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Sobre a EPE – Empresa de Pesquisa Energética

Empresa pública federal vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia

Desenvolvemos estudos e estatísticas 

energéticas para subsidiar a 

formulação, implementação e avaliação 

da política energética nacional
www.epe.gov.br

Integrante do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) com direito a voto



Sobre a EPE – Empresa de Pesquisa Energética

Previsibilidade

Estabilidade 
Regulatória 
e Jurídica

Governança

Papel desempenhado pela EPE

• Braço técnico do MME, provendo 

consultoria flexível e de excelência

• Prover fundamentos imparciais para a 

tomada de decisão e para a participação 

pública

• Contribuir para a coerência, transparência 

e credibilidade das ações do MME e outros

• Reduzir assimetrias de informação no 

mercado

Premissas basilares da 

nova gestão do MME

Nível 1

de excelência



Plano Decenal 2027



Plano Decenal de Expansão de Energia

Premissas gerais

Demanda

Geração Centralizada

Transmissão

Produção de Petróleo e Gás

Abastecimento de Derivados

Oferta de Gás

Oferta de Biocombustíveis

Eficiência e GD

Análise Socioambiental

Consolidação

Integrado Transparente Indicativo



Cenários de crescimento econômico

1ª Rev. Quadrimestral 

da Carga (mar/2019)

Crescimento PIB

2,90%

2,80%

2,80%

2,70%

2,20%

1,50% 2,00% 2,50% 3,00%

2023

2022

2021

2020

2019

Fonte: EPE Fonte: EPE, ONS, CCEE



Crescimento da carga
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Demanda Máxima

Crescimento 

estimado de

~ 3.000 

MWm
ao ano

+ 3,6% 
ao ano em média até 2027

(+ 3,9% no Cenário Alternativo)

MWMWm

Fonte: EPE



O desafio da expansão... 55 mil km

+40%

Fonte: EPE

De um sistema em transformação



O desafio da expansão... 

De um sistema em transformação

Hidrelétricas
perdem participação, mas 

seu papel na matriz se 

modifica

Gás Natural
é recurso bem posicionado 

para atender o crescimento 

da demanda 

Renováveis
avançam pelo seu mérito 

econômico, numa 

abordagem sistêmica

Fonte: EPE



Fonte: EPE, dados CCEE

O desafio da expansão... 

De um sistema em transformação

PCH

Eólica

Solar



O desafio da expansão...

• Tarifa multipartes

• Modelo para micro e minigeração distribuída

• Resposta da demanda, etc...

Já presentes na agenda setorial: 

Planejamento, Política e 

Regulação

Fonte: EPE

De um sistema em transformação



A eficiência energética leva a ganhos de competitividade

Energia conservada total 

Em 2027, a eficiência energética 

representará 8% do consumo final 

energético do Brasil em 2017
Em 2027, a energia elétrica 

conservada (41 TWh) 

corresponderá à metade 

da geração anual da usina 

hidrelétrica de Itaipu



Grupos Estudos de Transmissão - GET
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Publicações >>> Programa de 

Expansão da Transmissão / Plano 

de Expansão de Longo Prazo 

(PET/PELP)

GET - N

GET - NE

GET – SE/CO1

GET – SE/CO2

GET - SP

GET - S

Fonte: EPE



Novo paradigma de planejamento da transmissão

Realização de estudos prospectivos para 

expansão do sistema de transmissão

• Potencial de geração eólica de grande magnitude

• Distribuição geográfica desse potencial bem determinada

• Potencial de energia solar começa a se consolidar na matriz

• Cadastro de empreendimentos de geração consistente, incluindo as diversas 

fontes (eólica, solar, carvão, gás, hidráulica-PCH)

Antecipação da expansão do sistema de transmissão

→ Sincronismo entre geração e transmissão



Região Nordeste - Expansão da Transmissão da Área Sul

1951 km em 500 kV

Previsão: Fev/2022

4000 MW

Estudo para Escoamento do Potencial 

Eólico da Área Leste da Região Nordeste

638 km em 500 kV

130 km em 230 kV

Previsão: Set/2023

2000 MW

Estudo para Escoamento de Geração na 

Área Sul da Região Nordeste

Fonte: EPE



Região Nordeste - Expansão da Transmissão da Área Sul

3889 km em 500 kV

73 km em 230 kV

3000 MVA

Previsão: Dez/19-Set/2022

6000 MW

Aumento da Capacidade de Transmissão da 

Interligação Nordeste-Sudeste

Fonte: EPE



O país precisará de grandes investimentos...

R$ 226 

bilhões

R$ 108 

bilhões

R$ 60 

bilhões

Geração Centralizada

Transmissão

Geração Distribuída Fonte: EPE

Como garantir o ritmo necessário 

de investimentos?

Qual é o ambiente em que 

queremos esses investimentos?

Quais os instrumentos de mercado 

estão disponíveis?



