acionamento 

pleno das hidroelétricas, foram consideradas somente as usinas inauguradas até o ano 

de 2028. Vale ressaltar que grande parte dessas usinas (em potência instalada) está na 

região amazônica, principalmente nas bacias do rio Tapajós, Araguaia e Tocantins.  

No momento de construção do sistema para a simulação ainda não havia sido rejeitado 

o projeto da UHE São Luiz do Tapajós. Dessa forma, essa usina – assim como outras 

dessa bacia – foram consideradas pela pesquisa. Sabemos que essa é uma questão 

importante para a definição do sistema elétrico brasileiro para os próximos anos, assim 

como sua capacidade de balanceamento e emissões de gases de efeito estufa. 

Entretanto, variações para essa opção de geração terão que ser tratadas em trabalhos 

futuros. 
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A Tabela 7, a Tabela 8 e a Tabela 9 apresentam as usinas hidroelétricas instaladas nos 

diferentes cenários 2020 e 2030 do modelo. Os nós de geração associados a cada 

empreendimento foram retirados dos arquivos NEWAVE do PDE 2024 (EPE, 2015a). 

Tabela 7. Usinas hidroelétricas instaladas entre 2016 e 2022 

Usina Bacia Hidrográfica Região 
Potência 

(MW) 
Ano 

UHE Belo Monte Amazonas_BeloMonte Belo  Monte 10.999,80 2016 

UHE B.Monte Comp Amazonas_BeloMonte Belo Monte 232,80 2016 

UHE TelesPires Amazonas_Tapajos Tapajós 1.820,00 2016 

UHE Colider Amazonas_Tapajos Tapajós 300,00 2016 

UHE Baixo Iguaçu Parana_Iguacu Sul 350,10 2017 

UHE São Roque Uruguai_Chapeco Sul 135,00 2017 

UHE Cachoeira 
Caldeirão 

Amazonas_Avulsas Norte – nó 3 219,00 2017 

UHE Slt. Apiacas Amazonas_Tapajos Tapajós 45,00 2018 

UHE Sinop Amazonas_Tapajos Tapajós 399,90 2018 

UHE São Manoel Amazonas_Tapajos Tapajós 700,00 2019 

UHE Ercilandia Parana_Piquiri Sul 87,00 2020 

UHE Itaocara AtlSudeste_ParaibaSul Sudeste/CO 150,00 2020 

UHE Telemaco Borba Parana_Paranapanema1 Sul 118,00 2021 

UHE Pai Querê Uruguai_Chapeco Sul 291,90 2021 

UHE Jamanxim Amazonas_Tapajos Tapajós 881,10 2021 

UHE Davinopolis Parana_Paranaiba1 Sudeste/CO 74,10 2021 

UHE Toricoejo TocantinsAraguaia_ARA Sudeste/CO 76,00 2021 

UHE Ribeiro Gonçalves Parnaiba Nordeste 113,00 2022 

UHE Cachoeirinha Parana_Iguacu Sul 45,00 2022 

UHE São Joao Parana_Iguacu Sul 60,00 2022 

UHE Slt. Gde. Chopim Parana_Iguacu Sul 53,40 2022 

UHE Itapiranga Uruguai_Chapeco Sul 724,50 2022 

UHE Cacheira do Cai Amazonas_Tapajos Tapajós 802,00 2022 

UHE Jardim Ouro Amazonas_Tapajos Tapajós 227,20 2022 

UHE S. LuizTapajos Amazonas_Tapajos Tapajós 7.740,00 2022 

UHE TrairaII AtlSudeste_Doce Sudeste/CO 60,00 2022 

UHE Couto Magalhães TocantinsAraguaia_ARA Sudeste/CO 150,00 2022 

UHE Mirador TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 80,00 2022 
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Tabela 8. Usinas hidroelétricas instaladas entre 2023 e 2026 

Usina Bacia Hidrográfica Região 
Potência 

(MW) 
Ano 

UHE Cachoeira Parnaiba Nordeste 63,00 2023 

UHE Castelhano Parnaiba Nordeste 64,00 2023 

UHE Estreito Parnaíba Parnaiba Nordeste 56,00 2023 

UHE Urucui Parnaiba Nordeste 134,00 2023 

UHE Apertados Parana_Piquiri Sul 138,90 2023 

UHE Comissario Parana_Piquiri Sul 140,10 2023 

UHE Foz Piquiri Parana_Piquiri Sul 93,30 2023 

UHE Foz Apiacas Amazonas_Tapajos Tapajós 230,10 2023 

UHE Tijuco Alto AtlSudeste_Avulsas Sudeste/CO 128,60 2023 

UHE Barra Pomba AtlSudeste_ParaibaSul Sudeste/CO 80,00 2023 

UHE São Miguel Parana_Grande Sudeste/CO 57,80 2023 

UHE Itaguacu Parana_Paranaiba2 Sudeste/CO 92,00 2023 

UHE AguaLimpa TocantinsAraguaia_ARA Sudeste/CO 380,00 2023 

UHE Torixoreu TocantinsAraguaia_ARA Sudeste/CO 408,00 2023 

UHE Paranhos Parana_Iguacu Sul 66,90 2024 

UHE Maraba TocantinsAraguaia_TOC Norte – nó 2 1.851,20 2024 

UHE Bem Querer Amazonas_Avulsas Norte – nó 3 708,50 2024 

UHE Cachoeira Patos Amazonas_Tapajos Tapajós 528,00 2024 

UHE Jatoba Amazonas_Tapajos Tapajós 2.340,00 2024 

UHE Paiagua Amazonas_Tapajos Tapajós 28,00 2024 

UHE Bau I AtlSudeste_Doce Sudeste/CO 110,10 2024 

UHE Barra Brauna AtlSudeste_ParaibaSul Sudeste/CO 39,00 2024 

UHE Cambuci AtlSudeste_ParaibaSul Sudeste/CO 50,00 2024 

UHE Barretos Parana_Grande Sudeste/CO 46,50 2024 

UHE Viradouro Parana_Grande Sudeste/CO 63,00 2024 

UHE Olho d'Agua Parana_Paranaiba2 Sudeste/CO 33,00 2024 

UHE Sacos SaoFrancisco Nordeste 50,10 2025 

UHE V. Gde. Chopim Parana_Iguacu Sul 54,80 2025 

UHE Magessi Amazonas_Tapajos Tapajós 53,00 2025 

UHE Juruena Amazonas_Avulsas Sudeste/CO 46,00 2025 

UHE AguaClara Parana_Itaipu Sudeste/CO 54,00 2025 

UHE Paraiso Parana_Paranaiba1 Sudeste/CO 48,00 2025 

UHE Itumirim Parana_Paranaiba2 Sudeste/CO 50,00 2025 

UHE Anguereta SaoFrancisco Sudeste/CO 54,00 2025 

UHE Perdida 2 TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 42,00 2025 

UHE Tabajara Amazonas_Avulsas Norte – nó 5 350,10 2026 

UHE Chacorão Amazonas_Tapajos Tapajós 3.336,90 2026 

UHE Choro SaoFrancisco Sudeste/CO 57,40 2026 

UHE Ipueiras TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 480,00 2026 
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Tabela 9. Usinas hidroelétricas instaladas entre 2027 e 2028 

Usina Bacia Hidrográfica Região 
Potência 

(MW) 
Ano 

UHE Santa Isabel TocantinsAraguaia_ARA Norte – nó 2 1.087,20 2027 

UHE Slt. Aug. Baixo Amazonas_Tapajos Tapajós 1.460,70 2027 

UHE Crenaque AtlSudeste_Doce Sudeste/CO 81,00 2027 

UHE Escura AtlSudeste_Doce Sudeste/CO 75,00 2027 

UHE Pedra Branca SaoFrancisco Nordeste 320,00 2028 

UHE S. Quebrada TocantinsAraguaia_TOC Norte – nó 2 1.328,00 2028 

UHE Cachoeirão Amazonas_Tapajos Tapajós 64,00 2028 

UHE Murta AtlLeste Sudeste/CO 120,00 2028 

UHE Biboca AtlSudeste_Doce Sudeste/CO 57,00 2028 

UHE Travessão AtlSudeste_Doce Sudeste/CO 38,10 2028 

UHE Inocência Parana_Itaipu Sudeste/CO 59,00 2028 

UHE Maranhão Baixo TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 125,10 2028 

UHE Paranã TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 95,10 2028 

UHE Porteiras 2 TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 86,00 2028 

UHE Tupiratins TocantinsAraguaia_TOC Sudeste/CO 620,00 2028 

Total 2016-2028     45.157,30   

 

A localização das diferentes hidroelétricas na cascata – tanto já em operação quanto 

nas planejadas – foram retiradas dos dados NEWAVE do PDE 2024 (EPE, 2015a). 

Nesses arquivos estão reunidas todas as informações fundamentais para a modelagem 

hidroelétrica desse trabalho, inclusive qual usina está a montante da outra. A correta 

colocação das usinas em cascata é essencial para o funcionamento apropriado do 

modelo hidrológico, em que a vazão defluente de uma usina é parte importante da vazão 

afluente da usina seguinte na cascata. 

As instalações das pequenas centrais hidroelétricas e as centrais geradoras 

hidroelétricas (PCH e CGH) seguiram as indicações presentes no BIG/ANEEL (ANEEL, 

2016) para as usinas em construção e planejadas. As usinas em construção foram 

alocadas nos cenários 2020, enquanto as usinas planejadas foram alocadas nos 

cenários 2030. 

Como dito anteriormente, as termoelétricas tinham sua localização descrita no PDE 

2024 (EPE, 2015a) e foram adicionadas possíveis usinas não listadas no PDE 2024 

(EPE, 2015a), mas que faziam parte do BIG/ANEEL (ANEEL, 2016) nas categorias em 

construção e planejadas. Houve uma divisão entre as usinas termoelétricas, levando em 

consideração seu tamanho e sua categoria de despacho designada pelo ONS. 
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Pequenas usinas termoelétricas foram agregadas e tiveram sua produção de 

eletricidade atreladas a um fator de capacidade mensal, retirados de “Nota Técnica no 

035/2011-SRG/ANEEL” (ANEEL, 2011) com a média mensal do intervalo 2006-2010. 

Abaixo, a Tabela 10 e a Tabela 11 mostram a capacidade instalada por combustível e 

localização das termoelétricas modeladas para os cenários 2020 e 2030. 

Tabela 10. Capacidade instalada de termoelétricas por localização em 2020 

Nós 
Pequena 

Bio 
Pequena 

Fóssil 
Bio Carvão Gás 

Óleo 
Pesado 

Óleo 
Diesel 

Nuclear 

N1 1.424,60 72,52 0,00 1.080,00 4.292,80 1.935,69 630,40 0,00 

N2 106,90 0,00 0,00 360,10 1.945,60 305,60 0,00 0,00 

N3 9,50 541,20 0,00 0,00 1.802,78 0,00 165,80 0,00 

N5 51,40 82,20 0,00 0,00 340,00 0,00 36,70 0,00 

N6 1.012,80 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N8 7.997,30 450,90 161,40 0,00 7.726,40 305,40 461,10 3.395,00 

N10 1.171,00 97,30 4,00 2.068,80 3.202,80 24,00 0,20 0,00 

Total 11.773,50 1.282,62 165,40 3.508,90 19.310,38 2.570,69 1.294,20 3.395,00 

Tabela 11. Capacidade instalada de termoelétricas por localização em 2030 

Nós 
Pequena 

Bio 
Pequena 

Fóssil 
Bio Carvão Gás 

Óleo 
Pesado 

Óleo 
Diesel 

Nuclear 

N1 1.828,30 100,52 0,00 1.080,00 4.293,04 1.937,00 1.032,60 0,00 

N2 110,10 0,00 0,00 360,10 1.945,60 305,60 147,30 0,00 

N3 29,40 541,20 0,00 0,00 1.802,78 0,00 192,80 0,00 

N5 217,00 82,20 0,00 0,00 340,00 0,00 170,60 0,00 

N6 1.042,90 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N8 10.009,50 517,60 161,40 0,00 14.926,40 305,40 470,90 3.395,00 

N10 1.236,00 114,90 4,00 2.864,30 3.202,80 24,00 0,20 0,00 

Total 14.473,20 1.394,92 165,40 4.304,40 26.510,62 2.572,00 2.014,40 3.395,00 

 

A quantidade de geração eólica foi retirada de PDE 2024 (EPE, 2015a) e BIG/ANEEL 

(ANEEL, 2016) para o ano de 2020. Para o ano de 2030, foram utilizados os dados do 

World Energy Outlook 2013 (AIE, 2013).  

A localização das usinas eólicas seguiu a metodologia proposta por Soria (2016), com 

a construção de hotspots de geração nas regiões Nordeste, Sudeste/Centro Oeste e 

Sul. A quantidade estimada de capacidade instalada, para os cenários 2020 e 2030, 

foram então alocadas em cada um desses hotspots, seguindo as proporções de 
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instalação apresentadas por Soria (2016) para o modelo REMIX nacional no horizonte 

2020. A importância da correta alocação geográfica da capacidade instalada da geração 

eólica está ligada às diferenças no fator de capacidade horário de cada hotspot e no 

impacto que essa localização tem sobre o sistema de transmissão do SIN. 

A localização desses hotspots por Soria (2016) foi escolhido pelos seguintes critérios: 

“Os ‘hot-spots’ para geração eólica foram identificados levando em 

consideração a velocidade média, proximidade a parques eólicos 

existentes e contratados e a proximidade a subestações elétricas. [...]. 

Devido à falta de dados de medições horárias de velocidade de vento nos 

lugares especificados, dados horários de velocidade de vento a 10 m de 

altura foram tomados de Meteonorm (2014) para cada ‘hot-spot’; depois 

estes foram estimados para 50 m de altura, seguindo a metodologia de 

Quaschning (2011). Adicionalmente, a velocidade de vento foi calibrada 

para os lugares especificados, a 50 m de altura, segundo o Atlas Eólico 

do Brasil CEPEL (2001). Finalmente, a velocidade do vento foi estimada 

para 70 m de altura, onde uma turbina eólica genérica de 2,3 MW opera. 

As séries horárias de geração elétrica em cada ‘hot-spot’ foram 

calculadas e fornecidas ao REMIX-CEM-B como séries horárias 

normalizadas (para cada 1 MW instalado).” 

Fonte: Soria (2016, pg. 135) 

A base teórica para a modelagem eólica, assim como o procedimento utilizado para as 

estimativas de produtividade dos diferentes hotspots listados estão descritos no Anexo 

1 deste trabalho. 

A Tabela 12 e a Tabela 13 apresentam a localização de cada hotspot selecionado. A 

Tabela 14 e a Tabela 15 mostram a capacidade instalada para cada um desses 

hotspots em nossa modelagem, nos cenários 2020 e 2030, respectivamente. 
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Tabela 12. Hotspots de geração eólica na região Nordeste 

Hotspots X (long.) Y (lat.) Nó 

WIND-HS-1-Parnaíba -41,601 -2,919 N1 

WIND-HS-2-Macau -36,633 -5,117 N1 

WIND-HS-3-Ceará Mirim -35,417 -5,649 N1 

WIND-HS-4-Florânia -36,818 -6,122 N1 

WIND-HS-5-Campo Sales -40,390 -6,994 N1 

WIND-HS-6-Paulistana -41,136 -8,135 N1 

WIND-HS-7-Garanhuns -36,512 -8,884 N1 

WIND-HS-8-Petrolina -40,503 -9,381 N1 

WIND-HS-9-Barra -43,150 -11,091 N1 

WIND-HS-10-Morro do Chapéu -41,156 -11,550 N1 

WIND-HS-11-Caetité -42,578 -14,049 N1 

WIND-HS-12-Espinoza -42,845 -14,920 N1 

WIND-HS-13-Diamantina -43,600 -18,249 N1 

 

 

Tabela 13. Hotspots de geração eólica nas regiões Sudeste/Centro Oeste e Sul 

Hotspots X (long.) Y (lat.) Nó 

WIND-HS-14-Paranaíba -51,180 -19,670 N8 

WIND-HS-15-Arraial do Cabo -42,032 -22,984 N8 

WIND-HS-16-São Paulo-Congonhas -46,656 -23,627 N8 

WIND-HS-17-Chapecó -52,618 -27,096 N10 

WIND-HS-18-Florianópolis -48,550 -27,671 N10 

WIND-HS-19-São Joaquim -49,932 -28,294 N8 

WIND-HS-20-São Luiz Gonzaga -54,961 -28,408 N10 

WIND-HS-21-Torres -49,734 -29,335 N10 

WIND-HS-22-Rivera -55,533 -30,891 N10 

WIND-HS-23-Bage -54,107 -31,331 N10 

WIND-HS-24-Pelotas -52,342 -31,783 N10 

WIND-HS-25-Santa Vitoria do Palmar -53,368 -33,519 N10 
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Tabela 14. Capacidade Instalada nos diferentes hotspots eólicos em 2020 

Hotspot Nó 
Capacidade 

Instalada (MW) 

 HS1 Node1_NE 1.929,4 

 HS10 Node1_NE 3.376,6 

 HS11 Node1_NE 385,7 

 HS12 Node1_NE 428,3 

 HS13 Node1_NE 256,2 

 HS2 Node1_NE 1.752,6 

 HS3 Node1_NE 1.863,8 

 HS4 Node1_NE 463,2 

 HS5 Node1_NE 392,6 

 HS6 Node1_NE 1.880,4 

 HS7 Node1_NE 1.035,7 

 HS8 Node1_NE 919,5 

 HS9 Node1_NE 764,8 

 HS14 Node8_SECO 0,0 

 HS15 Node8_SECO 0,0 

 HS16 Node8_SECO 0,0 

 HS19 Node8_SECO 121,2 

 HS17 Node10_S 0,0 

 HS18 Node10_S 6,6 

 HS20 Node10_S 43,9 

 HS21 Node10_S 572,1 

 HS22 Node10_S 105,3 

 HS23 Node10_S 0,0 

 HS24 Node10_S 120,6 

 HS25 Node10_S 881,6 
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Tabela 15. Capacidade Instalada nos diferentes hotspots eólicos em 2030 

Hotspot Nó 
Capacidade 

Instalada (MW) 

 HS1 Node1_NE 3.697,1 

 HS10 Node1_NE 6.470,2 

 HS11 Node1_NE 739,1 

 HS12 Node1_NE 820,7 

 HS13 Node1_NE 490,8 

 HS2 Node1_NE 3.358,2 

 HS3 Node1_NE 3.571,4 

 HS4 Node1_NE 887,6 

 HS5 Node1_NE 752,3 

 HS6 Node1_NE 3.603,2 

 HS7 Node1_NE 1.984,6 

 HS8 Node1_NE 1.761,9 

 HS9 Node1_NE 1.465,5 

 HS14 Node8_SECO 0,0 

 HS15 Node8_SECO 0,0 

 HS16 Node8_SECO 0,0 

 HS19 Node8_SECO 232,3 

 HS17 Node10_S 0,0 

 HS18 Node10_S 12,6 

 HS20 Node10_S 84,1 

 HS21 Node10_S 1.096,3 

 HS22 Node10_S 201,8 

 HS23 Node10_S 0,0 

 HS24 Node10_S 231,1 

 HS25 Node10_S 1.689,3 

Por fim, a geração solar fotovoltaica também seguiu uma metodologia de localização 

baseada em hotspots, como apresentado em Soria (2016). Por conta dos altos custos 

dessa tecnologia e sua falta de competitividade no mercado de geração nacional, este 

estudo não modelou grandes expansões dessa fonte. Utilizando dados do BIG/ANEEL 

(ANEEL, 2016) para a atual capacidade instalada, assim como as usinas em construção 

e planejadas, foi definida a capacidade total de geração solar para os horizontes 2020 

e 2030.  

É certo que a nova regulação para a microgeração distribuída tem grande potencial de 

promover os investimentos privados nesse tipo de tecnologia e que os valores 

encontrados para a sua capacidade instalada podem atingir patamares superiores 

àqueles apresentados nesse trabalho. Também devemos atentar para os resultados em 
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Schimdt et. al (2016b), que apontam os efeitos virtuosos desse tipo de tecnologia na 

expansão da geração brasileira – além de renovável, a tecnologia solar apresenta menor 

variabilidade que a geração eólica, exigindo menor balanceamento das outras usinas 

do SIN.  

De qualquer forma, este estudo está focado na expansão da capacidade eólica no SIN, 

principalmente por sua competitividade econômica atual. Novos estudos deverão ser 

realizados para analisar, com maior atenção, os potenciais e desafios da expansão da 

geração através da tecnologia solar fotovoltaica, seja em unidades centralizadas, seja 

através de microgeração distribuída. 

Seguindo a proposta de metodologia estabelecida por Soria (2016), temos: 

“Os ‘hot-spots’ FV e CSP foram identificados por Fuchs (2014) usando  

uma análise de geoprocessamento que considerou lugares disponíveis, 

distância de linhas de transmissão e disponibilidade do recurso solar (GHI 

e DNI, respectivamente). Os ‘hot-spots’ para geração distribuída com 

solar FV foram localizados nas principais cidades.[...]. Baseado em 

informação  do satélite Meteosat-7, séries horárias de DNI e GHI para 

CSP e FV [...] foram geradas pelo serviço SOLEMI (Solar Enery Mining) 

dirigido pelo DLR (Fuchs, 2014). [...]. A ferramenta INSEL foi usada para 

calcular séries horárias normalizadas de geração elétrica a partir de 

sistemas FV centralizados, localizados próximos aos ‘hot-spots’ FV 

definidos.” 

Soria (2016, pg. 132-133) 

 

A definição da localização da capacidade instalada levantada para os horizontes desse 

estudo seguiu as informações contidas no BIG/ANEEL (ANEEL, 2016). Para cada 

hotspot – assim como no caso da geração eólica – há uma série horária com o fator de 

capacidade normalizado para 1 MW de capacidade instalada. Dessa forma, a disposição 

geográfica da capacidade instalada para fontes solares fotovoltaicas interfere na 

quantidade de energia elétrica gerada por essa tecnologia. Contudo, por conta da baixa 

penetração dessa fonte geradora na simulação, os resultados seriam pouco alterados 

caso se decidisse por outra disposição geográficas dos geradores. 
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A Tabela 16 apresenta a localização de cada hotspot selecionado. A Tabela 17 e a 

Tabela 18 mostram a capacidade instalada para cada um desses hotspots em nossa 

modelagem, nos cenários 2020 e 2030, respectivamente. 

Tabela 16. Hotspots de geração solar fotovoltaica no Brasil 

Hotspot Fonte X (long.) Y (lat.) Node 

PV-1-Cerro Cora, RN DLR -36,328 -5,987 N1 

PV-2-Casa Nova II, BA DLR -40,973 -9,181 N1 

PV-3-Santana do Piauí, PI DLR -41,518 -6,947 N1 

PV-4-Bom Jesus da Lapa, BA DLR -43,411 -13,252 N1 

PV-5-Coremas, PB DLR -37,945 -7,018 N1 

PV-6-Fortaleza, CE DLR -38,530 -3,780 N1 

PV-7-Recife, PE DLR -34,850 -8,070 N1 

PV-8-Salvador, BA DLR -38,520 -13,020 N1 

PV-9-Boa Vista, RR SWERA -60,700 2,830 N3 

PV-10-Manaus, AM SWERA -60,020 -3,130 N3 

PV-11-Porto Velho, RO SWERA -63,920 -8,770 N5 

PV-12-Jacareacanga, PA SWERA -57,730 -6,270 N3 

PV-13-Belém, PA SWERA -48,480 -1,380 N3 

PV-14-Cuiaba, MT SWERA -56,100 -15,650 N6 

PV-15-Campo Grande, MS SWERA -54,670 -20,470 N7 

PV-16-Brasilia, DF SWERA -47,930 -15,870 N6 

PV-17-Belo Horizonte, MG SWERA -43,950 -19,850 N7 

PV-18-Rio de Janeiro SDU, 
RJ 

SWERA -43,170 -22,900 N8 

PV-19-São Paulo, SP SWERA -46,650 -23,620 N8 

PV-20-Curitiba, PR SWERA -49,170 -25,520 N10 

PV-21-Florianopolis, SC SWERA -48,550 -27,670 N10 

PV-22-Santa Maria, RS SWERA -53,700 -29,700 N10 

 

 

Nem todos os hotspots foram aproveitados na modelagem. Por exemplo, não há 

instalação solar na região Sul do país – notadamente por conta de seu menor potencial 

de geração. A seguir, as tabelas com a capacidade instalada de geração solar 

fotovoltaica para os diferentes hotspots utilizados na pesquisa. 

 

 



85 

 

 

Tabela 17. Capacidade Instalada nos diferentes hotspots solar FV em 2020 

Hotspot Nó 
Capacidade 

Instalada (MW) 

 HS1 Node1_NE 96,7 

 HS2 Node1_NE 67,4 

 HS3 Node1_NE 58 

 HS4 Node1_NE 205,8 

 HS5 Node1_NE 73,5 

 HS6 Node1_NE 16,6 

 HS7 Node1_NE 29 

 HS15 Node8_SECO 5,6 

 HS17 Node8_SECO 112,7 

 HS19 Node8_SECO 101,4 

 HS16 Node6_Tapajos 210 

Total   976,7 

 

 

Tabela 18. Capacidade Instalada nos diferentes hotspots solar FV em 2030 

Hotspot Nó 
Capacidade 

Instalada (MW) 

 HS1 Node1_NE 315,0 

 HS2 Node1_NE 219,6 

 HS3 Node1_NE 189,0 

 HS4 Node1_NE 670,5 

 HS5 Node1_NE 239,4 

 HS6 Node1_NE 54,1 

 HS7 Node1_NE 94,5 

 HS15 Node8_SECO 24,2 

 HS17 Node8_SECO 487,3 

 HS19 Node8_SECO 438,5 

 HS16 Node6_Tapajos 210,0 

 Total   2.942,1 

 

De posse das informações descritas nesta seção, foi possível inserir os dados sobre a 

capacidade instalada das diferentes tecnologias – e suas respectivas localizações no 

sistema elétrico nacional – no modelo PLEXOS para os horizontes 2020 e 2030.  
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4.3.3 Transmissão 

O sistema de transmissão desempenha um papel importante na penetração de fontes 

renováveis variáveis, pois permite explorar os melhores aproveitamentos dos recursos 

naturais (ventos, insolação) ao transferir esses recursos para os maiores centros 

consumidores e balanceá-los com outras fontes geradoras mais previsíveis localizadas 

em outras regiões. 

Esse papel da transmissão está bem descrito na literatura, como visto nos artigos 

publicados no contexto da Task 24 (ACKER et al., 2012). O sistema elétrico brasileiro 

tem como principal característica sua dimensão continental com interligações entre as 

diferentes regiões. Essa condição permite ao país ampliar a participação das fontes de 

geração renováveis variáveis, uma vez que o sistema de transmissão permite, por 

exemplo, trazer eletricidade gerada pelas hidroelétricas da Amazônia para o Nordeste, 

caso haja necessidade de balancear variações importantes na condição dos ventos. 

O modelo adota a mesma estrutura de transmissão descrita no PDE 2024 (EPE, 2015a) 

com 12 nós – sendo 3 somente de transmissão (Ivaiporã, Imperatriz e Xingu) e 3 

somente de geração (Tapajós, Belo Monte e Itaipu) e 6 com geração e consumo de 

eletricidade (Nordeste, Norte 2, Norte 3, Norte 5, Sudeste/Centro Oeste e Sul). Os 

limites de transmissão também foram retirados dessa publicação. O ano de 2024 foi 

utilizado como proxy para o ano de 2030, visto que a maior parte das interligações não 

apresenta aumento da infraestrutura nos últimos anos da pesquisa, indicando uma 

adequação à demanda. A exceção é a interligação entre o nó Tapajós e o nó 

Sudeste/Centro Oeste. Como há grande entrada de usinas hidroelétricas nesse nó no 

cenário 2030, essa interligação foi ajustada para ser capaz de transferir toda a energia 

elétrica gerada para o Sudeste/Centro Oeste, pois não há demanda associada ao nó 

Tapajós. A Figura 15 – na seção anterior – representa esse sistema. 

Uma das principais limitações desta pesquisa é a falta de uma modelagem para a 

transmissão intra-regional. Como descrito em Miranda et al. (2016), para a região 

Nordeste, sistemas de transmissão internos às regiões têm grande impacto na 

capacidade de aproveitar integralmente a geração de fontes renováveis variáveis, uma 

vez que podem-se encontrar gargalos que impedem o escoamento pleno da geração 

em momento de disponibilidade das fontes primárias. Essa condição aumenta o 

curtailment na geração, reduzindo o fator de capacidade médio dessas fontes ao longo 
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do ano. Certamente, esse campo de pesquisa deverá ser explorado no futuro como 

forma de melhorar a aderência dos modelos simulados pelo PLEXOS à realidade. 

Um importante aspecto da modelagem de transmissão é que, na construção da curva 

de carga, foram utilizados dados sobre a geração total das usinas e não sobre o 

consumo de eletricidade final. Dessa forma, as perdas de transmissão e distribuição já 

estão inseridas dentro da curva de carga não necessitando modela-las no sistema de 

transmissão novamente. Entretanto, como forma de impedir que o modelo de otimização 

faça escolhas não realistas por conta do custo nulo de transmitir, assumiu-se uma perda 

de 1% na energia transmitida por interligação do sistema. 

Outra variável incluída no sistema de transmissão foram os custos fixos anuais, 

baseados nas previsões do TUST contidas no PDE 2024 (EPE, 2015a). Por motivos de 

simplificação – que não alteram os resultados do modelo – um preço único para a TUST 

foi aplicado para todo o país. 

A Tabela 19 apresenta as principais informações sobre a modelagem da transmissão 

inter-regional em 2020. 
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Tabela 19. Sistema de transmissão para o cenário 2020 

Nó A Nó B 
Limites A - 

B (MW) 
Limites B - 

A (MW) 
Eficiência 

TUST 
(R$/kW/year) 

Nordeste Imperatriz 5.107 8.310 0,99 60 

Sul Itaipu 185 2.000 0,99 60 

Sul Ivaiporã 2.307 2.358 0,99 60 

Norte 2 Imperatriz 8.518 8.518 0,99 60 

Belo Monte Xingu 11.000 11.000 0,99 60 

Norte 5 Sudeste/CO 6.400 338 0,99 60 

Tapajos Sudeste/CO 4.600 0 0,99 60 

Sudeste/CO Nordeste 5.900 7.974 0,99 60 

Sudeste/CO Sul 8.018 7.408 0,99 60 

Sudeste/CO Imperatriz 6.098 6.775 0,99 60 

Sudeste/CO Ivaiporã 0 6.800 0,99 60 

Itaipu Sudeste/CO 5.500 0 0,99 60 

Itaipu Ivaiporã 6.300 0 0,99 60 

Xingu Norte 2 2.700 2.700 0,99 60 

Xingu Norte 3 2.700 2.700 0,99 60 

Xingu Sudeste/CO 13.000 10.640 0,99 60 

Xingu Imperatriz 4.115 4.115 0,99 60 

 

A Tabela 20 apresenta as principais informações sobre a modelagem da transmissão 

inter-regional em 2030. 
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Tabela 20. Sistema de transmissão para o cenário 2030 

Nó A Nó B 
Limites A - 

B (MW) 
Limites B - 

A (MW) 
Eficiência 

TUST 
(R$/kW/ano) 

Nordeste Imperatriz 7.100 8.310 0,99 60 

Sul Itaipu 185 2.000 0,99 60 

Sul Ivaiporã 2.307 2.358 0,99 60 

Norte 2 Imperatriz 16.000 16.000 0,99 60 

Belo Monte Xingu 11.000 11.000 0,99 60 

Norte 5 Sudeste/CO 6.400 338 0,99 60 

Tapajos Sudeste/CO 24.500 0 0,99 60 

Sudeste/CO Nordeste 5.900 7.974 0,99 60 

Sudeste/CO Sul 9.718 9.108 0,99 60 

Sudeste/CO Imperatriz 9.000 9.000 0,99 60 

Sudeste/CO Ivaiporã 0 6.800 0,99 60 

Itaipu Sudeste/CO 5.500 0 0,99 60 

Itaipu Ivaiporã 6.300 0 0,99 60 

Xingu Norte 2 6.000 6.000 0,99 60 

Xingu Norte 3 2.700 2.700 0,99 60 

Xingu Sudeste/CO 13.000 10.640 0,99 60 

Xingu Imperatriz 4.115 4.115 0,99 60 

 

Com as informações dispostas nesta seção, foi possível inserir todas as variáveis 

necessárias para a modelagem da transmissão no modelo PLEXOS. O próximo passo 

da modelagem foi traduzir as informações sobre as fontes geradoras para a forma dos 

dados de entrada do PLEXOS. 

 

4.4 Dados utilizados para a modelagem da geração 

As características dos modelos de geração são peça essencial para a compreensão dos 

potenciais e limites da integração de fontes renováveis variáveis em um sistema elétrico. 

Cada forma de geração tem características específicas que a habilitam a desempenhar 
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um papel para o atendimento da demanda. Flexibilidade, intensidade de carbono, custos 

e previsibilidade são algumas dessas características. 

Na seção que segue, serão descritas essas características e como elas foram 

modeladas no PLEXOS. 

4.4.1 Hidroelétricas 

O maior esforço deste trabalho foi criar uma modelagem detalhada para o sistema de 

geração hidroelétrica brasileiro, através do encadeamento das diferentes cascatas e 

utilização do balanço hídrico com restrições ambientais, econômicas e sociais. Por conta 

do papel fundamental que as usinas hidroelétricas e seus reservatórios desempenham 

na geração elétrica nacional – não só pela potência instalada e geração total, mas 

também por sua capacidade de armazenamento e balanceamento do sistema –, as 

simplificações utilizadas em outras pesquisas sobre a penetração de usinas eólicas 

poderiam deixar escapar aspectos fundamentais (DE JONG et al., 2016; SCHMIDT et 

al., 2016a; SCHMIDT et al.,  2016b) dos limites da integração de fontes renováveis 

variáveis no Brasil. A formulação teórica que permitiu a modelagem das hidroelétricas – 

e a previsão dos dados necessários para esse trabalho – estão descritas no Anexo 2 

desta tese. 

Todos os dados das hidroelétricas foram retirados dos arquivos NEWAVE utilizados no 

PDE 2024 (EPE, 2015a). Dois programas de computador – disponibilizados pelo ONS 

– foram utilizados para converter as informações dos arquivos NEWAVE em planilhas 

eletrônicas que permitem a manipulação desses dados. O programa HydroEdit v4.1a 

(VILANOVA, 2015) converte o arquivo “hidr.dat” com as informações de todas as usinas 

hidroelétricas do sistema – construídas, em construção ou planejadas.  

