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        Este trabalho desenvolve um método para a incorporação de critérios ambientais 

no processo de tomada de decisão sobre o planejamento da expansão da geração de 

energia elétrica no longo prazo. O método é aplicado por meio da adaptação do modelo 

de otimização atualmente usado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE com essa 

finalidade, denominado PLANEL. A modelagem matemática foi formulada tendo como 

objetivo transformar o problema, comumente tratado como mono-objetivo, em um 

problema multiobjetivo, que incorpora a dimensão ambiental na otimização. Para tanto, 

foi adotado o método da soma ponderada (weigthed sum). O modelo desenvolvido foi 

denominado PLANEL-MO. Os pesos necessários para aplicação desse método foram 

obtidos por meio de consulta a especialistas, pelo método Delphi-AHP. Para teste do 

modelo PLANEL-MO, foi elaborado um estudo de caso aplicado à expansão da oferta 

de energia elétrica no Brasil para o qual foram selecionados três indicadores: área 

transformada, consumo de água e emissões de gases de efeito estufa. Os resultados do 

estudo de caso demonstram a funcionalidade do método que, de modo geral, atendeu às 

expectativas em torno do modelo conceitual. Os resultados mostram ainda que à medida 

que se aumenta o peso dos critérios ambientais, o modelo responde aumentando a 

participação das fontes renováveis, principalmente a energia eólica, e também da 

energia nuclear.  
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 This work develops a method for incorporation of environmental criteria in the 

process of decision making on long term power generation expansion planning. The 

method is applied by adapting the optimization model currently used by the Energy 

Research Company - EPE for this purpose, called PLANEL. A mathematical model was 

formulated with the objective of transforming the problem commonly treated as mono-

objective, into an extended multi-objective problem that incorporates the environmental 

dimension. To solve this problem, it was adopted a weighted sum method whose 

weights were obtained through consulting experts using the Delphi-AHP method. The 

new model is called PLANEL-MO. To test the multiobjective model we designed a case 

study applied to the expansion of electricity supply in Brazil for which we selected three 

indicators: transformed area, water consumption and greenhouse gases emissions. The 

results of the case study demonstrate the functionality of the method that generally met 

the expectations around the conceptual model. The results also show that as we increase 

the weight of the environmental criteria, the model responds by increasing the share of 

renewable sources, particularly wind energy, besides the nuclear energy.  
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1. Introdução 

Apresentação do tema 

A energia elétrica é um item essencial para o padrão de vida da sociedade 

moderna. Quase todas as atividades desenvolvidas atualmente a utilizam, com 

finalidades diversas. A energia elétrica é utilizada para a iluminação, refrigeração, 

condicionamento de ambientes, funcionamento de eletrodomésticos, funcionamento de 

equipamentos eletrônicos, em processos industriais e muitas outras finalidades. 

Justamente por isso, a garantia do suprimento desse tipo de energia é fundamental tanto 

para o desenvolvimento econômico do país quanto para a qualidade de vida da 

população. 

Várias são as tecnologias existentes para a geração de energia elétrica. As 

principais fontes de energia primária utilizadas no mundo são: o carvão, o petróleo, o 

gás natural, o urânio e a energia hidráulica. Fontes alternativas como a energia eólica, 

biomassa e solar vêm ganhando espaço rapidamente e outras como a força maremotriz e 

das ondas encontram-se em estágio de desenvolvimento. O aproveitamento de cada uma 

dessas fontes implica em diferentes condições de custos de investimento, custos de 

operação e de impactos socioambientais, entre outras tantas variáveis importantes para a 

operação de sistemas elétricos. 

O planejamento do setor elétrico é fundamental para assegurar a 

continuidade do abastecimento e/ou suprimento de energia ao menor custo, com o 

menor risco e com os menores impactos socioeconômicos e ambientais para a sociedade 

(MARRECO, 2007). 

O Planejamento Energético é realizado em diferentes escalas de tempo e 

espaço. Na escala temporal, pode-se classificar os horizontes de análise em curto, médio 

e longo prazo. Nesta dissertação o foco está no planejamento de longo prazo, 

principalmente no que diz respeito à inclusão de critérios ambientais no processo de 

tomada de decisão. 

O problema da expansão da oferta de energia elétrica no longo prazo, 
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também conhecido pela sigla GEP (do inglês, Generation Expansion Planning Problem) 

é um problema de otimização multiperíodo sob incertezas, complexo e de grande porte. 

Hoje em dia existem vários métodos para solução desse tipo de problema. Métodos de 

otimização utilizados para resolver o GEP incluem além de abordagens tradicionais 

determinísticas, tais como programação linear, não linear, inteira-mista, dinâmica e 

esquemas de decomposição, abordagens probabilísticas, meta-heurísticas e algoritmos 

evolucionários, dentre outros (MEZA, 2006). 

Os modelos matemáticos desenvolvidos para auxílio à tomada de decisão no 

planejamento da expansão da oferta de energia elétrica evoluíram bastante desde 

meados do século passado. Entretanto, a maioria desses modelos não considera critérios 

ambientais como variável de decisão. Esses modelos normalmente têm como função 

objetivo a minimização de variáveis econômicas, como o valor presente do custo total 

da expansão, por exemplo. 

Nas últimas duas décadas a busca pela incorporação de variáveis ambientais 

nesses modelos tem sido relativamente grande, alguns modelos foram adaptados e 

passaram a incorporar questões ambientais. Em geral, essas iniciativas se dividem em 

três tipos: i) técnicas que incorporam custos externos; ii) técnicas que incorporam 

restrições ambientais; e iii) técnicas multicritério de apoio a tomada de decisão. 

Os métodos e técnicas multicritério de apoio à tomada de decisão vêm 

evoluindo rapidamente e sua aplicação vem se difundindo nas mais diversas áreas. No 

que diz respeito aos aspectos ambientais, a dificuldade de se valorar monetariamente 

vários tipos de impactos eleva a importância desse tipo de ferramenta, fazendo com que, 

em muitos casos, seja a única forma possível de se tratar essas questões no processo de 

tomada de decisão. 

De fato, aspectos como as mudanças climáticas, o consumo de água, 

emissões de poluentes atmosféricos, impactos sobre a biodiversidade, impactos sociais e 

questões relacionadas à eficiência no uso de recursos naturais são importantes para o 

processo de tomada de decisão. Na prática, não se pode olvidar que os novos projetos de 

geração de eletricidade passarão pelo processo de licenciamento ambiental e que a 

sociedade está cada vez mais atenta ao desenvolvimento desses projetos e mais exigente 

quanto aos requisitos mínimos de sustentabilidade. Assim, a pena para a 



 

3 

desconsideração desses aspectos é um plano cujo risco de déficit não represente a real 

possibilidade de uma falta de abastecimento. 

No último Plano Nacional de Energia – PNE 2030, o modelo utilizado com 

esse fim foi o MELP (Modelo de Expansão da Geração de Longo Prazo), que não foge à 

abordagem tradicional, tendo como função objetivo a minimização do valor presente do 

custo total. Mais recentemente, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, empresa 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia responsável por subsidiar tecnicamente as 

decisões de planejamento energético no Brasil, desenvolveu o Modelo de Planejamento 

da Expansão do Sistema Elétrico - PLANEL, fortemente baseado no MELP, e com a 

mesma concepção mono-objetivo em sua formulação matemática. 

Porém, um dos principais avanços no desenvolvimento do modelo PLANEL 

é a sua estrutura computacional, cuja programação é desenvolvida na plataforma 

AIMMS (Advanced Interactive Multidimensional Modeling System), o que permite 

alterar com facilidade o seu código-fonte de forma a implementar novas restrições, 

parâmetros e variáveis, assim como alterar a própria formulação da função objetivo. 

Aproveitando-se então esse avanço, propõe-se nessa dissertação a 

implementação de uma abordagem multicritério para o problema da expansão da oferta 

de energia elétrica no longo prazo, por meio da aplicação de um conjunto de técnicas e 

ferramentas existentes para tratamento da questão ambiental e da adaptação do código-

fonte do modelo PLANEL, transformando sua função objetivo em uma função que 

consiste na soma ponderada dos critérios selecionados, compreendendo as dimensões 

técnico-econômica e socioambiental. 

Para teste do método proposto, foi elaborado um estudo de caso, para o qual 

foram selecionados três indicadores ambientais, considerados relevantes para o contexto 

socioambiental brasileiro, a saber: i) área transformada; ii) consumo de água; e iii) 

emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

Objetivos 

Esse trabalho tem como objetivo geral discutir as possibilidades de 

incorporação de critérios ambientais no processo de tomada de decisão quanto a 
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expansão da oferta de energia elétrica no longo prazo, propondo uma ampliação do 

modelo PLANEL, transformado-o em um problema de otimização multiobjetivo que 

incorpora indicadores ambientais em sua formulação. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Reformulação do problema GEP, transformando-o em um problema 

multiobjetivo; 

 Desenvolvimento do modelo multiobjetivo pela adaptação do 

código-fonte do modelo PLANEL. O modelo ampliado será 

doravante denominado PLANEL-MO (Modelo Multiobjetivo de 

Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico). 

 Teste do modelo PLANEL-MO com um estudo de caso 

considerando três critérios ambientais selecionados; 

 Avaliação dos resultados do estudo de caso; 

 Avaliação da aplicabilidade do método, de suas limitações e 

potencialidades. 

Hipóteses 

O planejamento da expansão da oferta de energia elétrica no longo prazo 

tem caráter estratégico e, como tal, deve ser capaz de considerar critérios variados no 

processo de tomada de decisão. Considera-se que os critérios técnicos e econômicos e 

de segurança, tais como o custo benefício econômico-energético, eficiência, 

disponibilidade, entre outros, são bastante estudados e que o tratamento dado a esses 

critérios nos modelos de otimização é adequado. Por outro lado, há aspectos emergentes 

da sociedade contemporânea que são importantes para a determinação de cenários de 

expansão e que, portanto, também devem ser contemplados no processo de tomada de 

decisão. É o caso dos critérios relacionados aos impactos ambientais das diferentes 

fontes de energia elétrica. Apesar de haver iniciativas no sentido de incorporar essa 

dimensão aos modelos de otimização, essa não se constitui prática consolidada e na 

maioria dos casos são aplicados métodos restritivos ou de tratamento dos impactos após 
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a decisão ter sido tomada nos moldes tradicionais, ou seja, pela abordagem mono-

objetivo que normalmente considera a minimização do valor presente do custo total 

como função objetivo.  

A indisponibilidade de dados primários e a dificuldade de aplicação dos 

métodos de monetização de externalidades socioambientais inviabilizam o tratamento 

da dimensão ambiental pela abordagem econômica, ou seja, a soma dessas 

externalidades às demais parcelas de custo dos projetos de geração e transmissão. Caso 

esse método fosse viável, não haveria necessidade de transformação do problema em 

um problema multiobjetivo. 

Assim, considera-se que o caminho para o adequado tratamento da 

dimensão ambiental nos modelos de otimização encontra-se em pavimentação e os 

métodos multicritério de apoio a tomada de decisão são úteis para a solução desse tipo 

de problema. Esta dissertação procura contribuir nesse sentido, assumindo as seguintes 

hipóteses de trabalho: 

 Embora existam outros métodos de para a incorporação da dimensão 

ambiental, os métodos multicritério de apoio à tomada de decisão 

constituem ferramentas poderosas e quando aplicadas permitem que 

as escolhas do decisor sejam mais coerentes. 

 A aplicação de métodos multicritério é capaz de encontrar soluções 

de melhor compromisso com os diferentes objetivos do 

planejamento energético (Second Best alternatives) 

 O modelo desenvolvido, denominado PLANEL-MO, é capaz de 

encontrar alternativas otimizadas, com diferentes configurações de 

pesos dados aos componentes de sua função objetivo, o que o faz 

importante ferramenta para análise de cenários de expansão da oferta 

de energia elétrica no longo prazo. 