Agenda de Planejamento



No Brasil, necessidade de revitalizar o modelo atual

• Acúmulo de problemas e 

disfunções no setor

• Pressão por soluções pontuais 

e emergenciais

• Percepção de custos elevados

• Insegurança jurídica

• Dificuldade de ter visão 

integrada e estratégica

Disfunções acumuladas precisam de tratamento



• As hipóteses em que se construiu o atual modelo não se verificam mais

• Novas tecnologias e recursos

• Mudança no perfil de expansão: novos atributos e requisitos

• Descentralização e digitalização

• Modelos de negócios inovadores

• Consumidor busca o direito de escolha e transparência no custo

• Financiamento a taxas concessionais tem futuro incerto

No Brasil, necessidade de revitalizar o modelo atual

Novo desenho de mercado compatível com futuro



• Liberdade de escolha ao consumidor

• Liquidez na compra e venda de energia com segurança 

financeira (ex.: bolsas)

• Preços como vetores da informação “correta” para 

escolhas e investimentos bem informados

• Riscos bem alocados na cadeia de valor

• Tratamento para a expansão da oferta

• Racionalização de subsídios visando sustentabilidade

Pré-requisitos para conectar nosso modelo a essa transição...

Modernização 

do modelo do 

setor elétrico



O que precisamos fazer?

Quantificar os 
requisitos do 

sistema e quais 
atributos são 

necessários para 
garantir o 

suprimento à 
demanda

Definir os 
produtos/serviços 

e respectivos 
mercados e 

mecanismos de 
contratação

Segurança de 
suprimento de 
forma eficiente 
e competitiva

→ Desenvolver visão de médio e longo prazo

→ Promover ações de curto prazo, alinhadas com o LP

1 2



Atenção às novas condições de suprimento

2018 2026

No passado as metas 

mensais eram 

atendidas na operação 

horária: flexibilidade 

das hidrelétricas

No presente/futuro, a 

avaliação mensal não é 

mais suficiente: menor 

participação das 

hidrelétricas nas matriz

Ok! Risco ou CMO

maiores! 



Agenda do Planejamento

Inovações para lidar com os desafios

• Disseminação de novos conceitos para a identificação dos atributos 
(Ex.: Nota Técnica  “Capacidade x Flexibilidade”)

• Desenvolvimento interno de modelos computacionais (ex.: MDI) 

e aquisição de novo pacote de softwares

• Evolução do PDE explicitando necessidade de 

capacidade e o papel de cada fonte no 

atendimento à demanda    →Atributos e Requisitos

• Modelos para projeção e análise de GD

Quantificar os 
requisitos do 

sistema e quais 
atributos são 

necessários para 
garantir o 

suprimento à 
demanda



Agenda do Planejamento

Inovações para lidar com os desafios

• Estudos prospectivos e decisão sob incerteza na Transmissão

Quantificar os 
requisitos do 

sistema e quais 
atributos são 

necessários para 
garantir o 

suprimento à 
demanda

• Desenvolvimento metodológico para avaliação 

de flexibilidade        → Em andamento

• Proposta de revisão do critério de suprimento                                
→ Em andamento

• Estudos de modelagem mais desagregada da 

carga (insumos para representação mais 

granular da curva de carga)        → Em andamento



Agenda do Planejamento

Inovações para lidar com os desafios

• Revisão da Portaria MME 444/2016: Isonomia com ACL                   
→ Em andamento

• Preços horários: adaptação dos instrumentos de 

planejamento e contratação        → Em andamento

• Integração Gás e Energia Elétrica: geração base x flexível                             
→ Em andamento

• Diagnóstico e ações para sustentabilidade estrutural do MRE       
→ Em andamento

Definir os 
produtos/serviços 

e respectivos 
mercados e 

mecanismos de 
contratação



Agenda do Planejamento

Inovações para lidar com os desafios

• Aperfeiçoamento no desenho dos leilões: 

compatibilizar com novo critério de suprimento                
→ Em andamento

Definir os 
produtos/serviços 

e respectivos 
mercados e 

mecanismos de 
contratação

• Representação dos atributos socioambientais         → Em andamento

• Proposta de revisão da metodologia de Garantia Física (lastro)
→ Em andamento

• Descomissionamento e modernização dos ativos       → Em andamento

• Usinas híbridas e usinas reversíveis              → Em andamento  



Agenda do Planejamento

Inovações para lidar com os desafios

• Revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu: 

Avaliações econômico-energéticos    → Em andamento

Definir os 
produtos/serviços 

e respectivos 
mercados e 

mecanismos de 
contratação

• Planejamento e Leilões para Suprimento aos 

Sistemas Isolados               → Em andamento

• Cenários de Longo Prazo (+2050)            → Em andamento



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

www.epe.gov.br

Twitter:  @EPE_Brasil
Facebook:       EPE.Brasil

Obrigado!