O arquivo descreve a região do sistema onde está a usina, o posto de medição da vazão 

afluente, a empresa que controla a operação, a usina a jusante, as características dos 

reservatórios (volume máximo, volume mínimo, volume de referência, volume do 

vertedouro, volume do desvio, cota máxima, cota mínima, polinômios específicos para 

cota-volume e área-cota, média mensal de evaporação), cota média do canal de fuga, 

produtividade específica, fator de carga máximo, fator de carga mínimo, 

indisponibilidade forçada (TEIF) e programada (IP), informações sobre os conjuntos de 

turbinas (como potência total instalada) e vazão defluente mínima histórica. O NEWAVE 



91 

 

 

tem uma limitação na montagem da cascata – impedindo que reservatórios em regiões 

diferentes sejam interligados. Para superar esse problema, os desenvolvedores do 

modelo incluíram usinas fictícias para que as vazões defluentes (em energia 

equivalente) de usinas na região A possam chegar como vazões afluentes no 

reservatório de uma região B. No caso do PLEXOS, não existe tal limitação e as 

cascatas no modelo foram montadas utilizando as informações de usina a jusante tanto 

da usina em si quanto de seu par fictício. 

Nos mesmos moldes, existe um programa chamado VazEdit v0.2 (ONS, 2015b) que 

converte os dados binários do arquivo “vazoes.dat” do NEWAVE para planilhas 

eletrônicas. Para algumas cascatas, principalmente na região Sudeste – em que o 

sistema hidroelétrico está acoplado a grandes sistemas de abastecimento urbano –, 

foram utilizados dados de vazão artificial. Essas séries de vazão artificial levam em 

consideração a manobra de reservatórios de abastecimento, assim como vazão 

mínimas e máximas. Essa realidade altera os dados de vazão natural afluente dos 

aproveitamentos hidroelétricos e se aproximam da realidade da operação. Apesar de 

serem uma simplificação do que ocorre na gestão dessas cascatas, é uma alternativa 

simples e eficiente para a modelagem. 

No PLEXOS, a montagem de uma cascata de hidroelétricas segue a estrutura abaixo: 

 Definir objeto chamado storage para ser o reservatório (head storage) da 

hidroelétrica 

 Definir um objeto storage para ser o canal de fuga da hidroelétrica 

 Definir um objeto generator interligado aos dois storages criados 

 Definir um waterway interligando os dois storages descritos acima para atuar 

como vertedouro da usina 

 Definir um waterway interligando o storage “canal de fuga” de uma usina ao 

storage “reservatório” da usina seguinte. Caso não haja mais usinas a jusante, 

basta não interligar o último canal de fuga a qualquer outro objeto do PLEXOS. 

Para cada um desses objetos é necessário preencher parâmetros para que eles 

simulem o comportamento de determinado usina hidroelétrica do SIN. Esses 

parâmetros foram calculados através dos dados do NEWAVE com algumas adaptações 

para aderirem aos pré-requisitos do PLEXOS. 
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Os polinômios de cota-volume e área-cota foram utilizados para criar 10 pontos 

equidistantes entre o volume máximo e volume mínimo para cada usina do sistema. Em 

cada um desses pontos, foram definidos um volume, uma cota e uma área. Com a cota 

de cada um desses pontos, foi calculado o tamanho da queda levando em consideração 

o dado do NEWAVE de cota média do canal de fuga.  

Sabemos que a cota do canal de fuga depende da quantidade de vazão defluente da 

usina – sem considerar questões de remanso –, mas o PLEXOS não permite criar uma 

otimização em que a o tamanho da queda (e, logo, a produtividade da usina) dependam 

da quantidade de água escolhida para ser turbinada ou vertida.  

Assim, para cada um dos dez volumes escolhidos, foi possível também calcular a 

produtividade da usina, em MW/m3/s – visto que há, no NEWAVE, um dado de 

produtividade fixo por usina (em MW/m3/s/m) que depende do tamanho de queda (m) e 

da vazão turbinada (m3/s). Nesse aspecto, o PLEXOS permite que cada hidroelétrica 

tenha sua produtividade modelada de tal forma que a quantidade de volume 

armazenado em seu reservatório altere a produtividade das usinas. 

O último passo da modelagem do reservatório foi criar parâmetros para a evaporação 

(perdas de água). De posse dos dados de área para cada um dos 10 pontos de volume 

escolhidos, foi possível calcular a taxa de evaporação mensal para cada mês do ano. 

Entretanto, o PLEXOS não permite criar uma taxa de evaporação para reservatórios 

que dependa do volume armazenado. Esse é um parâmetro que pode se alterar no 

tempo, mas não em relação a outras variáveis do modelo. Optou-se, então, por 

descartar os dois maiores e os dois menores volumes e fazer uma média da taxa de 

evaporação com os seis pontos restantes. Foi criada então uma série anual (com 12 

médias mensais) para inserção no PLEXOS.  

Uma última alteração teve que ser realizada para adaptar os dados reais de evaporação 

aos limites da modelagem. O PLEXOS não permite taxas negativas de perdas em 

reservatórios. No Brasil, especialmente na região Sul e Norte, há médias mensais 

negativas para alguns reservatórios. Essas médias mensais negativas tiveram que ser 

transformados em zero para que o modelo pudesse realizar as otimizações sem 

problemas. Verificamos os impactos dessa simplificação na quantidade de água não 

considerada pelo modelo. No pior caso (UHE Tucuruí), sua área não foi capaz de gerar 

uma evaporação que provocasse perdas em água superiores a 0,05 m3/s nas vazões 
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afluentes. Considerando que as médias de vazão afluentes nos períodos chuvosos 

(quando haveria taxas negativas de evaporação) são bem superiores (em ordem de 

grandeza) a essa quantidade de água “perdida” pela modelagem, consideramos que o 

impacto sobre os resultados dessa pesquisa é ínfimo. 

Todos os reservatórios do sistema foram ajustados para 50% do seu volume útil no 

ponto inicial da otimização de médio prazo. Esse número é relevante para os resultados 

do modelo e considerou um estado médio de enchimento dos reservatórios. Como as 

regras da otimização do PLEXOS forçam a volta dos reservatórios para o mesmo 

estágio do momento inicial após o fim do terceiro ano, esse número foi escolhido 

aleatoriamente de forma a reduzir possíveis problemas por conta de restrições de 

volume e vazão máxima e mínima dos reservatórios. 

Os dados sobre vazão mínima e máxima dos reservatórios, assim como taxas de 

deplecionamento e enchimento, estão intimamente ligados aos limites operacionais dos 

reservatórios. As informações sobre limites operacionais nos reservatórios relacionadas 

a restrições ambientais, sociais e econômicas foram retiradas do documento 

“Inventários das restrições operativas hidráulicas dos aproveitamentos hidroelétricos: 

revisão 4 de 2015” (ONS, 2015a). Nesse documento é possível encontrar dados sobre 

cota mínima, cota máxima, volume mínimo, volume máximo, taxa máxima de 

deplecionamento ou enchimento, vazões mínimas e vazões máximas. Reiterando, 

essas restrições têm motivos alheios à tecnologia hidroelétrica ou às características dos 

reservatórios. Elas estão ligadas à inserção desses reservatórios nos ecossistemas em 

que se encontram e ao múltiplo uso da água que as servem – esses motivos podem ser 

abastecimento, controle de cheias, navegação ou lazer da população local. Contudo, 

esses dados só dizem respeito às usinas já existentes no SIN. Para a usinas com 

entrada programada para após 2016, foi utilizada a informação sobre vazão mínima 

histórica dos arquivos NEWAVE. 

Para usinas a fio d’água, não foi necessário executar todos esses passos mencionados 

acima, como criar os dez pontos de volume para construir uma curva de variação de 

produtividade, nem taxas médias de evaporação. Os dados de volume não se alteram 

e todas os parâmetros foram calculados diretamente. 

Uma vez consideradas as principais características dos reservatórios (volume máximo, 

volume mínimo, produtividade associada a variação do volume [queda líquida], vazões 
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mínimas e máximas, taxas de variação máxima das vazões e taxa de evaporação), 

começamos a inserir os dados sobre as usinas. A potência instalada, a produtividade 

básica (quando o volume do reservatório estivesse no máximo), a porcentagem de 

tempo parado para manutenção, a porcentagem de tempo com paradas não forçadas e 

o tempo de reparo (24 horas para todas as usinas modeladas) foram inseridos no 

PLEXOS para cada uma das usinas do modelo. Como, no PLEXOS, os geradores 

hidroelétricos estão associados a um reservatório, o programa automaticamente calcula 

a diferença de produtividade desse gerador conforme há variações no volume total do 

reservatório, modelado na própria montagem no reservatório no PLEXOS. Essa é uma 

característica muito desejada para o modelo, pois permite uma variação essencial na 

produtividade das hidroelétricas, permitindo um custo adicional ao uso das águas do 

reservatório que deve ser considerado pelo operador do sistema na operação real. As 

informações sobre os reservatórios das hidroelétricas podem ser encontradas no Anexo 

3 deste trabalho. 

Não foram modelados aspectos de geração mínima para as usinas. Essa simplificação 

levou em consideração que as limitações de vazões mínimas na maioria das usinas das 

principais cascatas brasileiras já fazem com que essas usinas possam trabalhar acima 

do mínimo técnico para o funcionamento apropriado dos geradores. Dito em outra forma, 

o modelo de otimização não pode economizar água operando em um valor sub-ótimo 

com o gerador, na maior parte das principais usinas brasileiras, pois tem compromissos 

de vazão mínima que impedem tal conduta. Entretanto, consideramos que esse é um 

tópico que precisa ser melhor tratado no futuro, assim como a gestão do sistema por 

conta de limites de reserva de potência girante disponível (não modeladas nesse 

estudo), como forma de melhorar os resultados obtidos nesse estudo. 

Também não foram considerados aspectos de custos fixos de operação para as usinas 

hidroelétricas. Essa escolha se deveu a problemas na capacidade computacional 

necessária para incluir essa variável no modelo. Como os custos fixos da operação de 

uma hidroelétrica são suficientemente menores que de qualquer opção termoelétrica 

existente no Brasil, e as outras usinas renováveis como biomassa, eólica e solar 

fotovoltaica foram assinaladas como Must-Run (acioná-las independente dos custos 

para o sistema), essa limitação não alterou os resultados apresentados neste estudo. 
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Dados sobre o tempo de viagem da água entre uma usina e sua subsequente na cascata 

foram utilizados a fim de aumentar a inflexibilidade da geração hidroelétrica, tornando o 

modelo o mais próximo possível da realidade vivida em sua operação. Esses dados 

foram retirados do Inventário de Hidroelétricas: Dados Técnicos (ONS, 2011).  

De posse de todas essas informações, foi possível criar no PLEXOS os sistemas de 

cascatas de hidroelétrica para os anos de 2020 e 2030. Entretanto, alguns erros 

ocorreram em algumas usinas – principalmente a falta de recursos hídricos para atender 

todas as restrições impostas às usinas. Dessa forma, adaptações tiveram que ser 

realizadas. 

Em primeiro lugar, o tempo de viagem entre as usinas hidroelétricas não pôde ser 

integralmente utilizado, pois o PLEXOS não conseguiu equilibrar o balanço de massa 

da água para usinas sem volume útil de reservatório (fio d’água). Dessa forma, o tempo 

de viagem entre uma usina com reservatório e a sequência de usinas a fio d’água a 

jusante foi considerado zero. Para minimizar esse problema, o tempo de viagem entre 

duas usinas com reservatório somou o tempo de viagem de todas as usinas a fio d’água 

que estivessem entre elas. Mesmo assim, alguns tempos de viagem tiveram que ser 

desconsiderados para que o PLEXOS pudesse resolver satisfatoriamente a otimização 

da operação. No Anexo 04, está uma lista com todas as modificações realizadas nos 

tempos de viagem entre reservatórios. Outra modificação necessária foi sobre a vazão 

mínima ou máxima dos reservatórios. Essas modificações podem ser encontradas no 

Anexo 05. Por fim, também houve uma modificação dos números sobre evaporação – 

para a UHE Irapé – visto que o PLEXOS sempre identificava falta de água para atender 

todas as restrições impostas ao reservatório da usina, mesmo quando 

desconsiderávamos outras restrições, como vazão mínima defluente. Dessa forma, foi 

retirada qualquer modelagem sobre a evaporação do reservatório da UHE Irapé, 

possibilitando a otimização da operação de sua cascata satisfatoriamente. 

Alguns desses problemas – ou possivelmente todos – podem estar ligados ao uso de 

vazões afluentes em médias mensais, e não diárias, para todas as usinas do sistema. 

Como dito anteriormente, não foi possível encontrar dados de vazão afluente em médias 

diárias para todas as usinas que compõem os horizontes de análise – 2020 e 2030. É 

possível que uma variação mais significativa e real das vazões dentro de um mesmo 

mês possa corrigir os problemas encontrados pelo PLEXOS para equilibrar todas as 
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restrições impostas pelo balanço hídrico das cascatas de hidroelétricas. Essas questões 

merecem futuras investigações para melhorar os resultados apresentados nessa 

pesquisa. 

4.4.2 Eólica e Solar Fotovoltaica 

A modelagem das usinas eólicas e fotovoltaicas seguiu o mesmo procedimento para 

inserção de dados no PLEXOS. Através da estrutura de hotspots descritas em Soria 

(2016), foram criados nos PLEXOS geradores representativos para cada uma dessas 

localidades. Para cada gerador, foi inserido uma série temporal horária descrevendo a 

porcentagem, em relação a capacidade instalada, da potência efetivamente gerada. A 

metodologia de construção dessas curvas pode ser encontrada com maior profundidade 

na seção 4.4 da tese de doutorado de Soria (2016). No PLEXOS, essas informações 

foram inseridas utilizando a propriedade Rating Factor8. No Anexo 1 desse trabalho 

está descrita a metodologia de cálculo para a modelagem eólica. 

A Figura 22 apresenta o Rating Factor do Hotspot 1 – Parnaíba – para a geração eólica 

ao longo de um ano. A Figura 23 apresenta a mesma informação para o Hotspot 18 – 

Rio de Janeiro – para a geração fotovoltaica. 

 

Figura 22. Rating Factor da geração eólica no hotspot 1 – Parnaíba 

                                                
8 Rating Factor é uma propriedade da família de geradores do PLEXOS que permite construir 
uma curva no tempo com o perfil de geração de uma usina como percentual de sua potência 
instalada. 
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Outra propriedade inserida nessas usinas foi o Must-Run, que obriga o PLEXOS a 

utilizar a geração dessas usinas independente da ordem de mérito dos custos 

associados a elas. Essa propriedade foi inserida no modelo para que o PLEXOS 

utilizasse toda a capacidade de energias renováveis variáveis, forçando o 

balanceamento do sistema – tema central desta pesquisa. Mesmo assim, nenhuma 

quantidade de curtailment foi encontrada para nenhum cenário de otimização. 

Por fim, a última característica inserida no modelo foi os custos associados a geração 

por essas fontes. Os dados utilizados para os custos fixos e variáveis de operação e 

manutenção (O&M) foram extraídos do Annual Energy Outlook 2013 (EIA, 2013). Os 

valores em dólar foram convertidos para real utilizando o câmbio médio de 2013, que 

atingiu R$ 2,05 / US$. Os custos variáveis para ambas as tecnologias foi zero. Os custos 

fixos alcançaram os patamares de US$ 39,55 /  kW.ano e US$ 27,75 /  kW.ano para a 

geração eólica e solar fotovoltaica, respectivamente. Em reais, esses valores foram de 

R$ 81,08 /  kW.ano e R$ 56,89 /  kW.ano.  

Não foram modelados valores para taxas equivalentes de indisponibilidade forçada 

(TEIF) e programada (TEIP) em usinas eólicas ou solar fotovoltaicas. 

 

 

Figura 23. Rating Factor da geração solar fotovoltaica no hotspot 18 – Rio de Janeiro 
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4.4.3 Termoelétricas  

Usinas termoelétricas são fundamentais para o balanceamento do sistema elétrico 

brasileiro, visto que sua operação é altamente previsível – em contraposição às usinas 

hidroelétricas, eólicas ou solares. No Brasil, os contratos de energia no ambiente 

regulado (CCEAR) para usinas termoelétricas (exceção a biomassa) são estabelecidos 

em um arcabouço de "disponibilidade". Dessa forma, os agentes geradores recebem 

pagamentos de acordo com a quantidade de energia que podem fornecer – em vez da 

energia produzida. Durante os leilões de expansão da rede, o empreendedor de geração 

de energia deve realizar um pedido de renda anual fixa que possa financiar todos os 

custos fixos da nova planta (incluindo custos de capital), enquanto os custos variáveis 

– se houver alguma geração – devem ser cobertos pelo pool de empresas de 

distribuição. No entanto, se o empreendedor fixa uma alta renda anual fixa, ele terá 

menos chances de ganhar o leilão. 

As regras contratuais de geração termoelétrica não foram abrangidas pela modelagem. 

Somente questões ligadas ao custo de geração foram modelados e serviram de 

parâmetros para a otimização do sistema e avaliação da penetração máxima de geração 

eólica no país. Os custos de operação de uma termoelétrica podem ser traduzidos pela 

seguinte equação: 

𝐶𝑇𝑗 = 𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜
𝑗

× 𝐶𝑎𝑝𝑗 + 𝐸𝑗 × 𝐶𝑣𝑎𝑟
𝑗

+ 𝐸𝑗  × ∑ (𝐻𝑅𝑡. 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑡 )𝑡∈𝑇    (2) 

 

𝐶𝑇𝑗 é o custo total anual de geração da termoelétrica j (R$); 

𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜
𝑗

é o custo fixo anual da termoelétrica j (R$ / kW.ano); 

𝐶𝑎𝑝𝑗é a capacidade instalada da termoelétrica j (kW); 

𝐸𝑗 é a energia gerada pelo termoelétrica j em um ano (MWh); 

𝐶𝑣𝑎𝑟
𝑗

 é o custo variável de O&M da termoelétrica j (R$ / MWh); 

𝐻𝑅𝑡 é consumo específico de calor em t da termoelétrica j (GJ / MWh); 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑡  é o custo de combustível usado pela da termoelétrica j em t (R$ / GJ); 
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𝑇 é conjunto de intervalos de análise durante um ano. 

A análise também desconsiderou custo de partida (starting costs) das termoelétricas do 

sistema após avaliar em testes que essa variável não alterava os resultados da 

otimização – apesar de consumir mais capacidade computacional do hardware utilizado. 

As termoelétricas modeladas podem ser divididas em duas macro categorias. Usinas 

termoelétricas movidas a biomassa foram separadas das usinas que utilizam 

combustíveis fósseis. Como vimos anteriormente, a metodologia implicará na 

substituição de termoelétricas fósseis para testar os limites de penetração da geração 

eólica, dados certos cenários de demanda e de sistema de hidroelétricas. 

Aqui vale ressaltar que, na realidade, nem todas as usinas térmicas são substituíveis no 

SIN. Existem usinas de geração termoelétricas que estão associadas a processos 

industriais que continuariam ocorrendo mesmo que houvesse intenção dos planejadores 

do setor elétrico em reduzir por completo o uso de termoelétricas fósseis. 

Empreendimentos de cogeração calor-eletricidade em refinarias ou alto-fornos de 

siderúrgicas – por exemplo – buscam aproveitar comercialmente processos já 

realizados com finalidade produtiva para abastecer o sistema interligado nacional com 

o excedente de eletricidade produzido. Visto que o resultado do modelo, como veremos 

nos Capítulos 5 e 6, implicam na utilização de geração termoelétrica fóssil mesmo nos 

cenários de maior penetração possível de energia eólica, podemos considerar que está 

se respeitando a manutenção dessas fontes de cogeração. Entretanto, um estudo mais 

aprofundado sobre os limites de substituição de fontes térmicas fósseis em um ambiente 

de alta penetração de renováveis deverá ser realizado no futuro. 

4.4.3.1 Termoelétricas a biomassa 

No modelo, as usinas termoelétricas foram divididas em duas categorias: usinas com 

impacto na segurança da rede (tipo I e II-B) e que foram individualizadas para otimização 

no PLEXOS e usinas que não representam ameaça a segurança da rede (tipo II-A e 

III9). A maior parte das usinas termoelétricas a biomassa se concentra na segunda 

                                                
9 A modalidade de operação de uma usina é definida a partir da avaliação dos impactos verificados na operação 

eletroenergética do SIN. São consideradas na modalidade Tipo I: (a) Usinas conectadas na rede básica que 
afetam a operação eletroenergética do SIN; (b) Usinas conectadas fora da rede básica cuja máxima potência 
líquida injetada no SIN contribui para minimizar problemas operativos e proporcionar maior segurança para a rede 
de operação; (c) Usinas hidrelétricas com potência instalada superior a 30 MW. São consideradas na modalidade 
Tipo II as usinas que não causam impactos na segurança elétrica da rede de operação, mas que afetam os 
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categoria e foram modeladas de tal forma que sua geração sempre entra na rede 

(função Must-Run) e segue um fator de capacidade com sazonalidade mensal pré-

definida. Esse fator de capacidade foi retirado de “Nota Técnica no 035/2011-

SRG/ANEEL” (ANEEL, 2011) e tem números para as diferentes regiões do país.  

Para as usinas com modelagem individualizada, foram utilizados também fatores de 

capacidade sazonal, mas para a capacidade máxima de geração – e não para a 

quantidade de geração –, permitindo ao operador decidir seu despacho ao longo do 

horizonte de otimização. 

Os custos fixos da geração termoelétrica de biomassa foram retirados de Annual Energy 

Outlook 2013 (EIA, 2013). Os custos variáveis das usinas de pequeno porte utilizaram 

uma combinação dos custos variáveis de operação e manutenção (O&M) de Annual 

Energy Outlook 2013 (EIA, 2013) e custos associados ao bagaço de cana-de-açúcar, 

retirados de “Dados do Consecana São Paulo: Valores do ATR praticados durante as 

Safras 00/01 a 16/17” (UDOP, 2016). Foi utilizado um preço médio de R$ 80,00 por 

tonelada (ou R$ 4,04 / GJ) para todas as regiões do Brasil. Os custos fixos de O&M já 

convertidos para real totalizaram R$ 729,94 / kW.ano. Já os custos variáveis foram de 

R$ 35,85 / MW gerado nas usinas individualizadas, em que o custo com combustíveis 

era computado pelo próprio PLEXOS e R$ 83,85 para as de pequeno porte, em que o 

custo com bagaço foi acrescentado no custo variável O&M utilizando um valor médio de 

12 GJ / MWh para o consumo específico de calor dessa tecnologia. 

A curva de consumo específico de calor para termoelétricas a biomassa foi retirada da 

pesquisa de Miranda et al. (2016). Os valores para indisponibilidade forçada (TEIF) e 

programada (IP) foram retirados da planilha “Taxas Equivalentes de Indisponibilidades 

- TEIP e TEIFa” (ONS, 2015c), utilizadas em Soria (2016). 

                                                
processos de planejamento, programação da operação, operação em tempo real, normatização, pré-operação e 
pós-operação, e, portanto, há necessidade da sua representação individualizada ou na forma de Conjunto de 
Usinas, nestes processos. São consideradas usinas do Tipo II-A: (a) Usinas Térmoelétricas que têm Custo 
Variável Unitário positivo e que são despachadas por ordem de mérito. As usinas classificadas na modalidade de 
operação Tipo III não têm relacionamento operacional com o ONS. Entretanto, o envio de seus dados para o 
processo de consolidação da carga e programação diária, são de responsabilidade da distribuidora na qual a 
usina estiver conectada. 
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4.4.3.2 Termoelétricas fósseis e nucleares 

As usinas termoelétricas fósseis também foram separadas em duas categorias 

diferentes pela importância dessas usinas para a segurança do sistema. As usinas com 

pouco impacto no sistema foram agrupadas em cada um dos nós do sistema elétrico e 

tiveram sua modelagem simplificada.  

Os dados de fator de capacidade do estudo “Nota Técnica no 035/2011-SRG/ANEEL” 

(ANEEL, 2011) foram usados para modelar o comportamento da geração ao longo do 

ano dessas pequenas usinas termoelétricas fósseis. Como feito para as pequenas 

usinas termoelétricas a biomassa, foi usada a propriedade Must-Run para essas usinas, 

uma vez que elas não têm despacho centralizado pelo ONS. A Tabela 21 mostra os 

valores utilizados neste trabalho. 

Tabela 21. Fator de Capacidade para pequenas UTEs 

Região Rating Factor 

Nordeste 14,70% 

Norte 12,50% 

Sudeste/Centro Oeste 24,80% 

Sul 25,80% 

                          Fonte: ANEEL (2011) 

Os custos variáveis dessas usinas foram calculados utilizando informações para a 

tecnologia “gás natural em ciclo aberto”. Custos variáveis de O&M (EIA, 2013) foram 

somados com a média do consumo específico de calor dessa tecnologia – 11,2 GJ/MWh 

(Miranda, 2016) – vezes o preço médio do gás natural (R$ 26,22 / GJ em 2020, cuja 

metodologia de aferição será descrita no decorrer desta seção). Dessa forma, o custo 

variável total da geração dessas usinas alcançou R$ 320 / MWh. O custo fixo dessas 

usinas foi de R$ 15,05 / kW.ano – igual a das usinas termoelétricas a gás natural em 

ciclo aberto (EIA, 2013). 

É importante frisar que a definição arbitrária (escolha pelo gás em ciclo aberto) de custos 

dessas usinas não altera sua utilização no modelo, nem o resultado da otimização. Elas 

representam uma fração pequena do SIN (0,5% da capacidade instalada em 2030) e 
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são obrigadas a gerar pela função Must-Run do sistema. Sua modelagem simplificada 

não impactou a qualidade dos resultados. 

As usinas com despacho centralizado foram modeladas com maior profundidade – 

semelhante ao ocorrido com as usinas termoelétricas a biomassa. Foram escolhidas as 

seguintes tecnologias para representarem o conjunto de termoelétricas brasileiras: 

carvão – turbina a vapor, gás natural – ciclo aberto, gás natural – ciclo combinado, óleo 

pesado – turbina a vapor, óleo diesel – combustão interna e nuclear. 

Para cada uma das regiões do sistema elétrico brasileiro foram modeladas usinas com 

as diferentes tecnologias termoelétricas fósseis, baseando-se nas informações contidas 

no BIG/ANEEL (ANEEL, 2016) e no PDE 2024 (EPE, 2015a). A diferenciação entre 

usinas a gás natural entre ciclo aberto e ciclo combinado foi retirado de Soria (2016) e 

do BIG/ANEEL (ANEEL, 2016) para usinas instaladas, em construção ou planejadas. 

A Tabela 22, a Tabela 23, a Tabela 24, a Tabela 25, a Tabela 26 e Tabela 27 

apresentam a capacidade instalada para cada tecnologia em todos os nós modelados 

para o cenário Baseline 2020 e Baseline 2030. 

Tabela 22. Capacidade instalada de termoelétricas fósseis na região Nordeste 

Tecnologia 
Capacidade 

Instalada 2020         
(MW) 

Capacidade 
Instalada 2030       

(MW) 

Carvão 1.080,0 1.080,0 

Gás Natural - Ciclo Combinado 2.970,0 2.970,0 

Gás Natural - Ciclo Aberto 1.319,4 1.319,4 

Óleo Pesado 1.937,0 1.937,0 

Óleo Diesel 630,4 1.032,3 

Total 7.936,8 8.338,7 

Tabela 23. Capacidade instalada de termoelétricas fósseis na região Norte (nó 2) 

Tecnologia 
Capacidade 

Instalada 2020         
(MW) 

Capacidade 
Instalada 2030       

(MW) 

Carvão 360,1 360,1 

Gás Natural - Ciclo Combinado 1.034,4 1.034,4 

Gás Natural - Ciclo Aberto 909,6 909,6 

Óleo Pesado 305,6 305,6 

Óleo Diesel 0 145,8 

Total 2.609,7 2.755,5 
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Tabela 24. Capacidade instalada de termoelétricas fósseis na região Norte (nó 3) 

Tecnologia 
Capacidade 

Instalada 2020         
(MW) 

Capacidade 
Instalada 2030       

(MW) 

Gás Natural - Ciclo Combinado 594,0 594,0 

Gás Natural - Ciclo Aberto 1.212,0 1.212,0 

Óleo Diesel 165,8 199,0 

Total 1.971,8 2.005,0 

 

Tabela 25. Capacidade instalada de termoelétricas fósseis na região Norte (nó 5) 

Tecnologia 
Capacidade 

Instalada 2020         
(MW) 

Capacidade 
Instalada 2030       

(MW) 

Gás Natural - Ciclo Combinado 340,0 340,0 

Óleo Diesel 39,4 169,4 

Total 379,4 509,4 

Tabela 26. Capacidade instalada de termoelétricas fósseis e nucleares na região 

Sudeste/Centro Oeste 

Tecnologia 
Capacidade 

Instalada 2020         
(MW) 

Capacidade 
Instalada 2030       

(MW) 

Gás Natural - Ciclo Combinado 5.706,9 12.682,0 

Gás Natural - Ciclo Aberto 2.019,5 2.019,5 

Óleo Pesado 305,4 305,4 

Óleo Diesel 460,1 468,6 

Nuclear 3.395,0 3.395,0 

Total 11.886,9 18.870,5 

Tabela 27. Capacidade instalada de termoelétricas fósseis na região Sul 

Tecnologia 
Capacidade 

Instalada 2020         
(MW) 

Capacidade 
Instalada 2030       

(MW) 

Carvão 2.074,6 2.852,5 

Gás Natural - Ciclo Combinado 2.989,5 2.989,5 

Gás Natural - Ciclo Aberto 206,3 206,3 

Óleo Pesado 24,0 24,0 

Total 5.294,3 6.072,3 
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Para cada uma das tecnologias modeladas, foi necessário inserir propriedades 

específicas para que o PLEXOS pudesse operá-las de modo a representar suas 

características únicas, principalmente em relação aos custos – e, portanto, à ordem de 

mérito de despacho. As características escolhidas para esse trabalho foram: mínimo de 

geração estável (em % da capacidade instalada), máximo ramp up e ramp down (em % 

/ minuto da potência no momento t), tempo mínimo para desligamento (horas), taxa de 

acionamento da usina (% / min do patamar de geração estável mínima), custos fixos de 

O&M (R$  / kW.ano), custos variáveis de O&M ( R$ / MWh), curva de consumo 

específico de calor (GJ / MWh) e preços dos combustíveis utilizados. Essas informações 

se encontram na Tabela 28 abaixo. 

Tabela 28. Propriedade das termoelétricas do SIN por tecnologia 

Tecnologia 

Mínimo 
para 

Geração 
Estável 

(a) 

Máximo 
Ramp          
(por 

minuto)   
(b) 

Tempo 
Mínimo 

para 
Desligar 
(horas) 

(c) 

Taxa de 
acionamento             
(% / minuto) 

(d) 

Custos Fixos  
O&M               

(R$ / kW.ano) 
(e) 

Custos 
Variáveis 

O&M           
(R$ / MWh) 

(e) (f) 

Carvão 40% 4% 5 0,2% 77,49 9,16 

Gás Ciclo 
Combinado 

30% 4% 8 0,8% 27,00 7,38 

Gás Ciclo 
Aberto 

20% 8% 0 2,8% 15,05 31,67 

Óleo 
Pesado 

30% 2% 0 0,2% 15,05 48,29 

Óleo Diesel 30% 19% 0 16,7% 15,05 44,00 

Nuclear 50% 2% 24 2% n.d. 
94,39* /  
70,35 ** 

* Dados para a UTN Angra 1 – a Eletrobrás informa os custos totais de geração por MWh 

** Dados para a UTN Angra 2 e UTN Angra 3 – a Eletrobrás informa os custos totais de geração por MWh 

Fonte: (a) AIE (2014), (b) Soria (2016), (c) Deane et al. (2015), (d) Etsap e Irena (2015), 

(e) EIA (2013) e (f) Eletrobrás (2016) 

Cada tecnologia modelada também apresenta uma curva de consumo específico de 

calor, que traduz sua eficiência na transformação de combustíveis em energia elétrica. 

Para diferentes níveis de acionamento – em relação a capacidade instalada total –, há 

um consumo específico de calor. Quanto mais próximo de sua capacidade instalada, 

mais a máquina tende a ser eficiente. Por conta da pequena variação nesse consumo 

específico, as tecnologias de óleo pesado – turbina a vapor e óleo diesel – combustão 
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interna foram simplificadas, apresentando uma taxa constante ao longo dos níveis de 

geração. Para as outras tecnologias, seguiu-se o trabalho realizado por Miranda et al. 

(2016), em que se separou a faixa de geração entre a mínima estável e a máxima em 

13 faixas, associando um consumo específico para cada uma delas. O PLEXOS 

automaticamente cria uma curva de consumo específico de calor para cada usina. A 

Figura 24 ilustra as curvas de consumo específico de calor para as diferentes 

tecnologias modeladas. 

 

 

Figura 24. Curva de consumo específico de calor para as diferentes tecnologias 

       Fonte: Miranda et al. (2016) 

No caso das usinas nucleares, utilizamos diretamente o valor do custo total por MWh 

gerado, disponibilizado no site da empresa Eletrobrás (2016). Assim, não foi necessário 

construir uma curva de consumo específico de calor para modelar as três usinas 

nucleares do SIN. Vale dizer, que as usinas nucleares também utilizaram a propriedade 

Must-Run no modelo, pois sua utilização não está necessariamente ligada a otimização 

de custos do sistema. O uso da tecnologia nuclear tem um caráter estratégico para o 

setor elétrico, interessado no domínio e nas pesquisas sobre os processos ligados a ela. 

Os valores para indisponibilidade forçada (TEIF) e programada (IP) foram retirados da 

planilha “Taxas Equivalentes de Indisponibilidades - TEIP e TEIFa” (ONS, 2015c), 

utilizadas em Soria (2016). 
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O último passo para a modelagem de usinas termoelétricas no SIN foi a definição dos 

custos dos combustíveis utilizados pelas diferentes tecnologias. Para tal, foram 

utilizadas as informações dos preços dos combustíveis no setor elétrico do relatório da 

CCEE RV01 – Custo do Combustível (CCEE, 2016). Uma média nacional de todos os 

valores descritos para cada combustível em fevereiro de 2016 foi calculada.  