Metodologia 

Considerando os objetivos propostos e as hipóteses de trabalho, foram 

adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

1. Revisão da literatura especializada sobre o tema; 
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2. Seleção de indicadores ambientais considerados relevantes e cujas 

informações estivessem disponíveis; 

3. Desenvolvimento do modelo PLANEL-MO, por meio da adaptação 

do código-fonte do modelo PLANEL, transformando-o em um 

problema de otimização multiobjetivo. O desenvolvimento do 

modelo foi direcionado para a incorporação dos indicadores 

ambientais selecionados na etapa precedente. 

4. Coleta e tratamento de dados secundários para composição dos 

indicadores selecionados, adequando-os a utilização no modelo 

PLANEL-MO, e preenchimento do banco de dados do sistema (MS 

Excel). 

5. Elaboração de um estudo de caso para teste do modelo PLANEL-

MO. 

Estrutura do trabalho 

O Trabalho está estruturado em cinco (5) capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução. 

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica sobre o planejamento 

energético de longo prazo, cuja abordagem inclui discussões sobre as relações entre 

oferta de energia e o desenvolvimento sustentável, discussões sobre níveis de decisão no 

planejamento energético, sobre o problema da expansão da oferta de energia elétrica no 

longo prazo, problema esse denominado GEP (do inglês, Generation Expansion 

Planning Problem), métodos tradicionais de solução desse tipo de problema e 

abordagens multicritério existentes e aplicáveis no planejamento energético. O Capítulo 

2 inclui ainda uma revisão sintética dos métodos utilizados para elaboração do PNE 

2030, inclusive a abordagem socioambiental adotada nesse plano, e apresenta, de forma 

resumida, as principais características do modelo desenvolvido mais recentemente pela 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE para o planejamento do sistema elétrico no 

longo prazo, denominado modelo PLANEL. Por fim, são apresentados os conceitos, 

técnicas e ferramentas para tratamento de aspectos socioambientais aplicáveis ao 



 

7 

planejamento energético. 

O Capítulo 3 apresenta o modelo Modelo Multiobjetivo de Planejamento da 

Expansão do Sistema Elétrico - PLANEL-MO, desenvolvido neste trabalho. O capítulo 

inclui a metodologia adotada, os indicadores ambientais selecionados, a formulação da 

função objetivo e os resultados da pesquisa Delphi-AHP realizada para obtenção dos 

pesos relativos dos três indicadores ambientais. Ao final formula-se um estudo de caso 

para teste do modelo PLANEL-MO, apresentando os principais dados de entrada 

utilizados no modelo, assim como os cenários analisados. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados para os dez (10) cenários analisados 

sob a perspectiva da expansão da potência instalada e do comportamento da geração de 

energia elétrica em cada cenário. Com base nesses resultados, são discutidos também as 

limitações, potencialidades e perspectivas do uso do modelo PLANEL-MO. 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as principais conclusões do trabalho, 

reforçando a análise dos principais resultados e discussões e fornece perspectivas para 

continuidade do estudo do tema e para o uso de técnicas multicritério no planejamento 

da expansão do sistema elétrico no longo prazo.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Desenvolvimento Sustentável e Energia 

Os debates em torno do tema “Desenvolvimento” são intensos no meio 

acadêmico. Muito estudado nos campos da economia e da filosofia, esse tema tem sido 

alvo de teorias desde o século XVIII, e passou a ser explorado mais intensamente a 

partir do século passado, principalmente no pós-guerra. OLIVEIRA (2002) aponta a 

existência de duas correntes principais de pensamento econômico sobre o tema. A 

primeira corrente encara o crescimento do produto como sinônimo de desenvolvimento, 

enquanto na segunda, o crescimento do produto é condição indispensável para o 

desenvolvimento, mas não é condição suficiente. 

Um dos assuntos centrais nesse ramo científico é a questão dos limites do 

crescimento econômico. Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, entre outros, 

discutiram o assunto e acreditavam que poderiam existir fatores naturais capazes de 

limitar o crescimento econômico. Esses autores acreditavam que a disponibilidade de 

terras de boa qualidade de alguma forma imporiam limites ao crescimento econômico, à 

medida que traria retornos decrescentes da produção agrícola. Já a corrente neoclássica 

passou a dar menos importância aos recursos naturais em seus modelos conceituais, 

apoiada no fato de que as previsões da corrente clássica de que a economia tenderia para 

um estado estacionário (steady state) não haviam ocorrido até então em função do 

progresso técnico alcançado, entre outros fatores (HOCHSTETLER, 2002). 

Em 1968, o empresário italiano Aurélio Peccei e o cientista escocês 

Alexander King fundaram o Clube de Roma, um grupo de pessoas ilustres que se 

reuniram para debater assuntos relacionados à economia internacional e, sobretudo, ao 

meio ambiente e os limites do crescimento econômico. O Clube de Roma publicou em 

1972, sob coordenação de Donella Meadows, Dennis Meadows e Jorgen Randers, um 

relatório intitulado “Limits to Growth”, que alertava, por meio da análise de vários 

cenários de crescimento populacional e econômico, que a trajetória do desenvolvimento 

da humanidade poderia levar a situações de insustentabilidade, ao extrapolar os limites 

naturais do planeta (overshoot). 
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Em 1971, Georgescu-Roegen buscou fundamentação nas teorias da 

termodinâmica para desenvolver sua linha de pensamento naquela que pode ser 

considerada sua obra máxima “The Entropy Law and the Economic Process” 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1971). Segundo esse autor, as mudanças reais que ocorrem 

na economia têm direção no tempo, são irreversíveis e, mesmo do ponto de vista da 

física, há uma mudança qualitativa promovida pelo sistema econômico, pois as 

transformações promovidas produzem necessariamente algum tipo de resíduo, que não 

entra de novo no sistema produtivo. Assim, não é possível tratar a economia como um 

sistema isolado (abordagem mecanicista), como a corrente dominante ao longo do 

século XIX e boa parte do século XX preconizava. 

O trabalho de Georgescu-Roegen inspirou a escola de pensamento hoje 

conhecida como Economia Ecológica, que tem o propósito de estudar as relações entre 

o sistema natural e os subsistemas social e econômico, incluindo os conflitos entre o 

crescimento econômico e os limites físicos e biológicos dos ecossistemas. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi utilizado pela primeira vez 

em 1980 no relatório “World Conservation Strategy”, publicado pela IUCN. Segundo o 

relatório, a humanidade deveria reconciliar os imperativos do desenvolvimento com a 

proteção ambiental tendo em vista as limitações dos recursos naturais, a capacidade de 

suporte dos ecossistemas e as necessidades das futuras gerações (IUCN, 1980).  

Em 1987, o relatório Our Common Future (WCED, 1987), também 

conhecido como Relatório Brundtland, publicado pela Comissão Mundial Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, reafirmou a incompatibilidade entre os padrões 

de produção e consumo e o desenvolvimento sustentável, trazendo à tona mais uma vez 

a necessidade de se rever a relação “ser humano / meio ambiente”. Esse relatório definiu 

Desenvolvimento Sustentável como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 

O Desenvolvimento sustentável não é um estado fixo de harmonia e 

tampouco de um estado final. Deve ser entendido como um processo de mudança na 

qual a exploração dos recursos naturais, o direcionamento dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais estão todos em 

harmonia no sentido de melhorar a capacidade atual e futura da humanidade em atender 
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as suas necessidades e aspirações. (WCED, 1987) 

O conceito foi definitivamente incorporado como um princípio, durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da 

Terra de 1992 – Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, e serviu como base para a 

formulação da Agenda 21, com a qual mais de 170 países se comprometeram. 

Desde então, o conceito passou a fazer parte de uma espécie de senso 

comum. Tomadores de decisão e a sociedade civil em geral por todo o mundo lançaram 

mão do conceito de sustentabilidade, que passou a ser um dos mais citados conceitos 

nos meios político, empresarial e acadêmico. (HUGÉ et al., 2011) 

O entendimento geral é de que o desenvolvimento sustentável se baseia na 

busca pelo equilíbrio entre três dimensões fundamentais: a ambiental, social e 

econômica. IGNACY SACHS (1993) agrega essas três dimensões em uma definição 

sintética que diz que o desenvolvimento sustentável deve ser “economicamente viável e 

sustentado, socialmente justo e inclusivo e ambientalmente sustentado”. Alguns autores 

acrescentam ainda as dimensões cultural, espacial, institucional e política ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 1 – Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: elaboração própria a partir de SACHS, 1993 

Embora seja um conceito simples em sua essência, é também bastante vago, 

possibilitando interpretações variadas. HUGÉ et al. (2011) discute as ambiguidades 
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conceituais do desenvolvimento sustentável e ressalta que, apesar das discordâncias em 

torno de um conceito exato, é possível definir um conjunto de características ou 

requisitos embutidos no termo que podem ser entendidos como os princípios básicos do 

desenvolvimento sustentável: 

 Responsabilidade global: se refere ao combate a questões 

socioambientais globais, remetendo-se à cooperação internacional 

com o espírito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. 

 Integração: referente às interações entre os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais para a reconciliação dos objetivos de 

desenvolvimento com a preservação ambiental. 

 Equidade inter e intrageracional: se refere às necessidades e 

preferências das atuais e futuras gerações (intergeracional) e também 

inclui a equidade entre as nações (questão distributiva 

intrageracional). 

 Precaução: referente ao princípio da precaução que diz que a 

ausência de certeza científica não deve ser usada como razão para 

postergar medidas para prevenir a degradação ambiental. 

 Participação: se refere ao envolvimento de todas as partes 

interessadas no processo de tomada de decisão. 

Assim, qualquer ação que se proponha a ir ao encontro do desenvolvimento 

sustentável deve tomar tais princípios como referência. Nesse sentido, enquanto 

considerados princípios chave para o entendimento do conceito, precisam também ser 

operacionalizados de forma a guiar os processos de tomada de decisão como, por 

exemplo, a definição da estratégia para o suprimento de energia (HUGÉ et al., 2011). 

Sob essa perspectiva, várias organizações internacionais e estudiosos têm 

proposto conceituações para o que seria a sustentabilidade aplicada ao setor de energia. 

O Relatório da IEA (2010), The Energy Technology Perspectives 2010, por exemplo, 

define a sustentabilidade energética como um equilíbrio a ser encontrado entre 

segurança energética, desenvolvimento econômico e proteção ambiental, e demonstra 

que esses três objetivos caminham de mãos dadas com um futuro de baixo carbono. 

Já as políticas da União Europeia demonstram que, na visão dos países que 

compõem o bloco, o caminho para a sustentabilidade no setor energético pode ser 
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alcançado por meio de três medidas (EUROPEAN COMISSION, 2012a): 

 Eficiência Energética 

 Aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética 

 Uso eficiente dos recursos renováveis e não renováveis na produção 

e no consumo de energia (maior eficiência na organização das 

cadeias produtivas, reuso e reciclagem de materiais, entre outras 

ações) 

Esses objetivos têm sido utilizados com maior foco nas políticas de combate 

às mudanças climáticas. Para dar o passo inicial, os líderes de Estado da União Europeia 

lançaram o EC Climate and Energy Package, que apresenta um pacote de metas 

conhecido como 20-20-20, onde são colocados os seguintes alvos a serem alcançados 

no ano 2020 (EUROPEAN COMMISSION, 2012b): 

 Redução de pelo menos 20% na emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) em relação aos níveis de 1990. 

 20% da energia consumida proveniente de fontes renováveis de 

energia 

 Redução de 20% do uso de energia primária comparado com os 

níveis projetados, a ser alcançada com medidas de eficiência 

energética. 

Sob a perspectiva acadêmica, vários cientistas têm procurado definir os 

critérios de sustentabilidade para o setor de energia. VERBRUGGEN apud HUGÉ et al. 

(2008) lista cinco componentes do que seria sustentabilidade energética: conservação de 

energia, prioridade para fontes renováveis, redução dos impactos ambientais negativos, 

baixa vulnerabilidade dos sistemas e não ameaçar a segurança internacional. 

LUND (2007) argumenta que as estratégias para o desenvolvimento 

energético sustentável devem envolver três mudanças tecnológicas principais: economia 

de energia do lado da demanda; melhorias de eficiência na produção de energia; e 

substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. 