Para chegarmos aos valores dos combustíveis em 2020 e 2030, utilizamos informações 

da variação do preço dos combustíveis de duas publicações distintas. Para os derivados 

de petróleo (óleo pesado e óleo diesel), utilizamos as variações apresentadas no PDE 

2024 (o ano de 2024 foi utilizado como proxy para o ano de 2030, uma vez que a 

variação entre 2020 e 2024 foi muito pequena para o óleo pesado e inexistente para o 

óleo diesel). Para o gás natural e o carvão, utilizamos os dados de variação dos preços 

internacionais, apresentadas no World Energy Outlook 2015 (AIE, 2015). Para a o gás 

natural, utilizamos os valores do mercado asiático e, para o carvão, o valor dos Estados 

Unidos. A Tabela 29 resume as informações de preço de combustíveis fósseis utilizadas 

no modelo. 

Tabela 29. Preços dos combustíveis das termoelétricas 

Custo (R$/GJ) 2020 2030 

Carvão 10,26 10,64 

Gás 26,22 27,1 

Óleo Pesado 37,13 37,85 

Óleo Diesel 77,3 77,3 

Como dito anteriormente, não foi necessário utilizar nenhuma estimativa para os preços 

do combustível das usinas nucleares, visto que – além de estarem utilizando a 

propriedade Must-Run do PLEXOS – a informação da Eletrobrás sobre os custos de 

geração por MWh não discrimina a participação dos combustíveis no custo total das 

usinas. 

4.4.4 Importações de energia  

A modelagem de importações levou em consideração as informações contidas no PDE 

2024 (EPE, 2015a). Dois principais caminhos foram utilizados na transposição dos 

dados sobre importação de eletricidade para o PLEXOS. Em primeiro lugar, a queda na 

importação de eletricidade do lado paraguaio da UHE foi modelada através da 



107 

 

 

diminuição da capacidade instalada da usina. No cenário 2020, a UHE Itaipu podia 

produzir 12.000 MW para abastecer o sistema elétrico brasileiro (com 2.000 MW 

dedicados ao sistema paraguaio). Com o crescimento esperado da demanda elétrica no 

Paraguai, a UHE Itaipu passaria a produzir 10.000 MW para o SIN em 2030 (Soria, 

2016). 

As outras interligações com países vizinhos modeladas neste estudo foram as conexões 

com Argentina e Uruguai. Considerando a capacidade instalada atual nas transmissões 

Uruguaiana – Paso de los Libres (Argentina), Garabi – Rincón (Argentina), Santana do 

Livramento – Rivera (Uruguai) e Candiota – San Carlos (Uruguai), inserimos nos 

cenários 2020, uma capacidade total de importação de 2.720 MW para a região Sul do 

Brasil. No ano de 2030, acrescentamos parcialmente o aumento de capacidade da 

interligação com a Argentina (780 MW dos 2.120 MW previstos), somando 3.500 MW 

para a importação total da região Sul. 

Outras importações não foram consideradas nesse estudo, seja porque ocorrem no 

âmbito da distribuição – como em cidades fronteiriças –, seja porque ainda estão em 

fase preliminar de estudo. A interconexão Venezuela – Boa Vista não foi inserida no 

estudo pelo pequeno impacto da demanda e geração de Roraima no SIN (conexão 

prevista para 2018). 

Os preços para a importação foram estabelecidos de tal forma a não competir com a 

geração da região Sul, sendo utilizado como um apoio extra ao atendimento da 

demanda do SIN. Dessa forma, fixamos os custos por MWh em R$ 300. 

 

4.5 Considerações finais do capítulo 

Com o levantamento de informações apresentado nesse capítulo, foi possível realizar 

uma otimização em dois estágios no PLEXOS, seguindo a metodologia e os cenários 

apresentados nesse trabalho: 

 MT Schedule: rodada de médio prazo para definir uma utilização racional dos 

reservatórios, com horizonte de 3 anos e otimização semanal. 

 ST Schedule: rodada de curto prazo para avaliação do limite da penetração das 

usinas eólicas no SIN. 
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É importante ressaltar que o esforço para simular todas as usinas do SIN, assim como 

a demanda por eletricidade nas diferentes regiões do país visam tornar o resultado mais 

robusto para a análise que pretendemos fazer. Stricto sensu, não haveria grande 

diferença para a penetração da geração eólica – na metodologia proposta – se as usinas 

termoelétricas estivem agrupadas em uma só categoria, com custos de operação 

superiores àqueles encontrados para as outras tecnologias do sistema. Para os 

parâmetros de otimização utilizados nessa pesquisa – 4 em 4 horas – não existe grande 

diferença na operação das distintas tecnologias de geração termoelétrica fóssil. A 

propriedade de ramp up e ramp down de todas as usinas simuladas confere a elas a 

flexibilidade necessária para cobrir eventuais desbalanceamentos das outras fontes 

renováveis igualmente dado esse horizonte de otimização. 

É importante frisar que o modelo apresentado nessa pesquisa apresenta algumas 

limitações importantes e que deve ter seus resultados analisados à luz de tais 

insuficiências. Duas limitações merecem ser melhor descritas por conta de seu impacto 

na forma de interpretar os resultados: o modelo não apresenta uma análise econômica 

da expansão – limitando-se a estudar o balanceamento em uma configuração do 

sistema elétrico já definido pelo modelo de expansão da EPE (EPE, 2015a); o modelo 

não faz uma simulação da reserva operativa10 em sua otimização.  

A falta desses elementos nessa pesquisa são basicamente fruto do limitado tempo de 

licença acadêmica disponibilizado pela proprietária do software (6 meses) e pelo esforço 

de modelar individualmente todas as usinas hidroelétricas de todas as cascatas 

inseridas no SIN, que consumiu grande parte do tempo do projeto. Entretanto, esses 

problemas podem ser justificados e os resultados do modelo trazem – mesmo assim – 

importantes elementos para o debate acerca do planejamento do setor elétrico 

brasileiro. 

                                                
10 O conceito de reserva de potência operativa está associado à operação do sistema para 
assegurar o controle adequado da frequência e dos intercâmbios, principalmente ao se antecipar 
a possíveis falhas no sistema que acarretam indisponibilidades não planejadas ou aumentos não 
previstos de demanda. A reserva de potência ajusta o limite de alocação da garantia física 
sazonalizada no processo de modulação dessas grandezas. Como a garantia física é modulada 
para cada usina conforme o perfil de geração global do MRE, a reserva de potência impede que 
seja atribuída a uma usina participante mais garantia física que a sua própria potência associada, 
ajustada em função da necessidade operativa da reserva de potência 
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Preferencialmente, uma análise que busca entender os limites da penetração de fontes 

renováveis variáveis deve considerar aspectos econômicos em seu processo de 

otimização. Custos de capital, de operação e de manutenção dos diferentes elementos 

que constituem o setor elétrico brasileiro podem produzir resultados diferentes daquele 

realizado pela EPE (2015a) e pela Agência Internacional de Energia (AIE, 2013). 

Questões como a localização das usinas eólicas, investimentos em transmissão e 

expansão das usinas hidroelétricas a fio d’água no sistema poderiam alterar 

radicalmente a configuração do sistema elétrico no horizonte estudado nessa tese. E 

essa nova configuração poderia reduzir ou ampliar o real potencial de expansão de 

fontes renováveis variáveis no SIN. 

A integração de modelos de expansão com modelos de operação de curto prazo é uma 

nova fronteira para a pesquisa do planejamento energético. Antes da introdução em 

grande escala de geração eólica e solar, o planejamento energético podia ser mais 

claramente dividido entre um planejamento de longo prazo e de curto prazo. O 

planejamento de longo prazo tradicionalmente leva em consideração os custos de 

capital e O&M das diferentes opções de geração e transmissão, fator de capacidade e 

outras questões tecnológicas das diferentes formas de geração elétrica, além de 

informações sobre descomissionamento de usinas antigas, cenários de vazão afluente 

(em caso de hidroelétricas) e projeções para a demanda de eletricidade que deve ser 

atendida no período. Essas análises focam sua análise na capacidade do sistema 

instalado em atender a demanda, sem causar desequilíbrios que superem um risco de 

déficit. Seu horizonte de otimização é longo, visto que muitas usinas demandam grandes 

investimentos e longos períodos de licenciamento e construção para ficarem prontos. A 

minimização de custos implica na produção de um sistema eficiente, que atenda a 

demanda pelo menor custo possível, preocupando em escolher as melhores opções de 

tecnológicas para geração e transmissão sem um olhar aprofundado sobre as limitações 

de curto prazo desse sistema.  

No planejamento da operação, as preocupações estão mais relacionadas com o 

atendimento imediato da carga, uma vez que o sistema elétrico se caracteriza pela 

necessidade constante de equilíbrio instantâneo entre oferta e demanda. Dessa forma, 

é necessário analisar as disponibilidades imediatas de fontes primárias de energia, 

unidades que sofreram paradas programadas ou não, a flexibilidade das diferentes 

tecnologias para aumentar ou reduzir a geração, a capacidade de armazenamento dos 
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reservatórios das hidroelétricas, entre outras variáveis de curto prazo. A questão 

econômica não é desprezada, visto que os modelos de otimização da operação levam 

em consideração a ordem de mérito de custos no momento de encontrar sua solução. 

Entretanto, nesse caso, os custos fixos são desprezíveis e o interesse está mais 

relacionado aos custos variáveis de geração e transmissão. Simulações de operação 

devem ocorrer em um horizonte mais curto de tempo, para testar as capacidades do 

sistema elétrico dentro de pequenas variações que ocorrem tanto na demanda quanto 

nas limitações de oferta mesmo ao longo de uma hora. 

Com a expansão dos investimentos em usinas eólicas e solares, a flexibilidade – que 

era um problema exclusivo das análises de curto prazo – tornam-se essenciais para o 

planejamento de longo prazo da expansão. Nesse novo arcabouço, é imperativo testar 

as capacidades de balanceamento do sistema frente a introdução de novas tecnologias 

que apresentam alta variabilidade e baixa previsibilidade. Do contrário, investimentos 

programados em fontes eólicas podem não ser capazes de entregar a eletricidade 

esperada em um momento em que uma grande usina hidroelétrica tem uma parada não 

programada, mesmo que, na média anual, mensal ou mesmo diária, a otimização de 

longo prazo previu que esses investimentos seriam suficientes para garantir a 

segurança do sistema. No outro extremo, em um momento de grande disponibilidade 

hídrica e eólica (em que haja grande correlação temporal entre essas fontes primárias 

de energia), o operador deverá incorrer em vertimento dos reservatórios ou curtailment 

de usinas eólicas para equilibrar o sistema, afetado diretamente a eficiência econômica 

desses empreendimentos – caso esse problema não se torne pontual, mas estrutural. 

Assim, o planejamento energético tem se deparado o um novo paradigma de integrar 

em seu planejamento de longo prazo elementos de simulação curto de prazo da 

operação a fim de estabelecer os investimentos de maneira correta.  

A flexibilidade torna-se elemento chave dos novos sistemas elétricos – que dependem 

cada vez mais do uso de fontes renováveis variáveis como estratégia de mitigação das 

mudanças climáticas globais (COCHRANE et al., 2014). Dessa forma, os planejadores 

e reguladores devem garantir que o sistema elétrico apresente múltiplas formas de 

flexibilidade para atender aos critérios de segurança e atendimento da demanda. Um 

sistema flexível consiste em uma geração flexível, uma transmissão flexível e uma 

gestão de demanda flexível. A geração deve ser capaz de fazer rampeamentos rápidos 

e eficientes, além de contar com usinas que podem operar em baixos níveis de 
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capacidade instalada (deep turn-down). A rede de transmissão deve ser capaz de 

integrar múltiplas fontes com características diferentes para balancear o sistema 

elétrico, evitando gargalos e garantindo capacidade de transmissão. Interligações com 

países vizinhos também é uma estratégia importante. A demanda deve contar com um 

sistema de smart-grids que possibilitem gestão da demanda, com preços variáveis, 

armazenamento em baterias e geração distribuída (COCHRANE et al., 2014). Além 

desses elementos, a operação do sistema também deve incorporar elementos de 

flexibilidade, como realizar análises de prazo mais curtos e mais frequentemente, 

melhorar a previsibilidade das fontes primárias renováveis, como eólico e solar, e 

melhorar a cooperação com outros mercados vizinhos para potencializar o intercambio 

energético.  

Duane et al. (2012) foi um trabalho pioneiro nessa integração do planejamento de 

modelo energético e um modelo de expansão, através da conexão entre o TIMES (The 

Integrated MARKAL-EFOM System) e o PLEXOS. Sua pesquisa evidenciou que o 

modelo de expansão determinado pelo TIMES não previu a necessidade de flexibilidade 

de um sistema com grande participação de fontes de geração eólica e subdimensionou 

a quantidade de energia vertida na operação. Edmunds et al. (2015) também avaliaram 

o sistema da Grã-Bretanha para o ano de 2020 e determinou que – embora com menor 

fator de capacidade – o sistema britânico ainda dependeria das usinas termoelétricas a 

gás natural para manter sua segurança por conta da flexibilidade dessas usinas. 

Assim, o autor defende mudanças regulatórios no mercado de eletricidade para que se 

possa remunerar efetivamente os serviços de flexibilidade providos por essas usinas, 

incentivando o correto investimento no setor. 

Esta tese reconhece a questão fundamental de integração entre o planejamento de 

longo prazo e o planejamento de curto prazo para que o regulador e o mercado elétrico 

possam construir um sistema renovável, de baixo custo, flexível e seguro. Entretanto, a 

aproximação escolhida para lidar com esse problema foi testar os cenários de expansão 

produzidos pela EPE (2015a) e AIE (2013) e sua flexibilidade – centrada no potencial 

de balanceamento das usinas hidroelétricas previstas. Pode-se enxergar esse trabalho 

como um primeiro esforço desse para introduzir uma metodologia de integração de 

modelos de expansão (TIMES e Message) com o modelo de operação (PLEXOS) no 

Programa de Planejamento Energético (PPE) da COPPE/UFRJ. Esse primeiro passo, 

apesar de toda a limitação, criou capacidades e modelagens que poderão ser melhor 
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utilizadas em novas pesquisas realizadas para o Brasil (notadamente a transposição 

dos dados do NEWAVE sobre o sistema de cascatas hidroelétricas para o PLEXOS de 

forma individualizada e levando em consideração suas características físicas e suas 

restrições operativas de cunho social, econômico e ambiental). Como dito 

anteriormente, um elemento limitador significativo para a expansão dessa pesquisa foi 

o tempo de licença acadêmica oferecida pelo proprietário do PLEXOS – de apenas 6 

meses de utilização. O PLEXOS permite a integração da otimização de expansão e de 

operação através dos diferentes schedules de otimização disponibilizados. Entretanto, 

a vasta experiência no uso de outras ferramentas dentro do PPE/COPPE/UFRJ, como 

o Message, podem tornar mais interessante a opção de integração com essas 

ferramentas. 

O segundo ponto que merece esclarecimentos é a não utilização de uma modelagem 

para a reserva operativa e seu impacto na disponibilidade de flexibilidade em algumas 

usinas do sistema que proveem esse serviço. A expansão de fontes renováveis 

variáveis na geração elétrica provoca a necessidade de aumento da quantidade de 

reserva necessária para a confiabilidade do sistema, estressando a capacidade das 

usinas em prover balanceamento de uma maneira mais livre. Os motivos para a 

manutenção de reservas de potência operativa atendem a duas preocupações básicas: 

manutenção da frequência dentro de valores aceitáveis tecnicamente; e manutenção da 

continuidade do atendimento a carga. Em ambos os casos, a expansão das fontes 

renováveis variáveis impacta negativamente o sistema (VELASCO, 2005). 

Os requisitos de reserva podem ser definidos de forma determinística, com base na 

experiência operacional e, às vezes, de forma probabilística, usando-se as taxas de 

saída forçada de unidades geradoras, através de simulações. Sob o aspecto econômico, 

a maior preocupação é alcançar uma alta confiabilidade do sistema, com um custo que 

possa ser considerado como razoável (VELASCO, 2005). 

No Brasil, existem quatro tipos de reserva operativa. A Reserva Primária deve fazer a 

regulação da frequência do sistema. A Reserva Secundária tem a função de recuperar 

a frequência do sistema, alterada pelas variações momentâneas ou de curta duração 

da carga. A reserva primária e secundária compõe a chamada reserva operativa do 

sistema. A Reserva Terciária deve complementar as reservas anteriores e a Reserva de 

Prontidão tem por objetivo recompor a reserva de potência operativa do sistema sempre 
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que essa se esgotar graças a condições não planejadas, como a indisponibilidade de 

alguma usina (ONS, 2010b). 

Apesar de extremamente importante na simulação da operação a definição de uma 

modelagem para a reserva de potência operativa, nossa pesquisa não foi capaz de 

realiza-la por conta do limitado tempo de licença do PLEXOS e da concentração dos 

esforços em transplantar as informações sobre o sistema hidroelétrico do NEWAVE para 

o PLEXOS, na forma de usinas individualizadas. Novas pesquisas realizadas nesse 

tema deverão suplementar essa deficiência como forma de avançar na compreensão 

total dos impactos da expansão de fontes de geração renováveis variáveis. O trabalho 

de Diuana (2017) já aponta nessa direção. 

No próximo capítulo, os resultados das diferentes otimizações do PLEXOS são 

apresentados para, enfim, serem debatidos a luz da literatura da integração hidroeólica 

no capítulo subsequente. 
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Capítulo 5 – Resultados do modelo PLEXOS 

 

Após a simulação da operação no PLEXOS, nos diferentes cenários construídos, 

apresentaremos os resultados alcançados para diferentes variáveis essenciais na 

avaliação do papel das hidroelétricas na penetração de fontes renováveis intermitentes. 

Essas variáveis permitem enxergar os limites do balanceamento do sistema pelas fontes 

hidroelétricas, seus impactos nos reservatórios e na infraestrutura de transmissão, além 

de destacar os elementos centrais da integração hidroeólica brasileira. 

Algumas considerações são importantes antes de prosseguir com a apresentação dos 

resultados dessas otimizações no PLEXOS. Recapitulando, cada processo de 

otimização foi realizado em duas camadas: 

 Médio Prazo: simulação de três anos de operação com intervalo de otimização 

semanal para a definição do uso dos reservatórios. 

 Curto Prazo: simulação de um ano de operação com intervalo de otimização de 

4 em 4 horas para verificar o papel dos reservatórios no balanceamento da 

geração eólica. 

Os cenários Wind – de máxima penetração eólica – foram considerados corretos quando 

a configuração do sistema elétrico não gerava déficit no atendimento da demanda 

elétrica. 

Os cenários de 2020 e 2030 não são necessariamente uma forma de prever o que 

ocorrerá exatamente nesses anos. São previsões de expansão da demanda, que devem 

ser acompanhadas de investimentos na geração e transmissão de energia elétrica. Com 

a atual crise econômica pela qual o Brasil passa, talvez esses patamares de demanda 

e investimentos no setor elétrico ocorram dois, três ou cinco anos depois. O grande 

interesse deste estudo é testar a penetração da geração eólica em diferentes 

composições de demanda por eletricidade, parque de hidroelétricas, sistema de 

transmissão e vazões afluentes. Por conta disso, optou-se por essa construção de 

cenários, que – novamente – não são previsões exatas para o SIN, mas acompanham 
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as melhores informações disponíveis para as suas montagens no momento de 

elaboração deste estudo. 

A apresentação das informações contidas nesse capítulo será realizada a partir dos 

cenários de otimização. Dessa forma, organizaremos todos os dados de um cenário de 

forma a apresentar um panorama completo dos impactos no sistema elétrico para cada 

arcabouço modelado. Consideramos essa forma preferível a apresentar uma 

comparação entre cenários para cada variável do modelo. A comparação entre cenários 

será objeto do próximo capítulo, em que analisaremos esses resultados à luz da 

literatura sobre a integração hidroeólica e o contexto do sistema elétrico brasileiro para 

os próximos anos. 

 

5.1 Cenários 2020 

A seguir, apresentaremos os resultados para as simulações construídas para o 

horizonte de 2020. Nesse horizonte, há um crescimento moderado da demanda em 

relação aos valores de 2015, mas uma considerável expansão na capacidade instalada 

de usinas hidroelétricas na Amazônia, notadamente pela entrada em operação da UHE 

Belo Monte em plena carga. 

5.1.1 Baseline 2020 

O cenário Baseline foi construído para simular a condição esperada para o SIN, em 

2020, com base nas informações contidas no PDE 2024 (EPE, 2015a) e BIG/ANEEL 

(ANEEL, 2016). Além de servir como comparação para os cenários de maior penetração 

de fontes eólicas, a otimização Baseline é também fundamental, pois fornece os fatores 

de capacidade para as tecnologias termoelétricas e eólicas – que fundamentarão as 

substituições de uma fonte geradora pela outra nos cenários de maior penetração de 

eólicas, chamados de Wind. 

As primeiras variáveis que serão apresentadas são a capacidade instalada por tipo de 

fonte, a capacidade instalada em relação ao pico de demanda e a geração total por tipo 

de fonte. Essas variáveis serão apresentadas por região do sistema (Nordeste, Norte, 

Sudeste/Centro Oeste e Sul), além do agregado nacional, através da Tabela 30, da 

Tabela 31, da Tabela 32, da Tabela 33 e da Tabela 34. 
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Tabela 30. Baseline 2020: Variáveis para a Região Nordeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 10.830,50 29,73% 76,46% 48,02% 

PCH 169,98 0,47% 1,20% 0,50% 

Solar FV 547,00 1,50% 3,86% 0,91% 

Biomassa 1.424,60 3,91% 10,06% 0,99% 

Fóssil 8.009,32 21,99% 56,54% 14,91% 

Eólica 15.448,80 42,41% 109,06% 34,66% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 36.430,20       

Tabela 31. Baseline 2020: Variáveis para a Região Norte 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 29.674,40 82,91% n.d. 91,18% 

PCH 364,20 1,02% n.d. 1,10% 

Solar FV 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Biomassa 167,80 0,47% n.d. 0,07% 

Fóssil 5.584,33 15,60% n.d. 7,65% 

Eólica 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Nuclear 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Importação 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Total 35.790,73       

Tabela 32. Baseline 2020: Variáveis para a Região Sudeste/Centro Oeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 51.354,80 66,71% 85,35% 74,14% 

PCH 3.533,97 4,59% 5,87% 5,42% 

Solar FV 429,70 0,56% 0,71% 0,21% 

Biomassa 9.171,55 11,91% 15,24% 5,04% 

Fóssil 8.981,28 11,67% 14,93% 7,51% 

Eólica 121,20 0,16% 0,20% 0,08% 

Nuclear 3.395,00 4,41% 5,64% 7,59% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 76.987,50       
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Tabela 33. Baseline 2020: Variáveis para a Região Sul 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 15.264,40 54,67% 79,50% 66,84% 

PCH 1.637,90 5,87% 8,53% 7,44% 

Solar FV 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Biomassa 1.175,00 4,21% 6,12% 1,71% 

Fóssil 5.391,81 19,31% 28,08% 17,65% 

Eólica 1.730,10 6,20% 9,01% 4,29% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 2.720,00 9,74% 14,17% 2,07% 

Total 27.919,21       

Tabela 34. Baseline 2020: Variáveis para o Brasil 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 107.124,10 60,48% 109,22% 72,49% 

PCH 5.706,05 3,22% 5,82% 3,95% 

Solar FV 976,70 0,55% 1,00% 0,25% 

Biomassa 11.938,95 6,74% 12,17% 2,72% 

Fóssil 27.966,74 15,79% 28,51% 10,37% 

Eólica 17.300,10 9,77% 17,64% 6,47% 

Nuclear 3.395,00 1,92% 3,46% 3,42% 

Importação 2.720,00 1,54% 2,77% 0,33% 

Total 177.127,64       

No cenário Baseline, já há uma penetração importante de geração eólica, notadamente 

na região Nordeste do país – onde a capacidade instalada supera o pico de demanda 

projetada para a região (14.165 MW). Entretanto, as principais fontes de geração ainda 

são hidroelétricas e termoelétricas não-renováveis. Esse modelo de expansão está 

pautado no investimento em usinas hidroelétricas a fio d’água na Amazônia, além de 

termoelétricas a gás em todas as regiões e eólicas no Nordeste. 

Podemos enxergar a geração de potência ao longo do ano através da Figura 25, que 

indica um excesso de capacidade hídrica no início e final do ano, em contraste com a 

estação seca (com exceção da região Sul) no meio do ano – quando é necessária a 

entrada mais efetiva de geração termoelétrica para atender o pico da demanda. A 



118 

 

 

capacidade de armazenar energia nos reservatórios das hidroelétricas – assim como as 

vazões naturais afluentes – não são suficientes para garantir uma geração sem 

necessidades de aporte termoelétrico não renovável nessa configuração de sistema. A 

expansão da geração através de usinas a fio d’água na Amazônia, como dito 

anteriormente, amplificam essa situação, já que muitas usinas têm grande capacidade 

instalada, mas apresentam grande oscilação anual – com maiores vazões no primeiro 

semestre do ano. 

 

Figura 25. Geração Cenário Baseline 2020 

 

A otimização também permite avaliar o impacto de cada arranjo do SIN no sistema de 

transmissão. Para isso, foram elaborados gráficos (Figura 26, Figura 27, Figura 28, 

Figura 29 e Figura 30) marcando os pontos de uso da transmissão “A-B” ao longo do 

ano, em que os números positivos indicam a direção da transmissão do ponto A para o 

ponto B e os valores negativos indicam a direção da transmissão do ponto B para o 

ponto A. Os nós do sistema podem ser encontrados na Figura 15 (página 69 deste 

trabalho). 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Nordeste para 

Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 26. Cenário Baseline 2020. Média Mensal da Transmissão Nordeste – 

Imperatriz. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Nordeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 27. Cenário Baseline 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Nordeste 
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Com a expansão da geração eólica no Nordeste, podemos ver que a região se torna 

predominantemente exportadora de energia no segundo semestre, dada a característica 

sazonal dos ventos da região – que apresentam correlação negativa com a geração 

hidroelétrica na região Norte e Sudeste/Centro Oeste do país. Na transmissão Nordeste 

– Imperatriz (ligação com a região Norte do país e também uma possível interligação 

com a região Sudeste/Centro Oeste), somente em 31% do tempo a potência transmitida 

se aproxima da capacidade máxima do sistema (até 100 MW do limite superior em 

ambas as direções). Enquanto isso, na transmissão Sudeste/Centro Oeste – Nordeste, 

em 42,31% do tempo a potência transmitida se aproxima da capacidade máxima da 

interligação, condição considerada de congestionamento. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Sul. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 28. Cenário Baseline 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Sul 

A região Sudeste/Centro Oeste é um lugar crítico para o SIN, visto que existe um 

descasamento estrutural entre geração e demanda – que estressa o sistema de 

transmissão nas interligações com a região. Pode-se observar que durante o primeiro 

semestre, há um apoio à região Sul, pois existe uma correlação negativa entre a vazão 

natural afluente das bacias na região Sul com o resto do país. Não necessariamente a 

energia que chega ao Sul por essa interligação é proveniente do sistema de geração do 

Sudeste/Centro Oeste. Essa energia pode ser gerada em outras regiões do país, mas 
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obrigatoriamente deve passar pela região Sudeste/Centro Oeste para chegar ao Sul do 

país. Essa interligação se aproxima da capacidade máxima – considerando os dois 

sentidos – em 36% do tempo.  

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 29. Cenário Baseline 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Imperatriz 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Xingu para 

Sudeste/Centro Oeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 30. Cenário Baseline 2020. Média Mensal de Transmissão Xingu – 

Sudeste/Centro Oeste 
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A região Norte produz um excedente de geração que atende outras regiões do país, 

notadamente pela instalação de grandes usinas hidroelétricas no rio Madeira, Belo 

Monte, além de Tucuruí. Ainda estão previstas expansões para as bacias do Tocantins-

Araguaia e Tapajós, tornando a região um ponto fundamental para o atendimento do 

crescimento da demanda esperada para o SIN nos próximos anos. Pode-se ver, 

entretanto, que o nó Xingu – ligação fundamental de Belo Monte com a região 

Sudeste/Centro Oeste – é mais ativo no primeiro semestre, inclusive com poucas 

ocasiões de transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste – Xingu. No segundo 

semestre, já há maior necessidade de transmissão no sentido contrário, com o apoio da 

geração das hidroelétricas da região Sul no atendimento da demanda brasileira, mas 

longe da capacidade total de transmissão. Por conta das características já mencionadas 

da nova geração hidroelétrica na Amazônia (grande capacidade instalada e alta 

variabilidade sazonal), a rede de transmissão é dimensionada para os momentos de 

pico e passa grande parte do tempo ociosa – somente 19% do tempo próxima ao limite 

de capacidade. 

A ligação Sudeste/Centro Oeste – Imperatriz é fundamental para o sistema de 

transmissão do SIN, pois interliga as regiões do Norte e Nordeste, com os sistemas do 

centro sul do país. Grande parte dos gargalos de transmissão que podem limitar a 

penetração de fontes eólicas estão relacionadas a essa limitação (junto com a 

interligação Nordeste – Norte pelos nós Imperatriz – Xingu). Na otimização do PLEXOS, 

essa interligação ficou 63% próxima do limite de sua capacidade de transmissão. 

Por fim, calculamos os fatores de capacidade para a geração termoelétrica fóssil e eólica 

nas diferentes regiões para descobrirmos uma razão de substituição entre as diferentes 

tecnologias no momento de construção de cenários Wind (Tabela 35), para testar a 

máxima penetração de eólica que o sistema de hidroelétricas brasileiras (com um 

pequeno apoio de termoelétricas a biomassa e solar fotovoltaica) é capaz de balancear. 
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Tabela 35. Fatores de Capacidade gerados na otimização Baseline em 2020 

Região 
Fator de 

Capacidade 
Termoelétricas 

Fator de 
Capacidade Eólicas 

Razão de 
Substituição de 

Capacidade 
Instalada de Fontes 

Térmicas por 
Fontes Eólicas 

Nordeste 23,61% 28,20% 1,00 

Norte 2* 29,43% 28,20% 1,04 

Norte 3* 20,37% 28,20% 1,00 

Norte 5* 34,32% 28,20% 1,61 

Sudeste/Centro Oeste 30,04% 21,28% 1,41 

Sul 39,83% 29,66% 1,34 

* Não há hotspots de geração eólica na região Norte. A substituição de 

capacidade instalada de geração ocorreu com a instalação de fontes 

eólicas na região Nordeste 

 

5.1.2 Wind Médio 2020 

O cenário Wind Médio foi rodado assumindo séries de vazões afluentes médias. 

Ademais, com os dados adquiridos da otimização do cenário Baseline para 2020, foi 

feita uma primeira tentativa de construção de um cenário Wind, em que toda a geração 

termoelétrica fóssil foi substituída por fontes eólicas. Num primeiro momento, deu-se 

prioridade para a instalação dessas usinas em hotspots da região Nordeste e Sul – por 

conta do maior fator de capacidade das usinas nos hotspots dessas regiões e, por isso, 

do atual padrão de expansão do setor. 

Podemos ver na Figura 31, que um sistema de geração praticamente contando com 

fontes renováveis (exceção feita às instalações nucleares) não seria capaz de atender 

a demanda estimada para o ano de 2020 de forma satisfatória. Existiriam vários 

momentos, no segundo semestre, em que os reservatórios das hidroelétricas não 

seriam capazes de balancear a variabilidade de curto prazo das fontes eólicas que foram 

instaladas em substituição às fontes termoelétricas tradicionais. Essa condição ocorreria 

em regiões com forte predominância da geração eólica – Nordeste e Sul – e menos nas 

regiões com forte componente hidroelétrico na capacidade instalada total. 
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Figura 31. Déficit de potência na otimização de 4 em 4 horas em 2020 

A partir desse resultado, foi necessário reverter a troca de capacidade instalada de 

termoelétricas fósseis por eólicas. Esse processo foi realizado algumas vezes, inclusive 

com alterações na disposição geográfica das usinas eólicas – com maior participação 

da capacidade instalada no Sudeste, visto que esse era um desequilíbrio que aparecia 

em todas as tentativas de otimização. Também, por motivos de facilidade prática, todas 

as usinas termoelétricas fósseis instaladas foram na tecnologia de gás natural ciclo 

combinado. Como o intervalo de otimização (4 em 4 horas) não era capaz de identificar 

diferenças no ramp up das usinas termoelétricas e os custos de qualquer fonte 

termoelétrica é superior as outras fontes nesse modelo, essa decisão não alterou os 

resultados e as análises dessa pesquisa. 

Depois de algumas tentativas, enfim, foi alcançado um sistema elétrico com a máxima 

composição de fontes renováveis (em que eólicas substituíam termoelétricas fósseis) 

que não gerou déficit na geração. Para considerarmos a configuração do SIN exitosa no 

cenário Wind, era necessário que tanto a otimização semanal no horizonte de três anos 

quanto a otimização de 4 em 4 horas durante um ano não apresentassem déficit de 

oferta de potência. Por outro lado, qualquer alteração, por menor que fosse, para 

aumentar a participação de eólicas no sistema deveria gerar déficit – caso contrário, ela 

se tornaria a melhor configuração possível. 
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A seguir, os principais resultados desse cenário – com a maior penetração eólica 

possível que não gerou déficit de atendimento à carga – estão descritos na Tabela 36, 

na Tabela 37, na Tabela 38, na Tabela 39 e na Tabela 40. 