De acordo com MA (2011), que avaliou possíveis estratégias para o 

desenvolvimento sustentável do setor energético Chinês, podem ser destacados três 

objetivos principais para o país: i) garantir a segurança no suprimento de energia; ii) 
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garantir a proteção da saúde pública e do meio ambiente; iii) garantir o acesso de toda a 

população à energia. Para atingir esses objetivos, o autor sugere as seguintes medidas 

para o país:  

 Melhoria contínua na eficiência energética  

 uso de tecnologias mais limpas relacionadas ao uso do carvão, tanto 

na produção do combustível quanto no consumo para geração de 

energia elétrica 

 Encorajar a promoção de fontes e tecnologias ambientalmente mais 

amigáveis, com foco no gás natural, nuclear, IGCC (Integrated Gás 

Combined Cycle), sistemas multicombustível, carbon capture and 

storage (CCS) e coal to liquids (CTL). 

 Desenvolvimento contínuo de fontes renováveis e tecnologias como 

hidroelétrica, eólica, veículos elétricos, geração distribuída. Outras 

como termosolar, geotérmica, biogás e bio-pellets também devem 

ser incentivadas. 

SACHS (2010) vai além e defende que a solução para a sustentabilidade 

energética, sobretudo nos países em desenvolvimento, deve passar por um novo ciclo de 

desenvolvimento rural, baseados no trinômio biodiversidade-biomassa-biotecnologia, o 

que o autor chama de civilizações modernas do vegetal, movidas a energia solar captada 

pela fotossíntese, ou seja, a bioenergia. Entre os argumentos do autor, citam-se: i) a 

eminência do período de decadência da era do petróleo; ii) mais da metade da população 

do planeta vive em áreas rurais; iii) Os camponeses são capazes de fazer serviços 

ambientais essenciais, de serem os guardiães das paisagens e os gerentes dos recursos de 

que depende nossa existência – solos, águas, florestas e, por extensão, climas.  

Esses exemplos demonstram que o conceito de energia sustentável, embora 

ainda em discussão, apresenta aspectos em comum em todas as abordagens acadêmicas 

e institucionais, como a segurança energética, a substituição de combustíveis fósseis por 

fontes renováveis e o investimento em eficiência energética. Os exemplos mostram 

também que as soluções no sentido da sustentabilidade energética devem ser adaptadas 

a cada caso específico, variando de região para região ou de país para país. 

Outro aspecto, destacado por HUGÉ et al. (2011), é que as ações propostas 

para a sustentabilidade energética nem sempre estão associadas a todos os princípios do 
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desenvolvimento sustentável citados anteriormente (responsabilidade global, integração, 

equidade inter e intrageracional, precaução, participação). 

2.2. Planejamento Energético de Longo Prazo 

O consumo energético mundial vem crescendo ao longo do tempo como 

consequência da expansão da população, da industrialização e da melhoria da qualidade 

de vida, que se expressa, sobretudo, no aumento do consumo de bens e serviços, 

inclusive a energia. O grande desafio que se apresenta é o desenvolvimento de sistemas 

que reúnam a um só tempo as características de serem economicamente competitivos, 

ambientalmente amigáveis e socialmente aceitáveis, ou seja, a busca pelo alinhamento 

do setor energético com os requisitos do desenvolvimento sustentável (HUGÉ et. al., 

2011). 

Esse desafio envolve atores nos diferentes níveis da cadeia de suprimento 

energético (produtores de energia, políticos, tomadores de decisão, consumidores finais 

como indivíduos e indústrias, etc.) que devem lidar com o problema de suprir a 

demanda energética com o mix ótimo de oferta considerando as diferentes fontes e 

tecnologias disponíveis. O alinhamento entre as ações desse diferentes atores na busca 

por esse mix ótimo resume o que se chama de planejamento energético. (THERY & 

ZARATE, 2009) 

O planejamento energético é realizado em diferentes escalas de tempo e 

espaço. Cada escala tem sua importância no resultado final que é o atendimento à 

demanda final de energia de forma segura, econômica e sustentável. Associa-se a cada 

escala diferentes conjuntos de decisões a serem tomadas. Ou seja, o planejamento 

energético constitui-se de vários níveis de decisão que dependem basicamente do 

horizonte de planejamento e da escala espacial, assunto que será explorado no item 

2.2.1, a seguir. 

Para garantir a continuidade do suprimento de energia elétrica, o 

planejamento de médio e longo prazo da expansão da geração é fundamental, 

principalmente porque o prazo de maturação dos investimentos no setor é relativamente 

longo. Uma hidrelétrica, por exemplo, tem um ciclo básico de desenvolvimento de 
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projeto de cerca de 10 anos, incluindo as fases de inventário hidrelétrico de bacia 

hidrográfica, estudos de viabilidade técnica e econômica, estudos e licenças ambientais 

e a construção da usina propriamente dita. 

Neste trabalho, o foco está na discussão de possíveis formas de se 

internalizar a dimensão ambiental no processo de tomada de decisão vinculado ao 

planejamento energético de longo prazo, sobretudo nos modelos de projeção da oferta 

de energia elétrica.  

Nesta seara, a modelagem matemática mais usual para resolução de 

problemas de oferta de energia elétrica no longo prazo é conhecida como GEP – 

Generation Expansion Planning Problem. Nas últimas décadas esse problema foi 

amplamente estudado e atualmente existem várias metodologias para solução do 

mesmo. O item 2.2.2 explora os conceitos e os tipos de soluções envolvendo o problema 

do tipo GEP. 

2.2.1. Níveis de decisão no planejamento energético 

O planejamento energético pode ser dividido basicamente em três níveis de 

decisão, associados às escalas de tempo e espaço (THERY & ZARATE, 2009). No 

horizonte de curto prazo, as decisões dizem respeito a questões estritamente 

operacionais e, em geral, são aplicáveis em escala local. Nesse horizonte, interessa 

planejar a estratégia de operação de cada unidade do sistema, de forma a atender a 

demanda com segurança e minimizar os custos de operação. 

À medida que se alonga o horizonte de tempo, as decisões passam a ter 

caráter mais estratégico e a escala espacial passa a ser mais abrangente, podendo 

compreender regiões, países ou até mesmo continentes. Nos horizontes de médio e 

longo prazo, o planejador está interessado, principalmente, em traçar uma estratégia 

adequada de ampliação da oferta de energia em função da demanda projetada. Questões 

como: quanto expandir de cada opção de fonte ou tecnologia; quando os novos projetos 

devem iniciar operação; qual estratégia apresenta o menor custo total; e qual estratégia 

de incremento na potência instalada gerará menos impactos ambientais, são decisões 

associadas ao planejamento energético de médio e longo prazo. 

A Figura 2 apresenta os três níveis de decisão considerados no planejamento 
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energético e a forma como esses níveis evoluem em função do tempo e do espaço. 

 

Figura 2 – Evolução no tempo e no espaço dos três níveis de decisão 

Fonte: THERY & ZARATE (2009), adaptado 

De acordo com THERY & ZARATE (2009), esses três níveis de decisão 

mostrados na Figura 2 podem ser denominados de operacional, tático e estratégico, 

correspondendo respectivamente aos horizontes de curto, médio e longo prazo. 

A garantia do suprimento da demanda de energia elétrica e os custos 

associados às ações para atendê-la são dependentes de diversos fatores para os quais não 

se sabe ao certo qual será a sua evolução ao longo do período de planejamento, tais 

como (CAMPODÔNICO, 1990; GORENSTIN et al., 1993; MACHADO JÚNIOR, 

2000 apud SANTOS, 2008): 

 o crescimento da demanda,  

 funcionamento de usinas,  

 disponibilidade e preço dos combustíveis, 

 tempos de construção,  

 crescimento econômico 

 restrições ambientais.  

Uma vez que os diferentes valores destes fatores podem indicar planos de 

ação variados, é necessário que estas incertezas sejam incorporadas no planejamento do 

setor elétrico. Esta necessidade fomentou a elaboração de diversos estudos sobre o tema, 

ramo conhecido como planejamento sob incertezas. 

 

OPERACIONAL

TÁTICO

ESTRATÉGICO

Tempo

Espaço

Curto Prazo
Hora, dia, mês, 

trimestre

Médio Prazo
5 a 10 anos

Longo Prazo
Mais de 10 anos

Local
1 unidade do sistema

Regional
Várias cadeias de 

suprimento energético de 
um estado, região ou país

Global
Várias cadeias de 

suprimento energético de 
um país ou continente
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A qualidade das informações que subsidiam o planejamento energético varia 

conforme as escalas de tempo e espaço. No horizonte de longo prazo, cujas projeções se 

estendem para além de 10 anos, o nível de agregação das informações é maior. 

Normalmente são conhecidos apenas os projetos cujo prazo de maturação é mais longo, 

como é o caso das hidrelétricas. Os demais projetos são tratados na forma de “clusters” 

ou blocos de energia. Esse é o horizonte onde se situam as decisões mais estratégicas 

associadas ao desenvolvimento do setor de energia. O planejador pode verificar, por 

exemplo, que é importante para o país ou região o desenvolvimento de uma determinada 

fonte/tecnologia de energia e indicar os possíveis caminhos para elevar sua participação 

na matriz num determinado prazo. No Brasil, o planejamento energético nesse horizonte 

é realizado pelo governo, tendo em vista a defesa dos interesses nacionais difusos na 

definição da estratégia, contando com a participação de diversos atores interessados ao 

longo do processo de decisão e o plano é disponibilizado para consulta pública antes de 

ter sua versão final editada. As decisões tomadas nessa fase funcionam como diretrizes a 

serem seguidas pelos atores envolvidos nas diferentes cadeias de suprimento energético, 

guiando suas ações. As incertezas associadas a essa escala de tempo sugerem que o 

planejador tome suas decisões com base na elaboração e análise de vários cenários 

possíveis e viáveis. 

No horizonte de médio prazo, que geralmente situa-se entre 5 e 15 anos, as 

informações são um pouco menos agregadas, normalmente com base em conjunto de 

projetos. A escala espacial é mais ampla, podendo ser aplicável desde a escala local até 

a escala de país. Nesse horizonte, já deve existir uma estratégia previamente traçada e os 

projetos que deverão fazer parte da expansão já devem estar em estágio mais avançado 

de desenvolvimento. Normalmente, até o 5º ano do horizonte os projetos de expansão 

estão definidos e já possuem cronograma de implantação de forma a atender o 

incremento necessário nesse horizonte. A partir do 6º ano permite-se alguma margem de 

manobra, podendo a estratégia ser revista, caso necessário. Nesse horizonte é importante 

atentar para a variação no tempo de desenvolvimento dos projetos dependendo da fonte 

e da tecnologia. Como já mencionado, uma hidrelétrica pode levar mais de 10 anos 

desde o início do inventário do potencial até a entrada em operação. Termelétricas e 

outras fontes renováveis geralmente levam menos tempo. 

No curto prazo, a escala espacial é primordialmente local e as informações 
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sobre o sistema devem ser bastante detalhadas, conhecendo-se as características de cada 

unidade que compõe sistema. Por consequência o resultado do planejamento é muito 

mais detalhado e o resultado principal é a estratégia de operação de cada unidade em 

períodos de tempo que podem ser de uma estação, um mês, uma semana, um dia, 

podendo chegar à escala de horas. 

2.2.2. O Problema GEP – Generation Expansion Planning 

Problem 

Como já destacado anteriormente, neste trabalho a ênfase será dada no 

planejamento de longo prazo. O planejamento energético nesse horizonte trata de um 

problema bastante complexo, haja vista o grande número de variáveis envolvidas.. 

Justamente por isso, as tomadas de decisão normalmente são feitas com auxílio de 

modelos matemáticos cujas soluções exigem o uso de ferramentas computacionais. Em 

linhas gerais, existem quatro tipos de modelos que, quando encadeados, permitem o 

planejamento energético integrado nesse horizonte: i) modelos macroeconômicos; ii) 

modelos de projeção da demanda; iii) modelos de projeção da oferta; iv) modelos de 

balanço energético. 

No caso dos modelos de projeção da oferta (iii), o problema clássico de 

planejamento da expansão da geração de energia elétrica é conhecido pela sigla GEP 

(do inglês - Generation Expansion Planning Problem). 

O Problema GEP é bem estudado. A evolução científica em torno do tema 

foi notória nas últimas décadas, tendo sido propostos vários métodos para solução do 

problema. Métodos de otimização utilizados para resolver o GEP incluem abordagens 

tradicionais como programação linear, não linear, inteira-mista, dinâmica, esquemas de 

decomposição, abordagens meta-heurísticas, algoritmos evolucionários, entre outros 

(MEZA, 2006). A abordagem mais comumente utilizada é a modelagem do problema 

considerando apenas o custo total como função objetivo, ou seja, uma abordagem 

tipicamente mono-objetivo. 

MEZA (2006) destaca que nas últimas duas décadas a indústria de energia 

passou por significativas transformações em muitos países ao passar de um ambiente 

regulatório de monopólio centralizado para o ambiente de mercado competitivo. Na 

maioria desses países a competição foi introduzida por meio da adoção da venda de 
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energia por atacado em mercados spot. Assim, a eficiência dos produtores de energia no 

curto prazo em ambiente competitivo tem atraído esforços consideráveis de 

pesquisadores, enquanto o desempenho de longo prazo dos investimentos tem recebido 

menos atenção. 

Modelos GEP estiveram entre as primeiras aplicações da programação linear 

nos anos 1950 quando o setor operava sob regime de monopólio centralizado. Desde 

então vários algoritmos de otimização e simulação probabilística do custo de produção 

de energia foram desenvolvidos. 

Em ambiente de monopólio centralizado, o objetivo dos modelos é 

determinar as unidades a serem construídas, o prazo em que devem ser construídas e a 

quantidade de energia que devem gerar, de tal forma que o custo total (fixo e variável) 

seja minimizado. Assim, a solução ótima do GEP é equivalente a encontrar o vetor de 

decisão ótimo que minimiza a função objetivo e atende a todas as restrições impostas. 

Em modelos orientados para a solução do GEP em ambiente competitivo o 

custo total de produção dá lugar ao lucro empresarial como variável de decisão e as 

restrições devem ser reformuladas para essa nova perspectiva. Incertezas a respeito do 

crescimento da demanda, mercado de combustíveis e regulamentações do governo 

tornam o problema ainda mais complexo. 

De acordo com MEZA (2006), o GEP continua sendo um desafio por duas 

razões principais: a primeira é que há muitas incertezas associadas aos dados de entrada 

como as projeções econômicas, as projeções de demanda de eletricidade, as 

características técnicas de novas tecnologias em desenvolvimento, tempo de construção 

e arcabouço regulatório. A segunda razão surge da necessidade de consideração de 

vários objetivos (frequentemente conflitantes) simultaneamente. Esses objetivos podem 

incluir a minimização do custo total, maximização da confiabilidade do sistema e a 

minimização dos impactos ambientais. Normalmente, outros custos e fatores além dos 

custos de investimento e de operação são incorporados como restrições no problema de 

otimização. 

Em linhas gerais, o problema GEP pode ser representado pelo diagrama da 

Figura 3. 
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Figura 3 – Diagrama do problema GEP – Generation Expansion Planning Problem 

Fonte: Adaptado de CUNHA (2012) 

O conceito de sustentabilidade pressupõe a inclusão das dimensões 

ambiental e social ao longo de todo o processo de tomada de decisão. Entretanto, as 

iniciativas para incorporação dessas dimensões nos modelos matemáticos utilizados no 

planejamento energético são relativamente recentes. Questões como as mudanças 

climáticas, a poluição atmosférica, uso da água, uso do solo, impactos sociais e a 

racionalidade no uso dos recursos renováveis e não renováveis, impõem limitações ao 

aproveitamento das diversas formas de energia e, portanto, devem ser incorporadas aos 

modelos de planejamento, como variáveis de decisão ou como restrições. 

Considerando a abordagem típica mono-objetivo, uma das formas de se 

incorporar a dimensão ambiental nos modelos de projeção da oferta é a conversão dos 

impactos socioambientais não mitigáveis ou compensáveis em valores monetários e a 

posterior soma desses custos, denominados custos externos, no custo total das opções 

do portfólio de expansão. 

Nesse quesito, há que se diferenciar os custos internos dos custos externos. 

Os custos socioambientais internos são aqueles já incorporados no orçamento dos 

projetos e representam medidas de prevenção, controle, mitigação e compensação dos 

impactos ambientais. Esses custos, por estarem incorporados no orçamento, compõem 

naturalmente o índice custo benefício das diferentes opções do portfólio energético. Os 

custos externos representam as externalidades (ou efeitos sobre o exterior) que 
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envolvem a imposição involuntária de custos ou de benefícios sobre terceiros sem que 

estes tenham a obrigação de pagá-los ou o direito de ser indenizados (FURTADO, 

1996). 

Porém, apesar de existirem técnicas para monetização de alguns tipos de 

externalidades, as incertezas envolvidas e as dificuldades metodológicas para estimar 

esses custos impõem restrições ou limitações ao uso desses custos nos modelos de 

planejamento (ELETROBRAS, 2000).  

Diante dessas dificuldades, a evolução para a solução da questão da 

incorporação de critérios ambientais nos modelos de projeção da oferta de energia no 

horizonte de longo prazo passou a ser o uso de abordagens multicritério, buscando 

melhorar a qualidade das decisões do planejamento, encontrando soluções mais robustas 

(TEKINER et al, 2009). 

Além da dificuldade de se estimar os custos externos, a tendência de se 

utilizar abordagens multicritério é motivada também pelas mudanças ocorridas no 

contexto socioeconômico que já não aceita que outros critérios essenciais sejam 

ignorados no processo de tomada de decisão. São exemplos de critérios importantes 

para as decisões do setor energético: 

 Meio ambiente: emissões, depleção dos recursos naturais, poluição; 

impactos sociais; 

 Critérios de segurança e de saúde; 

 Critérios sociais: conforto, qualidade do serviço; 

 Critérios geopolíticos: segurança no suprimento, descentralização da 

produção de energia. 

Abordagens de análise de decisão multicritério poderosas e atrativas têm 

sido desenvolvidas e aplicadas ao planejamento da expansão da geração de energia 

elétrica. O item 2.2.3, a seguir apresenta os conceitos e os principais métodos 

multicritério de tomada de decisão. 

2.2.3. Métodos multicritério de apoio à tomada de decisão 

Os métodos de apoio à tomada de decisão têm como finalidade ajudar os 

decisores na estruturação e na resolução de problemas de decisão e de planejamento que 
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envolvem múltiplos critérios, tendo em vista melhorar a qualidade da decisão e tornar as 

escolhas mais explícitas, racionais e eficientes (PIRES et al., 2012b). 

Os métodos multicritério de tomada de decisão se dividem em dois 

subgrupos, os métodos multiobjetivo e os métodos multiatributo. Ambos possuem as 

características comuns de um problema multicritério que são a existência de critérios 

conflitantes, diferenças nas unidades utilizadas e dificuldades na criação e seleção de 

alternativas. Variam, entretanto, na forma de abordagem e solução do problema.  

Nos métodos multiobjetivo as alternativas não estão explícitas e o objetivo 

é, portanto, encontrar um conjunto de alternativas otimizadas e viáveis que deverão ser 

levadas ao tomador de decisão. Nos métodos multiatributo as alternativas são explítitas 

e o objetivo é fornecer subsídios técnicos consistentes para que o tomador de decisão 

escolha a solução de melhor compromisso. Essa constitui a principal diferença entre os 

dois tipos de métodos multicritério. 

É importante ressaltar que não existe um método que prevaleça sobre os 

demais. Em problemas multicritério a escolha das técnicas a serem utilizadas é uma 

parte importante do processo de tomada de decisão, devendo ser adaptada a cada caso 

em função das características do problema a ser resolvido. É possível, por exemplo, que 

o processo de tomada de decisão utilize ambos os tipos de método, multiobjetivo e 

multiatributo, para solução do problema. 

Métodos multiobjetivo 

Em métodos de decisão multiobjetivo o espaço de decisão é contínuo e não 

existem alternativas explícitas (as alternativas são implicitamente definidas pela região 

viável do problema). O problema é resolvido usando programação matemática 

multiobjetivo linear ou não linear nas quais várias funções objetivo são integradas e 

otimizadas, sujeitas a um conjunto de restrições. 

Em modelos multiobjetivo, o conceito de solução ótima adotado em 

problemas mono-objetivo dá lugar ao conceito de soluções não dominadas, ou seja, 

soluções viáveis para as quais não é possível incorporar nenhuma melhoria em qualquer 

objetivo sem que se sacrifique pelo menos um dos demais objetivos. O conceito de 
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solução não dominada recebe também outras denominações como ótimo de Pareto, 

solução não inferior e solução eficiente (COELLO et al., 2002 apud MEZA, 2006) 

Um modelo matemático multiobjetivo é definido como: 

𝑚𝑖𝑛𝑥              {𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥)…𝑓𝑝(𝑥)} 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 à      𝑔𝑘(𝑥) ≤ 0                       𝑘 = 1, 2, … ,𝑚   

Onde: 

x é um vetor n-dimensional das variáveis de decisão;  

fi(x), i= 1, 2 ... p são as n funções objetivo; e  

gk(x), k= 1, 2...m são m funções de restrição.  

Uma solução x* é dita não dominada do sistema se e somente se NÃO 

existe outra solução �̅� tal que: 

𝑓𝑖(�̅�)(𝑥
∗) < 𝑓𝑖(𝑥

∗),   𝑖 = 1, 2, …𝑝,        e 

𝑓𝑖(�̅�) ≤ 𝑓𝑗(𝑥
∗),   𝑖 ≠ 𝑗 

Ou seja, a desigualdade estrita (<) é mantida para pelo menos um i. 

Consequentemente, para qualquer solução não dominada nenhuma das funções objetivo 

𝑓𝑖(𝑥) pode ser melhorada sem que haja degradação (aumento) em qualquer outra 

𝑓𝑗(𝑥), 𝑖 ≠ 𝑗. 

Em outras palavras, pode-se dizer que uma solução x* de um problema 

multiobjetivo é uma solução ótima de Pareto se NÃO existe nenhuma outra solução 

viável  �̅�  que seja tão boa quanto x* em relação a todos objetivos e estritamente melhor 

que x* com relação a pelo menos um dos objetivos. O gráfico da Figura 4 ilustra um 

conjunto de alternativas dominadas e a curva Pareto-ótima formada pelo conjunto de 

alternativas não dominadas. 
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Figura 4 – Exemplo de curva Pareto-ótima: alternativas dominadas e não dominadas 

Fonte: MME, 2007 

De acordo com MEZA (2006), os problemas multiobjetivo de tomada de 

decisão podem ser definidos e resolvidos por vários métodos de otimização: método das 

ponderações, programação por restrições, programação por metas e programação Fuzzy 

multiobjetivo. 

Dependendo da forma como são utilizadas as preferências do decisor e da 

natureza do problema, as técnicas de análise multiobjetivo podem ser divididas da 

seguinte maneira (DIAKOULAKI, 2005): i) técnicas que geram o conjunto de soluções 

não dominadas; ii) técnicas que utilizam uma articulação antecipada das preferências; e 

iii) técnicas que utilizam uma articulação progressiva das preferências. 

As técnicas que geram o conjunto de soluções não dominadas consideram 

um vetor de funções-objetivo e, mediante tal vetor, geram o conjunto das soluções não 

dominadas. Não são consideradas no processo as preferências do decisor, trabalhando-

se somente com as restrições físicas do problema. As técnicas que utilizam uma 

articulação antecipada das preferências solicitam, anteriormente à resolução do 

problema, a opinião do decisor a respeito das trocas possíveis entre os objetivos e dos 

valores relativos destes. As variáveis de decisão podem ser contínuas ou discretas, em 

função do tipo de problema. Algumas técnicas são aplicadas somente a problemas 

contínuos ou discretos, enquanto outras podem ser usadas em ambas as situações. As 

técnicas que utilizam articulação progressiva das preferências têm a característica de 

perguntar ao decisor, assim que uma solução é alcançada, se o nível atingido de 
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atendimento dos objetivos é satisfatório e, no caso negativo, o problema é modificado e 

resolvido novamente. (PARREIRAS, 2006). 