Tabela 36. Wind Médio 2020: Variáveis para a Região Nordeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 10.830,50 27,97% 76,46% 45,34% 

PCH 169,98 0,44% 1,20% 0,49% 

Solar FV 547,00 1,41% 3,86% 0,89% 

Biomassa 1.424,60 3,68% 10,06% 0,92% 

Fóssil 6.028,00 15,57% 42,55% 9,57% 

Eólica 19.722,80 50,93% 139,23% 42,80% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 38.722,88       

Tabela 37. Wind Médio 2020: Variáveis para a Região Norte 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 29.674,40 88,99% n.d. 94,52% 

PCH 454,20 1,36% n.d. 1,10% 

Solar FV 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Biomassa 167,80 0,50% n.d. 0,07% 

Fossil 3.047,60 9,14% n.d. 4,30% 

Eólica 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Nuclear 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Importação 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Total 33.344,00       
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Tabela 38. Wind Médio 2020: Variáveis para a Região Sudeste/Centro Oeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 51.354,80 63,16% 85,35% 74,11% 

PCH 3.533,97 4,35% 5,87% 5,35% 

Solar FV 429,70 0,53% 0,71% 0,21% 

Biomassa 9.171,55 11,28% 15,24% 4,56% 

Fossil 3.994,83 4,91% 6,64% 2,86% 

Eólica 9.431,00 11,60% 15,67% 5,74% 

Nuclear 3.395,00 4,18% 5,64% 7,18% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 81.310,85       

Tabela 39. Wind Médio 2020: Variáveis para a Região Sul 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 15.264,40 51,33% 79,50% 66,09% 

PCH 1.637,90 5,51% 8,53% 7,59% 

Solar FV 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Biomassa 1.175,00 3,95% 6,12% 1,60% 

Fossil 4.970,30 16,71% 25,89% 14,10% 

Eólica 3.971,00 13,35% 20,68% 10,08% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 2.720,00 9,15% 14,17% 0,55% 

Total 29.738,60       

Tabela 40. Wind Médio 2020: Variáveis para o Brasil 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total 

(%) 

Hidroelétricas 107.124,10 58,50% 109,22% 72,43% 

PCH 5.796,05 3,17% 5,91% 3,94% 

Solar FV 976,70 0,53% 1,00% 0,25% 

Biomassa 11.938,95 6,52% 12,17% 2,50% 

Fossil 18.040,73 9,85% 18,39% 6,06% 

Eólica 33.124,80 18,09% 33,77% 11,47% 

Nuclear 3.395,00 1,85% 3,46% 3,27% 

Importação 2.720,00 1,49% 2,77% 0,09% 

Total 183.116,33       
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Podemos notar algumas diferenças importantes entre o cenário Baseline e o cenário 

Wind Médio. Em primeiro lugar, há uma maior participação tanto na capacidade 

instalada quanto na geração das usinas eólicas. Isso mostra que há capacidade de 

balanceamento no sistema para que a expansão de usinas eólicas seja ainda mais 

profunda do que aquela apresentada no PDE 2024 (EPE, 2015a). Outra importante 

diferença é que houve necessidade de instalação de parques eólicos na região 

Sudeste/Centro Oeste como forma de ampliar a participação de eólicas no sistema. Por 

conta de limites na capacidade de transmissão prevista, não haveria como transferir 

potência gerada em uma região para outra nas dimensões exigidas para balancear a 

variabilidade da geração de curto prazo da tecnologia eólica, caso ela estivesse 

concentrada na região Nordeste ou Sul. Como principal polo consumidor de eletricidade, 

a região Sudeste/Centro Oeste deve ser também produtora de energia renovável 

variável, para que possamos expandir a participação dessas fontes no SIN. 

A Figura 32 mostra uma matriz de geração muito menos dependente de fontes 

termoelétricas fósseis do que no cenário Baseline. Entretanto, podemos ver claramente 

que existe uma época do ano em que essas fontes são fundamentais para a 

sustentabilidade de um sistema elétrico com as dimensões daquele esperado para o 

ano 2020. A partir de agosto, com a queda da vazão afluente na Amazônia e no 

Sudeste/Centro Oeste, o sistema depende cada vez mais dos recursos hidroelétricos 

armazenados ao longo de primeiro semestre para balancear a variância da geração 

eólica. Além da queda de geração de hidroelétricas a fio d’água no Norte, há um 

aumento da variância da geração eólica em todo o país (Figura 33) – apesar de 

apresentar, na média diária, maiores patamares para o potencial de geração elétrica. 

Isso força ao limite a capacidade de balanceamento dos reservatórios das hidroelétricas, 

que também apresentam metas de médio prazo para recomposição dos reservatórios 

nessa época do ano e restrições de operação de cunho socioambiental e econômico. O 

resultado é o maior acionamento das usinas termoelétricas. 
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Figura 32. Geração Cenário Wind Médio 2020 

 

A linha azul representa a variância mensal da geração eólica 

considerando todos os hotspots, enquanto a linha vermelha é uma 

curva de tendência polinomial realizada pelo EXCEL. 

Figura 33. Variância da geração eólica nacional ao longo do ano 

Quanto aos impactos no sistema de transmissão dessa diferente configuração da matriz 

de geração do SIN, podemos observá-los na Figura 34, na Figura 35, na Figura 36, na 

Figura 37 e na Figura 38 que seguem. 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Nordeste para 

Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 34. Cenário Wind Médio 2020. Média Mensal de Transmissão Nordeste – 

Imperatriz. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Nordeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 35. Cenário Wind Médio 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Nordeste 
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Em ambas as interligações do Nordeste com o resto do país (Norte e Sudeste/Centro 

Oeste), há um maior congestionamento da rede de transmissão. Na ligação Nordeste – 

Imperatriz, os momentos em que há uso intensivo da capacidade de transmissão 

representam 35% do total (frente a 31% no cenário Baseline). Para a interligação 

Nordeste – Sudeste/Centro Oeste esse indicador varia de 42% para 47%, entre o 

cenário Baseline e o cenário Wind Médio, respectivamente. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Sul. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 36. Cenário Wind Médio 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Sul 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 37. Cenário Wind Médio 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Imperatriz 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Xingu para 

Sudeste/Centro Oeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 38. Cenário Wind Médio 2020. Média Mensal de Transmissão Xingu - 

Sudeste/Centro Oeste 

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M

éd
ia

 M
en

sa
l d

a 
Tr

an
sm

is
sã

o
 (

M
W

)

Meses de 2020

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
éd

ia
 M

en
sa

l d
a 

Tr
an

sm
is

sã
o

 (
M

W
)

Meses de 2020



132 

 

 

Em relação ao sistema de transmissão do Sudeste/Centro Oeste, o congestionamento 

da rede na interligação Xingu – Sudeste/Centro Oeste apresenta estabilidade entre os 

cenários, variando de 19% para 20%. Em relação as interligação Sudeste/Centro Oeste 

– Imperatriz e Sudeste/Centro Oeste – Sul, há um menor congestionamento na rede no 

cenário Wind Médio. Uma possível razão para esse resultado é a maior necessidade de 

balanceamento das regiões Norte e Sul, por conta da redução no despacho de 

termoelétricas fósseis. Dessa forma, há menos potência disponível para ser transferida 

para a região Sudeste/Centro Oeste. 

5.1.3 Wind Seco 2020 

Com o intuito de checar a viabilidade do cenário Wind – testado para uma série de 

vazões afluentes próxima à média histórica 1931-2013 – foi criado um segundo cenário 

Wind, que utiliza outra série de vazões afluentes, mais próxima a pior sequência de 17 

anos na vazão anual média da série histórica disponibilizada pelo PDE 2024 (EPE, 

2015a). Esse cenário, chamado de Wind Seco, tem como principal papel estressar a 

capacidade de balanceamento das hidroelétricas através de uma menor disponibilidade 

de seu recurso primário.  

Vale lembrar que o Brasil é um país continental e que – apesar da correlação climática 

entre as diferentes regiões – o período mais seco na maior parte do país não implica 

em um cenário de menor vazão em todas as bacias interligadas do sistema. 

Especialmente para o período escolhido para esse trabalho, pode-se perceber que a 

região Sul e algumas bacias da região Sudeste apresentam maior vazão média que no 

cenário Wind Médio. O importante – e os resultados demonstram isso – é que o cenário 

Wind Seco apresenta uma geração hidroelétrica menor que o cenário Wind Médio e 

realmente estressa a capacidade de balanceamento do SIN. 

Metodologicamente, utilizou-se a mesma configuração do sistema elétrico do cenário 

Wind Médio e testamos se ele é capaz de suprir integralmente a curva de carga de todas 

as regiões. Caso aparecesse algum déficit, novas trocas em fontes eólicas e fontes 

termoelétricas fósseis deveriam ser realizadas, até que o novo sistema pudesse prover 

integralmente a potência necessária para o atendimento da demanda. 

No caso do horizonte 2020, não foi necessário realizar alterações na configuração do 

sistema. Ele conseguiu atender a curva de carga, apesar de exibir uma maior 
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participação de fontes termoelétricas fósseis. A seguir, a Tabela 41, a Tabela 42, a 

Tabela 43, a Tabela 44 e a Tabela 45 apresentam os principais resultados para esse 

cenário. 

Tabela 41. Wind Seco 2020: Variáveis para a Região Nordeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada 
(MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 10.830,50 27,97% 76,46% 38,18% 

PCH 169,98 0,44% 1,20% 0,50% 

Solar FV 547,00 1,41% 3,86% 0,91% 

Biomassa 1.424,60 3,68% 10,06% 0,83% 

Fóssil 6.028,00 15,57% 42,55% 15,68% 

Eólica 19.722,80 50,93% 139,23% 43,91% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 38.722,88       

 

 

Tabela 42. Wind Seco 2020: Variáveis para a Região Norte 

Fonte 
Capacidade 

Instalada 
(MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 29.674,40 89,24% n.d. 91,92% 

PCH 364,20 1,10% n.d. 1,21% 

Solar FV 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Biomassa 167,80 0,50% n.d. 0,07% 

Fóssil 3.047,60 9,16% n.d. 6,81% 

Eólica 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Nuclear 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Importação 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Total 33.254,00       
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Tabela 43. Wind Seco 2020: Variáveis para a Região Sudeste/Centro Oeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada 
(MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 51.354,80 63,16% 85,35% 74,73% 

PCH 3.533,97 4,35% 5,87% 5,19% 

Solar FV 429,70 0,53% 0,71% 0,21% 

Biomassa 9.171,55 11,28% 15,24% 4,12% 

Fóssil 3.994,83 4,91% 6,64% 3,96% 

Eólica 9.431,00 11,60% 15,67% 4,96% 

Nuclear 3.395,00 4,18% 5,64% 6,83% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 81.310,85       

Tabela 44. Wind Seco 2020: Variáveis para a Região Sul 

Fonte 
Capacidade 

Instalada 
(MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 15.262,40 51,33% 79,49% 60,16% 

PCH 1.637,90 5,51% 8,53% 7,54% 

Solar FV 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Biomassa 1.175,00 3,95% 6,12% 1,47% 

Fóssil 4.970,30 16,71% 25,89% 13,78% 

Eólica 3.971,00 13,35% 20,68% 10,04% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 2.720,00 9,15% 14,17% 7,02% 

Total 29.736,60       

Tabela 45. Wind Seco 2020: Variáveis para o Brasil 

Fonte 
Capacidade 

Instalada 
(MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 107.122,10 58,53% 109,22% 69,86% 

PCH 5.706,05 3,12% 5,82% 3,95% 

Solar FV 976,70 0,53% 1,00% 0,25% 

Biomassa 11.938,95 6,52% 12,17% 2,33% 

Fóssil 18.040,73 9,86% 18,39% 8,04% 

Eólica 33.124,80 18,10% 33,77% 11,26% 

Nuclear 3.395,00 1,85% 3,46% 3,22% 

Importação 2.720,00 1,49% 2,77% 1,10% 

Total 183.024,33       
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Os resultados apresentados no cenário Wind Seco mostram um acréscimo na geração 

termoelétrica fóssil em detrimento da geração hidroelétrica, com relação ao cenário 

Wind Médio. A geração eólica permanece no mesmo patamar de geração do cenário 

Wind Médio – em torno de 11% do total para o Brasil. A região Norte, exatamente pela 

falta de reservatórios, e a região Nordeste, por conta da menor vazão apresentada, 

foram aquelas que sofreram maior impacto na sua geração hidroelétrica. A região 

Sudeste/Centro Oeste apresentou números muito próximos nos dois cenários, enquanto 

a região Sul aumentou a participação das hidroelétricas na geração total. Esses dados 

estão alinhados com o fato de que a série de vazões utilizada – mesmo que mais seca 

na média anual de todas as bacias hidrográficas somadas – apresenta maiores vazões 

afluentes em alguns empreendimentos hidroelétricos dessa região. 

Através da Figura 39, pode-se ver claramente o aumento da participação de fontes 

termoelétricas fósseis. Entretanto, esse aumento não parece se produzir ao longo de 

todo o ano, mas durante o período de maior estresse de balanceamento do sistema 

(setembro a dezembro). Esse momento coincide com a menor vazão das hidroelétricas 

da Amazônia e aparece como momento crítico em todos os cenários analisados. 

 

 

Figura 39. Geração Cenário Wind Seco 2020 
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Os impactos na transmissão serão apresentados a seguir, através da Figura 40, da 

Figura 41, da Figura 42, da Figura 43 e da Figura 44 sobre o uso do sistema em 

diferentes interligações importantes. 

  

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Nordeste para 

Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 40. Cenário Wind Seco 2020. Média Mensal de Transmissão Nordeste – 

Imperatriz 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Nordeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 41. Cenário Wind Seco 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Nordeste 
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As interligações do Nordeste com as outras regiões do país são mais demandadas no 

cenário Wind Seco, mesmo que marginalmente, indicando que a queda de vazão 

afluente nas hidroelétricas da região exige uma maior participação da geração de outras 

regiões para compensar a variação das energias renováveis intermitentes – mesmo em 

um cenário de maior utilização da capacidade instalada de termoelétricas fósseis 

existentes no Nordeste. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Sul. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 42. Cenário Wind Seco 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Sul 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 43. Cenário Wind Seco 2020. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Imperatriz 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Xingu para 

Sudeste/Centro Oeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 44. Cenário Wind Seco 2020. Média Mensal de Transmissão Xingu - 

Sudeste/Centro Oeste 
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26% de congestionamento) – principalmente pela menor necessidade de 

balanceamento nessa região por conta do aumento da vazão afluente – e na sua ligação 

com o node Xingu (de 20% para 16% de congestionamento), já que há uma queda na 

geração de eletricidade nas hidroelétricas da Amazônia que tem na região Sudeste seu 

principal mercado. 

Na interligação entre a região Sudeste/Centro Oeste e o nó de Imperatriz, vê-se um 

aumento no congestionamento (de 60% para 63%), uma vez que essa interligação é 

responsável por parte do transporte de potência entre as regiões Sudeste/Centro Oeste 

e Nordeste e entre Tucuruí e os centro de carga do centro sul do país. 

5.1.4 Impacto sobre os reservatórios nos cenários 2020 

Com a apresentação dos resultados para os diferentes cenários no horizonte 2020, 

pode-se realizar uma análise comparativa do comportamento do volume dos 

reservatórios dadas as diferenças na vazão afluente e na configuração do sistema de 

geração. De modo geral, existe uma menor flexibilidade do operador nos períodos de 

vazão mais seca. Como há uma necessidade de recomposição dos reservatórios no 

médio prazo (3 anos), com uma série menor de vazão afluente, a otimização não tem 

muita manobra para transferir água de um período para o outro, apresentando uma 

variação temporal mais limitada.  

Outro resultado que aparece na comparação entre configurações diferentes do sistema 

(Baseline x Wind Médio) é que, na maior parte dos casos, os reservatórios mantêm 

volumes superiores ao longo do período úmido quando há maior capacidade instalada 

de eólicas. Como são fontes geradoras de baixo custo variável – como no caso das 

hidroelétricas –, a geração eólica permite um uso mais otimizado dos recursos hídricos 

sem incorrer em maiores custos para o sistema. 

A seguir, a Figura 45, a Figura 46, a Figura 47, a Figura 48, a Figura 49 e a Figura 

50 apresentam a variação no volume dos reservatórios para os três cenários do 

horizonte de tempo 2020. Os gráficos estão divididos nas principais bacias hidrográficas 

brasileiras. Por motivos óbvios, foram considerados os valores de volume útil dos 

reservatórios. A Tabela 46 sintetiza os principais resultados dos reservatórios nos 

cenários de 2020. 
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Figura 45. Comparação entre volumes de reservatórios da Bacia do Paraná 2020 

 

Figura 46. Comparação entre volumes de reservatórios da região Sul 2020                            

(com exceção da Bacia do Paraná) 
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Figura 47. Comparação entre volumes de reservatórios da região Sudeste 2020                     

(com exceção da Bacia do Paraná) 

 

Figura 48. Comparação entre volumes de reservatórios da região Nordeste 2020 
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Figura 49. Comparação entre volumes de reservatórios da região Amazônica 2020 

 

Figura 50. Comparação entre volumes de reservatórios da Bacia do Tocantins-

Araguaia 2020 
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Tabela 46. Características dos reservatórios nos diferentes cenários 2020 

Bacia/ 
Região 

Volume Útil  
(CMD) 

Volume 
Anual 
Médio 

Baseline 

Volume 
Anual 
Médio 
Wind 
Médio 

Volume 
Anual 
Médio 
Wind 
Seco 

Variância 
Baseline 

Variância 
Wind 
Médio 

Variância 
Wind 
Seco 

Paraná 1.413.858 59,97% 58,29% 61,09% 0,73 0,95 0,47 

Sul 102.951 61,46% 61,42% 70,29% 2,99 2,61 2,00 

Sudeste 55.847 66,79% 67,00% 70,61% 3,70 3,25 3,76 

Nordeste 630.622 51,26% 50,10% 51,87% 0,38 0,58 0,19 

Amazônia 182.888 56,32% 47,41% 65,50% 7,44 7,76 4,99 

Tocantins-
Araguaia 

957.876 48,01% 54,02% 48,64% 3,13 3,19 1,75 

 

Este trabalho também realizou uma comparação entre a quantidade de vertimento em 

todas as usinas hidroelétricas do sistema nos diferentes cenários. A maior penetração 

de fontes eólicas, no horizonte de 2020, melhorou marginalmente a gestão dos 

reservatórios, reduzindo o vertimento em 3%, entre o cenário Baseline e o cenário Wind 

Médio. Com a entrada de maiores quantidades de energia oriunda das turbinas eólicas 

(lembrando que rodaram com a propriedade Must-Run do PLEXOS) e a consequente 

redução da operação de usinas termoelétricas – que são menos flexíveis e exigem uma 

geração mínima – o despacho de usinas hidroelétricas pode ser realizado de forma mais 

otimizada. As restrições operativas de cunho ambiental, social ou econômico dos 

reservatórios impedem maiores benefícios dessa penetração. O cenário Wind Seco 

apresentou números semelhantes ao do cenário Baseline – possivelmente pela 

operação mais intensiva de termoelétricas pouco flexíveis no atendimento da ponta da 

carga. 

 

5.2 Cenários 2030 

Os cenários 2030 nos permitem analisar a penetração da geração eólica em um 

ambiente de maior demanda por eletricidade, ao mesmo tempo que há uma menor 

capacidade de armazenamento – em relação a demanda de pico – por parte dos 
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reservatórios e expansão ainda maior na produção hidroelétrica a fio d’água na 

Amazônia, com a entrada de grandes usinas nas bacias do Tapajós e Tocantins-

Araguaia. 

5.2.1 Baseline 2030 

Com o objetivo de ampliar o estudo da penetração de fontes renováveis variáveis na 

geração brasileira, alterando condições iniciais de operação para testar os limites da 

capacidade de balanceamento dos reservatórios de hidroelétricas, foram construídos 

novos cenários para o ano de 2030, em que há crescimento da demanda – ao mesmo 

tempo em que a expansão das hidroelétricas praticamente não conta mais com a 

construção de novos reservatórios. 

Dentro dessa perspectiva, considerou-se a construção dos mesmos 3 cenários expostos 

para o horizonte de tempo de 2020: Baseline, Wind Médio e Wind Seco. Para o cenário 

Baseline 2030, foram utilizadas duas fontes adicionais ao PDE 2024 (EPE, 2015a) e ao 

BIG/ANEEL (ANEEL, 2016), pois o horizonte de 2030 está além de seus objetivos 

analíticos. Dessa forma, foram consultados os dados apresentados no World Energy 

Outlook (AIE, 2013) sobre o sistema elétrico brasileiro que disponibilizava estimativas 

até o ano de 2035. Adicionalmente, utilizou-se o estudo “Brasil 2040: cenários e 

alternativas de adaptação à mudança do clima” (SAE, 2015) para escolher quais 

empreendimentos hidroelétricos seriam instalados no período entre 2024 e 2030. 

Com posse de um parâmetro para a construção de uma configuração Baseline para o 

SIN, seguiu-se a metodologia utilizada nos cenários 2020, com a otimização do cenário 

Baseline, a definição de fatores de capacidade para a substituição de fontes 

termoelétricas fósseis por eólicas, a busca por uma configuração que não gerasse déficit 

de potência e a verificação dessa configuração de máxima penetração de eólica em um 

cenário de menor vazão afluente nos reservatórios. 

A seguir, apresentamos os principais resultados para a otimização do cenário Baseline 

para o ano de 2030 através da Tabela 47, da Tabela 48, da Tabela 49, da Tabela 50 e 

da Tabela 51. 
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Tabela 47. Baseline 2030: Variáveis para a Região Nordeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 11.630,60 21,74% 64,74% 37,10% 

PCH 219,50 0,41% 1,22% 0,51% 

Solar FV 1.782,10 3,33% 9,92% 2,35% 

Biomassa 1.828,30 3,42% 10,18% 0,93% 

Fóssil 8.439,20 15,77% 46,98% 6,36% 

Eólica 29.602,60 55,33% 164,78% 52,74% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 53.502,30       

Tabela 48. Baseline 2030: Variáveis para a Região Norte 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 38.749,40  85,19% n.d. 94,75% 

PCH 487,00  1,07% n.d. 1,35% 

Solar FV 0,00  0,00% n.d. 0,00% 

Biomassa 356,50  0,78% n.d. 0,12% 

Fóssil 5.893,29  12,96% n.d. 3,78% 

Eólica 0,00  0,00% n.d. 0,00% 

Nuclear 0,00  0,00% n.d. 0,00% 

Importação 0,00  0,00% n.d. 0,00% 

Total 45.486,19        

Tabela 49. Baseline 2030: Variáveis para a Região Sudeste/Centro Oeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 71.161,60  66,36% 93,26% 78,95% 

PCH 5.079,40  4,74% 6,66% 5,64% 

Solar FV 1.160,00  1,08% 1,52% 0,42% 

Biomassa 10.170,80  9,48% 13,33% 3,30% 

Fóssil 16.031,60  14,95% 21,01% 6,15% 

Eólica 232,30  0,22% 0,30% 0,16% 

Nuclear 3.395,00  3,17% 4,45% 5,38% 

Importação 0,00  0,00% 0,00% 0,00% 

Total 107.230,70        
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Tabela 50. Baseline 2030: Variáveis para a Região Sul 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 17.183,20  50,38% 70,57% 65,88% 

PCH 2.681,40  7,86% 11,01% 10,67% 

Solar FV 0,00  0,00% 0,00% 0,00% 

Biomassa 1.240,00  3,64% 5,09% 1,32% 

Fóssil 6.187,17  18,14% 25,41% 14,20% 

Eólica 3.315,20  9,72% 13,61% 7,22% 

Nuclear 0,00  0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 3.500,00  10,26% 14,37% 0,70% 

Total 34.106,97        

Tabela 51. Baseline 2030: Variáveis para o Brasil 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 

Capacidade 

Instalada (%) 

Participação em 

Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 

Geração Total (%) 

Hidroelétricas 138.724,80  57,72% 111,53% 73,36% 

PCH 8.467,30  3,52% 6,81% 4,66% 

Solar FV 2.942,10  1,22% 2,37% 0,59% 

Biomassa 13.595,60  5,66% 10,93% 1,99% 

Fóssil 36.551,26  15,21% 29,39% 6,86% 

Eólica 33.150,10  13,79% 26,65% 9,79% 

Nuclear 3.395,00  1,41% 2,73% 2,65% 

Importação 3.500,00  1,46% 2,81% 0,10% 

Total 240.326,16        

O cenário Baseline 2030 já apresenta uma considerável penetração de eólica, além de 

uma expansão de projetos hidroelétricos sem grandes reservatórios nas bacias do 

Tapajós e do Tocantins-Araguaia. Existe um balanceamento realizado tanto pelos 

reservatórios de hidroelétricas quanto pelo sistema de termoelétricas fóssil no segundo 

semestre – neste caso, principalmente entre setembro e dezembro, quando há menor 

disponibilidade de geração hidroelétrica nos novos empreendimentos da Amazônia e 

maior variância da geração eólica. A Figura 51 apresenta o resultado anual da geração 

por tipo de geração. 
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Figura 51. Geração Cenário Baseline 2030 

Também podemos avaliar as condições do sistema de transmissão nas principais 

interligações do SIN, dada a configuração do cenário Baseline. A Figura 52, a Figura 

53, a Figura 54, a Figura 55 e a Figura 56 ilustram a utilizam da infraestrutura de 

transmissão nas principais interligações do sistema. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Nordeste para 

Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 52. Cenário Baseline 2030. Média Mensal de Transmissão Nordeste – 

Imperatriz 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Nordeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 53. Cenário Baseline 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Nordeste 

Pode-se perceber o mesmo padrão do cenário 2020 para as interligações da região 

Nordeste. Porém, com o aumento da capacidade de interconexão entre as regiões Norte 

e Nordeste através do node Imperatriz, fica mais claro o fluxo em direção a região 
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vez, a grande oscilação sazonal na geração hidroelétrica da região Norte aumenta o 

estresse sobre a infraestrutura de transmissão. O índice de congestionamento (tempo 

em que a utilização fica próxima ao limite da interconexão) da interligação Nordeste – 
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Maiores investimentos na interligação da região Sudeste/Centro Oeste com o Norte do 

país melhoram as condições da transmissão entre essas regiões – muito por conta do 

forte investimento em hidroelétricas na Amazônia, que tem como principal mercado 

consumidor as cidades do Sudeste brasileiro. Tanto as interligações com o nó Imperatriz 

quanto com o nó Xingu apresentam menores índices de congestionamento em 2030.  

A interligação com a região Sul, contudo, tem um aumento marginal de sua utilização, 

com o congestionamento afetando 38% do tempo, em 2030, contra 36% em 2020. Esse 

crescimento segue o aumento na demanda e a maior necessidade de transmissão para 

o seu balanceamento. 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Sul. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 54. Cenário Baseline 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Sul 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 55. Cenário Baseline 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste –Imperatriz 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Xingu para 

Sudeste/Centro Oeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 56. Cenário Baseline 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Xingu 
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Por fim, foram calculados os fatores de capacidade das gerações termoelétricas fóssil 

e eólicas para realizar o mesmo procedimento de substituição entre as fontes descrito 

nos cenários 2020 para a construção da máxima penetração de eólicas – cenários Wind 

(Tabela 52). 

Tabela 52. Fatores de Capacidade gerados na otimização Baseline em 2030 

Região 
Fator de Capacidade 

Termoelétricas 

Fator de Capacidade 

Eólicas 

Razão de 

Substituição de 

Capacidade Instalada 

de Fontes Térmicas 

por Fontes Eólicas 

Nordeste 12,04% 28,13% 1,00 

Norte 2* 19,70% 28,13% 1,00 

Norte 3* 7,44% 28,13% 1,00 

Norte 5* 11,71% 28,20% 1,00 

Sudeste/Centro Oeste 18,71% 31,68% 1,00 

Sul 31,95% 29,77% 1,07 

* Não há hotspots de geração eólica na região Norte. A substituição de 

capacidade instalada de geração ocorreu com a instalação de fontes 

eólicas na região Nordeste 

Podemos ver que o fator de capacidade das usinas termoelétricas fósseis é menor ao 

longo de 2030 do que em 2020. Esse resultado poderia ser fruto de um sistema com 

dimensões maiores do que aquelas necessárias para o atendimento da demanda – visto 

que há uma entrada significativa de potência instalada em hidroelétricas da região Norte. 

Entretanto, quando analisamos a razão entre pico de demanda e capacidade instalada 

do SIN para os dois horizontes de tempo, é possível ver que o cenário 2030 apresenta 

números próximos ao cenário 2020 (0,52 contra 0,55, respectivamente), mostrando que 

os sistemas apresentam características semelhantes quanto ao seu dimensionamento. 

Por outro lado, exatamente por basear sua expansão da capacidade instalada em 

usinas hidroelétricas com grande variação sazonal, torna-se fundamental a existência 

de um parque gerador de suporte, só acionado no momento em que essas hidroelétricas 

se encontram no menor momento de sua produção anual. Dessa forma, a instalação de 

um parque térmico razoavelmente grande para atender um momento específico do ano 

aparentemente influencia os valores menores dos fatores de capacidades para os 

cenários 2030, em relação a 2020. 
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5.2.2 Wind Médio 2030 

Para o horizonte de 2030, foi realizado o mesmo procedimento descrito nos cenários 

2020. As usinas termoelétricas foram substituídas por usinas eólicas em todas as 

regiões (lembrando que as usinas termoelétricas da região Norte foram substituídas por 

usinas eólicas na região Nordeste, pois não há hotspots eólicos identificados na região 

Norte). Um processo de otimização foi rodado no PLEXOS com a configuração de 

geração mais renovável possível, a fim de averiguar se o sistema seria capaz de 

entregar a potência necessária, em todos os ciclos de 4 em 4 horas, para todas as 

regiões do país. 

Assim como em 2020, um sistema quase que integralmente renovável – e com forte 

participação da geração eólica – não foi capaz de assegurar o atendimento das curvas 

de carga regionais. Em alguns períodos do segundo semestre – exatamente quando há 

menor disponibilidade de geração nas hidroelétricas a fio d’água da região Norte e maior 

variância da geração eólica – o sistema não foi capaz de balancear as oscilações de 

curto prazo das fontes renováveis variáveis, apresentando déficit de potência, como 

pode ser visto na Figura 57. 

 

Figura 57. Déficit de potência na otimização de 4 em 4 horas em 2030 
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Novamente, foi realizado o processo de reversão da substituição entre fósseis 

termoelétricas e eólicas, até encontrar uma configuração para o sistema que maximiza 

a penetração de eólicas, sem gerar déficit de potência no sistema. A seguir, a Tabela 

53, a Tabela 54, a Tabela 55, a Tabela 56 e a Tabela 57 que apresentam as principais 

variáveis encontradas para o cenário Wind Médio 2030.  

Tabela 53. Wind Médio 2030: Variáveis para a Região Nordeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação 
em Relação ao 

Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 11.630,60 20,08% 64,74% 36,31% 

PCH 219,50 0,38% 1,22% 0,50% 

Solar FV 1.782,10 3,08% 9,92% 2,34% 

Biomassa 1.828,30 3,16% 10,18% 0,94% 

Fóssil 12.540,00 21,65% 69,80% 7,51% 

Eólica 29.928,90 51,66% 166,59% 52,40% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 57.929,40       

Tabela 54. Wind Médio 2030: Variáveis para a Região Norte 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação 
em Relação ao 

Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 34.999,40 92,58% n.d. 96,91% 

PCH 487,00 1,29% n.d. 1,39% 

Solar FV 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Biomassa 356,50 0,94% n.d. 0,13% 

Fóssil 1.960,64 5,19% n.d. 1,58% 

Eólica 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Nuclear 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Importação 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Total 37.803,54       
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Tabela 55. Wind Médio 2030: Variáveis para a Região Sudeste/Centro Oeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação 
em Relação ao 

Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 71.161,60 65,16% 93,26% 75,73% 

PCH 5.079,40 4,65% 6,66% 5,56% 

Solar FV 1.160,00 1,06% 1,52% 0,41% 

Biomassa 10.170,80 9,31% 13,33% 3,27% 

Fóssil 8.243,30 7,55% 10,80% 3,09% 

Eólica 10.000,00 9,16% 13,11% 6,65% 

Nuclear 3.395,00 3,11% 4,45% 5,29% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 109.210,10       

Tabela 56. Wind Médio 2030: Variáveis para a Região Sul 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação 
em Relação ao 

Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 17.183,20 48,84% 70,57% 65,27% 

PCH 2.681,40 7,62% 11,01% 10,69% 

Solar FV 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Biomassa 1.240,00 3,52% 5,09% 1,36% 

Fóssil 6.189,92 17,59% 25,42% 12,55% 

Eólica 4.387,90 12,47% 18,02% 9,56% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 3.500,00 9,95% 14,37% 0,57% 

Total 35.182,42       

Tabela 57. Wind Médio 2030: Variáveis para a Região Brasil 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 

Instalada (%) 

Participação 
em Relação ao 

Pico (%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 134.974,80 56,21% 108,51% 71,90% 

PCH 8.467,30 3,53% 6,81% 4,65% 

Solar FV 2.942,10 1,23% 2,37% 0,59% 

Biomassa 13.595,60 5,66% 10,93% 2,00% 

Fossil 28.933,86 12,05% 23,26% 4,87% 

Eólica 44.316,80 18,46% 35,63% 13,26% 

Nuclear 3.395,00 1,41% 2,73% 2,64% 

Importação 3.500,00 1,46% 2,81% 0,08% 

Total 240.125,46       
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O cenário Wind Médio apresenta uma maior participação da geração eólica - 13,2% 

contra 9,8% no Baseline –, indicando que há espaço considerável no sistema brasileiro 

para ampliação da participação de renováveis variáveis, mesmo em horizontes mais 

distantes e demandas maiores. Essa maior participação permite uma redução tanto da 

geração termoelétrica fóssil (-2 pontos percentuais) quanto das hidroelétricas (-1 ponto 

percentual). 

Dessa forma, a ampliação da capacidade instalada de eólicas permitiu uma utilização 

mais otimizada dos reservatórios, mesmo que marginalmente, além de reduzir os 

impactos econômicos e ambientais do uso de termoelétricas fósseis, quando 

comparadas ao cenário Baseline. A Figura 58 ilustra a geração ao longo do ano para 

cada tipo de tecnologia empregada. 

 

Figura 58. Geração Cenário Wind Médio 2030 

Podemos ver os impactos no sistema de transmissão, a partir da Figura 59, da Figura 

60, da Figura 61, da Figura 62 e da Figura 63 que seguem. 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Nordeste para 

Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 59. Cenário Wind Médio 2030. Média Mensal de Transmissão Nordeste – 

Imperatriz (MW) 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Nordeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 60. Cenário Wind Médio 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Nordeste 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Sul. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 61. Cenário Wind Médio 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Sul 

 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 62. Cenário Wind Médio 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste –Imperatriz 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Xingu para 

Sudeste/Centro Oeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 63. Cenário Wind Médio 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Xingu 

A interligação do Nordeste com as outras regiões do país tem uma alta taxa de 

congestionamento (45% na interligação com Imperatriz e 52% na interligação com o 

Sudeste/Centro Oeste), visto que a região se torna importante exportador de 

eletricidade, por conta do aproveitamento da geração eólica. Comparando com os dados 

do cenário Baseline 2030, observa-se um aumento do congestionamento da interligação 

Nordeste – Imperatriz (de 40% para 45%) que pode ser explicada pela substituição de 

termoelétricas fósseis na região Norte por usinas eólicas na região Nordeste, seguindo 

a metodologia desse estudo. Já na interligação da região Nordeste com o Sudeste, há 

uma estabilidade no uso da rede de transmissão. 