Em problemas GEP a abordagem preferencial é pela geração de alternativas 

não dominadas utilizando métodos de otimização, muito embora o decisor possa indicar 

algumas preferências a priori para que sejam incorporadas ao modelo. As técnicas mais 

utilizadas que geram o conjunto de soluções não dominadas são (BRAVO et al., 2005 

apud SANTOS, 2007): 

 O método das ponderações (weighted-sum method) 

 O método das restrições (ε-constraint method) 

O primeiro método é o mais utilizado e mais simples na sua formulação. 

Nesse tipo de solução, problemas de programação multiobjetivo são transformados em 

problemas mono-objetivo por meio da definição de um conjunto de pesos para cada 

objetivo do problema e somando-os de forma ponderada. Com a função objetivo 

transformada, é possível utilizar a programação linear ou não linear tradicional para 

encontrar a solução ótima do problema. Variações no vetor de pesos dos objetivos 

podem gerar diferentes soluções ótimas ou não dominadas. A formulação matemática 

para o problema é a seguinte (MEZA, 2006): 

𝑀𝑖𝑛                    ∑  𝑘  𝑓𝑘(𝑥)

𝑘=1

𝑝

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎:          𝑥 ∈ 𝑋 

                               ∈  𝛬 

𝑂𝑛𝑑𝑒:   𝛬 =  { :  ∈  𝑝  ∑ 𝑘 = 1    𝑘 > 0  𝑘 = 1, 2, … , 𝑝} 

Nesse método não é possível eliminar por completo a subjetividade à 

medida que permanece a necessidade de definir os pesos λk para cada função fk da 

função multiobjetivo. 

Já no método de restrição, o objetivo mais essencial é colocado como 

função objetivo enquanto os demais são tratados como restrições à medida que 

garantem o nível de tolerância apropriado para cada um dos objetivos. Variando-se os 

níveis de tolerância pode-se se chegar a diferentes conjuntos de soluções não 

dominadas. Neste método, não se diferenciam as soluções pelo grau de atendimento aos 
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objetivos, a não ser o objetivo essencial. 

Métodos multiatributo 

Diferentemente dos métodos multiobjetivo, nos problemas de tomada de 

decisão multiatributo as alternativas são conhecidas previamente, ou seja, o espaço de 

decisão é discreto. Conhecendo-se as alternativas, pode-se utilizar, então, os métodos 

multiatributo para orientar a tomada de decisão. Alguns métodos têm como saída o 

ordenamento (outranking) das alternativas, enquanto outros comparam as alternativas 

par a par ou geram índices para cada alternativa. 

Os métodos multiatributo de apoio à decisão vêm sendo amplamente 

utilizados nas decisões relativas aos investimentos na área de energia. Dentre os 

métodos mais citados na literatura para o planejamento energético destacam-se: MAUT 

(Multi Attribute Utility Theory); TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution); ELECTRE (Elimination and (et) Choice Translating) ; 

PROMETHEE (Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation) e método AHP 

(Analytic Hierarchy Process), que são descritos a seguir. 

O MAUT baseia-se na teoria da utilidade
1
 e foi um dos primeiros métodos 

multiatributo desenvolvidos. Adota como forma de medida da utilidade de uma 

alternativa: 

𝑈(𝑥) = ∑𝑤𝑖  𝑣𝑖(𝑥) 

Onde:  

𝑈(𝑥) = utilidade da alternativa x; 

𝑣𝑖(𝑥) = valor da alternativa x segundo o critério (ou atributo) i; 

𝑤𝑖 = peso ou importância do critério (ou atributo) i. 

O MAUT é um método aditivo, que trabalha com a soma ponderada dos 

valores atribuídos para cada um dos critérios estabelecidos, multiplicados pelos pesos 

de cada critério para cada alternativa. A alternativa que alcançar o maior valor é 

considerada a melhor. É um método simples que serve de base para diversos métodos 

                                                 
1 Utilidade – relacionada à medida da satisfação de um indivíduo que recebe um produto ou um serviço. 
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multicritério. Pode ser aplicado em uma estrutura hierarquizada, estabelecendo 

ponderações entre os elementos, em cada nível da hierarquia, em relação ao nível 

imediatamente superior ao qual tais elementos se reportam (PIRES et al., 2012b).  

O método SMART (simple multi-attribute rating technique) é uma 

derivação do MAUT e vem sendo amplamente utilizado em processos de tomada de 

decisão envolvendo planejamento energético e meio ambiente. Um exemplo de sua 

aplicação é o processo de seleção da alternativa ótima de divisão de queda nos estudos 

de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas realizados no Brasil, nos quais o 

índice socioambiental e o índice final das alternativas (congregando as dimensões 

técnico-econômicas e ambientais) são gerados por meio dessa técnica (MME, 2007). 

Nos estudos de inventário hidrelétrico, são criadas várias alternativas de divisão de 

quedas (conjuntos de aproveitamentos hidrelétricos em uma determinada bacia 

hidrográfica) e, com base num conjunto de indicadores socioambientais, utiliza-se o 

método SMART para se obter o índice socioambiental (ISA) de cada alternativa de 

divisão de queda, que representa os impactos ambientais dos diferentes conjuntos de 

aproveitamentos. Por fim, as alternativas possuem dois índices, o índice custo-benefício 

(ICB, R$/MWh) e o índice socioambiental. Com esses valores, utiliza-se o SMART 

mais uma vez, atribuindo-se pesos a esses dois índices, gerando um único índice para a 

alternativa, denominado Índice de Preferência. Vence a alternativa que obtiver o melhor 

Índice de Preferência. O manual ainda sugere que ao final seja realizada uma analise de 

sensibilidade variando os pesos dados nessa última etapa.  

O método AHP (Analytic Hierarchy Process), da escola americana de 

multicritério, é baseado na MAUT e foi desenvolvido por T. L. Saaty, em 1980. O 

modelo trabalha com o estabelecimento de preferências e baseia-se na teoria de 

estimativas de escala de razão. Utilizando esta lógica, comparações “par a par” de 

medidas expressas em escala ordinal podem ser transferidas para uma escala de razão. 

Valores, conhecimento de especialistas e preferências pessoais podem ser utilizados na 

análise. Ou seja, critérios quantitativos e qualitativos podem ser aplicados nas 

avaliações. O problema é estruturado hierarquicamente, permitindo que um problema 

complexo seja dividido em critérios e subcritérios e a preferência entre uma alternativa 

e outra é determinada pela comparação “par a par”. Inicialmente, a comparação entre 

diferentes critérios resultará em seus respectivos pesos (weight vector). Em um segundo 
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momento, a metodologia será igualmente utilizada para o cálculo das preferências de 

cada alternativa, em relação a cada critério. O grau de prioridade ou preferência é feito a 

partir do cálculo do auto-vetor da matriz quadrada, formada pelas comparações pareadas 

(PIRES et al., 2012b).  

O método é criticado pela falta de fundamentação matemática para a escala 

usada para converter conceitos ordinais, em valores cardinais. Entretanto, para o 

estabelecimento de pesos, que envolve essencialmente preferências, sua aplicação é 

muito útil, pois permite, ainda, a avaliação da consistência das preferências. 

O Método TOPSIS, desenvolvido por Ching-Lai Hwang e Kwangsun Paul 

Yoon (1981) é um método multicritério de apoio à decisão no qual diversas alternativas 

são avaliadas, segundo uma série de atributos de prioridades determinadas por um 

indicador derivado da combinação entre a aproximação a uma situação ideal, em inglês 

positive ideal solution (PIS) e ao distanciamento de uma situação ideal negativa, em 

inglês negative ideal solution (NIS), auxiliando na tomada de decisões e na organização 

de problemas mediante comparações e rankings. A melhor alternativa será aquela que 

estiver mais próxima da solução ideal positiva e a mais distante da solução ideal 

negativa. A solução ideal positiva é composta de todos os melhores valores atingíveis 

dos critérios ou benefícios, ou seja, a solução ideal positiva representa uma alternativa 

composta com as melhores pontuações para cada critério, e a solução ideal negativa é 

uma alternativa com as piores pontuações. O TOPSIS, considerado um método para 

hierarquização, é uma evolução da Programação de Compromisso, que considera em 

sua análise apenas a distância à solução ideal (WANG et al., 2007). 

O método ELECTRE (Élimination et Choix Traduisant la Realité), com 

origem na escola europeia, foi desenvolvido por Roy (1968). Este método baseia-se na 

comparação “par a par” de projetos e alternativas sendo a alternativa dominante 

selecionada de acordo com determinados princípios ou normas e a alternativa dominada 

descartada, até que uma solução satisfatória seja encontrada. Considera níveis de 

concordância e discordância para determinar as circunstâncias em que uma alternativa 

domina a outra. Este método pertence ao grupo dos “métodos outranking” – indica o 

grau de dominância de uma alternativa sobre a outra. Fornece parcialmente a ordenação 

da preferência entre as alternativas e não a medida cardinal das relações de preferência. 

(PIRES et al., 2012b) 



 

29 

O Método PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations), também é oriundo da escola europeia e pertencente à família 

dos “métodos outranking”. Os critérios são tratados como “pseudo-critérios”, ou seja, 

são estabelecidos dois limites (um de indiferença e outro de preferência) e aplicados ao 

valor original do critério, criando uma “função de transferência” para o comportamento 

do critério. Se os valores dos critérios para diferentes alternativas são suficientemente 

próximos um do outro, logo são indiferentes para a decisão e se a diferença entre os 

valores dos critérios é suficientemente grande, não existe dúvida sobre qual a melhor 

alternativa para o critério em análise. Entre essas duas situações existe uma área na qual 

o decisor hesita entre a indiferença e a estrita preferência (KANGAS, A., KANGAS, J. 

& PYKÄLÄINEN, J. 2001 apud PIRES et al., 2012b). 

A Tabela 1 apresenta um resumo das características dos principais métodos 

multiatributo apresentados. 

Tabela 1– Características dos principais métodos multiatributo de apoio à tomada de 

decisão 

Métodos Características 

MAUT  

(Multi Attribute Utility Theory) 
 Método simples, baseado numa função multiatributo ponderada 

AHP  

( Analytic Hierarchy Process) 

 O problema é estruturado hierarquicamente, permitindo que um problema 

complexo seja dividido em “sub-problemas” 

 Utiliza uma escala de preferências para a comparação par a par das 

alternativas 

 Estabelece relações entre critérios e entre as alternativas de acordo com as 

preferências do decisor 

 Inicialmente, a comparação entre diferentes critérios resultará em seus 

respectivos pesos (weight vector). Em seguida, a metodologia será 

igualmente utilizada, porém, agora para o cálculo das preferências de cada 

alternativa e em relação a cada critério. O grau de prioridades ou preferência 

é feito com o cálculo do autovetor da matriz quadrada, formada pelas 

comparações pareadas 

ELECTRE Family 

(Élimination and Choix 

Traduisant la Realité) 

 Método da família dos outranking (ordenação) 

 Estabelece uma relação binária entre as alternativas em relação a todos os 

critérios 

 A comparação par a par de alternativas, observa a dominância, segundo 

determinados princípios, sendo descartada a alternativa dominada 

 Considera níveis de concordância e discordância para determinar em que 

circunstâncias uma alternativa domina a outra 

 O decisor estabelece um limite mínimo de concordância, não utiliza pesos 

para os critérios 

PROMETHEE  

(Preference Ranking 

Organization Method for 

Enrichment Evaluations) 

 Método da família dos outranking (ordenação) 

 Também utiliza níveis de indiferença e de preferência 

 Utiliza pseudo critérios e trabalha com comparações entre 2 alternativas, 

computando a diferença e aplicando uma entre 6 “funções de transferência” 

 Mais aplicável a aspectos quantitativos 

Fonte: adaptado de PIRES et al., 2012b 
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2.3. O planejamento de longo prazo da expansão do setor elétrico 

brasileiro 

2.3.1. Aspectos gerais do novo marco regulatório 

Em 2001, um déficit no suprimento de energia elétrica representou um novo 

e importante motivo para que se colocasse em cheque a credibilidade do modelo setorial 

adotado ao longo da década de 90. 