As interligações da região Sudeste/Centro Oeste com o resto do país apresentaram 

menor congestionamento no cenário Wind Médio que no cenário Baseline. 

Principalmente, há uma queda na demanda na interligação Sudeste/Centro Oeste – 

Imperatriz (saindo de 58% para 53%). Possivelmente, nesse cenário existe um maior 

balanceamento entre as regiões Norte e Nordeste, sem a necessidade de maiores fluxos 

de energia entre as regiões nortes e regiões sul do país. Essa tese pode ser corroborada 

pela maior utilização da infraestrutura de transmissão entre Nordeste e Imperatriz e uma 

relativa estabilidade na utilização da ligação Xingu – Imperatriz. 
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5.2.3 Wind Seco 2030 

Seguindo com a análise proposta para este trabalho, foi testada a configuração 

encontrada em Wind Médio para uma série de vazões mais secas, a fim de estressar a 

capacidade de balanceamento dos reservatórios das hidroelétricas. Diferentemente do 

ocorrido no horizonte 2020, no cenário 2030, houve déficit na geração com relação à 

curva de carga proposta, exigindo uma nova tentativa de configuração capaz de atender 

integralmente a demanda. Esse déficit ocorreu somente em duas rodadas de otimização 

– 29/10/2030 às 12pm e 29/10/2030 às 4 p.m. – somando cerca de 4.800 MW de déficit 

em cada situação (Figura 64). A reversão marginal de fontes eólicas em fontes 

termoelétricas não resolveu esse desequilíbrio, optando-se então pelo acréscimo em 

capacidade instalada de termoelétricas a gás natural até que o problema fosse sanado. 

 

 

Figura 64. Déficit de potência na otimização de 4 em 4 horas em Wind Seco 2030 – 

primeira tentativa 

A seguir, a Tabela 58, a Tabela 59, a Tabela 60, a Tabela 61 e Tabela 62 apresentam 

as principais variáveis encontradas na otimização do cenário Wind Seco. 
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Tabela 58. Wind Seco 2030: Variáveis para a Região Nordeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 11.630,60 19,09% 64,74% 33,50% 

PCH 219,50 0,36% 1,22% 0,47% 

Solar FV 1.782,10 2,93% 9,92% 2,18% 

Biomassa 1.828,30 3,00% 10,18% 0,80% 

Fóssil 15.532,00 25,50% 86,46% 13,92% 

Eólica 29.928,90 49,13% 166,59% 49,14% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 60.921,40       

Tabela 59. Wind Seco 2030: Variáveis para a Região Norte 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 34.999,40 90,30% n.d. 94,92% 

PCH 487,00 1,26% n.d. 1,47% 

Solar FV 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Biomassa 356,50 0,92% n.d. 0,05% 

Fóssil 2.917,84 7,53% n.d. 3,56% 

Eólica 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Nuclear 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Importação 0,00 0,00% n.d. 0,00% 

Total 38.760,74       

Tabela 60. Wind Seco 2030: Variáveis para a Região Sudeste/Centro Oeste 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 71.161,60 65,84% 93,26% 75,11% 

PCH 5.079,40 4,70% 6,66% 5,61% 

Solar FV 1.160,00 1,07% 1,52% 0,41% 

Biomassa 10.170,80 9,41% 13,33% 3,31% 

Fóssil 7.609,20 7,04% 9,97% 3,97% 

Eólica 9.500,00 8,79% 12,45% 6,33% 

Nuclear 3.395,00 3,14% 4,45% 5,26% 

Importação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 108.076,00       
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Tabela 61. Wind Seco 2030: Variáveis para a Região Sul 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 17.183,20 44,24% 70,57% 57,21% 

PCH 2.681,40 6,90% 11,01% 10,37% 

Solar FV 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Biomassa 1.240,00 3,19% 5,09% 1,25% 

Fóssil 9.847,60 25,35% 40,44% 21,59% 

Eólica 4.387,90 11,30% 18,02% 9,22% 

Nuclear 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Importação 3.500,00 9,01% 14,37% 0,37% 

Total 38.840,10       

Tabela 62. Wind Seco 2030: Variáveis para o Brasil 

Fonte 
Capacidade 

Instalada (MW) 

Participação na 
Capacidade 
Instalada (%) 

Participação em 
Relação ao Pico 

(%) 

Participação na 
Geração Total (%) 

Hidroelétricas 134.974,80 54,73% 108,51% 68,80% 

PCH 8.467,30 3,43% 6,81% 4,64% 

Solar FV 2.942,10 1,19% 2,37% 0,59% 

Biomassa 13.595,60 5,51% 10,93% 1,97% 

Fóssil 35.906,64 14,56% 28,87% 8,22% 

Eólica 43.816,80 17,77% 35,23% 13,12% 

Nuclear 3.395,00 1,38% 2,73% 2,60% 

Importação 3.500,00 1,42% 2,81% 0,05% 

Total 246.598,24       

 

Claramente, há uma queda na geração proveniente das hidroelétricas (-3 pontos 

percentuais) com relação ao cenário com maiores vazões afluentes. Essa queda teve 

de ser compensada pelo aumento da capacidade total do sistema (3% maior do que no 

cenário Wind Médio 2030), com a instalação de termoelétricas fósseis. Há uma pequena 

redução da capacidade instalada de eólicas (menos 500 MW) – por conta do processo 

de reversão das substituições para os cenários Wind –, mas a principal diferença entre 

os cenários Wind Médio e Wind Seco foi realmente a instalação adicional de usinas 

termoelétricas fósseis para conter o desbalanceamento do sistema (6.900 MW). 



162 

 

 

Através da Figura 65, pode-se destacar a grande necessidade da entrada da geração 

termoelétrica fóssil entre setembro e novembro, meses que consistentemente 

apresentam necessidade de suporte térmico nos diferentes cenários testados. 

 

 

 

Figura 65. Geração Cenário Wind Seco 2030 

 

A Figura 66, a Figura 67, a Figura 68, a Figura 69 e a Figura 70 mostram o 

comportamento de interligações importantes do SIN neste cenário. 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Nordeste para 

Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 66. Cenário Wind Seco 2030. Média Mensal de Transmissão Nordeste – 

Imperatriz 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Nordeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 67. Cenário Wind Seco 2030. Média Mensal de Transmissão Nordeste – 

Sudeste/Centro Oeste 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Sul. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 68. Cenário Wind Seco 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Sul 

 

Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Sudeste/Centro Oeste 

para Imperatriz. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 69. Cenário Wind Seco 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Imperatriz 
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Os valores positivos indicam uma transmissão na direção Xingu para 

Sudeste/Centro Oeste. Valores negativos indicam a direção contrária.  

Figura 70. Cenário Wind Seco 2030. Média Mensal de Transmissão Sudeste/Centro 

Oeste – Xingu 

O sistema de transmissão não apresentou grandes diferenças em relação ao cenário 

Wind Médio 2030. A diferença mais representativa está na interligação dos centros 

produtores da Amazônia com a região Sudeste/Centro Oeste, que por conta da menor 

vazão afluente, gerou menos potência e reduziu os momentos de congestionamento da 

rede. Também há uma menor necessidade de balanceamento externo para a região 

Sul, visto que o cenário Wind Seco 2030 apresenta maiores vazões afluentes 

especificamente para essa região do país. 

5.2.4 Impacto sobre os reservatórios nos cenários 2030 

Assim como no caso dos cenários 2020, foi realizada uma comparação entre os 

impactos sobre os reservatórios das diferentes configurações e vazões afluentes 

representadas pelos cenários Baseline, Wind Médio e Wind Seco em 2030. Essa análise 

foi feita para as principais bacias hidrográficas ou regiões brasileiras. A seguir, a Figura 

71, a Figura 72, a Figura 73, a Figura 74, a Figura 75 e Figura 76 ilustram os 

comportamentos da porcentagem do volume útil dos reservatórios após cada ciclo de 

otimização (4 em 4 horas). A Tabela 63 sintetiza os principais resultados da otimização 

sobre os reservatórios para os cenários de 2030. 
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Figura 71. Comparação entre volumes de reservatórios da Bacia do Paraná 2030 

 

Figura 72. Comparação entre volumes de reservatórios da região Sul 2030                            

(com exceção da Bacia do Paraná) 
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Figura 73. Comparação entre volumes de reservatórios da região Sudeste 2030                     

(com exceção da Bacia do Paraná) 

 

Figura 74. Comparação entre volumes de reservatórios da região Nordeste 2030 



168 

 

 

 

Figura 75. Comparação entre volumes de reservatórios da região Amazônica 2030 

 

Figura 76. Comparação entre volumes de reservatórios da Bacia do Tocantins-

Araguaia 2030 
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Tabela 63. Características dos reservatórios nos diferentes cenários 2030 

Bacia/Região 
Volume 

Útil  
(CMD) 

Volume 
Anual 
Médio 

Baseline 

Volume 
Anual 
Médio   

Wind Médio 

Volume 
Anual 
Médio 

Wind Seco 

Variância 
Baseline 

Variância 
Wind 
Médio 

Variância 
Wind 
Seco 

Paraná 1.415.416 58,15% 57,19% 61,13% 1,14 1,18 0,74 

Sul 121.249 47,92% 48,09% 61,95% 2,32 3,25 2,77 

Sudeste 58.605 59,90% 58,26% 64,08% 2,49 2,60 4,06 

Nordeste 650.459 58,07% 59,04% 53,73% 0,40 0,34 0,20 

Amazônia 211.062 54,39% 53,00% 49,21% 5,52 6,04 6,12 

Tocantins-
Araguaia 

1.081.442 44,36% 43,83% 41,80% 2,77 2,69 2,41 

 

Um primeiro ponto a se destacar – e já mencionado anteriormente – é que embora a 

série escolhida para representar um período seco tenha a menor média anual para todos 

os aproveitamentos do NEWAVE do PDE 2024 (EPE, 2015a), as dimensões 

continentais brasileiras não implicam em uma queda da vazão afluente em todas as 

regiões uniformemente, quando comparadas com a série de vazões utilizadas no 

cenário Wind Médio. Notadamente, as bacias da região Sul e Sudeste – considerando 

também partes da Bacia do Paraná – apresentam vazões médias superiores àquelas 

encontradas no cenário Wind Médio. Isso implica em reservatórios mais cheios ao longo 

do ano no cenário Wind Seco que nos outros cenários. Com exceção da região Sul, 

porém, esses reservatórios não apresentam maior variância entre as amostras. O 

cenário que apresentou maior variância entre as amostras – de modo geral – foi o Wind 

Médio. Esse resultado aponta para a melhor utilização dos reservatórios de 

hidroelétricas associadas a maiores penetrações de eólica, como descrito em alguns 

estudos examinados nessa pesquisa. Outro resultado que chama atenção é o efeito da 

penetração de eólicas e da redução da vazão sobre os grandes reservatórios do sistema 

Tocantins-Araguaia. Aparentemente, com o aumento da penetração de eólicas, os 

reservatórios da região desempenham um papel fundamental para o balanceamento da 

geração – notadamente por conta da interligação entre o Nordeste (mais importante 

área de geração eólica) e essa região hidrográfica. Esse fenômeno pode explicar a 

maior média do volume útil anual e a maior variância desse volume no cenário Baseline, 

de menor penetração eólica. 
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A comparação entre o vertimento dos reservatórios do sistema nos diferentes cenários 

indica que a penetração de fontes eólicas (lembrando que estão no modelo com 

propriedade Must-Run) em um cenário de grande entrada de usinas hidroelétricas a fio 

d’água leva a um aumento do vertimento total do sistema. O cenário Wind Médio 

apresenta um vertimento 10% maior do que o cenário Baseline. Grande parte dessa 

diferença pode ser explicada pela grande correlação entre a geração das usinas a fio 

d’água da Amazônia com a maior parte do sistema hidroelétrico já existente no 

Nordeste, Centro Oeste e Sudeste. O cenário Wind Seco apresentou números próximos 

ao cenário Baseline. Pode-se creditar esse resultado a menor disponibilidade hídrica na 

região amazônica, que concentra a grande parte das grandes usinas a fio d’água do 

SIN. 

Na próxima seção, será realizada uma análise mais profunda dos resultados 

apresentados nesta seção, interagindo com a literatura já estabelecida sobre o tema e 

apontando limitações e novos questionamentos que se abrem a partir desse trabalho. 
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Capítulo 6 – Análise dos resultados e futuras pesquisas 

Os resultados do modelo PLEXOS, construídos nesta pesquisa, apresentam uma série 

de impactos provocados pela ampliação da integração hidroeólica no sistema elétrico 

brasileiro. Este capítulo discorre sobre essa integração, tendo em vista as 

características do SIN, os limites da penetração da geração eólica e as consequências 

advindas do aumento da geração renováveis variável na política do setor elétrico 

nacional. 

O primeiro ponto relevante – que pode ser extraído das simulações realizadas – é que 

existe espaço para um aumento na participação da geração eólica no SIN, se 

considerarmos os modelos de expansão apresentados em PDE 2024 (EPE, 2015a) e 

WEO 2013 (AIE, 2013) para os horizontes de 2020 e 2030 (Tabela 64 e Tabela 65, 

respectivamente). Tendo em vista a entrada de novas hidroelétricas até 2030, como 

apresentado em SAE (2015), os sistemas de reservatórios e geração hidroelétrica 

brasileiros serão capazes de balancear grandes quantidades de fontes renováveis 

variáveis – em patamares maiores do que aqueles inicialmente considerados nos 

cenários de expansão acima mencionados. Essa condição permite ao Brasil garantir o 

fornecimento de uma energia elétrica predominantemente renovável e de baixo carbono 

para o SIN, mesmo em anos de baixa vazão afluentes nos principais aproveitamentos 

hidroelétricos do país.  

Tabela 64. Comparação entre capacidade instalada / pico de demanda nos cenários 

2020 

Fonte 

Participação em 

Relação ao Pico (%) 

Baseline 

Participação em 

Relação ao Pico (%) 

Wind Médio 

Participação em 

Relação ao Pico (%) 

Wind Seco 

Hidroelétricas 109,22% 109,22% 109,22% 

PCH 5,82% 5,91% 5,82% 

Solar FV 1,00% 1,00% 1,00% 

Biomassa 12,17% 12,17% 12,17% 

Fóssil 28,51% 18,39% 18,39% 

Eólica 17,64% 33,77% 33,77% 

Nuclear 3,46% 3,46% 3,46% 

Importação 2,77% 2,77% 2,77% 
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Para certas características da demanda e do sistema hidroelétrico, em 2020, pode-se 

ver que o limite para a penetração de fontes de geração eólica é praticamente 100% 

maior do que aquele considerado no cenário do PDE 2024 (EPE, 2015a), quando 

utilizamos a métrica de capacidade instalada em relação a demanda de pico. Enquanto 

no cenário Baseline, a razão capacidade instalada sobre pico de demanda alcançou 

17,64%, para o Brasil, esse indicador chega a 33,77% nos cenários de máxima 

penetração da geração eólica (quando não há déficit de oferta nas otimizações MT e ST 

do PLEXOS). 

Segundo Acker et al. (2007), Zavadil (2008) e Acker et al. (2011a), três importantes 

sistemas elétricos com significativa capacidade hidroelétrica nos Estados Unidos 

apresentam limites de penetração eólica na ordem de 20% da capacidade instalada em 

relação à demanda de pico. Segundo o autor, restrições no uso do reservatório – por 

motivos ambientais, sociais e econômicos – independem um maior balanceamento por 

parte das hidroelétricas. Apesar de apresentar limitações da mesma origem, no Brasil, 

há maior espaço para o balanceamento de hidroelétricas para fontes eólicas. Os 

números brasileiros parecem mais próximos daqueles apresentados para a região 

nórdica europeia, como nas pesquisas de Kiviluoma et al. (2006), Amelin et al. (2009) e 

Korpas et al. (2006) – entre 30% e 35% da capacidade instalada de eólicas sobre 

demanda de pico. 

A maior penetração eólica na geração de energia elétrica brasileira se traduz no menor 

acionamento de usinas termoelétricas fósseis. No cenário Baseline, com vazões 

afluentes próximas à média histórica 1931-2013, essas usinas responderam por cerca 

de 10% da energia elétrica consumida. Já nos cenários de máxima penetração de fontes 

eólicas, esse valor ficou em 6%, para a mesma série de vazões afluente, e 8% no 

cenário mais seco (Wind Seco), em que as termoelétricas tiveram que desempenhar um 

papel mais importante no balanceamento do sistema.  

O Nordeste, especificamente, demonstrou grande capacidade de absorver a penetração 

de fontes eólicas no sistema. Além de boas perspectivas quanto ao fator de capacidade 

dessas fontes ao longo do ano, as interligações do Nordeste com o Sudeste e a região 

Amazônica (pelo nó de Imperatriz), parecem suficientemente dimensionadas para 

balancear o sistema com usinas hidroelétricas de outras regiões. A proporção de fontes 
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eólicas na capacidade instalada da região alcançou 51% nos cenários Wind de 2020. 

Esses números se aproximam dos valores mencionados em de Jong et al. (2016). 

É interessante comparar essa situação com a região Sul do país, também conhecida 

por apresentar boas características de vento para a implementação de parques 

geradores eólicos. Por conta de sua ligação exclusiva com o sistema de Itaipu, cuja a 

geração tem papel fundamental no equilíbrio da região Sudeste/Centro Oeste, e com a 

região Sudeste, que apresenta déficit permanente na relação demanda-oferta, não 

existe disponibilidade de energia suficiente para balancear grandes penetrações de 

geração eólica na região. Dito em outras palavras, a falta de uma conexão direta com a 

região Norte – maior exportadora de eletricidade em 2020 – torna a região relativamente 

menos apta a grandes investimentos em geração eólica. O valor máximo de penetração 

encontrado nas simulações foi de 13,35% da capacidade instalada em 2020. 

Para os cenários 2030, a integração hidroeólica apresenta características similares 

àquelas dos cenários 2020. Apesar do pequeno investimento em reservatórios – 

crescimento de 5,8% no volume útil entre os horizontes de tempo, frente a um aumento 

de 26,8% no pico da demanda –, o limite de penetração da geração eólica permanece 

no mesmo patamar apresentado nos cenários 2020. Esse resultado pode ter relação, 

possivelmente, com a grande entrada de usinas hidroelétricas a fio d’água da Amazônia 

e seu impacto na gestão dos reservatórios das hidroelétricas já existentes.  

Tabela 65. Comparação entre capacidade instalada/ pico de demanda nos cenários 

2030 

Fonte 
Participação em 

Relação ao Pico (%) 
Baseline 

Participação em 
Relação ao Pico (%) 

Wind Médio 

Participação em 
Relação ao Pico (%) 

Wind Seco 

Hidroelétricas 111,53% 108,51% 108,51% 

PCH 6,81% 6,81% 6,81% 

Solar FV 2,37% 2,37% 2,37% 

Biomassa 10,93% 10,93% 10,93% 

Fóssil 29,39% 23,26% 28,87% 

Eólica 26,65% 35,63% 35,23% 

Nuclear 2,73% 2,73% 2,73% 

Importação 2,81% 2,81% 2,81% 



174 

 

 

Em 2030, com maior disponibilidade de geração no primeiro semestre, as usinas da 

Amazônia permitem que os empreendimentos hidroelétricos com reservatórios no 

Sudeste/Centro Oeste, Nordeste e Norte (principalmente Tucuruí) possam acumular 

água por um período mais longo do que realizavam em 2020. Isso faz com que essas 

usinas tenham maior capacidade de balancear o sistema ao longo do segundo 

semestre. A variância da utilização do volume útil ao longo do 2030 é maior para todas 

as bacias analisadas nesse estudo, quando comparadas a 2020. Ao mesmo tempo, o 

volume máximo atingido pelos reservatórios é igual ou superior em todas as bacias com 

exceção do Sul e Sudeste (não considerando os aproveitamentos da bacia do Paraná). 

Essa comparação foi realizada para o cenário Wind Seco, que considera a mesma série 

de vazões afluente em 2020 e 2030. Quando comparamos os cenários Baseline ou Wind 

Médio, os reservatórios em 2030 alcançam valores bem superiores aos de 2020, mas 

não estamos comparando vazões afluentes estritamente iguais. Nesses cenários, 

utilizamos a toda a série de vazões 2014-2031, apresentando números diferentes para 

os anos de 2019-2021 e 2029-2031. 

É importante ressaltar que, em todos os cenários analisados, foi fundamental instalar 

usinas eólicas na região Sudeste/Centro Oeste como estratégia de aumentar a 

penetração dessa fonte de energia no SIN. Por conta de sua grande demanda de 

eletricidade e limitação na capacidade de transmissão inter-regional, os cenários de 

maior penetração eólica tiveram que aproveitar hotspots de geração nessa região. Nos 

cenários 2020 e 2030, a capacidade instalada de eólicas no Sudeste/Centro Oeste 

alcançou números próximos a 10.000 MW. 

Outro ponto importante apresentado nas simulações foi a necessidade de instalação de 

fontes termoelétricas para garantir a segurança do sistema. Para todos os cenários 

testados, os meses de setembro, outubro e novembro (também dezembro nos cenários 

de menor vazão afluente) apresentaram grande déficit de energia quando testados 

cenários com máxima penetração eólica – sendo compensado integralmente a geração 

termoelétrica fóssil. Durante o segundo semestre, a vazão afluente no Brasil (com 

exceção da região Sul e de alguns aproveitamentos no Sudeste/Centro Oeste) cai 

consideravelmente. Sem grandes reservatórios, as novas usinas instaladas na 

Amazônia passam a contribuir menos com a geração agregada nacional. Mesmo com 

o aumento da geração média dos aproveitamentos eólicos no país, no período, as 

cascatas de hidroelétricas com reservatórios não são capazes de balancear o sistema 
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elétrico. Essa situação é ainda pior quando levamos em consideração que o aumento 

da geração média das usinas eólicas também está associado a uma maior variabilidade 

(em termos absolutos) de sua geração. Dessa forma, o despacho de usinas 

termoelétricas mostra-se fundamental para compensar tanto a variação sazonal da 

geração hidroelétrica a fio d’água na Amazônia, quanto a variabilidade de curto prazo 

da geração eólica nos diversos hotspots do país. 

Mesmo nos cenários de vazão mais seca (Wind Seco), o sistema de termoelétricas 

dimensionado para as vazões médias (Wind Médio) é capaz de prestar o 

balanceamento necessário para o sistema elétrico, suprindo a menor capacidade das 

usinas hidroelétricas. Para o ano de 2020, não há necessidade alguma de alteração na 

capacidade instalada do sistema, enquanto, em 2030, o acréscimo é marginal em 

relação ao total do SIN. A grande diferença entre os cenários também não está no fator 

de capacidade – média anual – dessas usinas termoelétricas, mas na quantidade de 

períodos de otimização (4 em 4 horas) com uso crítico do sistema termoelétrico (maior 

que 80% da potência máxima gerada no horizonte total de otimização). Esse resultado 

era esperado, já que as termoelétricas são acionadas primordialmente nos períodos 

críticos do segundo semestre, operando em taxas muito baixas nos outros momentos 

do ano. A Tabela 66 apresenta os dados mencionados acima. 

Tabela 66. Fator de capacidade e períodos críticos de utilização das termoelétricas 

nos diferentes cenários 

  2020 2030 

  Wind Médio Wind Seco Wind Médio Wind Seco 

Fator de Capacidade         
(média anual) 

6,7% 7,7% 4,9% 5,8% 

Número de períodos de 
otimização críticos na 
operação termoelétrica 

471 / 2.196 770 / 2.196 208 / 2.190 327 / 2.190 

 

Devemos, porém, ressaltar o debate sobre qual a forma apropriada de utilizar essas 

termoelétricas em sistemas com grande integração hidroeólica e qual tecnologia e 

combustível seriam desejáveis para o sistema elétrico brasileiro. Em Wang et al. (2013) 

e Gebretsadik et al. (2016), os autores descrevem os efeitos negativos que uma alta 

penetração de geração eólica pode ter sobre o sistema de geração termoelétrico, visto 
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que a operação extremamente flexível desses equipamentos resulta em perda de 

eficiência e custos (de capital e de O&M) relacionados com seu acionamento e 

desligamento constante. Essa questão nos leva a refletir sobre a política de expansão 

do setor elétrico evidenciada pelos estudos da EPE – notadamente nos Planos Decenais 

de Energia e nos Planos Nacionais de Energia. 

Recuperando a discussão apresentada nos artigos Schimdt et al. (2016a, 2016b), 

podemos dizer que a estratégia de expansão da geração elétrica para os próximos anos, 

baseada em investimentos em grandes hidroelétricas a fio d’água na Amazônia, não 

parece contribuir para a penetração de fontes renováveis variáveis – principalmente a 

eólica. A grande variação e imprevisibilidade de geração eólica precisa de um suporte 

de fontes previsíveis e de pouca – ou nenhuma – oscilação sazonal. As hidroelétricas a 

fio d’água, especialmente na região amazônica, apresentam características exatamente 

opostas as desejadas. É verdade que sua entrada no sistema permite uma gestão mais 

eficiente dos reservatórios existentes em outras regiões do Brasil e isso pode ser visto 

na penetração de fontes eólicas nos cenários 2030. Apesar de a razão volume útil dos 

reservatórios por pico de demanda cair de 34,4 CMD/MW para 28,7 CMD/MW (1 CMD 

é igual a 86.400 m3), a participação de eólicas na capacidade instalada do SIN 

permanece no mesmo patamar entre os cenários 2020 e 2030. 

Uma diferença importante entre os horizontes 2020 e 2030 – e a menor capacidade de 

reservatório do sistema frente ao pico de demanda – está no vertimento dos 

reservatórios. Enquanto no horizonte 2020 o vertimento sofre uma redução marginal de 

3% entre o cenário Baseline e o cenário Wind Médio, no horizonte 2030, essa variação 

é positiva em 10%. A penetração de fontes eólicas no sistema com maior capacidade 

de reservatório (2020) gera uma melhor otimização da gestão desses 

empreendimentos, permitindo reduzir o curtailment da energia hidroelétrica. Esse 

resultado é fruto do menor uso de termoelétricas – que são fontes menos flexíveis e com 

maiores restrições de geração mínima que as hidroelétricas – no atendimento do pico 

da carga. Os dados deste trabalho corroboram a pesquisa de Wang et al. (2013) que 

sugere que a penetração eólica deve seguir a lógica de otimização das termoelétricas 

quando esgotado o limite de balanceamento dos reservatórios. A realidade de 2030 

também reforça o entendimento que a correlação entre a vazão da região amazônica – 

principal região com novos empreendimentos hidroelétricos de grande porte – e a vazão 

das regiões Nordeste, Centro Oeste e Sudeste (CANTÃO, 2015) provoca ineficiências 
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no sistema de geração, com o aumento de curtailment das hidroelétricas quando há 

uma maior capacidade instalada de fontes eólicas. 

Os cenários Wind Seco, tanto em 2020 quanto em 2030, apresentam vertimentos totais 

próximos àqueles gerados nos cenários Baseline. Em 2020, esse resultado pode ser 

explicado pelo maior uso de termoelétricas – menos flexíveis – no atendimento da carga, 

suprindo a menor disponibilidade hídrica na maior parte do país. Essa ineficiência se 

sobrepõe aos efeitos esperados de menor vertimento resultantes da menor 

disponibilidade hídrica. No cenário 2030, a principal causa da redução no vertimento no 

cenário Wind Seco em relação ao Wind Médio deriva do efeito preponderante da queda 

de vazão afluente nas usinas da região amazônica, que reúne os grandes 

empreendimentos hidroelétricos (ou cascatas) a fio d’água do país – se sobrepondo ao 

efeito da ineficiência gerada pelo maior despacho de usinas termoelétricas. Vale 

ressaltar que os impactos da maior penetração eólica no SIN poderiam ser ainda 

maiores caso não houvessem restrições ambientais, sociais e econômicas alterando a 

decisão de operação dos reservatórios. No Brasil, importantes empreendimentos 

hidroelétricos estão submetidos a essas restrições. 

Assim, pode-se questionar se não existiria outra forma mais eficiente – e que mantenha 

a baixa intensidade de carbono – para atender à crescente demanda por eletricidade do 

Brasil nos próximos anos. Uma possibilidade que merece ser analisada com 

profundidade é a utilização de usinas termoelétricas a biomassa na base do sistema e 

em quantidades suficientes para reduzir tanto o uso de termoelétricas a combustíveis 

fósseis quanto os investimentos em hidroelétricas na Amazônia. Como grande produtor 

agrícola e com grande potencial de expansão do setor florestal, o Brasil tem o potencial 

para produzir biomassa em grandes quantidades (SCOLARI, 2006; EPE, 2008), sendo 

sua utilização para a geração elétrica um problema mais de logística e financiamento 

que necessariamente tecnológico. Com o uso de termoelétricas na base, não seria 

necessário utilizá-las de forma flexível, reduzindo o desgaste do equipamento e os 

custos associados a operação fora do ponto ótimo. Estudos sobre a capacidade de ramp 

up e ramp down, assim como custos de ligamento e desligamento devem ser 

aprofundados como forma de robustecer esse debate. 

A integração hidroeólica também gera impactos na gestão dos reservatórios, apesar da 

magnitude não parecer muito significativa nas simulações. De modo geral, os resultados 
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da otimização dos cenários Baseline e Wind Médio indicam uma maior variância no 

volume útil dos reservatórios quanto maior a penetração de fontes eólicas. Essa 

variação está atrelada à maior capacidade de manobra dos reservatórios ao longo do 

período de 3 anos da otimização MT no PLEXOS, permitindo maior flexibilidade do uso 

desses reservatórios no ano de 2020 e 2030. Em termos de volume útil médio no ano, 

há pouca diferença entre os diferentes cenários que utilizam a mesma série de vazão 

afluente. A maior diferença realmente está na variação intra-anual do volume útil dos 

reservatórios. 

Para cenários com menor vazão afluente, constatou-se que o principal impacto não está 

no volume médio dos reservatórios ao longo do ano – que é obviamente menor –, mas 

na variância do volume útil ao longo do tempo, em que se pode ver a menor margem de 

manobra do operador para “transportar” água de um momento para outro. Esse 

resultado é fruto das metas impostas pela otimização de médio prazo, que obriga os 

reservatórios a voltarem ao seu ponto inicial no final de 3 anos. 

Esse baixo impacto da penetração da energia eólica nos reservatórios também é 

consequência das inúmeras restrições ao uso dos reservatórios impostos por motivos 

ambientais, sociais e econômicos. Assim como nos estudos apresentados por Acker et 

al. (2012) para os Estados Unidos, parece haver no Brasil um alto impacto das restrições 

operativas no papel de balanceamento que os reservatórios de hidroelétricas podem 

realizar no Brasil11. De forma geral, os limites de vazão mínima e máxima impostas ao 

gerenciamento dos reservatórios impede um aproveitamento mais eficiente do 

armazenamento energético desses reservatórios e – portanto – do uso da flexibilidade 

das hidroelétricas nos momentos críticos do segundo semestre, quando se reduz 

fortemente a capacidade de geração das usinas a fio d’água na Amazônia. Questão 

semelhante foi abordada por Gebretsadik et al. (2016) para aproveitamos da bacia do 

rio Zambezi na África do Sul. 

Os múltiplos usos da água têm se tornado uma questão cada vez mais importante para 

o planejamento do setor elétrico brasileiro. As diversas crises hídricas que ocorreram 

nos últimos anos (Amazônia [2005, 2010, 2014 e 2016], Sudeste [2014, 2015] e 

Nordeste [2011-2016]) aumentam o alerta para o que pode ocorrer se os efeitos das 

mudanças climáticas previstos nos modelos apresentados pelo IPCC (2013) e pelo 

                                                
11 Para um apanhado das restrições impostas à operação do SIN, vide ONS (2015a). 
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (Marengo et al. 2010) – estiverem 

corretos. A decisão do STF sobre a primazia do uso da água para consumo humano 

intensifica a restrição sobre a capacidade de geração e balanceamento dos 

reservatórios brasileiros. Em um cenário de expansão baseado em usinas a fio d’água 

na Amazônia ou na geração renovável variável, exclusivamente, o futuro sistema 

elétrico brasileiro viverá uma situação de vulnerabilidade significativa. 

O último ponto que se pode extrair desta pesquisa é a relação entre a integração 

hidroeólica e o sistema de transmissão. Como descrito em Purvins et al. (2012) e Acker 

et al. (2012), os sistemas de transmissão são variáveis importantes na definição da 

integração hidroeólica. Os resultados apontaram para um dimensionamento satisfatório 

da expansão desse sistema sobre a ótica da maior penetração da geração eólica. As 

interligações do Nordeste são um ponto fundamental para o sucesso dessa estratégia, 

tanto com a região amazônica, quanto com a região centro-sul do país. Os cenários de 

maior penetração de eólicas apresentam maior utilização do sistema de transmissão, já 

que a região se torna uma grande exportadora de energia durante o segundo semestre. 

Ao mesmo tempo, o balanceamento apropriado no Nordeste permitirá aproveitar os 

melhores hotspots de geração do país. As ligações do Sudeste/Centro Oeste com as 

usinas amazônicas também são fundamentais para a estratégia de expansão do SIN. 

Os atrasos na conclusão dessas linhas de transmissão – 62,32% estavam atrasadas 

em 2016 (ANEEL, 2016) – também representam um maior risco para a operação do 

sistema em um futuro próximo. Licenciamento ambiental e problemas nos sítios de 

construção (por se tratarem, muitas vezes, de regiões isoladas no país) foram citados 

como os maiores responsáveis por esses problemas. 

A interligação da região Sul com o Sudeste/Centro Oeste reduz o congestionamento 

nos cenários de maior penetração de eólicas. Esse resultado corresponde ao menor 

despacho de usinas no Sul do país para a região Sudeste/Centro Oeste durante o 

segundo semestre, possivelmente devido ao maior consumo dessa energia na própria 

região geradora. 

Uma questão fundamental para a avaliação da penetração de fontes eólicas no SIN é a 

participação das outras fontes de geração. O modelo testado nesse trabalho utilizou os 

parâmetros apresentados pelos Planos Decenais da EPE. Nesses planos, a introdução 

de fontes de geração hidroelétricas na região amazônica representa uma parte 
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importante da expansão. Entretanto, outros caminhos de expansão devem ser testados 

– principalmente a luz dos problemas de licenciamento e atrasos nas linhas de 

transmissão já apresentados. A utilização de termoelétricas movidas por biomassa 

devem ser considerados pelos seus efeitos na intensidade de carbono do SIN, assim 

como alternativa para ampliar a penetração de fontes renováveis variáveis (em relação 

à ampliação de hidroelétricas a fio d’água) por sua maior previsibilidade. 