Essa crise de abastecimento ocorreu porque, além de restrições do 

financiamento estatal, vários fatores de caráter político e econômico fizeram que o 

investimento privado na expansão da capacidade também fosse reduzido, o que, 

associado a um período de estiagem e de consequente queda no nível dos reservatórios, 

promoveu um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de energia (PIERONI, 2005). 

Os resultados da crise repercutiram em toda a sociedade causando queda na 

atividade econômica e alteração dos hábitos de consumo da população. Diante deste 

cenário, em 2002, a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, propiciou 

sustentação política para a implementação de uma nova revisão no marco regulatório. 

Em 2003, o governo publicou um documento intitulado “Modelo 

Institucional do Setor Elétrico”, cujas premissas adquiriram caráter oficial em 2004, a 

partir da promulgação da Lei 10.848/04, regulamentada pelo decreto 5.163/04. 

De uma forma geral, o novo modelo buscou preservar muitos dos princípios 

que sustentaram o modelo anterior. As principais mudanças ocorreram nos mecanismos 

de contratação da energia e no sentido de reduzir os riscos de investimento para 

viabilizar a expansão do parque gerador. Além disso, a proposta previu um 

fortalecimento da função de planejamento do Estado, a modicidade tarifária, a 

confiabilidade do suprimento e a universalização dos serviços de energia. 

Nas novas regras, os três ambientes de comercialização de energia 

anteriormente existentes deram lugar ao Ambiente de Contratação Livre – ACL e ao 

Ambiente de Contratação Regulada - ACR, sendo que os princípios de contratação de 

curto prazo permaneceram inalterados.  

No ACL são aceitos contratos bilaterais entre empresas geradoras e os 
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consumidores livres e o suprimento de energia dos autoprodutores. No ACR são 

realizadas contratações compulsórias entre geradores e concessionárias de distribuição. 

Nesse sistema, a capacidade de geração a ser licitada é determinada a partir da demanda 

informada pelas empresas distribuidoras, para diferentes horizontes de tempo. Os leilões 

seguem o critério de preço mínimo da energia garantida e, uma vez realizados, exigem 

dos agentes a contratação dos volumes previamente anunciados. 

Do ponto de vista institucional, o novo modelo propôs o surgimento de três 

novos órgãos destinados ao restabelecimento do planejamento setorial e ao 

aprimoramento de algumas entidades já existentes. São eles: a Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE (Lei 10.847/04), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 

CCEE (Decreto 5.177/04) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE 

(Decreto 5.175/04). 

2.3.2. O Plano Nacional de Energia - PNE 2030 

No Brasil, antes das mudanças no quadro regulatório do setor elétrico, em 

2004, o principal mecanismo institucional utilizado pelo MME para a elaboração do 

planejamento do setor era o Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos 

Sistemas Elétricos – CCPE. O CCPE estava estruturado em Comitês Técnicos 

constituídos por representantes das entidades participantes e eram coordenados por 

profissionais dessas entidades, num sistema de rodízio das empresas às quais eram 

vinculados. Nessa estrutura, o segmento estatal era fortemente preponderante, 

assumindo, em geral, a coordenação dos comitês técnicos (EPE, 2007).  

Com o expressivo aumento da participação do capital privado no setor 

elétrico, iniciado em 1995, o princípio da neutralidade na condução dos estudos de 

planejamento passou a ser questionado, haja vista a existência de interesses 

empresariais. A necessidade de preservar a isenção e os interesses maiores da sociedade 

contribuiu para a proposta de criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, agente 

governamental com a competência de realizar estudos para desenvolvimento do setor 

energético (EPE, 2007) os quais subsidiam os planos de expansão setoriais elaborados 

pelo MME. 

A EPE elabora estudos de planejamento com dois horizontes distintos, um 
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com horizonte de dez anos, o Plano Decenal de Energia - PDE, e outro de mais longo 

prazo com horizonte de 25 a 40 anos, o Plano Nacional de Energia - PNE. O primeiro 

é revisto anualmente e o segundo a cada 5 anos, em media. 

Há que se notar que tanto o PDE quanto o PNE são herança do próprio setor 

elétrico à medida que esses estudos de planejamento já eram elaborados pelo setor antes 

das mudanças no marco regulatório. Entretanto, os estudos desenvolvidos pela EPE 

procuraram estender essa filosofia de planejamento para os demais energéticos 

(petróleo, gás natural, carvão, biocombustíveis, etc), numa lógica integrada. 

Em função do horizonte de tempo, o escopo desses dois instrumentos de 

planejamento são bastante distintos, embora complementares. Se por um lado o PNE 

tem um caráter muito mais estratégico, voltado para identificação dos potenciais dos 

diferentes energéticos e para a formulação de grandes diretrizes para a oferta de energia, 

o PDE, por sua vez, tem o caráter muito mais tático e tem por objetivo definir os 

projetos prioritários sob a ótica da viabilidade econômica e ambiental, e cujas ações 

necessárias para o seu desenvolvimento já estão em andamento ou se situam no curto e 

médio prazo. 

O primeiro Plano Nacional de Energia, o PNE 2030, foi publicado pela EPE 

em 2007, podendo ser considerado pioneiro nesse tipo de planejamento no país, 

sobretudo pela nova filosofia de planejamento, que busca integrar em um só plano todos 

os segmentos do setor energético: setor elétrico, petróleo e gás natural, derivados de 

petróleo, biocombustíveis e outras fontes.  

A Figura 5 apresenta a metodologia geral de formulação PNE 2030, com a 

indicação dos modelos matemáticos utilizados pela EPE em seu desenvolvimento. 
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Figura 5 – metodologia geral de formulação do PNE 2030 

Fonte: EPE, 2007 

No caso do PNE 2030, o modelo matemático utilizado como ferramenta 

para a solução do problema de oferta de energia elétrica (GEP) foi o MELP, 

desenvolvido inicialmente por MACHADO JUNIOR (2000) e posteriormente 

modificado pelo CEPEL (LISBOA et. al., 2003). O MELP é um modelo de 

programação linear inteira mista de grande porte que determina uma trajetória de 

expansão da oferta de energia elétrica, incluídas as interligações associadas, que 

minimiza o valor presente do custo total (definido como custos de investimento mais 

custos operacionais incluindo o custo de deficit) da expansão do sistema no intervalo de 

tempo considerado, assegurando o suprimento da demanda dentro de certos critérios de 

confiabilidade (ex.: balanço de oferta e demanda em condição crítica). Em linhas gerais, 

o modelo compõe automaticamente alternativas viáveis de expansão e seleciona dentre 

essas alternativas aquela que resulta em menor custo total. As alternativas viáveis de 

expansão são constituídas por novos empreendimentos de geração e reforços na 

capacidade das interligações, capazes de assegurar o contínuo suprimento da demanda 

de energia no Sistema Interligado Nacional (EPE, 2007).  

Assim, os resultados dos estudos de oferta de energia elétrica podem ser 

entendidos como cenários de projeção da matriz elétrica nacional (potência instalada e 

simulação da operação de cada fonte/tecnologia) otimizados quanto ao custo total da 
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expansão (investimento + operacional), respeitadas as restrições de expansão, operação 

e requisitos de confiabilidade. (EPE, 2007) 

Um dos principais conjuntos de dados de entrada desses modelos é o 

portfólio de opções de projetos, fontes e tecnologias que serão objeto de otimização para 

definição da melhor alternativa de expansão. Esse portfólio provém de estudos como os 

inventários hidrelétricos de bacia hidrográfica, os estudos de potencial de outras fontes e 

os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. A Figura 6 apresenta um 

fluxo geral do processo de planejamento indicando as relações entre os diferentes 

estudos. 

 

Figura 6 – Relações entre os diferentes estudos associados ao planejamento energético 

Fonte: Elaboração própria 

Visualiza-se na Figura 6, que o PNE é alimentado pelos estudos do PDE, 

realizados anualmente, e pelos estudos de potencial hidrelétrico e de outras fontes. Por 

outro lado, o próprio PNE pode identificar a necessidade da realização de estudos de 

potencial e também influenciar as decisões do Plano Decenal, de forma que esses 

estudos estão intrinsicamente relacionados. 

No modelo atual do setor elétrico, para a contratação de energia no ambiente 

regulado (ACR), são realizados leilões de energia elétrica com entrega da energia 

previstas para 3 e 5 anos após a execução dos leilões, são os chamados Leilões A-3 e A-

5, respectivamente. Pelo fluxograma mostrado na Figura 6, é ideal que haja coerência 
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entre as decisões de planejamento e o planejamento e execução dos leilões de energia. 

O portfólio de alternativas adotado no PNE 2030 é apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Portfólio de alternativas para a expansão da oferta de energia elétrica no 

período 2015 – 2030 (MW) 

Fonte 
  Subsistema  Acréscimo máximo 

Norte Nordeste Sudeste Sul Período anual 

Hidrelétricas 44.000 1.100 10.000 6.200 61.300 4.090 

Grande porte 44.000 1.100 10.000 6.200 61.300 4.090 

Térmelétricas 0 9.000 15.000 6.000 30.000 2.000 

Gás natural 0 4.000 10.000 1.000 15.000 1.000 

Nuclear 0 3.000 3.000 0 6.000 400 

Carvão 0 2.000 2.000 5.000 9.000 600 

Outras 0 0 0 0 0 0 

Alternativas 0 3.950 8.000 3.400 15.350 1.025 

PCH 0 500 4.000 1.500 6.000 400 

Centrais eólicas 0 2.200 0 1.100 3.300 220 

Biomassa de Cana 0 950 3.300 500 4.750 320 

Resíduos urbanos 0 300 700 300 1.300 85 

Total 44.000 14.050 33.000 15.600 106.650 7.115 

O MELP utiliza esse portfólio e percorre, por meio de um algoritmo de 

otimização, toda a região de viabilidade do problema em busca da alternativa que 

apresenta o menor custo total da expansão, de forma a atender a demanda e respeitar 

todas as restrições técnicas impostas. A Tabela 3 apresenta os resultados para o 

acréscimo de potência por fonte no horizonte 2030. 

Tabela 3 – Expansão da oferta de energia elétrica a longo prazo, por fonte de geração 

(MW) 

    
Fonte 

Capacidade instalada Acréscimo 

2020 2030 2005-2030 2015-2030 

Hidrelétricas 116.100 156.300 87.700 57.300 

Grande porte 116.100 156.300 87.700 57.300 

Térmicas 26.897 39.897 22.945 15.500 

Gás natural 14.035 21.035 12.300 8.000 

Nuclear 4.347 7.347 5.345 4.000 

Carvão 3.015 6.015 4.600 3.500 

Outras 5.500 5.500 700 - 

Alternativas 8.783 20.322 19.468 15.350 

PCH 3.330 7.769 7.000 6.000 

Centrais eólicas 2.282 4.682 4.653 3.300 

Biomassa de Cana 2.971 6.571 6.515 4.750 

Resíduos urbanos 200 1.300 1.300 1.300 

Importação 8.400 8.400 0 0 

Total 160.180 224.919 130.113 88.150 

Fonte: EPE, 2007 
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Esses resultados mostram que, considerando o período 2015-2030, a decisão 

ótima consistiu no aproveitamento de 93% da potencia hidrelétrica disponível no 

portfólio, 52% das termelétricas e 100% das fontes alternativas colocadas como opção. 

Esse tipo de cenário é útil tanto para a elaboração e aperfeiçoamento de 

políticas setoriais, pelo lado do governo, quanto para guiar as ações dos agentes 

privados, que, por fim, serão os responsáveis pela oferta de energia nova nos leilões de 

energia, na qual a contratação é feita pelo critério da menor tarifa. 

2.3.3. A dimensão ambiental no PNE 2030 

Um dos aspectos a serem notados na metodologia de desenvolvimento do 

PNE 2030, apresentado na Figura 5, é que o meio ambiente consta como uma das 

variáveis a serem analisadas nos principais momentos de decisão. 

O PNE 2030 já apresentava algumas restrições e condicionantes 

socioambientais. Na verdade, foram aplicadas duas técnicas, a primeira de se estimar a 

data mais cedo para entrada em operação de aproveitamentos hidrelétricos com base em 

critérios socioambientais, técnica também conhecida como análise processual, e a 

segunda de se internalizar os custos de investimento referentes a tecnologias de 

mitigação de impactos. 