Esta modelagem não focou numa expansão considerável da geração solar, por conta 

de sua falta de competitividade quando consideramos os custos de capital dessa 

alternativa12. Entretanto, como apresentado por Schmidt et al. (2016b), essa fonte de 

energia renovável tem características mais desejáveis que a energia eólica, 

principalmente por sua menor variabilidade. A instalação de fontes geradoras 

distribuídas na região Sudeste/Centro Oeste do país pode contribuir decisivamente para 

a segurança de um sistema com baixa intensidade de carbono. Há pesquisas estimando 

o potencial de geração distribuída no Brasil (MIRANDA et al., 2015) em 40,16 GWp – 

que corresponde a 43,4% do consumo nacional de eletricidade em residências. A 

velocidade da penetração dessa fonte de geração está ligada a implementação de uma 

rede de produtores e serviços de manutenção ainda incipientes no país. De qualquer 

modo, testar os efeitos de uma penetração mais acentuada da geração solar fotovoltaica 

no equilíbrio do sistema e gerenciamento dos reservatórios pode propiciar mudanças 

necessárias nos incentivos a essa fonte no Brasil. 

Em um horizonte mais distante, usinas CSP13 (Concentrated Solar Power) também 

podem se tornar uma opção renovável para a expansão do sistema. Segundo Soria 

(2016), essa tecnologia se tornará competitiva a partir de 2040 e tem grande potencial 

de uso, principalmente, na Região Nordeste do país. Com sistemas de armazenamento 

acoplados ao gerador ou associados a geração termoelétrica a biomassa, a tecnologia 

CSP se tornaria uma fonte previsível, renovável e limpa de geração elétrica, contribuindo 

não só para o atendimento de uma demanda crescente com baixa emissão de gases de 

efeito estufa, como para a estabilidade do sistema. 

                                                
12 Há potencial cada vez maior na microgeração distribuída, que compete em custos com o valor 
da tarifa de energia elétrica para o consumidor. Para maiores informações sobre os custos de 
implementação da energia solar fotovoltaica ler IRENA (2017). 
13 Usinas CSP geram eletricidade usando espelhos ou lentes para concentrar a luz solar ou 
energia solar térmica em uma pequena área. A energia elétrica é gerada quando a luz 
concentrada é convertida em calor, que aciona um motor térmico conectado a um gerador. 
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Capítulo 7 – Conclusão 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar o papel dos reservatórios das 

hidroelétricas na penetração de geração eólica no SIN. Para tal, utilizamos o programa 

de simulação de operação PLEXOS v7 (Energy Exemplar, 2016) para alguns cenários 

de demanda por eletricidade e vazão afluente aos reservatórios. Os anos de 2020 e 

2030 foram considerados como horizontes para a otimização, visando comparar 

diferentes níveis de demanda e a entrada de hidroelétricas planejadas no SIN. Para a 

construção desses cenários, utilizamos dados do PDE 2024 (EPE, 2015a), BIG/ANEEL 

(2016), SAE (2015), Soria (2016) e WEO 2013 (AIE, 2013). 

Inserido na literatura brasileira sobre integração hidroeólica, este trabalho apresenta 

algumas características originais, que o diferenciam das pesquisas anteriormente 

realizadas e avançam no debate sobre o tema. Em primeiro lugar, foi desenvolvido um 

modelo hidrológico que simula a operação individualizada de todas as usinas instaladas 

e previstas nos anos de 2020 e 2030. Também, este modelo é baseado diretamente no 

balanço hídrico do sistema e não na conversão em reservatório equivalente de energia 

(REE). Assim, não foram utilizadas usinas representativas e nossos dados não sofrem 

com possível imprecisões da conversão em REE.  

Dessa forma, pôde-se modelar com maior qualidade as restrições de operação das 

usinas que consideram aspectos ambientais, econômicos e sociais (vazão mínima, 

vazão máxima e ramp up) e os efeitos da cascata na geração. Outra importante 

inovação nesta pesquisa foi a otimização da operação realizada com dados horários 

para as fontes renováveis intermitentes e horizonte de otimização de 4 em 4 horas. 

Logo, foi possível capturar melhor as variações da geração eólica e solar PV dentro do 

dia (6 otimizações por dia), diferentemente das pesquisas apresentadas em Schmidt et 

al. (2016a, 2016b), que utilizaram médias diárias de geração. 

Os resultados da pesquisa indicam uma grande capacidade de balanceamento do 

sistema hidroelétrico brasileiro, possibilitando penetrações superiores a 30% da 

capacidade instalada de geradores eólicos quando comparadas à demanda de pico do 

sistema brasileiro (equivalentes a cerca de 20% da capacidade instalada nacional e 12% 

do total de energia gerada). Esses números são superiores ao estimado pelos modelos 

de expansão utilizados por EPE (2015) e AIE (2013). Mesmo em cenários com menor 
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vazão afluentes nos reservatórios, o sistema elétrico brasileiro apresentou segurança 

na oferta de eletricidade para esses níveis de penetração de fontes eólicas. 

Em todos os cenários, porém, foi essencial a participação de usinas termoelétricas para 

prover balanceamento ao sistema, principalmente no segundo semestre, quando usinas 

hidroelétricas a fio d’água na Amazônia reduzem sua capacidade de geração. Por serem 

usinas com despacho previsível e sem oscilação anual, as termoelétricas têm 

características apropriadas para a integração de fontes renováveis variáveis.  

A política de expansão do setor elétrico através de grandes usinas hidroelétricas a fio 

d’água na Amazônia pode não ser a melhor estratégia para a integração de grandes 

quantidades de geração eólica no SIN. Por conta de sua imprevisibilidade e grande 

oscilação sazonal e interanual, a geração por essas usinas não contribui diretamente 

para balancear a geração eólica no segundo semestre do ano. Parcialmente, a entrada 

em operação dessas usinas permite um melhor gerenciamento dos reservatórios já 

existentes no sistema elétrico nacional. Entretanto, esses impactos são limitados por 

conta de importantes restrições operativas, alheias ao setor elétrico (ambientais, sociais 

e econômicos). Além dessa questão, usinas hidroelétricas a fio d’água na Amazônia 

apresentam grande grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas globais, já que os 

principais modelos climáticos para a região (Marengo et al., 2010) admitem redução na 

pluviosidade, aumentando o risco da atual política de expansão do setor elétrico no país. 

Considerando alternativas de baixa emissão de carbono, a exploração do potencial 

brasileiro de geração termoelétrica movida a biomassa pode ser uma alternativa 

interessante para substituir fontes termoelétricas fósseis e as próprias hidroelétricas 

amazônicas. Uma estratégia de operação na base dessas fontes de geração pode 

aumentar a eficiência no uso dessa tecnologia, ao mesmo tempo em que permite uma 

gestão mais livre para os reservatórios das hidroelétricas já existentes (lembrando que 

esses reservatórios têm restrições de operação severas pelo múltiplo uso da água na 

maior parte dos aproveitamentos hidráulicos). 

Outra fonte que pode apresentar características virtuosas para a geração de baixo 

carbono no Brasil é a solar fotovoltaica. Com menor variabilidade de curto prazo que 

usinas eólicas (SCHMIDT et al., 2016b), essa tecnologia – em sua integração direta na 

rede de distribuição – pode contribuir para resolver o desequilíbrio entre geração e oferta 

na região Sudeste/Centro Oeste do país, permitindo que o sistema de transmissão seja 
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melhor empregado no balanceamento da geração nos parques eólicos. Contudo, nem 

a atual regulação para microgeração distribuída no Brasil e as recentes quedas nos 

custos nivelados da geração solar fotovoltaica foram capaz de aumentar 

significativamente as expectativas para a contribuição desse tipo de geração no SIN. 

Soma-se aos problemas regulatórios e de custos as restrições ao crédito notórias no 

país, que contribuem para afastar pequenos investidores privados dessa opção de 

geração. No longo prazo, usinas solares CSP podem ser uma alternativa interessante 

para o garantir uma geração renovável, de baixo carbono e previsível para o SIN 

(SORIA, 2016). 

Impactos econômicos no mercado elétrica da maior penetração de fontes renováveis 

variáveis no sistema foram identificados em estudos e artigos, como Frondel et al. 

(2010) e The Economist (2017). Os investimentos subsidiados para essas fontes 

renováveis têm provocado aumentos de tarifa para o consumidor final, ao mesmo tempo 

em que reduz o preço da eletricidade para os geradores tradicionais. O impacto dessa 

redução de receitas no parque gerador termoelétrico (como identificado para a 

Alemanha e Estados Unidos) tem o potencial de reduzir os investimentos nesse setor 

específico, aumentando a insegurança do sistema elétrico como um todo. Mudanças 

regulatórias se fazem necessárias para alterar a perspectiva de um mercado de venda 

de uma commodity (kWh de eletricidade) para uma perspectiva de provimento de um 

serviço de eletricidade garantida – que remunere de forma justa os serviços de 

flexibilidade e previsibilidade que as fontes tradicionais de geração oferecem. Caso o 

contrário, pode-se induzir economicamente a configuração de um sistema altamente 

renovável, mas de pouca segurança. 

Uma grande limitação desta pesquisa está na ausência de modelagem da transmissão 

intra-regional, que impõe restrições importantes para o balanceamento da geração 

eólica e do aproveitamento total de sua capacidade de geração pelo sistema elétrico 

nacional. Na pesquisa de Miranda et al. (2016), foi realizada uma otimização para a 

região Nordeste em que o sistema de transmissão dentro da região foi modelado com 

precisão. Nessa condição, a simulação da operação resultou em curtailment significativo 

das usinas eólicas – bem acima dos descritos em de Jong et al. (2016) para a mesma 

região – e redução do fator de capacidades dessas usinas. Para uma penetração de 

20,8% da capacidade instalada, o curtailment encontrado foi de 10,3% da energia, além 

de redução de 8 pontos na média do fator de capacidade da região (frente aos dados 
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retirados de Soria [2016]). Para uma penetração de 32.5%, 0 curtailment alcançou 

29,7% da energia gerada, assim como houve redução de 11,5 pontos percentuais na 

média do fator de capacidade de Soria (2016). O estudo realizado por Bird et al. (2016) 

para diversos países já apontava para resultados semelhantes. Pelos números 

apresentados nesses estudos, podemos ver quão necessário é investir na correta 

interligação das usinas eólicas ao SIN. 

Outras importantes limitações desta pesquisa foram tratadas ao longo do trabalho, mas 

podemos destacar o uso de médias mensais da vazão afluentes dos reservatórios, a 

impossibilidade de modelar a evaporação como função da área do reservatório, a não 

inclusão do tempo de viagem da água entre todos os reservatórios do sistema e a 

otimização determinística – que não é capaz de simular devidamente os desafios do 

operador do sistema em lidar com a imprevisibilidade e variabilidade de importantes 

dados de entrada, como vento, insolação e vazão dos rios.  

Também vale dizer que os cenários de expansão de hidroelétricas utilizados nesse 

cenário (SAE, 2015) podem não representar realmente o que ocorrerá nos próximos 

anos, visto os problemas de licenciamento ocorridos no processo da UHE São Luiz do 

Tapajós. Caso essas usinas não sejam instaladas, ou apresentem grande atraso no 

cronograma de implementação, será necessário pensar alternativas para o sistema para 

que o SIN possa alcançar o compromisso brasileiro nos Acordos de Paris (UNFCCC, 

2015) e atender à crescente demanda por eletricidade. 

A não modelagem de aspectos econômicos da expansão e da reserva de potência 

operativa limitam a forma como os resultados deste estudo deve ser analisado. Por 

conta de limitações de tempo na licença acadêmica do PLEXOS (6 meses) não foi 

possível avançar nessas duas dimensões do modelo e é fortemente sugerido futuras 

pesquisas para considerar tais questões. A integração do PLEXOS com modelos de 

expansão de longo prazo como TIMES e Message é uma alternativa promissora para 

novos estudos. 

Por fim, o horizonte de otimização no PLEXOS – 4 em 4 horas – não permite avaliar as 

limitações de flexibilidade de usinas termoelétricas de maneira apropriada. Para o futuro, 

seria desejável realizar otimização com horizontes inferiores a 1 hora, medida que 

permitiria estressar as características de ramp up e ramp down dessas usinas. Esse tipo 
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de otimização não foi realizado por esse trabalho por questões computacionais14, visto 

que tal processo exigiria muito tempo para ser concluído com o equipamento disponível 

para essa pesquisa. 

Como sugestão para futuras pesquisas avaliamos que as limitações descritas precisam 

ser resolvidas para uma compreensão mais realista dos limites da integração hidroeólica 

no sistema elétrico nacional. Em primeiro lugar, o modelo de simulação deve ampliar a 

pesquisa sobre as restrições operacionais da geração hidroelétrica – notadamente 

tempo de viagem, escala temporal dos dados sobre vazão e imprevisibilidade dessas 

informações. A mesma questão de imprevisibilidade deve ser modelada para as outras 

fontes de energia renovável (eólica e solar fotovoltaica). Adicionar aspectos estocásticos 

as fontes primárias de energia renovável, séries históricas de vazões afluentes em 

média diária, tempo de viagem da água para todos os reservatórios do país, entre outras 

restrições à operação do sistema hidroelétrico, poderão refinar os resultados 

apresentados nesta pesquisa. 

Incluir um modelo de transmissão que simule integralmente os desafios de operação da 

rede brasileira, principalmente por seu efeito na capacidade de escoamento e 

balanceamento da geração eólica, tem grande potencial de alterar os resultados dessa 

pesquisa e serão de grande valia para os planejadores do sistema elétrico brasileiro. O 

uso de um modelo de transmissão que inclua não só as interligações entre regiões do 

SIN, mas também os limites de transmissão intra-regionais também poderá melhorar a 

compreensão sobre os benefícios e limites da integração hidroeólica no país. 

Por fim, otimizações em intervalos inferiores a uma hora são desejáveis para melhorar 

o entendimento sobre o balanceamento do setor elétrico quando há grande penetração 

de fontes renováveis variáveis. Apesar de consumir grande capacidade computacional, 

essa análise é essencial para avaliar os limites da capacidade de balanceamento das 

usinas termoelétricas, fundamentais para a garantia da oferta de energia no segundo 

semestre do ano. 

                                                
14 Cada processo completo de otimização no PLEXOS – horizonte de três anos com otimização 
semanal e horizonte de um ano com otimização de 4 em 4 horas – leva cerca de 6 horas para 
cada cenário. Uma tentativa de rodar um modelo com otimização anual de uma em uma hora 
levou 25 horas para ser concluída, inviabilizando seu uso para o cronograma de licença do 
software. 
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Anexo 1 – Modelagem da geração eólica 

 

A energia dos ventos é utilizada pela humanidade há milhares de anos. Moinhos que 

captam a energia cinética dos ventos para processar cereais são um exemplo desse 

aproveitamento energético. Assim como cata-ventos são utilizados para bombear água 

subterrânea para auxiliar a produção agropecuária. 

Contudo, mesmo com experiências precedentes (notadamente no final do século XIX e 

durante a Segunda Guerra Mundial), foi a partir dos anos 1970 que a geração elétrica 

eólica ganhou impulso com pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Essas 

tecnologias avançadas desempenharam um papel fundamental na penetração das 

fontes geradoras eólicas a partir dos anos 1990 e sua competitividade técnico-financeira 

na década seguinte (DEPARTAMENTO DE ENERGIA, Estados Unidos, 2016). As 

informações mais relevantes deste anexo foram retiradas de Burton et al. (2001). 

O princípio de funcionamento das turbinas eólicas segue o mesmo conceito das turbinas 

hidráulicas. Um fluido de trabalho move as pás de uma turbina ligada a um gerador 

elétrico. Enquanto nas usinas hidroelétricas o fluido de trabalho é a água, numa turbina 

eólica é o ar (vento) que desempenha esse papel. 

Diferentemente das hidroelétricas, contudo, a energia contida nos ventos é a cinética e 

não a potencial gravitacional. Dessa forma, tem-se a seguinte equação para descrevê-

la: 

 

𝐸 =
1

2
. 𝑚. 𝑣2   (1) 

 

Em que: 

𝐸 é a energia cinética; 

𝑚 é a massa; 

𝑣 é 𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒; 
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O problema começa na definição da massa e da velocidade que devem ser utilizadas 

para traduzir o aproveitamento de uma turbina eólica. Uma forma de superar o problema 

é através do conceito de conservação de energia. Necessariamente, a velocidade do 

vento antes de passar pela turbina eólica deve ser maior do que aquela apresentada 

depois de sua passagem. Isto porque parte da energia é utilizada no trabalho do rotor 

que gira as turbinas. Assim, quanto menor a velocidade após a passagem pelo rotor, 

maior a quantidade de energia aproveitada pelo sistema. 

Para calcular a massa utilizada nesse processo, deve-se destacar exatamente a fração 

que atravessa o equipamento. Para isso, cria-se um tubo fictício com massa constante 

ao longo de sua trajetória, como representado na Figura 17. Dessa forma, pode-se 

aplicar a lei de preservação de massa e chegar a expressão: 

 

𝜌. 𝐴∞. 𝑉∞ = 𝜌. 𝐴𝑑 . 𝑉𝑑 = 𝜌. 𝐴𝑒 . 𝑉𝑒                (2) 

 

Em que: 

𝜌 é a densidade do ar; 

𝐴∞ é a área da seção vertical do tubo fictício antes de passar pelo rotor; 

𝑉∞ é a velocidade do vento antes de passar pelo rotor; 

𝐴𝑑 é a área do disco formado pela turbina; 

𝑉𝑑 é a velocidade do vento ao passar pelo rotor; 

𝐴𝑒 é a área da seção vertical do tubo fictício após passar pelo rotor; 

𝑉𝑒 é a velocidade do vento após passar pelo rotor; 
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Figura 77. Representação do fluxo de ar através de um rotor de uma turbina 

                  Fonte: Lima (2016) 

A velocidade no disco da turbina está relacionada com a velocidade do vento a montante 

através do fator de indução do fluxo axial, seguindo a fórmula: 

𝑉𝑑 = (1 − 𝑎). 𝑉∞              (3) 

Em que:  

𝑎 é o fator de indução do fluxo axial. 

 

Pode-se derivar pela conservação de massa que: 

 

𝐴∞ = (1 − 𝑎). 𝐴𝑑           (4) 
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A redução da velocidade do vento representa uma variação de momento no fluxo de ar, 

que é causada pela força exercida pela variação de pressão no rotor da turbina. Essa 

relação pode ser traduzida na seguinte fórmula: 

Δ𝑣. 𝑚 = Δ𝑝. 𝐴               (5) 

Com as equações (1), (2) e (3), pode-se reescrever (4) da seguinte maneira: 

(𝑉∞ − 𝑉𝑒). 𝜌. 𝐴𝑑 . (1 − 𝑎). 𝑉∞ = (𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−). 𝐴𝑑       (6) 

Em que: 

𝑝𝑑
+ é a pressão imediatamente anterior ao rotor; 

𝑝𝑑
− é a pressão imediatamente posterior ao rotor; 

 

Deve-se agora considerar a equação de Bernoulli para energia total em fluídos 

incompressíveis, sem realização de trabalho e sem transferência de calor – sempre uma 

constante – e aplicá-la para os dois momentos do tubo fictício apresentado na Figura 

17 – antes e após a passagem pelo rotor. Assim: 

1

2
. 𝜌. 𝑉∞

2 + 𝜌. 𝑔. ℎ∞ + 𝑝∞= 
1

2
. 𝜌. 𝑉𝑑

2 + 𝜌. 𝑔. ℎ𝑑 + 𝑝𝑑   (7) 

Considerando um sistema horizontal (h=0), tem-se as seguintes equações para antes e 

depois da passagem pelo rotor: 

1

2
. 𝜌. 𝑉∞

2 + 𝑝∞ =
1

2
. 𝜌. 𝑉𝑑

2 + 𝑝𝑑
+       (8) 

1

2
. 𝜌. 𝑉𝑒

2 + 𝑝∞ =
1

2
. 𝜌. 𝑉𝑑

2 + 𝑝𝑑
−        (9) 

De (7) – (8), temos: 

(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−) =
1

2
. 𝜌. (𝑉∞

2 − 𝑉𝑒
2)     (10) 

A equação acima mostra que a variação de velocidade do vento ocorre metade a 

montante e metade a jusante do rotor. 
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Utilizando (10) em (6), tem-se que: 

𝑉𝑒 = (1 − 2. 𝑎). 𝑉∞    (11) 

A força feita pelo vento no rotor da turbina segue a equação: 

𝐹 = (𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−). 𝐴𝑑 = 2. 𝜌. 𝐴𝑑 . 𝑉∞
2. 𝑎(1 − 𝑎)    (12) 

Em que: 

𝐹 é a força feita pelo vento no rotor. 

 

Por fim, com (12) pode-se derivar a potência do gerador eólico através da seguinte 

equação: 

𝑃 = 𝐹. 𝑉𝑑     (13) 

𝑃 = 2. 𝜌. 𝐴𝑑. 𝑉∞
3. 𝑎(1 − 𝑎)2     (14) 

Em que: 

𝑃 é a potência do gerador eólico; 

A equação (14) pode ser reescrita para chegarmos a fórmula clássica: 

𝑃 =
1

2
. 𝐶𝑝. 𝜌. 𝐴. 𝑉3     (15) 

Em que:  

𝜌 é a densidade do ar; 

𝐴 é a área do rotor; 

𝑉 é a velocidade do vento; 

𝐶𝑝 é o coeficiente de potência do equipamento. 
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Pode-se derivar o coeficiente de potência do rotor como expressão do fator de indução 

do fluxo axial: 

𝐶𝑝 = 4. 𝑎. (1 − 𝑎)2       (16) 

A máxima potência extraída do vento foi calculada por Albert Betz através da primeira 

derivada de 𝐶𝑝 em função de 𝑎 e tem o valor de 0,593. Dessa forma, em condições 

ideais, o máximo que se pode aproveitar da energia cinética existente no vento é um 

pouco menos de 60%. 

Na realidade, tem-se que considerar também os limites do conjunto gerador eólico, 

fazendo com que a potência efetivamente gerada seja de: 

𝑃 = 𝜂.
1

2
. 𝐶𝑝. 𝜌. 𝐴. 𝑉3      (17) 

Em que: 

𝜂 é o rendimento da máquina eólica. 

 

A maior parte dos projetos eólicos de grande porte utiliza rotores com um determinado 

número de pás que giram em velocidade angular paralela à direção dos ventos e 

ortogonal ao plano das pás. As pás giram ao longo da área 𝐴𝑝 e criam uma diferença 

de pressão ao longo da área que é responsável pela redução do momento no fluxo do 

vento e pela conversão da energia cinética do vento em energia mecânica. O eixo do 

rotor da turbina é acoplado a um gerador elétrico. 

Um fator importante considerado no desenho dos geradores eólicos é o tip speed ratio 

(TSR). Essa razão mede a relação entre a velocidade na ponta das pás e a velocidade 

do vento. Intuitivamente, caso o rotor gire muito devagar em relação ao vento (TSR 

baixo), a maior parte da energia cinética do vento não será aproveitada. Se – ao 

contrário – o TSR for muito alto, as pás estarão girando tão rápido que se comportarão 

como uma parede que dificulta a passagem do vento. 

O valor ótimo de TSR – aquele que provoca o maior 𝐶𝑝 − varia conforme o número de 

pás utilizadas no desenho das turbinas. Quanto menor o número de pás, maior o TSR 

ótimo. Um típico modelo de três pás tem TSR ótimo entre 6 e 7. 
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Figura 78. Cp x TSR para diferentes conjuntos de pás 

  Fonte: Burton et al. (1995, pg. 175) 

Turbinas eólicas não operam em qualquer condição de vento. Existem velocidades 

mínimas e máximas do vento para a realização da geração que – mesmo com avanços 

no controle tanto por stall quanto por pitch – limitam a extração de potência ao longo do 

tempo.  

A elaboração do modelo eólico no PLEXOS baseou-se na escolha de hotspots de 

geração, definição do fator de capacidade horário de um ano representativo para cada 

um desses hotspots e inserção da capacidade instalada para cada um desses hotspots 

no cenário Baseline, baseado nas informações disponibilizadas pela EPE (2015a) e 

dados de investimentos em novas usinas eólicas do BIG/ANEEL (2016). A metodologia 

para desenvolvimento de cada uma dessas etapas seguiu àquela apresentada em Soria 

(2016) para o modelo REMIX para a região Nordeste. 

Os hotspots para geração eólica em todo o Brasil foram identificados usando uma 

análise de geo-processamento, levando em consideração a velocidade média do vento, 

a proximidade a parques eólicos existentes e contratados e a proximidade a 

subestações elétricas.  
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Figura 79. Localização dos hotspots brasileiros de geração eólica  

Fonte: Soria (2016) 
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Por não contar com os dados de medições horárias de velocidade de vento nos nesses 

hotspots escolhidos, dados horários de velocidade de vento a 10 m de altura foram 

tomados de Meteonorm (2014).  

Ainda era necessário transformá-los em dados estimados para 50 m de altura, seguindo 

a metodologia de Quaschning (2011) sugerida por Soria (2016). 

𝑊ℎ2
= 𝑊ℎ1

∗ (
ln (ℎ2−𝑑)

𝑧0
⁄

ln (ℎ1−𝑑)
𝑧0

⁄
) (18) 

Em que: 

𝑊ℎ2
é a velocidade do vento na altura ℎ2 (m/s); 

𝑊ℎ1
é a velocidade do vento na altura ℎ1 (m/s); 

𝑑 é a altura de obstáculo (m); 

𝑧0 é o índice de rugosidade15. 

 

Foi realizada uma calibragem adicional da velocidade de vento, a 50 m de altura, através 

dos dados do Atlas Eólico do Brasil CEPEL (2001). Utilizando a informação de 

velocidade média do vento (em m/s) em 50 metros de CEPEL (2001) para cada um dos 

hotspots indentificados, essa medida foi multiplicada pelo perfil de vento horário – valor 

da estimativa do vento em cada hora, dividido pela média dos ventos horários do ano – 

da estimativa do Meteonorm (2014) modificado para 50 m. Assim, foi criado uma série 

de ventos horários para um ano representativo ajustada para ter a mesma média anual 

de ventos do que os dados apresentados em CEPEL (2001). 

O passo seguinte consistiu em estimar o vento em 70 metros de altura, medida de 

instalação dos geradores eólicos – especificado pelo fabricante da Enercon E70 

(ENERCON, 2016), que foi a turbina genérica utilizada nesse estudo. Essa conversão 

utilizou a mesma equação descrita na Equação 18. 

                                                
15 Em todos os hotspots foram consideradas alturas de obstáculos (d) nulas. Com exceção dos 
hotspots HS-1, HS-2 e HS-3, todos os hotspots tiveram índice de rugosidade igual a 0,3 metros. 
Em HS-1, HS-2 e HS-3, esse índice foi de 0,05 metros. 
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As principais características da turbina ENERCON E70 são: 

 Número de turbinas: 1 

 Velocidade do vento de partida (Start-up): 2,5 m/s 

 Velocidade do vento nominal: 15 m/s 

 Velocidade do vento para desligamento (Shut-down): 25 m/s 

 Potência nominal: 2,31 MW 

 Fator de correção do campo (Field correction): 90% 

 Eficiência da conexão: 96% 

Através do polinômio de produção de potência bruta da turbina: 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 =  −0,0001045 ∗ 𝑊4 + 0,00282 ∗ 𝑊3 − 0,0194 ∗ 𝑊2 + 0,0836 ∗ 𝑊 − 0,1499 (19) 

Em que: 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 é a potência bruta da turbina (MW); 

𝑊 é a velocidade do vento na altura da turbina (m/s). 

Para estimar a potência líquida do gerador foi necessário ajustar as condições de 

temperatura e pressão, além de considerar o fator de correção de campo e a eficiência 

de conexão do gerador eólico. Dados de temperatura e pressão também foram retirados 

do METEONORM (2014)  

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟1,𝑡 = 𝑃𝑡 ∗ (
𝑇𝑡

𝑇0
)  (20) 

Em que: 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟1,𝑡 é o fator de correção 1 em t; 

𝑃 é a pressão atmosférica em t (Pa); 

𝑇𝑡 é a temperatura em t (K); 

𝑇0 é a temperatura no momento de estimação dos dados do METEONORM (2014) (K). 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 = √𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟1,𝑡 ∗ Ω2   (21) 
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Em que: 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 é o fator de correção final em t; 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟1,𝑡 é o fator de correção 1 em t; 

Ω2 é o fator de correção de campo da turbina. 

Dessa forma, podemos descrever a potência líquida do gerador como: 

𝑃𝑙𝑖𝑞 = 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 ∗ 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜  (22) 

Em que: 

𝑃𝑙𝑖𝑞 é a potência líquida da turbina (MW); 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 é a potência bruta da turbina (MW); 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 é o fator de correção final; 

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜 é a eficiência de conexão do gerador; 

 

Por fim, cada dado horário de potência líquida foi dividido pela potência nominal 

instalada da turbina (2,3 MW) para construir uma série normalizada de cada hotspot. 

Com essa série normalizada, foi possível construir a série temporal de fator de 

capacidade horário utilizada no modelo PLEXOS. 
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Anexo 2 – Modelagem da geração hidroelétrica 

 

A geração hidroelétrica consiste na transformação a energia potencial da água em 

energia elétrica através do aproveitamento de um diferencial de altura para mover a 

turbina hidráulica. A energia mecânica obtida pela turbina aciona um gerador de 

eletricidade. 

A energia potencial da água, em relação à altura de uma queda, pode ser calculada 

através da seguinte equação: 

𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. 𝐻 (1) 

Em que: 

𝐸𝑝 é a energia potencial da água; 

𝑚 é a massa da água (em kg); 

𝑔 é a aceleração gravitacional da Terra; 

𝐻 é a altura da queda (m). 

 

Sabemos que a massa da água pode ser traduzida em volume da seguinte forma: 

𝑚 = 𝜌. 𝑉 (2) 

Em que: 

𝜌 é a densidade da água (1.000 kg / m3); 

𝑉 é o volume de água (m3). 

 

Podemos, assim, transformar a energia potencial contida na água em uma função da 

altura e do volume de água na altura H: 

𝐸𝑝 = 𝛾. 𝑉. 𝐻 (3) 



209 

 

 

𝛾 = 𝜌. 𝑔 (4) 

 

Em que: 

𝛾 é o peso específico da água. 

 

A potência pode ser calculada através da energia segundo a seguinte regra: 

𝑃 =
𝑑𝐸𝑝

𝑑𝑡
 (5) 

Em que: 

𝑃 é a potência (W). 

 

Utilizando a regra de derivada para multiplicação na formula apresentada anteriormente, 

temos: 

𝑃 =
𝑑(𝜌.𝑔.𝑉.𝐻)

𝑑𝑡
= 𝜌. 𝑔. (𝑉.

𝑑𝐻

𝑑𝑡
+ 𝐻.

𝑑𝑉

𝑑𝑡
) (6) 

já que 𝜌. 𝑔 é uma constante 

Considerando que não há variação instantânea na altura da queda, podemos simplificar 

a equação da seguinte forma: 

𝑃 = 𝜌. 𝑔. 𝑄. 𝐻 (7) 

Em que: 

𝑄 é o fluxo de água (m3/s). 

Caso a conversão de energia potencial em energia elétrica fosse perfeita, essa seria a 

equação da potência gerada por um gerador hidráulico. Entretanto, existem ineficiências 

que devem ser consideradas no momento de calcular a real potência criada pelo gerador 

elétrico. Assim, temos: 

 



210 

 

 

𝑃 = 𝜌. 𝑔. 𝜂ℎ . 𝜂𝑡 . 𝜂𝑔. 𝑄. 𝐻 (8) 

 

Em que: 

𝜂ℎé o rendimento do circuito hidráulico; 

𝜂𝑡 é o rendimento da turbina; 

𝜂𝑔 é o rendimento do gerador, transformador e outros serviços auxiliares. 

 

Dessa forma, considerando que os rendimentos apresentados são constantes, 

podemos escrever a formula de potência de uma hidroelétrica como função do fluxo de 

água turbinada e altura da queda. 

𝑃 = 𝛼. 𝑄. 𝐻 (9) 

Em que: 

𝛼 é uma constante que define a eficiência do conjunto de turbinas e geradores em 

determinada usina hidroelétrica. 

Como pode ser visto na seção 4.4 deste trabalho, os arquivos de entrada do NEWAVE 

(EPE, 2015a) contêm essa informação para cada usina existente ou planejada no 

sistema elétrico brasileiro. De posse desses números, o modelo poderá futuramente 

avaliar a potência gerada por determinada usina, baseando no fluxo de água turbinada 

e a altura do reservatório no momento da geração. 

Detalhes sobre os temas relacionados ao rendimento das turbinas ou do gerador não 

serão vistos neste trabalho. Essa análise é muito importante na definição dos projetos 

de aproveitamento hidroenergéticos, mas não acrescenta uma informação fundamental 

para o entendimento desta pesquisa. Por hora, o importante é compreender que cada 

usina tem uma eficiência específica que deriva de seu projeto e está relacionada com 

limitações na conversão da energia potencial da água em energia elétrica. 

Cada reservatório de usina no Brasil também possui informações individualizadas sobre 

a relação entre volume, área da superfície e cota (altitude tanto do reservatório superior 
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quanto do canal de fuga). Essa relação pode ser traduzida através de equações 

polinomiais e seguem a estrutura abaixo: 

 

𝐶𝑜𝑡𝑎 =  𝑎𝑃𝐶𝑉 + 𝑏𝑃𝐶𝑉. 𝑉 + 𝑐𝑃𝐶𝑉. 𝑉2 + 𝑑𝑃𝐶𝑉 . 𝑉3 + 𝑒𝑃𝐶𝑉 . 𝑉4 (10) 

𝐴 =  𝑎𝑃𝐶𝐴 + 𝑏𝑃𝐶𝐴. 𝐶𝑜𝑡𝑎 + 𝑐𝑃𝐶𝐴. 𝐶𝑜𝑡𝑎2 + 𝑑𝑃𝐶𝑉 . 𝐶𝑜𝑡𝑎3 + 𝑒𝑃𝐶𝐴. 𝐶𝑜𝑡𝑎4 (11) 

𝐶𝑓𝑢𝑔𝑎 =  𝑎𝑃𝑉𝑁𝐽 + 𝑏𝑃𝑉𝑁𝐽. 𝑄𝑑𝑒𝑓 + 𝑐𝑃𝑉𝑁𝐽. 𝑉𝑄𝑑𝑒𝑓
2 + 𝑑𝑃𝑉𝑁𝐽. 𝑄𝑑𝑒𝑓

3 + 𝑒𝑃𝑉𝑁𝐽. 𝑄𝑑𝑒𝑓
4 (12) 

 

Em que: 

𝐶𝑜𝑡𝑎 é a altitude em relação ao nível do mar da crista do reservatório (m); 

𝑎𝑃𝐶𝑉, 𝑏𝑃𝐶𝑉, 𝑐𝑃𝐶𝑉, 𝑑𝑃𝐶𝑉, 𝑒𝑃𝐶𝑉 são os parâmetros do polinômio cota-volume; 

𝑉 é o volume contido no reservatório (hm3); 

𝐴 é a área superficial do reservatório (km2); 

𝑎𝑃𝐶𝐴, 𝑏𝑃𝐶𝐴, 𝑐𝑃𝐶𝐴, 𝑑𝑃𝐶𝐴, 𝑒𝑃𝐶𝐴 são os parâmetros do polinômio área-cota; 

𝐶𝑓𝑢𝑔𝑎 é a altitude em relação ao nível do mar do canal de fuga da usina (m); 

𝑎𝑃𝑉𝑁𝐽, 𝑏𝑃𝑉𝑁𝐽, 𝑐𝑃𝑉𝑁𝐽, 𝑑𝑃𝑉𝑁𝐽, 𝑒𝑃𝑉𝑁𝐽 são os parâmetros do polinômio cota-volume; 

𝑄𝑑𝑒𝑓 é a vazão deplecionada (vazão turbinda mais vazão vertida) do reservatório. 

 

De posse dessas equações, pode-se facilmente partir de informações sobre o volume 

do reservatório calcular sua área superficial (que será importante no cálculo da 

evaporação líquida dos reservatórios), a cota da crista do reservatório e a queda bruta 

do reservatório. Essa última variável poderá ser calculada através da seguinte equação: 

 

𝐻 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 − 𝐶𝑓𝑢𝑔𝑎 (14) 
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Em que: 

𝐻 é a queda bruta da hidroelétrica. 

 

Uma questão fundamental na modelagem da geração hidroelétrica é entender a 

dinâmica dos seus reservatórios e como eles se relacionam com outras variáveis do 

modelo. O volume dos reservatórios das hidroelétricas é fundamental no momento de 

decidir o despacho individualizado em um sistema de hidroelétricas, principalmente em 

cascata. Como visto anteriormente, ele define a altura bruta da queda e – de certa forma 

– condiciona a vazão de água que deverá ser turbinada, uma vez que a gestão dos 

reservatórios estipulará o volume de água disponível para a geração (Figura 13). 

Para entendermos como ocorrem as variações no volume dos reservatórios, é preciso 

utilizar o balanço hídrico do sistema. Em uma usina individual, ele seguiria a equação 

abaixo: 

𝑉𝑡+1 = 𝑉𝑡 + 𝑄𝑎𝑡 − 𝑄𝑒𝑡 − 𝑄𝑣𝑡 + (𝑃𝑟𝑡 − 𝐸𝑣𝑡). 𝐴𝑡 (15) 

Em que: 

𝑉𝑡 é o volume do reservatório no instante t; 

𝑄𝑎𝑡 é a vazão afluente no reservatório no instante t; 

𝑄𝑒𝑡 é a vazão efluente turbinada no instante t; 

𝑄𝑣𝑡 é a vazão efluente vertida no instante t; 

𝑃𝑟𝑡 é a taxa de precipitação por unidade de área sobre o reservatório no instante t;  

𝐸𝑣𝑡 é a taxa de evaporação por unidade de área no reservatório no instante t; 

𝐴𝑡 é a área superficial do reservatório no instante t. 

Contudo, a maior parte das usinas brasileiras está inserida em uma cascata. Isso 

significa que a vazão efluente de uma usina que está imediatamente acima na cascata 

vai impactar a vazão afluente das usinas que se encontram a jusante dela (Figura 14).  



213 

 

 

Assim, pode-se reescrever a equação acima de forma a generalizá-la para considerar 

os aspectos de uma cascata de usinas em um sistema de hidroelétricas. A equação 

teria a seguinte forma (por motivos de simplificação, essa equação não leva em 

consideração o tempo de viagem entre as diferentes usinas a montante do reservatório 

i – sendo que toda a vazão efluente a montante chegará na usina i no mesmo instante 

t): 

𝑉𝑡+1
𝑖 = 𝑉𝑡

𝑖 + ∑ (𝑄𝑒𝑡
𝑗

+ 𝑄𝑣𝑡
𝑗
)𝑗∈𝑀𝑖

+ 𝑄𝑖𝑛𝑡
𝑖 − 𝑄𝑒𝑡

𝑖 − 𝑄𝑣𝑡
𝑖 + (𝑃𝑟𝑡

𝑖 − 𝐸𝑣𝑡
𝑖). 𝐴𝑡

𝑖  (16) 

Em que: 

𝑉𝑡
𝑖 é o volume do reservatório i no instante t; 

𝑀𝑖 é o conjunto de reservatórios a montante de i 

𝑄𝑒𝑡
𝑗
 é a vazão efluente turbinada do reservatório j no instante t; 

𝑄𝑣𝑡
𝑗
 é a vazão efluente vertida do reservatório j no instante t; 

𝑄𝑖𝑛𝑡 é a vazão incremental no reservatório i no instante t; 

𝑄𝑒𝑡
𝑖 é a vazão efluente turbinada do reservatório i no instante t; 

𝑄𝑣𝑡
𝑖 é a vazão efluente vertida do reservatório i no instante t; 

𝑃𝑟𝑡
𝑖 é a taxa de precipitação por unidade de área sobre o reservatório i no instante t;  

𝐸𝑣𝑡
𝑖 é a taxa de evaporação por unidade de área no reservatório i no instante t; 

𝐴𝑡
𝑖  é a área superficial do reservatório i no instante t. 
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Figura 80. Dinâmica de um reservatório de hidroelétrica 

       Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 81. Esquema de usinas em cascata 

      Fonte: Elaboração Própria 
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A vazão incremental da usina i será toda a água que entra no sistema e que não tem 

origem nas usinas a montante. Essa água depende das características da bacia 

hidrográfica onde a usina está e pode levar em conta tanto a precipitação sobre o rio no 

intervalo geográfico entre as usinas quanto rios contribuintes àquele onde está a usina 

em questão. 

De posse dessas equações, o modelo poderá otimizar a operação da cascata seguindo 

os limites físicos impostos pelo balanço hídrico. Vale ressaltar que informações 

importantes sobre a restrição das vazões defluentes (de origem ambiental, econômica 

ou social) e sobre os volumes mínimos e máximos que cada reservatório pode 

armazenar também serão fundamentais na busca da solução ótima pelo modelo 

proposto nesse estudo (ONS, 2015a). 
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Anexo 3 - Dados sobre volume dos reservatórios 

Tabela 1. Volume dos reservatórios nas bacias do Amazonas. 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

Amazonas_Avulsas Sto_Balbina_H 231.553,99 171.980,25 112.406,50 

Amazonas_Avulsas Sto_BemQuerer_H 29.284,32 29.284,32 29.284,32 

Amazonas_Avulsas Sto_CachCaldeir_H 2.668,52 2.668,52 2.668,52 

Amazonas_Avulsas Sto_CoaraNunes_H 1.606,49 945,43 284,38 

Amazonas_Avulsas Sto_CuruaUna_H 6.967,61 4.253,48 1.539,36 

Amazonas_Avulsas Sto_Dardanelos_H 1,39 1,39 1,39 

Amazonas_Avulsas Sto_FerreiraGom_H 1.589,24 1.589,24 1.589,24 

Amazonas_Avulsas Sto_Juruena_H 75,23 75,23 75,23 

Amazonas_Avulsas Sto_Rondon2_H 5.535,78 3.879,99 2.224,19 

Amazonas_Avulsas Sto_Samuel_H 40.433,42 25.675,23 10.917,04 

Amazonas_Avulsas Sto_StoAntJari_H 1.543,87 1.377,32 1.210,77 

Amazonas_Avulsas Sto_Tabajara_H 9.853,03 9.853,03 9.853,03 

Amazonas_BeloMonte Sto_BeloMonte_H 55.582,30 55.582,30 55.582,30 

Amazonas_BeloMonte Sto_BMonteComp_H 55.582,30 55.582,30 55.582,30 

Amazonas_Madeira Sto_Guapore_H 243,06 243,06 243,06 

Amazonas_Madeira Sto_Jirau_H 31.790,58 31.790,58 31.790,58 

Amazonas_Madeira Sto_StoAntonio_H 26.421,36 26.421,36 26.421,36 

Amazonas_Tapajos Sto_CachdoCai_H 39.561,20 35.152,91 30.744,63 

Amazonas_Tapajos Sto_Cachoeirao_H 106,83 106,83 106,83 

Amazonas_Tapajos Sto_CachPatos_H 8.065,30 6.529,18 4.993,07 

Amazonas_Tapajos Sto_Chacorao_H 46.337,03 46.337,03 46.337,03 

Amazonas_Tapajos Sto_Colider_H 17.650,50 17.650,50 17.650,50 

Amazonas_Tapajos Sto_FozApiacas_H 10.891,11 10.891,11 10.891,11 

Amazonas_Tapajos Sto_Jamanxim_H 11.629,19 11.277,40 10.925,60 

Amazonas_Tapajos Sto_JardimOuro_H 22.888,82 15.097,89 7.306,96 

Amazonas_Tapajos Sto_Jatoba_H 46.460,17 46.460,17 46.460,17 

Amazonas_Tapajos Sto_Magessi_H 4.398,16 4.398,16 4.398,16 

Amazonas_Tapajos Sto_Paiagua_H 2.496,30 2.496,30 2.496,30 

Amazonas_Tapajos Sto_SaoManoel_H 6.680,80 6.680,80 6.680,80 

Amazonas_Tapajos Sto_Sinop_H 35.546,38 23.632,00 11.717,62 

Amazonas_Tapajos Sto_SltApiacas_H 24,07 24,07 24,07 

Amazonas_Tapajos Sto_SltAugBaixo_H 4.236,12 4.236,12 4.236,12 

Amazonas_Tapajos Sto_SLuizTapajos_H 89.884,34 89.884,34 89.884,34 

Amazonas_Tapajos Sto_SSimaoAlto_H 44.351,95 44.351,95 44.351,95 

Amazonas_Tapajos Sto_TelesPires_H 10.384,51 10.384,51 10.384,51 
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Tabela 2. Volume dos reservatórios nas bacias do Sudeste (menos Paraná). 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

AtlLeste Sto_Irape_H 69.027,01 47.638,19 26.249,36 

AtlLeste Sto_Itapebi_H 18.912,08 18.912,08 18.912,08 

AtlLeste Sto_Murta_H 3.929,41 3.929,41 3.929,41 

AtlLeste Sto_PCavalo_H 35.555,64 30.463,03 25.370,43 

AtlLeste Sto_StaClaraMG_H 1.689,82 1.689,82 1.689,82 

AtlSudeste_Avulsas Sto_Fontes_H 5.154,53 2.577,32 0,12 

AtlSudeste_Avulsas Sto_FunilRibeir_H 8.920,16 8.920,16 8.920,16 

AtlSudeste_Avulsas Sto_HenryBorden_H 11,57 11,57 11,57 

AtlSudeste_Avulsas Sto_NiloPecanha_H 439,82 439,82 439,82 

AtlSudeste_Avulsas Sto_PPassos_H 196,76 196,76 196,76 

AtlSudeste_Avulsas Sto_Rosal_H 127,32 127,32 127,32 

AtlSudeste_Avulsas Sto_TijucoAlto_H 23.653,99 22.441,02 21.228,06 

AtlSudeste_Doce Sto_Aimores_H 2.147,23 1.979,58 1.811,93 

AtlSudeste_Doce Sto_Baguari_H 440,63 402,14 363,66 

AtlSudeste_Doce Sto_BauI_H 1.736,12 1.736,12 1.736,12 

AtlSudeste_Doce Sto_Biboca_H 2.603,36 2.603,36 2.603,36 

AtlSudeste_Doce Sto_Candonga_H 630,09 630,09 630,09 

AtlSudeste_Doce Sto_Crenaque_H 153,47 93,17 32,87 

AtlSudeste_Doce Sto_Escura_H 355,32 355,32 355,32 

AtlSudeste_Doce Sto_Galileia_H 6.162,86 6.162,86 6.162,86 

AtlSudeste_Doce Sto_Guilman_H 138,89 138,89 138,89 

AtlSudeste_Doce Sto_Mascarenhas_H 250,93 250,93 250,93 

AtlSudeste_Doce Sto_PEstrela_H 1.030,09 839,12 648,15 

AtlSudeste_Doce Sto_SaCarvalho_H 11,57 11,57 11,57 

AtlSudeste_Doce Sto_SaltoGrande_H 902,78 902,78 902,78 

AtlSudeste_Doce Sto_TrairaII_H 220,72 220,72 220,72 

AtlSudeste_Doce Sto_Travessao_H 1.552,32 1.552,32 1.552,32 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_BarraBrauna_H 392,23 392,23 392,23 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_BarraPomba_H 888,66 782,64 676,62 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Cambuci_H 312,15 312,15 312,15 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_FunilPBSul_H 10.277,80 6.776,64 3.275,47 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_IlhaPombos_H 92,59 92,59 92,59 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Itaocara_H 4.777,33 4.777,33 4.777,33 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Jaguari_H 14.305,59 9.716,46 5.127,33 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Paraibuna_H 54.768,64 39.513,98 24.259,31 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Picada_H 81,02 81,02 81,02 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_SBrancaPar_H 5.081,03 3.476,86 1.872,69 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Simplicio_H 1.464,12 1.464,12 1.464,12 

AtlSudeste_ParaibaSul Sto_Sobragi_H 11,57 11,57 11,57 
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Tabela 3. Volume dos reservatórios nas bacias do Sul (menos Paraná). 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

AtlSul Sto_14Julho_H 636,58 603,65 570,72 

AtlSul Sto_CastroAlves_H 1.064,82 1.035,88 1.006,95 

AtlSul Sto_Cubatao_H 671,30 457,18 243,06 

AtlSul Sto_DFrancisca_H 3.819,45 3.819,45 3.819,45 

AtlSul Sto_GPSouza_H 2.071,76 1.168,98 266,20 

AtlSul Sto_Itauba_H 7.175,94 7.175,94 7.175,94 

AtlSul Sto_Jacui_H 335,65 335,65 335,65 

AtlSul Sto_MonteClaro_H 130,56 123,73 116,90 

AtlSul Sto_PassoReal_H 42.199,17 22.772,04 3.344,91 

AtlSul Sto_SaltoPilao_H 3,01 2,20 1,39 

Paraguai Sto_Itiquira1_H 57,87 57,87 57,87 

Paraguai Sto_Itiquira2_H 11,57 11,57 11,57 

Paraguai Sto_Jauru_H 198,50 192,82 187,15 

Paraguai Sto_Manso_H 84.919,17 67.841,59 50.764,00 

Paraguai Sto_PontePedra_H 2.303,25 2.303,25 2.303,25 

Uruguai_Avulsas Sto_PassosJoao_H 1.185,19 1.185,19 1.185,19 

Uruguai_Avulsas Sto_QuebraQueix_H 1.585,65 1.435,19 1.284,73 

Uruguai_Avulsas Sto_SaoJose_H 2.156,60 2.156,60 2.156,60 

Uruguai_Chapeco Sto_BarraGrande_H 56.764,59 44.075,56 31.386,53 

Uruguai_Chapeco Sto_CamposNovos_H 17.094,95 16.186,38 15.277,81 

Uruguai_Chapeco Sto_FozChapeco_H 17.381,98 16.952,01 16.522,03 

Uruguai_Chapeco Sto_Garibaldi_H 3.420,73 3.420,73 3.420,73 

Uruguai_Chapeco Sto_Ita_H 59.027,91 59.027,91 59.027,91 

Uruguai_Chapeco Sto_Itapiranga_H 8.351,87 8.351,87 8.351,87 

Uruguai_Chapeco Sto_Machadinho_H 38.657,49 32.540,58 26.423,67 

Uruguai_Chapeco Sto_Monjolinho_H 1.741,67 1.741,67 1.741,67 

Uruguai_Chapeco Sto_Paiquere_H 29.953,77 21.018,57 12.083,36 

Uruguai_Chapeco Sto_PassoFundo_H 18.391,24 10.266,23 2.141,21 

Uruguai_Chapeco Sto_SaoRoque_H 9.209,16 6.553,20 3.897,23 
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Tabela 4. Volume dos reservatórios nas bacias do Paraná (1/3). 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

Parana_Grande Sto_ASOliveira_H 289,35 289,35 289,35 

Parana_Grande Sto_AVermelha_H 127.604,45 97.691,19 67.777,93 

Parana_Grande Sto_Barretos_H 1.018,52 1.018,52 1.018,52 

Parana_Grande Sto_Caconde_H 6.423,63 3.506,95 590,28 

Parana_Grande Sto_Camargos_H 9.166,69 5.277,79 1.388,89 

Parana_Grande Sto_EstreitoGRD_H 16.469,94 16.469,94 16.469,94 

Parana_Grande Sto_EuclidCunha_H 162,04 162,04 162,04 

Parana_Grande Sto_FunilGRD_H 3.518,53 3.518,53 3.518,53 

Parana_Grande Sto_Furnas_H 265.625,60 165.989,96 66.354,32 

Parana_Grande Sto_Igarapava_H 5.555,57 5.555,57 5.555,57 

Parana_Grande Sto_Itutinga_H 127,32 127,32 127,32 

Parana_Grande Sto_Jaguara_H 5.208,35 5.208,35 5.208,35 

Parana_Grande Sto_Marimbondo_H 71.180,72 40.740,83 10.300,95 

Parana_Grande Sto_MascMoraes_H 46.759,36 32.291,74 17.824,11 

Parana_Grande Sto_PColombia_H 17.638,93 17.638,93 17.638,93 

Parana_Grande Sto_SaoMiguel_H 1.269,45 1.269,45 1.269,45 

Parana_Grande Sto_Viradouro_H 1.446,76 1.446,76 1.446,76 

Parana_Grande Sto_VoltaGrande_H 25.972,28 25.972,28 25.972,28 

Parana_Iguacu Sto_BaixoIguacu_H 2.452,78 2.260,54 2.068,29 

Parana_Iguacu Sto_Cachoeirinha_H 882,06 882,06 882,06 

Parana_Iguacu Sto_Fundao_H 405,09 405,09 405,09 

Parana_Iguacu Sto_GBMunhoz_H 66.886,72 44.867,00 22.847,27 

Parana_Iguacu Sto_Paranhos_H 2.177,44 2.177,44 2.177,44 

Parana_Iguacu Sto_SaltoCaxias_H 41.354,26 41.354,26 41.354,26 

Parana_Iguacu Sto_SaltoOsorio_H 13.009,29 13.009,29 13.009,29 

Parana_Iguacu Sto_SaoJoao_H 952,43 952,43 952,43 

Parana_Iguacu Sto_Segredo_H 34.143,60 31.898,22 29.652,84 

Parana_Iguacu Sto_SGDEChopim_H 2.153,71 2.153,71 2.153,71 

Parana_Iguacu Sto_SltSantiago_H 78.414,53 54.612,39 30.810,25 

Parana_Iguacu Sto_StaClaraPR_H 4.988,44 3.472,23 1.956,02 

Parana_Iguacu Sto_VGDEChopim_H 225,46 225,46 225,46 

Parana_Itaipu Sto_AguaClara_H 3.379,64 3.379,64 3.379,64 

Parana_Itaipu Sto_IlhaSoltEq_H 398.519,41 346.638,51 294.757,60 

Parana_Itaipu Sto_Inocencia_H 3.458,34 3.458,34 3.458,34 

Parana_Itaipu Sto_Itaipu_H 340.323,79 330.435,35 320.546,90 

Parana_Itaipu Sto_Jupia_H 38.819,53 38.819,53 38.819,53 

Parana_Itaipu Sto_PGaleano_H 1.148,03 1.148,03 1.148,03 

Parana_Itaipu Sto_PPrimavera_H 231.482,00 199.074,52 166.667,04 
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Tabela 5. Volume dos reservatórios nas bacias do Paraná (2/3). 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

Parana_Paranaiba1 Sto_Batalha_H 20.620,53 12.798,99 4.977,44 

Parana_Paranaiba1 Sto_CapimBranc1_H 2.790,86 2.716,44 2.642,02 

Parana_Paranaiba1 Sto_CapimBranc2_H 10.173,63 10.173,63 10.173,63 

Parana_Paranaiba1 Sto_CDourada_H 5.324,09 5.324,09 5.324,09 

Parana_Paranaiba1 Sto_CorumbaI_H 17.361,15 11.400,49 5.439,83 

Parana_Paranaiba1 Sto_CorumbaIII_H 11.250,03 9.728,03 8.206,04 

Parana_Paranaiba1 Sto_CorumbaIV_H 42.916,76 38.452,63 33.988,50 

Parana_Paranaiba1 Sto_Davinopolis_H 5.856,03 5.773,28 5.690,52 

Parana_Paranaiba1 Sto_Emborcacao_H 205.150,92 129.595,20 54.039,47 

Parana_Paranaiba1 Sto_Itumbiara_H 197.072,20 125.000,28 52.928,36 

Parana_Paranaiba1 Sto_Miranda_H 12.962,99 12.118,08 11.273,17 

Parana_Paranaiba1 Sto_NovaPonte_H 148.055,89 87.986,31 27.916,73 

Parana_Paranaiba1 Sto_Paraiso_H 525,00 388,66 252,32 

Parana_Paranaiba1 Sto_SaoSimao_H 145.139,21 113.078,96 81.018,70 

Parana_Paranaiba1 Sto_SerraFacao_H 60.173,75 40.225,78 20.277,82 

Parana_Paranaiba2 Sto_BCoqueiros_H 4.025,47 3.748,85 3.472,23 

Parana_Paranaiba2 Sto_Cacu_H 2.682,53 2.482,88 2.283,22 

Parana_Paranaiba2 Sto_Espora_H 2.418,99 1.620,37 821,76 

Parana_Paranaiba2 Sto_FozRClaro_H 1.103,36 1.103,36 1.103,36 

Parana_Paranaiba2 Sto_Itaguacu_H 5.157,07 5.157,07 5.157,07 

Parana_Paranaiba2 Sto_Itumirim_H 3.692,14 3.692,14 3.692,14 

Parana_Paranaiba2 Sto_OlhodAgua_H 5.555,57 5.555,57 5.555,57 

Parana_Paranaiba2 Sto_Salto_H 9.560,90 9.560,90 9.560,90 

Parana_Paranaiba2 Sto_SltVerdinho_H 3.061,12 3.061,12 3.061,12 
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Tabela 6. Volume dos reservatórios nas bacias do Paraná (3/3). 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

Parana_Paranapanema1 Sto_CanoasI_H 2.453,71 2.453,71 2.453,71 

Parana_Paranapanema1 Sto_CanoasII_H 1.747,69 1.747,69 1.747,69 

Parana_Paranapanema1 Sto_Capivara_H 121.991,01 88.865,94 55.740,87 

Parana_Paranapanema1 Sto_Cebolao_H 1.377,32 1.377,32 1.377,32 

Parana_Paranapanema1 Sto_Chavantes_H 101.794,21 84.195,79 66.597,37 

Parana_Paranapanema1 Sto_Jurumirim_H 81.111,29 62.795,28 44.479,27 

Parana_Paranapanema1 Sto_LNGarcez_H 520,83 520,83 520,83 

Parana_Paranapanema1 Sto_Maua_H 24.733,85 20.891,25 17.048,65 

Parana_Paranapanema1 Sto_Ourinhos_H 240,97 240,97 240,97 

Parana_Paranapanema1 Sto_Piraju_H 972,22 972,22 972,22 

Parana_Paranapanema1 Sto_Rosana_H 22.199,12 22.199,12 22.199,12 

Parana_Paranapanema1 Sto_SaoJeronimo_H 18.715,32 18.715,32 18.715,32 

Parana_Paranapanema1 Sto_Taquarucu_H 7.835,67 7.835,67 7.835,67 

Parana_Paranapanema1 Sto_TelemBorba_H 2.909,73 2.909,73 2.909,73 

Parana_Piquiri Sto_Apertados_H 2.394,33 2.394,33 2.394,33 

Parana_Piquiri Sto_Comissario_H 11.224,21 10.664,26 10.104,31 

Parana_Piquiri Sto_Ercilandia_H 1.934,61 1.934,61 1.934,61 

Parana_Piquiri Sto_FozPiquiri_H 2.184,26 2.184,26 2.184,26 

Parana_Tiete Sto_ASouzaLima_H 6.296,31 6.296,31 6.296,31 

Parana_Tiete Sto_BarraBonita_H 36.284,80 21.435,23 6.585,66 

Parana_Tiete Sto_Ibitinga_H 11.400,49 11.400,49 11.400,49 

Parana_Tiete Sto_Navanhandav_H 31.481,55 31.481,55 31.481,55 

Parana_Tiete Sto_Promissao_H 85.740,93 73.426,09 61.111,25 
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Tabela 7. Volume dos reservatórios nas bacias do Nordeste. 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

Parnaiba Sto_BEsperanca_H 58.854,30 47.789,46 36.724,62 

Parnaiba Sto_Cachoeira_H 2.731,49 2.505,79 2.280,10 

Parnaiba Sto_Castelhano_H 5.138,90 4.722,23 4.305,57 

Parnaiba Sto_EstrParn_H 3.564,82 3.206,03 2.847,23 

Parnaiba Sto_RibeiroGonc_H 37.083,42 33.316,05 29.548,68 

Parnaiba Sto_Urucui_H 35.659,80 34.097,30 32.534,80 

SaoFrancisco Sto_Anguereta_H 10.445,74 6.858,18 3.270,61 

SaoFrancisco Sto_Choro_H 1.140,05 1.140,05 1.140,05 

SaoFrancisco Sto_Formoso_H 16.296,33 16.296,33 16.296,33 

SaoFrancisco Sto_Itaparica_H 124.791,95 104.259,49 83.727,04 

SaoFrancisco Sto_PafMox_H 14.189,85 14.189,85 14.189,85 

SaoFrancisco Sto_PedraBranca_H 6.822,35 6.822,35 6.822,35 

SaoFrancisco Sto_Queimado_H 6.446,77 3.774,60 1.102,43 

SaoFrancisco Sto_RetiroBaixo_H 2.796,19 2.559,67 2.323,15 

SaoFrancisco Sto_RiachoSeco_H 5.117,72 5.117,72 5.117,72 

SaoFrancisco Sto_Sacos_H 191,78 191,78 191,78 

SaoFrancisco Sto_Sobradinho_H 394.862,00 228.953,06 63.044,12 

SaoFrancisco Sto_TresMarias_H 226.019,02 137.604,47 49.189,93 

SaoFrancisco Sto_Xingo_H 43.981,58 43.981,58 43.981,58 
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Tabela 8. Volume dos reservatórios nas bacias do Tocantins-Araguaia. 

Bacia Reservatório 
Volume 
Máximo 
(CMD) 

Volume 
Inicial  
(CMD) 

Volume 
Mínimo 
(CMD) 

TocantinsAraguaia_ARA Sto_AguaLimpa_H 496,07 496,07 496,07 

TocantinsAraguaia_ARA Sto_CoutoMag_H 821,65 821,65 821,65 

TocantinsAraguaia_ARA Sto_SantaIsabel_H 21.412,09 21.412,09 21.412,09 

TocantinsAraguaia_ARA Sto_Toricoejo_H 3.171,30 3.171,30 3.171,30 

TocantinsAraguaia_ARA Sto_Torixoreu_H 21.250,05 21.250,05 21.250,05 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Canabrava_H 26.620,43 26.620,43 26.620,43 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_EstreitoTOC_H 62.500,14 62.500,14 62.500,14 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Ipueiras_H 80.405,27 51.898,26 23.391,26 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Lajeado_H 57.176,05 57.176,05 57.176,05 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Maraba_H 61.875,14 61.875,14 61.875,14 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_MaranhaoBaixo_H 41.969,89 25.920,31 9.870,74 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Mirador_H 17.416,82 11.096,78 4.776,75 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Paranan_H 10.185,21 6.672,47 3.159,73 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_PeixeAngica_H 31.724,61 28.667,31 25.610,01 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Perdida2_H 3.007,18 3.007,18 3.007,18 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Porteiras2_H 22.786,74 15.393,21 7.999,67 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_SaoSalvador_H 11.018,54 11.018,54 11.018,54 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_SerraMesa_H 629.631,04 379.341,13 129.051,22 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_SQuebrada_H 46.296,40 46.296,40 46.296,40 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Tucurui_H 581.887,88 356.297,09 130.706,31 

TocantinsAraguaia_TOC Sto_Tupiratins_H 31.250,07 31.250,07 31.250,07 
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Anexo 4 - Dados sobre tempo de viagem entre reservatórios 

 

Tabela 1. Tempo de viagem entre reservatórios nos cenários 2020 e 2030 frente os 

dados do ONS – parte 1 

USINA USINA A JUSANTE 

TEMPO 
VIAGEM 
ONS (a) 
(HORA) 

TEMPO 
VIAGEM 

BASELINE 
(HORA) 

TEMPO 
VIAGEM 

WIND 
MÉDIO 
(HORA)  

TEMPO 
VIAGEM 

WIND SECO 
(HORA) 

ESPORA ILHA SOLTERIA 19 0 0 0 

CORUMBÁ IV CORUMBÁ III 1 1 1 1 

CORUMBÁ III CORUMBÁ 16 16 16 16 

CORUMBÁ ITUMBIARA 6 6 6 6 

EMBORCAÇÃO ITUMBIARA 6 6 6 6 

NOVA PONTE MIRANDA 6 6 6 6 

MIRANDA CAPIM BRANCO 5 0 0 0 

CAPIM BRANCO 1 CAPIM BRANCO 2 1 0 0 0 

CAPIM BRANCO 2 ITUMBIARA 4 10* 10* 10* 

ITUMBIARA C. DOURADA 4 0 0 0 

CACHOEIRA DOURADA SÃO SIMÃO 8 12* 12* 12* 

SÃO SIMÃO ILHA SOLTEIRA 14 0 0 0 

CAMARGOS ITUTINGA 0 0 0 0 

ITUTINGA FUNIL-GRANDE 12 0 0 0 

FUNIL-GRANDE FURNAS 23 35* 35* 35* 

FURNAS M. DE MORAES 6 6 6 6 

M.DE MORAES L.C.BARRETO 2 0 0 0 

L.C.BARRETO JAGUARA 2,5 0 0 0 

JAGUARA IGARAPAVA 5 0 0 0 

IGARAPAVA VOLTA GRANDE 2,5 0 0 0 

VOLTA GRANDE PORTO COLÔMBIA 6 0 0 0 

PORTO COLÔMBIA MARIMBONDO 6 24* 24* 24* 

MARIMBONDO ÀGUA VERMELHA 6 6 6 6 

ÀGUA VERMELHA ILHA SOLTEIRA 6 0 0 0 

CACONDE EUCLIDES DA CUNHA 12 0 0 0 

EUCLIDES DA CUNHA LIMOEIRO 3 0 0 0 

LIMOEIRO MARIMBONDO 72 87* 87* 87* 

IBITINGA PROMISSÃO 6 6 6 6 

PROMISSÃO N.AVANHANDAVA 6 0 0 0 

N.AVANHANDAVA JUPIÁ 7 0 0 0 

ILHA SOLTEIRA JUPIÁ 3 0 0 0 

JUPIÁ PORTO PRIMAVERA 24 0 0 0 

PORTO PRIMAVERA ITAIPU 48 0 0 0 

JURUMIRIM PIRAJU 1 0 0 0 

PIRAJU CHAVANTES 4 5* 5* 5* 

    Fonte: (a) ONS (2015a) 

  * O tempo de viagem considera a soma de todos os tempos de viagem entre usinas com 

reservatórios na mesma cascata. 
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Tabela 2. Tempo de viagem entre reservatórios nos cenários 2020 e 2030 frente os 

dados do ONS – parte 2 

USINA USINA A JUSANTE 

TEMPO 
VIAGEM 
ONS (a) 
(HORA) 

TEMPO 
VIAGEM 

BASELINE 
(HORA) 

TEMPO 
VIAGEM 

WIND 
MÉDIO 
(HORA)  

TEMPO 
VIAGEM 

WIND SECO 
(HORA) 

OURINHOS SALTO GRANDE-CS 2 0 0 0 

SALTO GRANDE-CS CANOAS II 2 0 0 0 

CANOAS II CANOAS I 1 0 0 0 

CANOAS I CAPIVARA 5 5 5 5 

CAPIVARA TAQUARUÇU 4 0 0 0 

TAQUARUÇU ROSANA 4 0 0 0 

ROSANA ITAIPU 48 0 0 0 

SANTA CLARA-PR FUNDÃO 2 0 0 0 

FUNDÃO JORDÃO 1,8 0 0 0 

JORDÃO SALTO SANTIAGO 1 4,8 4,8 4,8 

G.B.MUNHOZ SEGREDO 1 1 1 1 

SEGREDO SALTO SANTIAGO 1 1 1 1 

SALTO SANTIAGO SALTO OSÓRIO 1 0 0 0 

SALTO OSÓRIO SALTO CAXIAS 1 0 0 0 

SERRA DA MESA CANA BRAVA 10 0 0 0 

CANA BRAVA PEIXE ANGICAL 32 0 0 0 

PEIXE ANGICAL LAJEADO 64 0 0 0 

LAJEADO TUCURUI 144 0 0 0 

IRAPÊ ITAPEBI 60 0 0 0 

SALTO GRANDE-MG PORTO ESTRELA 2 0 0 0 

PORTO ESTRELA AIMORÉS 23 0 0 0 

GUILMAN AMORIM SÁ CARVALHO 4 0 0 0 

SÁ CARVALHO AIMORÉS 23 0 0 0 

CANDONGA AIMORÉS 25 0 0 0 

AIMORÉS MASCARENHAS 1 0 0 0 

JAGUARI FUNIL 72 0 0 0 

PARAIBUNA SANTA BRANCA 6 0 0 0 

SANTA BRANCA FUNIL 84 0 0 0 

FUNIL ILHA DOS POMBOS 72 0 0 0 

SOBRAGI ILHA DOS POMBOS 6 0 0 0 

NILO PEÇANHA PEREIRA PASSOS 0 0 0 0 

NILO PEÇANHA FONTES 0 0 0 0 

FONTES PEREIRA PASSOS 0 0 0 0 

PASSO REAL JACUI 1 0 0 0 

JACUI ITAÚBA 1 0 0 0 

ITAÚBA DONA FRANCISCA 1 0 0 0 

BARRA GRANDE MACHADINHO 1 1 1 1 

CAMPOS NOVOS MACHADINHO 1 1 1 1 

MACHADINHO ITÁ 2 0 0 0 

  Fonte: (a) ONS (2015a) 
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Anexo 5 - Dados sobre restrição nos reservatórios 

Tabela 1. Restrições nos reservatórios nas bacias do Amazonas: 2020 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia 
ONS 

(CMD) 

Balbina 150 390 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cach. Caldeirão 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Coara Nunes 52 52 a n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Curua Una 35 35 b n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Dardanelos 0 21 n.u. s.r. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Ferreira Gomes 52,1 52,1 n.u. 3.000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Rondon2  8,5 8,5 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Samuel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sto.Ant. Jari 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BeloMonte 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

B. Monte Comp. 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Guapore 0 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jirau 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Sto. Antonio 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Colider 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

São Manoel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sinop 267 267 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Slt. Apiacas 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Teles Pires 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 2. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sudeste: 2020 - vazão seca 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

Irape 30 48 2100 2100 30 30 n.u. s.r. 