O prazo mínimo para licenciamento ambiental e entrada em operação de 

projetos hidrelétricos (análise processual) está diretamente associado às respectivas 

complexidades socioambientais. Os critérios adotados foram os seguintes (EPE, 2007): 

 Terras Indígenas: i) interferência do projeto (usina e seu 

reservatório) com terras indígenas, independente do estágio do 

processo de demarcação; ii) identificação da proximidade (até 10 

km) do projeto da usina com terras indígenas, de forma a trabalhar-

se com uma tolerância para o caso de eventuais interferências do 

reservatório e não apenas do ponto geográfico da usina, em face da 

precariedade de informações em alguns casos. 

 Unidades de Conservação: i) interferência do projeto (usina e seu 

reservatório) com unidades de conservação de proteção integral 

(parques nacionais, reservas biológicas, estação ecológica, reserva 
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biológica, reserva da vida silvestre e reserva ecológica); ii) 

interferência do projeto (usina e seu reservatório) com unidades de 

conservação de uso sustentável (floresta nacional, área de proteção 

ambiental, área de relevante interesse ecológico e reserva 

extrativista)  

Como resultado, obtém-se a data mais cedo em que cada aproveitamento 

hidrelétrico da carteira de projetos se torna opção para compor as alternativas no 

modelo de otimização. A Tabela 4 apresenta as restrições de prazo mínimo para entrada 

de hidrelétricas no portfólio de opções do PNE 2030. 

Tabela 4 – Critérios socioambientais para determinação do prazo mínimo para entrada 

de hidrelétricas no portfólio de opções do PNE 2030. 

Classe Descrição Data mais cedo 
Potência 

(GW) 
% 

Potencial hidrelétrico aproveitado   68,6 26,3 

Potencial hidrelétrico a se aproveitar   165,4 63,4 

C1 Aproveitamentos incluídos no Plano Decenal 2005 30,4 11,6 

C2 

Aproveitamentos localizados em bacias 

hidrográficas consideradas prioritárias sem 

interferência direta com TI ou UC 

2015 19,8 7,6 

C3 
Aproveitamentos em bacias não prioritárias ou 

próximas a TI ou UC 
2020 23,5 9 

C4 
Aproveitamentos com interferências com TI ou 

UC, com grande economicidade 
2025 18 6,9 

C5 

Aproveitamentos considerados, hoje, de grande 

complexidade socioambiental ou com baixíssimo 

nível de conhecimento ou investigação 

2030 73,7 28,3 

SUBTOTAL   234 89,7 

Potencial de PCH   17,5 6,7 

Unidades exclusivamente de ponta 
 

9,5 3,6 

TOTAL   261 100 

Fonte: EPE, 2007 

O segundo condicionante adotado no PNE 2030 foi a incorporação de custos 

de investimento das medidas de mitigação aplicáveis a cada fonte/tecnologia. Assim, no 

caso de termelétricas, por exemplo, foram incorporados os custos de implantação de 

precipitadores eletrostáticos e torres de refrigeração. Para o caso específico do carvão 

mineral, além de ter sido considerada a tecnologia de leito fluidizado, foi também 

considerado um elemento de custo relativo à disposição de cinzas pesadas. No caso da 
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geração nuclear, foram considerados custos adicionais referentes às atividades de 

disposição e monitoramento dos rejeitos radioativos. 

Outra questão avaliada no PNE 2030 foi a das emissões de GEE, muito 

embora ainda não tenha sido considerada como condicionante para a expansão. Foi 

realizada uma avaliação a posteriori, com as estimativas de emissões de GEE para o 

cenário de referência e análise de alguns indicadores como a intensidade de emissões 

pelo consumo final de energia (CO2/tep). O gráfico da Figura 7 apresenta as emissões 

de gases de efeito estufa estimadas no PNE 2030. 

 

Figura 7 – Gráfico de projeção das emissões de GEE no PNE 2030 

Fonte: EPE, 2007 

De forma geral, como destaca SANTOS (2008), os critérios ambientais 

utilizados no PNE 2030 são, principalmente, de caráter restritivo/impeditivo. Ou seja, 

são indicados os empreendimentos energéticos que terão algum impedimento, ou uma 

maior dificuldade, de implantação devido às condições do meio. Esta abordagem coloca 

o meio ambiente somente como um fator de impedimento para o crescimento da oferta. 

Em outros casos, a questão ambiental é tratada a posteriori como uma espécie de 

avaliação de impacto ambiental após a decisão ter sido tomada com uso somente dos 

parâmetros técnico-econômicos. 

De fato, como já mencionado no item 2.2.2, atualmente um dos maiores 

desafios que se coloca para o planejador é a incorporação da variável ambiental nos 

modelos de suporte à decisão. Num contexto de exigências ambientais crescentes tanto 
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por parte dos órgãos de meio ambiente quanto pelos diferentes segmentos da sociedade, 

a pena para o planejamento baseado somente em variáveis técnico-econômicas é a 

escolha de alternativas inviáveis ou com risco de déficit que se verificará na realidade 

muito superior àquele previsto na modelagem. 

Não é difícil encontrar exemplos de empreendimentos projetados e 

planejados há vários anos e que nunca se concretizaram por serem inviáveis sob a 

perspectiva social e/ou ambiental. 

Uma das possibilidades para a superação desse problema, ainda na fase de 

planejamento da expansão, é a aplicação de métodos de decisão multicritério. Na última 

década vários estudos têm sido desenvolvidos nessa seara. LA ROVERE et al. (2010) 

defendem que esse tipo de abordagem, apoiada num conjunto de informações objetivas 

e abrangentes sobre a utilização de fontes de energia, de forma a cobrir questões de 

ordem tecnológica, econômica, social, institucional, ambiental e estratégica envolvidas, 

permitem a elaboração de políticas públicas que orientem a expansão do sistema 

energético brasileiro dentro de diretrizes adequadas de sustentabilidade. 

2.3.4. O modelo PLANEL 

Recentemente, a EPE desenvolveu, no âmbito dos estudos associados ao 

planejamento de longo prazo, o modelo PLANEL. Trata-se de um modelo fortemente 

baseado no MELP, porém, com adaptações importantes no que tange aos seus aspectos 

computacionais e operativos. De acordo com CUNHA (2012), as características básicas 

de modelagem adotadas no PLANEL são as seguintes: 

 formulação do problema: Mono objetivo >> Minimizar valor 

presente do custo total; 

 modelagem multi-período >> horizonte de 25 anos com balanços 

energéticos trimestrais 

 otimização determinística; 

 balanços estáticos trimestrais para três condições operativas: média, 

crítica e de ponta; 

 representação do parque gerador a usinas individualizadas; 

 representação de subsistemas interligados (fluxo em redes); 

 método de solução: Programação linear inteira mista; 
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 modelo pode ser usado também como simulador em estudos 

específicos (what-if-analysis) e processos iterativos. 

O objetivo básico do modelo PLANEL é, de acordo com CUNHA (2012), 

“determinar um cronograma de expansão que minimize o valor presente do custo total 

de investimento em novas usinas geradoras e interligações, custos operacionais e custos 

de déficit de energia elétrica, levando em consideração restrições de expansão, de 

operação, ambientais e requisitos de confiabilidade”. 

Estrutura Computacional 

O modelo PLANEL é composto por seu código fonte implementado em 

plataforma AIMMS, que submete o problema formulado a um otimizador (um “solver” 

como, p.ex., CPLEX 12.2), e por arquivos auxiliares e planilhas contendo os dados de 

entrada e os resultados calculados pelo modelo. (EPE, 2012b) 

O preenchimento dos dados de entrada é feito em planilhas Excel, que 

realizam os cálculos preliminares. Um banco de dados desenvolvido em MS-Access 

garante a consistência e integridade das informações inseridas, como, por exemplo, não 

permite que sejam colocadas usinas repetidas ou que algum parâmetro essencial de um 

elemento seja deixado em branco ou desatualizado. Neste banco de dados, cujas tabelas 

são vinculadas às planilhas Excel contendo os dados de entrada, são realizadas uma 

série de consultas, que preparam a exportação dos dados de entrada no formato 

requerido pelo modelo PLANEL no ambiente AIMMS. (EPE, 2012b) 

O comando de importação de dados para o AIMMS utiliza, em sua maior 

parte, uma comunicação via ODBC (Open Database Connectivity) que realiza as 

consultas necessárias no banco de dados do Access. A sequência de importação dos 

dados de entrada é então mostrada na Figura 8. 
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Figura 8 – Sequência percorrida pelos dados de entrada para a importação de um caso 

do modelo PLANEL 

Fonte: EPE (2012b) 

O código de programação do modelo é elaborado no ambiente AIMMS, 

onde se descreve a função objetivo e as restrições do problema de otimização da 

expansão. O modelo é então compilado e, apos receber o comando de execução, grava 

um arquivo contendo a descrição detalhada do problema de programação matemática e 

chama um otimizador (solver) o qual tem a função de pre-analisar os dados recebidos e 

resolver o problema, se possível. No caso do modelo PLANEL, por se tratar de um 

problema de programação linear inteira mista de grande porte, faz-se necessário o uso 

de um otimizador compatível, razão pela qual tem sido utilizado o solver CPLEX 

versão 12.2. 

Ao encontrar a solução, o otimizador a retorna ao programa AIMMS, que a 

torna acessível ao usuário para visualização dos parâmetros e variáveis componentes do 

problema. Caso seja necessária ao usuário uma análise minuciosa dos resultados estes 

podem ser exportados diretamente para o Excel, permitindo a elaboração de cálculos 

complementares, gráficos, comparação com outras rodadas, etc. (EPE, 2012b). 
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Figura 9 – Sequência de rotinas computacionais utilizadas em uma rodada de modelo 

PLANEL 

Fonte: EPE, 2012b 

Esta sequência de rotinas (Figura 9) adotada na execução do modelo 

PLANEL permite aproveitar as especificidades de cada aplicativo (software), de 

maneira a maximizar a segurança no tratamento dos dados, a qualidade da solução 

obtida e a disponibilidade de ferramental de análise numérica adequado para o usuário. 

Função Objetivo 

A decisão econômica de escolha da melhor alternativa de expansão (solução 

“ótima”) é baseada na minimização do valor presente do custo total de expansão do 

sistema, que é a soma dos custos de investimento de todos os projetos mais os custos 

operacionais de todo o sistema, incluindo o sistema existente e projetos, durante todos 

os anos do estudo. A equação apresentada no Apêndice 3 apresenta a formulação da 

função objetivo do modelo PLANEL. 

A função é constituída do somatório dos custos de investimento de novas 

usinas hidrelétricas, termelétricas e outras renováveis, além dos investimentos em 

transmissão, mais os custos de operação nas diferentes situações hidrológicas e o custo 

de déficit. Os custos anuais futuros são trazidos para seu valor presente.  

O subproblema de operação trabalha não apenas com a minimização do 

custo para condições de hidrologia média, mas também buscando a expansão de um 

sistema que considere o custo de operação para o cenário de hidrologia crítica. Estes 

dois cenários são considerados na função objetivo, porém são atribuídos pesos 

diferentes a cada um deles. A inclusão de múltiplos cenários hidrológicos permite que a 
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expansão planejada inclua também a minimização do custo operativo de todo o sistema 

para estes cenários. 

Variáveis de decisão 

O modelo PLANEL monta os cenários de expansão pela composição das 

seguintes variáveis de decisão: 

 Variáveis binárias associadas à decisão de se construir ou não os 

projetos de geração do portfólio; 

 Variáveis binárias associadas à decisão de se construir ou não os 

projetos de intercâmbio (transmissão) do portfolio; 

 Variáveis contínuas associadas à geração trimestral dos projetos que 

compõem a alternativa; 

 Variáveis contínuas associadas aos fluxos trimestrais de intercâmbio 

entre os subsistemas; 

 Variáveis contínuas associadas ao déficit de geração trimestral em 

cada subsistema. 

A composição dos cenários é automática e o modelo escolherá aquela 

combinação que minimiza o valor da função objetivo. 