Itapebi 0 38 n.u. s.r. 260 260 n.u. s.r. 

PCavalo 10 10 1500 1500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraMG 0 15 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Fontes 0 5,5 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

HenryBorden 0 6 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

NiloPecanha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PPassos 0 120 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Rosal 0 12,6 n.u. 400 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

Aimores 16 16 7000 7.000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Baguari 130 130,34 f 2500 2100 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Candonga 0 58 n.u. n.d. n.u. 1,5 m  n.u. s.r. 

Guilman 20 20 n.u. 550 c  n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Mascarenhas 210 210 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PEstrela 10 10 n.u. 2000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaCarvalho 20 20 n.u. 550 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoGrande 18 18 n.u. 1800 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

FunilPBSul 80 80 900 700 100 100 n.u. s.r. 

IlhaPombos 0 s.r. n.u. 2300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itaocara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jaguari 10 10 120 60 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Paraibuna 30 30 300 120 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Picada 0 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SBrancaPar 40 40 340 340 6,67 6,67 n.u. 15 cm 

Simplicio 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sobragi 2 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 3. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sul: 2020 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia Utilizado 

(CMD) 

Max 
Ramp Dia 

ONS 
(CMD) 

14 de Julho 0 28,22 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CastroAlves 0 17 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

DFrancisca 14,8 14,8 n.u. 1450 n.u. s.r. n.u. s.r. 

GPSouza 0 s.r. 140 140 12,5 12,5 n.u. s.r. 

Itauba 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jacui 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

MonteClaro 0 18,6 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PassoReal 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoPilao 7,2 7,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira1 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira2 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jauru 3 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Manso 25 25 3550 1150 n.u. s.r. 0,000115741 0,000116 

PontePedra 0 45 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,000139g 

PassosJoao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

QuebraQueix 0,5 0,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJose 0 43,8 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

BarraGrande 16 16 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CamposNovos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozChapeco 75 75 n.u. 20000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Garibaldi 0 81 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ita 75 150 n.u. s.r. 1000 500-1000 n.u. s.r. 

Machadinho 75 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Monjolinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PassoFundo 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoRoque 14 14 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 4. Restrições nos reservatórios nas bacias do Paraná (1/3): 2020 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia Utilizado 

(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

ASOliveira 19 19 550 550 30 30 n.u. s.r. 

AVermelha 484 484 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,023148148 

Caconde 19 32 600 600 30 25 - 60 n.u. n.d. 

Camargos 34 34 1170 1250 n.u. s.r. 0,003472222 0,003472222 

EstreitoGRD 0 s.r. 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

EuclidCunha 0 s.r. n.u. s.r. 30 30 n.u. s.r. 

FunilGRD 68 68 2000 1250 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Furnas 204 204 d 4000 4000 n.u. s.r. 0,023148148 0,023148148 

Igarapava 172 172 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itutinga 34 34 1170 1170 n.u. s.r. n.u. 60 cm 

Jaguara 168 168 4500 4300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Marimbondo 330 330 8000 8000 n.u. s.r. n.u. 0,023148148 

MascMoraes 225 225 d 4400 4400 n.u. s.r. 0,023148148 0,023148148 

PColombia 245 245 d 7000 7000 n.u. s.r. n.u. 0,023148148 

VoltaGrande 178 178 4500 5000 n.u. n.d. n.u. n.d. 

BaixoIguacu 160 160 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Fundao 6,92 6,92 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

GBMunhoz 0 s.r. n.u. s.r. 600 600 n.u. s.r. 

SaltoCaxias 0 v.n. 30000 30000 800 800 n.u. s.r. 

SaltoOsorio 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Segredo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltSantiago 0 s.r. 19000 19000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraPR 6,47 6,47 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

IlhaSoltEq 1552 4000 30000 16000 800 500 - 2000 n.u. s.r. 

Itaipu 0 s.r. n.u. s.r. n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Jupia 0 4000 n.u. 16000 2000 500 - 2000 n.u. s.r. 

PPrimavera 1881 4600 30000 24000 2000 1000-2400 n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 5. Restrições nos reservatórios nas bacias do Paraná (2/3): 2020 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia Utilizado 

(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

Batalha 23 23 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CapimBranc1 72 72 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CapimBranc2 72 72 n.u. 1300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

CDourada 20 20 10000 10000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

CorumbaI 120 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CorumbaIII 27 27 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CorumbaIV 22 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Emborcacao 100 100 5000 5000 n.u. s.r. 0,028935185 0,028935185 

Itumbiara 261 261 d 7000 7000 n.u. s.r. 0,028935185 0,028935185 

Miranda 64 64 3600 3600 168 168 0,028935185 0,028935185 

NovaPonte 26,8 26,8 2000 2000 n.u. s.r. 0,023148148 0,023148148 

SaoSimao 450 450 16000 16000 n.u. s.r. 0,028935185 0,028935185 

SerraFacao 27 27 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BCoqueiros 56 56 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cacu 54 54 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Espora 22 22 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozRClaro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Salto 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltVerdinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 6. Restrições nos reservatórios nas bacias do Paraná (3/3): 2020 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia 
ONS 

(CMD) 

CanoasI 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

CanoasII 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

Capivara 192 192 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

Chavantes 73 73 2000 2000 200 100 - 200 n.u. s.r. 

Jurumirim 73 147 1200 1200 120 70 - 120 n.u. s.r. 

LNGarcez 0 96 n.u. s.r. n.u. 100 n.u. s.r. 

Maua 18,8 18,8 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ourinhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Piraju 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Rosana 227 227 24000 24000 300 s.r. n.u. s.r. 

Taquarucu 200 200 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

ASouzaLima 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

BarraBonita 91 76 2000 2000 150 100 -200 n.u. s.r. 

Ibitinga 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Navanhandav 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Promissao 160 160 n.u. 1400 150 16-140 n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 7. Restrições nos reservatórios nas bacias do Nordeste e Tocantins-Araguaia: 

2020 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia Utilizado 

(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

BEsperanca 240 240 1600 1600 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itaparica 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PafMox 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Queimado 0 17 300 204 n.u. s.r. 0,001736111 0,001736111 

RetiroBaixo 0 27,67 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Sobradinho 0 1300 8500 8000 n.u. s.r. 0,005787037 0,005787037 

TresMarias 0 80 7500 7500 n.u. s.r. 0,008101852 0,008101852 

Xingo 0 1300 8500 8000 300 300 0,009259259 0,009259259 

Canabrava 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

EstreitoTOC 1000 1000 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,028935185 0,028935185 

Lajeado 255 255 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PeixeAngica 360 360 n.u. 1400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoSalvador 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SerraMesa 300 300 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,028935185 0,028935 

Tucurui 2000 2000 40000 25-68 mil 2000 2000 n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 8. Restrições nos reservatórios nas bacias do Amazonas: 2020 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

Balbina 150 390 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CachCaldeir 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CoaraNunes 52 52 a n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CuruaUna 35 35 b n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Dardanelos 0 21 n.u. s.r. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FerreiraGom 52 52,1 n.u. 3.000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Rondon2 9 8,5 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Samuel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

StoAntJari 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BeloMonte 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BMonteComp 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Guapore 0 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jirau 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

StoAntonio 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Colider 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaoManoel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sinop 267 267 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltApiacas 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

TelesPires 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 9. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sudeste: 2020 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

Irape 30 48 2100 2100 30 30 n.u. s.r. 

Itapebi 0 38 n.u. s.r. 260 260 n.u. s.r. 

PCavalo 10 10 1500 1500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraMG 0 15 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Fontes 0 5,5 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

HenryBorden 0 6 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

NiloPecanha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PPassos 0 120 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Rosal 0 12,6 n.u. 400 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

Aimores 16 16 7000 7.000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Baguari 130 130,34 f 2500 2100 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Candonga 0 58 n.u. n.d. n.u. 1,5 m  n.u. s.r. 

Guilman 20 20 n.u. 550 c  n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Mascarenhas 210 210 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PEstrela 10 10 n.u. 2000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaCarvalho 20 20 n.u. 550 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoGrande 18 18 n.u. 1800 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

FunilPBSul 80 80 700 700 100 100 n.u. s.r. 

IlhaPombos 0 s.r. n.u. 2300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itaocara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jaguari 10 10 120 60 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Paraibuna 30 30 250 120 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Picada 0 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SBrancaPar 40 40 340 340 7 6,67 n.u. 15 cm 

Simplicio 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sobragi 2 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 10. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sul: 2020 - vazão média 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

14 de Julho 0 28,22 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CastroAlves 0 17 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

DFrancisca 15 14,8 n.u. 1450 n.u. s.r. n.u. s.r. 

GPSouza 0 s.r. 140 140 13 12,5 n.u. s.r. 

Itauba 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jacui 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

MonteClaro 0 18,6 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PassoReal 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoPilao 7 7,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira1 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira2 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jauru 3 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Manso 25 25 3550 1150 n.u. s.r. 0,00012 0,00012 

PontePedra 0 45 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,000139g 

PassosJoao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

QuebraQueix 1 0,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJose 0 43,8 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

BarraGrande 16 16 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CamposNovos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozChapeco 75 75 n.u. 20000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Garibaldi 0 81 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ita 75 150 n.u. s.r. 1000 500-1000 n.u. s.r. 

Machadinho 75 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Monjolinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PassoFundo 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoRoque 14 14 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 11. Restrições nos reservatórios nas bacias do Paraná (1/3): 2020 - vazão 

média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

ASOliveira 19 19 550 550 30 30 n.u. s.r. 

AVermelha 484 484 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,02315 

Caconde 19 32 600 600 30 25 - 60 n.u. n.d. 

Camargos 34 34 1170 1250 n.u. s.r. 0,00347 0,00347 

EstreitoGRD 0 s.r. 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

EuclidCunha 0 s.r. n.u. s.r. 30 30 n.u. s.r. 

FunilGRD 68 68 2000 1250 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Furnas 204 204 d 4000 4000 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

Igarapava 172 172 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itutinga 34 34 1170 1170 n.u. s.r. n.u. 60 cm 

Jaguara 168 168 4500 4300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Marimbondo 330 330 8000 8000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

MascMoraes 225 225 d 4400 4400 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

PColombia 245 245 d 7000 7000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

VoltaGrande 178 178 4500 5000 n.u. n.d. n.u. n.d. 

BaixoIguacu 160 160 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Fundao 7 6,92 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

GBMunhoz 0 s.r. n.u. s.r. 600 600 n.u. s.r. 

SaltoCaxias 0 v.n. 30000 30000 800 800 n.u. s.r. 

SaltoOsorio 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Segredo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltSantiago 0 s.r. 19000 19000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraPR 6 6,47 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

IlhaSoltEq 1552 4000 27000 16000 800 500 - 2000 n.u. s.r. 

Itaipu 0 s.r. n.u. s.r. n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Jupia 0 4000 n.u. 16000 2000 500 - 2000 n.u. s.r. 

PPrimavera 1881 4600 30000 24000 2000 1000-2400 n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 12. Restrições nos reservatórios nas bacias do Paraná (2/3): 2020 - vazão 

média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp Dia 

ONS 
(CMD) 

Batalha 23 23 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CapimBranc1 72 72 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CapimBranc2 72 72 n.u. 1300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

CDourada 20 20 10000 10000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

CorumbaI 120 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CorumbaIII 27 27 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CorumbaIV 22 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Emborcacao 100 100 5000 5000 n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Itumbiara 261 261 d 7000 7000 n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Miranda 64 64 3600 3600 168 168 0,02894 0,02894 

NovaPonte 27 26,8 2000 2000 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

SaoSimao 450 450 16000 16000 n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

SerraFacao 27 27 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BCoqueiros 56 56 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cacu 54 54 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Espora 22 22 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozRClaro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Salto 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltVerdinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 13. Restrições nos reservatórios nas bacias do Paraná (3/3): 2020 - vazão 

média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 

Hora ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

CanoasI 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

CanoasII 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

Capivara 192 192 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

Chavantes 73 73 2000 2000 200 100 - 200 n.u. s.r. 

Jurumirim 73 147 1200 1200 120 70 - 120 n.u. s.r. 

LNGarcez 0 96 n.u. s.r. n.u. 100 n.u. s.r. 

Maua 19 18,8 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ourinhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Piraju 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Rosana 227 227 24000 24000 300 s.r. n.u. s.r. 

Taquarucu 200 200 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

ASouzaLima 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

BarraBonita 91 76 2000 2000 150 100 -200 n.u. s.r. 

Ibitinga 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Navanhandav 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Promissao 160 160 n.u. 1400 150 16-140 n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 14. Restrições nos reservatórios nas bacias do Nordeste e Tocantins-Araguaia: 

2020 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

BEsperanca 240 240 1600 1600 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itaparica 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PafMox 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Queimado 17 17 300 204 n.u. s.r. 0,00174 0,00174 

RetiroBaixo 28 27,67 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Sobradinho 1300 1300 8500 8000 n.u. s.r. 0,00579 0,00579 

TresMarias 80 80 7500 7500 n.u. s.r. 0,00810 0,00810 

Xingo 1300 1300 8500 8000 300 300 0,00926 0,00926 

Canabrava 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

EstreitoTOC 1000 1000 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Lajeado 255 255 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PeixeAngica 360 360 n.u. 1400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoSalvador 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SerraMesa 300 300 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Tucurui 2000 2000 40000 25-68 mil 2000 2000 n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 15. Restrições nos reservatórios nas bacias do Amazonas: 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

Balbina 150 390 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

BemQuerer 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CachCaldeir 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CoaraNunes 52 52 a n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CuruaUna 35 35 b n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Dardanelos 0 21 n.u. s.r. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FerreiraGom 52,1 52,1 n.u. 3.000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Juruena 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Rondon2 8,5 8,5 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Samuel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

StoAntJari 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Tabajara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BeloMonte 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BMonteComp 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Guapore 0 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jirau 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

StoAntonio 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 16. Restrições nos reservatórios na bacia do Tapajós: 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

CachdoCai 37 37 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cachoeirao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CachPatos 25 25 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Chacorao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Colider 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozApiacas 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jamanxim 26 26 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

JardimOuro 24 24 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jatoba 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Magessi 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Paiagua 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaoManoel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sinop 267 267 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltApiacas 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltAugBaixo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SLuizTapajos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SSimaoAlto 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

TelesPires 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 

 

 

 

 

 

 



242 

 

 

Tabela 17. Restrições nos reservatórios na bacia do Sudeste (1/2): 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

Irape 30 48 2100 2100 30 30 n.u. s.r. 

Itapebi 0 38 n.u. s.r. 260 260 n.u. s.r. 

Murta 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PCavalo 10 10 1500 1500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraMG 0 15 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Fontes 0 5,5 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

FunilRibeir 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

HenryBorden 0 6 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

NiloPecanha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PPassos 0 120 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Rosal 0 12,6 n.u. 400 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

TijucoAlto 34 34 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Aimores 16 16 7000 7.000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Baguari 0 130,34 f 2100 2100 n.u. s.r. n.u. s.r. 

BauI 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Biboca 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Candonga 0 58 n.u. n.d. n.u. 1,5 m  n.u. s.r. 

Crenaque 155 155 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Escura 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Galileia 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Guilman 20 20 n.u. 550 c  n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Mascarenhas 210 210 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PEstrela 10 10 n.u. 2000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaCarvalho 20 20 n.u. 550 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoGrande 18 18 n.u. 1800 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

TrairaII 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Travessao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 18. Restrições nos reservatórios na bacia do Sudeste (2/2): 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp Dia 

ONS 
(CMD) 

BarraBrauna 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BarraPomba 228 228 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cambuci 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FunilPBSul 80 80 700 700 100 100 n.u. s.r. 

IlhaPombos 0 s.r. n.u. 2300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itaocara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jaguari 10 10 120 60 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Paraibuna 30 30 120 120 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Picada 0 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SBrancaPar 40 40 340 340 6,67 6,67 n.u. 15 cm 

Simplicio 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sobragi 2 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 19. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sul: 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp Dia 

ONS 
(CMD) 

14 de Julho 0 28,22 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CastroAlves 0 17 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cubatao 1 1 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

DFrancisca 14,8 14,8 n.u. 1450 n.u. s.r. n.u. s.r. 

GPSouza 0 s.r. 140 140 12,5 12,5 n.u. s.r. 

Itauba 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jacui 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

MonteClaro 0 18,6 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PassoReal 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoPilao 7,2 7,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira1 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira2 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jauru 3 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Manso 25 25 3550 1150 n.u. s.r. 0,000116 0,000116 

PontePedra 0 45 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,000139g 

PassosJoao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

QuebraQueix 0,5 0,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJose 0 43,8 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

BarraGrande 16 16 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CamposNovos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozChapeco 75 75 n.u. 20000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Garibaldi 0 81 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ita 75 150 n.u. s.r. 1000 500-1000 n.u. s.r. 

Itapiranga 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Machadinho 75 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Monjolinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Paiquere 7 7 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PassoFundo 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoRoque 14 14 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 20. Restrições nos reservatórios na bacia do Paraná (1/3): 2030 - vazão seca 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia 

Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

ASOliveira 19 19 550 550 30 30 n.u. s.r. 

AVermelha 484 484 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,02315 

Barretos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Caconde 19 32 600 600 30 25 - 60 n.u. n.d. 

Camargos 34 34 1170 1250 n.u. s.r. 0,00347 0,00347 

EstreitoGRD 0 s.r. 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

EuclidCunha 0 s.r. n.u. s.r. 30 30 n.u. s.r. 

FunilGRD 68 68 2000 1250 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Furnas 204 204 d 4000 4000 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

Igarapava 172 172 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itutinga 34 34 1170 1170 n.u. s.r. n.u. 60 cm 

Jaguara 168 168 4500 4300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Marimbondo 330 330 8000 8000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

MascMoraes 225 225 d 4400 4400 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

PColombia 245 245 d 7000 7000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

SaoMiguel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Viradouro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

VoltaGrande 178 178 4500 5000 n.u. n.d. n.u. n.d. 

BaixoIguacu 160 160 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cachoeirinha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Fundao 6,92 6,92 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

GBMunhoz 0 s.r. n.u. s.r. 600 600 n.u. s.r. 

Paranhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaltoCaxias 0 v.n. 30000 30000 800 800 n.u. s.r. 

SaltoOsorio 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJoao 0 50 n.u. s.r. n.u. 315 - 630 n.u. s.r. 

Segredo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SGDEChopim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltSantiago 0 s.r. 19000 19000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraPR 6,47 6,47 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

VGDEChopim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 
momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 
conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 
cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em momentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 21. Restrições nos reservatórios na bacia do Paraná (2/3): 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia 

Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

ASOliveira 19 19 550 550 30 30 n.u. s.r. 

AVermelha 484 484 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,02315 

Barretos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Caconde 19 32 600 600 30 25 - 60 n.u. n.d. 

Camargos 34 34 1170 1250 n.u. s.r. 0,00347 0,00347 

EstreitoGRD 0 s.r. 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

EuclidCunha 0 s.r. n.u. s.r. 30 30 n.u. s.r. 

FunilGRD 68 68 2000 1250 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Furnas 204 204 d 4000 4000 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

Igarapava 172 172 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itutinga 34 34 1170 1170 n.u. s.r. n.u. 60 cm 

Jaguara 168 168 4500 4300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Marimbondo 330 330 8000 8000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

MascMoraes 225 225 d 4400 4400 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

PColombia 245 245 d 7000 7000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

SaoMiguel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Viradouro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

VoltaGrande 178 178 4500 5000 n.u. n.d. n.u. n.d. 

BaixoIguacu 160 160 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cachoeirinha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Fundao 6,92 6,92 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

GBMunhoz 0 s.r. n.u. s.r. 600 600 n.u. s.r. 

Paranhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaltoCaxias 0 v.n. 30000 30000 800 800 n.u. s.r. 

SaltoOsorio 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJoao 0 50 n.u. s.r. n.u. 315 - 630 n.u. s.r. 

Segredo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SGDEChopim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltSantiago 0 s.r. 19000 19000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraPR 6,47 6,47 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

VGDEChopim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 
momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 
conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 
cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 22. Restrições nos reservatórios na bacia do Paraná (3/3): 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

CanoasI 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

CanoasII 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

Capivara 192 192 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

Cebolao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Chavantes 73 73 2000 2000 200 100 - 200 n.u. s.r. 

Jurumirim 73 147 1200 1200 120 70 - 120 n.u. s.r. 

LNGarcez 0 96 n.u. s.r. n.u. 100 n.u. s.r. 

Maua 18,8 18,8 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ourinhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Piraju 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Rosana 227 227 24000 24000 300 s.r. n.u. s.r. 

SaoJeronimo 35 35 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Taquarucu 200 200 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

TelemBorba 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Apertados 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Comissario 32 32 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Ercilandia 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozPiquiri 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

ASouzaLima 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

BarraBonita 91 76 2000 2000 150 100 -200 n.u. s.r. 

Ibitinga 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Navanhandav 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Promissao 160 160 n.u. 1400 150 16-140 n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 23. Restrições nos reservatórios nas bacias do Nordeste: 2030 - vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max Ramp 
Dia ONS 
(CMD) 

BEsperanca 240 240 1600 1600 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cachoeira 178 178 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Castelhano 186 186 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

EstrParn 179 179 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

RibeiroGonc 113 113 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Urucui 161 161 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Anguereta 0 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Choro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Formoso 0 106 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Itaparica 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PafMox 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PedraBranca 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Queimado 0 17 204 204 n.u. s.r. 0,00174 0,00174 

RetiroBaixo 0 27,67 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

RiachoSeco 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sacos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sobradinho 0 1300 8000 8000 n.u. s.r. 0,00579 0,00579 

TresMarias 0 80 7500 7500 n.u. s.r. 0,00810 0,00810 

Xingo 0 1300 8000 8000 300 300 0,00926 0,00926 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 24. Restrições nos reservatórios nas bacias do Tocantins-Araguaia: 2030 - 

vazão seca. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

AguaLimpa 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CoutoMag 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SantaIsabel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Toricoejo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Torixoreu 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Canabrava 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

EstreitoTOC 1000 1000 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Ipueiras 269 269 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Lajeado 255 255 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Maraba 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

MaranhaoBaixo 18 18 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Mirador 6 6 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Paranan 42 42 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PeixeAngica 360 360 n.u. 1400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Perdida2 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Porteiras2 22 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaoSalvador 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SerraMesa 300 300 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

SQuebrada 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Tucurui 2000 2000 40000 25-68 mil 2000 2000 n.u. s.r. 

Tupiratins 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 25. Restrições nos reservatórios nas bacias do Amazonas: 2030 - vazão 

média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

Balbina 150 390 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

BemQuerer 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CachCaldeir 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CoaraNunes 52 52 a n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CuruaUna 35 35 b n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Dardanelos 0 21 n.u. s.r. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FerreiraGom 52,1 52,1 n.u.. 3.000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Juruena 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Rondon2 8,5 8,5 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Samuel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

StoAntJari 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Tabajara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BeloMonte 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BMonteComp 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Guapore 0 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jirau 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

StoAntonio 0 3240 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 26. Restrições nos reservatórios na bacia do Tapajós: 2030 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

CachdoCai 37 37 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cachoeirao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CachPatos 25 25 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Chacorao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Colider 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozApiacas 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jamanxim 26 26 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

JardimOuro 24 24 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jatoba 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Magessi 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Paiagua 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaoManoel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sinop 267 267 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltApiacas 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltAugBaixo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SLuizTapajos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SSimaoAlto 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

TelesPires 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 27. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sudeste (1/2): 2030 - vazão 

média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

Irape 30 48 2100 2100 30 30 n.u. s.r. 

Itapebi 0 38 n.u. s.r. 260 260 n.u. s.r. 

Murta 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PCavalo 10 10 1500 1500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraMG 0 15 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Fontes 0 5,5 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

FunilRibeir 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

HenryBorden 0 6 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

NiloPecanha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PPassos 0 120 e n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Rosal 0 12,6 n.u.. 400 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

TijucoAlto 34 34 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Aimores 16 16 7000 7.000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Baguari 0 130,34 f 2100 2100 n.u. s.r. n.u. s.r. 

BauI 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Biboca 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Candonga 0 58 n.u. n.d. n.u. 1,5 m  n.u. s.r. 

Crenaque 155 155 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Escura 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Galileia 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Guilman 20 20 n.u. 550 c  n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Mascarenhas 210 210 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PEstrela 10 10 n.u. 2000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaCarvalho 20 20 n.u. 550 c  n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoGrande 18 18 n.u. 1800 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

TrairaII 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Travessao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 28. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sudeste (2/2): 2030 - vazão 

média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia 
ONS 

(CMD) 

BarraBrauna 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BarraPomba 228 228 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cambuci 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FunilPBSul 80 80 700 700 100 100 n.u. s.r. 

IlhaPombos 0 s.r. n.u. 2300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itaocara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Jaguari 10 10 60 60 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Paraibuna 30 30 120 120 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Picada 0 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SBrancaPar 40 40 340 340 6,67 6,67 n.u.. 15 cm 

Simplicio 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sobragi 2 2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 29. Restrições nos reservatórios nas bacias do Sul: 2030 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp Dia 

ONS 
(CMD) 

14 de Julho 0 28,22 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CastroAlves 0 17 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cubatao 1 1 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

DFrancisca 14,8 14,8 n.u. 1450 n.u. s.r. n.u. s.r. 

GPSouza 0 s.r. 140 140 12,5 12,5 n.u. s.r. 

Itauba 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jacui 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

MonteClaro 0 18,6 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PassoReal 0 s.r. 2400 2400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaltoPilao 7,2 7,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira1 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itiquira2 0 40 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Jauru 3 3 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Manso 25 25 3550 1150 n.u. s.r. 0,00012 0,00012 

PontePedra 0 45 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,000139g 

PassosJoao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

QuebraQueix 0,5 0,2 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJose 0 43,8 g n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

BarraGrande 16 16 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CamposNovos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozChapeco 75 75 n.u. 20000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Garibaldi 0 81 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ita 75 150 n.u. s.r. 1000 500-1000 n.u. s.r. 

Itapiranga 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Machadinho 75 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Monjolinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Paiquere 7 7 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PassoFundo 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoRoque 14 14 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 30. Restrições nos reservatórios na bacia do Paraná (1/3): 2030 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia 

Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

ASOliveira 19 19 550 550 30 30 n.u. s.r. 

AVermelha 484 484 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. 0,02315 

Barretos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Caconde 19 32 600 600 30 25 - 60 n.u. n.d. 

Camargos 34 34 1170 1250 n.u. s.r. 0,00347 0,00347 

EstreitoGRD 0 s.r. 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

EuclidCunha 0 s.r. n.u. s.r. 30 30 n.u. s.r. 

FunilGRD 68 68 2000 1250 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Furnas 204 204 d 4000 4000 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

Igarapava 172 172 4500 4500 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Itutinga 34 34 1170 1170 n.u. s.r. n.u. 60 cm 

Jaguara 168 168 4500 4300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

Marimbondo 330 330 8000 8000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

MascMoraes 225 225 d 4400 4400 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

PColombia 245 245 d 7000 7000 n.u. s.r. n.u. 0,02315 

SaoMiguel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Viradouro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

VoltaGrande 178 178 4500 5000 n.u. n.d. n.u. n.d. 

BaixoIguacu 160 160 d n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cachoeirinha 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Fundao 6,92 6,92 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

GBMunhoz 0 s.r. n.u. s.r. 600 600 n.u. s.r. 

Paranhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaltoCaxias 0 v.n. 30000 30000 800 800 n.u. s.r. 

SaltoOsorio 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SaoJoao 0 50 n.u. s.r. n.u. 315 - 630 n.u. s.r. 

Segredo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SGDEChopim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltSantiago 0 s.r. 19000 19000 n.u. s.r. n.u. s.r. 

StaClaraPR 6,47 6,47 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

VGDEChopim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 
momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 
conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 
cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 31. Restrições nos reservatórios na bacia do Paraná (2/3): 2030 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 

ONS 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max Ramp 
Hora ONS 

(m3/s) 

Max Ramp 
Dia 

Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

AguaClara 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

IlhaSoltEq 1552 d 4000 27000 16000 800 500 - 2000 n.u. s.r. 

Inocencia 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Itaipu 0 s.r. n.u. s.r. n.u. 0,5 m n.u. s.r. 

Jupia 0 4000 n.u. 16000 2000 500 - 2000 n.u. s.r. 

PGaleano 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PPrimavera 1881 d 4600 30000 24000 2000 1000-2400 n.u. n.d. 

Batalha 23 23 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CapimBranc1 72 72 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CapimBranc2 72 72 n.u. 1300 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

CDourada 20 20 10000 10000 c n.u. s.r. n.u. s.r. 

CorumbaI 120 120 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

CorumbaIII 27 27 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CorumbaIV 22 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Davinopolis 30 30 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Emborcacao 100 100 5000 5000 n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Itumbiara 261 261 d 7000 7000 n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Miranda 64 64 3600 3600 168 168 0,02894 0,02894 

NovaPonte 26,8 26,8 2000 2000 n.u. s.r. 0,02315 0,02315 

Paraiso 23 23 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaoSimao 450 450 16000 16000 n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

SerraFacao 27 27 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

BCoqueiros 56 56 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Cacu 54 54 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Espora 22 22 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozRClaro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Itaguacu 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Itumirim 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

OlhodAgua 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Salto 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SltVerdinho 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 
momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 
conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 
cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 32. Restrições nos reservatórios na bacia do Paraná (3/3): 2030 - vazão média 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia ONS 
(CMD) 

CanoasI 0 96 n.u. s.r. n.u. 200 n.u. s.r. 

CanoasII 0 96 n.u. s.r. 200 200 n.u. s.r. 

Capivara 192 192 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

Cebolao 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Chavantes 73 73 2000 2000 200 100 - 200 n.u. s.r. 

Jurumirim 73 147 1200 1200 120 70 - 120 n.u. s.r. 

LNGarcez 0 96 n.u. s.r. n.u. 100 n.u. s.r. 

Maua 18,8 18,8 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Ourinhos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Piraju 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Rosana 227 227 24000 24000 n.u.. s.r. n.u. s.r. 

SaoJeronimo 35 35 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Taquarucu 200 200 n.u. s.r. 300 300 n.u. s.r. 

TelemBorba 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Apertados 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Comissario 32 32 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Ercilandia 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

FozPiquiri 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

ASouzaLima 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

BarraBonita 91 d 76 2000 2000 150 100 -200 n.u. s.r. 

Ibitinga 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Navanhandav 0 s.r. n.u. s.r. 150 10% n.u. s.r. 

Promissao 160 160 n.u. 1400 150 16-140 n.u. s.r. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 33. Restrições nos reservatórios nas bacias do Nordeste: 2030 - vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia 
ONS 

(CMD) 

BEsperanca 240 240 1600 1600 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Cachoeira 178 178 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Castelhano 186 186 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

EstrParn 179 179 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

RibeiroGonc 113 113 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Urucui 161 161 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Anguereta 22 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Choro 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Formoso 106 106 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Itaparica 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PafMox 0 s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

PedraBranca 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Queimado 17 17 204 204 n.u. s.r. 0,00174 0,00174 

RetiroBaixo 27,67 27,67 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

RiachoSeco 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sacos 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Sobradinho 1300 1300 8000 8000 n.u. s.r. 0,00579 0,00579 

TresMarias 80 80 7500 7500 n.u. s.r. 0,00810 0,00810 

Xingo 1300 1300 8000 8000 300 300 0,00926 0,00926 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 
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Tabela 34. Restrições nos reservatórios na bacia do Tocantins-Araguaia: 2030 -   

vazão média. 

Reservatório 

Vazão 
Mínima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Mínima 
ONS 

(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Utilizada 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 

ONS 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 

Utilizado 
(m3/s) 

Max 
Ramp 
Hora 
ONS 

(m3/s) 

Max 
Ramp 

Dia 
Utilizado 
(CMD) 

Max 
Ramp 

Dia 
ONS 

(CMD) 

AguaLimpa 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

CoutoMag 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SantaIsabel 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Toricoejo 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Torixoreu 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Canabrava 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

EstreitoTOC 1000 1000 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

Ipueiras 269 269 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Lajeado 255 255 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

Maraba 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

MaranhaoBaixo 18 18 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Mirador 6 6 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Paranan 42 42 d  n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

PeixeAngica 360 360 n.u. 1400 n.u. s.r. n.u. s.r. 

Perdida2 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Porteiras2 22 22 d n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

SaoSalvador 90 90 n.u. s.r. n.u. s.r. n.u. s.r. 

SerraMesa 300 300 n.u. s.r. n.u. s.r. 0,02894 0,02894 

SQuebrada 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

Tucurui 2000 2000 40000 25-68 mil 2000 2000 n.u. s.r. 

Tupiratins 0 n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. n.u. n.d. 

n.u. restrição não utilizada; s.r. sem restrição; n.d. não disponibilizado; v.n. vazão natural afluente do 

momento. 

(a) mesma vazão da cascata a jusante; (b) vazão mínima da série histórica utilizada; (c) restrição leve por 

conta de possíveis alagamentos; (d) vazão mínima segundo dados do NEWAVE; (e) restrição incluída nos 

cálculos de vazão artificial; (f) restrição não aplicável em m omentos críticos; (g) cascata sem reservatórios. 

 

 