Restrições 

O modelo PLANEL compreende vários blocos de restrições lineares, 

descritas abaixo de modo simplificado: 

 Restrições de expansão:  

o Cada projeto é construído uma única vez; 

o Acréscimo máximo de potência por fonte para cada ano do 

horizonte; 

 Restrições operativas: 

o Atendimento à demanda de energia elétrica 

o Limites superior e inferior de geração de cada usina 

o Atendimento à demanda de ponta 

 Restrições ambientais: 
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o Limite de emissões anuais totais de CO2
  
no SIN 

 Restrições de consumo de combustível 

o Quantidades máxima e mínima possíveis de utilização de 

combustíveis em cada situação hidrológica 

 Restrições de integralidade:  

o As variáveis de decisão de expansão são inteiras [0,1]; 

o Esta restrição pode ser relaxada para (0,1) no caso de se optar 

por rodar um versão puramente linear do problema de 

otimização, de forma muito mais rápida. 

 

2.4. Conceitos, técnicas e ferramentas para tratamento da dimensão 

ambiental 

2.4.1. Indicadores socioambientais 

A análise de possíveis trajetórias de expansão da oferta de energia se 

constitui em um problema essencialmente multicritério. Idealmente, vários aspectos 

devem analisados sob uma ótica integrada, o que permite reduzir o risco de análises 

enviesadas. Estes aspectos envolvem desde questões de ordem tecnológica e econômica, 

até as necessárias questões de ordem socioambiental e estratégica (LA ROVERE et al., 

2006) 

O procedimento habitual de se priorizar as variáveis econômicas nestas 

avaliações decorre da vasta e histórica disponibilidade de técnicas para monitorá-las, 

mas que, entretanto, tem se mostrado insuficiente. LA ROVERE et al. (2006), ao 

estudar as diferentes cadeias energéticas para o contexto brasileiro, avaliam que é 

necessário lançar mão de uma visão mais sistêmica, voltada para a sustentabilidade. 

Essa nova visão altera o procedimento atual, ao integrar as variáveis sociais, ambientais, 

tecnológicas e operacionais às econômicas, passando (este conjunto) a delinear o 

espectro interdisciplinar da tomada de decisão. 

Segundo MACHADO (2002) apud LA ROVERE et al. (2006), uma parte 

fundamental da atividade de planejamento energético e ambiental envolve a 

identificação de fatores determinantes (forças motrizes) do uso/oferta da energia em 
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uma unidade de referência relevante, e a tradução destes em indicadores deve ser 

conduzida de tal maneira que contribua para o processo de tomada de decisão dos 

agentes. Assim, a utilização de indicadores se constitui em uma ferramenta que permite 

visualizar de maneira mais simples a complexidade envolvida neste processo de 

decisão, permitindo também ponderar o peso de impactos gerados pela oferta de 

energia, orientando as possíveis respostas de gerenciamento do setor energético no 

Brasil.  

A utilização de indicadores serve como ferramenta auxiliar ao processo de 

decisão fornecendo suporte a um processo tipicamente gerencial, onde o conhecimento 

quali-quantitativo do que se quer gerenciar é fundamental (CANTARINO, 2003). Os 

indicadores são, por assim dizer, considerados medidas da condição, processos, reação 

ou comportamento, fornecendo um resumo de vários parâmetros de um sistema 

complexo (OLIVEIRA, 2004). 

Quando uma determinada informação adquire significância para a tomada 

de decisão, então a mesma pode ser categorizada como um “indicador”. A OCDE 

(2001) apresenta a seguinte definição para o termo indicador: 

“Parâmetro ou valor calculado a partir de parâmetros, fornecendo 

informações sobre ou descrevendo o estado de um fenômeno, do meio ambiente ou de 

uma zona geográfica, de uma amplitude superior às informações diretamente ligadas ao 

valor de um parâmetro”.  

Assim, é claro o salto qualitativo do conhecimento proporcionado pela 

agregação do conhecimento na forma de indicador (LA ROVERE et al., 2006). Os 

indicadores não são, pois, meramente dados, mas seu significado se estende além da 

estatística básica, permitindo aprofundar a compreensão da realidade e estabelecendo 

relações de causa-efeito além daquelas evidentes a partir de estatísticas básicas. Assim, 

um indicador deve colocar o conhecimento onde ele possa gerar valor, alcançando o 

nível dos decisores na forma e na quantidade suficiente (CANTARINO, 2003).  

Portanto, quando analisados de forma conjunta, os indicadores fornecem 

uma visão clara do sistema como um todo, incluindo as inter-relações entre as diferentes 

dimensões envolvidas (IAEA, 2005). 
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No caso da abordagem da questão ambiental, o uso de indicadores constitui-

se em uma importante ferramenta para visualização de externalidades ambientais, cuja 

quantificação é muitas vezes controversa, em virtude de diferentes premissas 

conduzirem a resultados bastante distintos, por exemplo, utilizando-se métodos de 

medição da “disposição a pagar” ou ainda, coeficientes dose-resposta para estimativa 

dos impactos ambientais (IAEA, 2005). 

A vantagem no uso de indicadores reside em (LA ROVERE et al., 2006):  

 Sintetizar um conjunto de várias informações, indicando a condição 

geral de um dado aspecto, seu progresso ou, ainda, tendências 

(quando analisados sob um ponto de vista retrospectivo e/ou 

prospectivo, mediante a utilização de séries históricas ou cenários de 

expansão do setor energético);  

 Ao se constituírem uma ferramenta sintética de informação, 

sinalizam questões-chave a serem abordadas através de ações de 

incentivo, políticas públicas ou posicionamento do agente envolvido. 

O número de indicadores a serem utilizados depende da capacidade do 

conjunto em traduzir ao tomador de decisão, de forma sintética, o entendimento do 

sistema analisado bem como as relações existentes entre os diversos elementos que o 

compõe. Em linhas gerais, o número total de indicadores selecionados deve considerar o 

objetivo específico a que se destinam. 

Segundo IAEA (2005), a formulação de indicadores ambientais pode ser 

subdividida em três temas, conforme os meios impactados: a atmosfera, os cursos 

d´água e o solo.  

O uso de indicadores deve se pautar pelos seguintes princípios 

(CANTARINO, 2003):  

• Os indicadores são uma ferramenta de avaliação e precisam ser 

suplementados por outras informações qualitativas e quantitativas e científicas para 

evitar interpretações errôneas. Tais informações são particularmente importantes para 

explicar as forças motrizes, além das mudanças apresentadas pelos indicadores, as quais 

formam a base de avaliação; 



 

47 

• Os indicadores devem ser interpretados em um contexto apropriado, 

levando em consideração as características ambientais, sociais, geográficas, econômicas 

e estruturais do meio em que se insere a sua aplicação; 

• Não há um único método de padronização para comparação das variáveis. 

Quando indicadores são comparados, a avaliação será influenciada pela escolha do 

denominador comum, bem como pela metodologia de medida e definições utilizadas. 

Embora a padronização seja necessária para facilitar comparações, valores absolutos 

podem ser apropriados em certos casos. 

Em termos de qualidade dos indicadores, considera-se que bons indicadores 

devem possuir as seguintes características (CANTARINO, 2003; AMARAL, 2003; 

CRA, 2002 apud LA ROVERE et al., 2006):  

i. Representar adequadamente um aspecto relevante para os objetivos 

propostos; 

ii. Dizer algo importante e seu significado ser totalmente entendido;  

iii. Ser simples, fácil de interpretar e permitir destacar tendências;  

iv. Ter uma medida prática do processo; 

v. Estar imediatamente disponível ou acessível em uma relação custo- 

benefício razoável; 

vi. Basear-se em fundamentos teóricos justos, tanto em termos 

científicos quanto técnicos. 

vii. Ajudar a enfocar nas respostas a questões importantes; 

viii. Ajudar na tomada de decisão sendo custo-efetivo. 

CESARETTI (2010) enfatiza que a escolha de critérios para comparar 

diferentes fontes de energia elétrica deve ser feita com cuidado, pois, de acordo com o 

conjunto escolhido, pode-se definir o resultado do processo de decisão entre as 

alternativas disponíveis. A Tabela 5 apresenta um levantamento bibliográfico extenso 

dos principais critérios e indicadores para comparação entre fontes de energia elétrica, 

realizado pelo mesmo autor. 



 

48 

Tabela 5 – Indicadores para comparação entre fontes de energia elétrica 
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Tabela 5 – Indicadores para comparação entre fontes de energia elétrica (continuação) 

 

 

Fonte: Cesaretti, 2010 
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2.4.2. Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

Os impactos ambientais na fase de operação das usinas de geração de 

energia elétrica variam conforme a fonte, o combustível e a tecnologia empregada. 

Porém os impactos variam também em função de cadeia produtiva por trás da energia 

gerada. Assim, para produção de combustíveis, por exemplo, é necessário extrair a 

matéria-prima combustível, processá-la, transportá-la e armazená-la. Todas essas etapas 

que precedem a geração da energia elétrica nas usinas geradoras acarretam impactos 

ambientais em escalas diferenciadas. Da mesma forma, para todas as fontes de energia é 

preciso considerar fatores como o balanço de energia e materiais utilizados para a 

produção dos equipamentos e outros impactos que podem ocorrer nas etapas da cadeia 

produtiva que antecedem a geração de energia elétrica propriamente dita. 

A metodologia utilizada para mensurar e avaliar os impactos ambientais de 

toda a cadeia produtiva de um determinado produto é denominada Análise do Ciclo de 

Vida (ACV). A ACV é um instrumento de gestão ambiental que tem como objetivo 

identificar os impactos ambientais e os fluxos de matéria e energia, quantificando-os em 

todas as etapas do processo produtivo de um determinado produto, desde a produção e 

obtenção de cada matéria-prima e insumo até o consumo e a disposição final do produto 

no ambiente. 

De acordo com a norma ISO 14.040, o ciclo de vida de um produto 

corresponde a todos os estágios sucessivos e encadeados de um sistema de produto, 

desde a aquisição da matéria-prima ou geração de recursos naturais até a disposição 

final do produto. A ACV é uma técnica para avaliar os aspectos ambientais das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio 

ambiente. São considerados os impactos potenciais associados a um produto por todo 

seu ciclo de vida, mediante a compilação das entradas e saídas do sistema de produto 

em estudo (VIANNA, 2006). 

A estrutura da metodologia recomendada pela norma ISO 14.040 inclui as 

seguintes etapas: i) definição de objetivos e escopo do trabalho; ii) Análise de 

Inventário; iii) Avaliação de impactos e; iv) interpretação dos resultados. A Figura 10 

ilustra as relações existentes entre cada etapa. 
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Figura 10 – Etapas da ACV 

Fonte: ABNT/NBR ISO, 2009 (adaptado) 

A fase de definição dos objetivos e do escopo do trabalho é aquela na qual 

são feitas as escolhas iniciais, que determinarão todo o plano de trabalho da ACV. Os 

objetivos são formulados considerando-se questões específicas, público alvo e aplicação 

desejada. O escopo do estudo é definido em termos da cobertura temporal, geográfica e 

tecnológica, e do nível de sofisticação do estudo em relação ao objetivo. Finalmente, os 

produtos objetos do estudo são definidos em termos da função, unidade funcional e 

fluxos de referência. (GUINÉE, 2002). 

A análise de inventário é a etapa na qual o sistema de produção é definido. 

Neste contexto, incluem-se a definição dos limites ou fronteiras do estudo, a elaboração 

do fluxograma dos processos unitários e a coletânea dos dados referentes a cada um 

desses processos. De forma simplificada, pode-se definir a analise de inventario como a 

etapa de coleta e quantificação de todas as variáveis (matéria-prima, energia, emissões 

atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos etc.), relacionadas com o ciclo de vida 

de um produto ou processo (CHEHEBE, 1998 apud VIANNA, 2006). 

A título de exemplo, a Figura 11 ilustra o sistema de produto utilizado em 

uma ACV para o biodiesel a partir do óleo de mamona. 
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Figura 11 – Sistema de produto: produção de biodiesel de óleo de mamona 

Fonte: CONDE, 2008 

A etapa de avaliação de impactos é aquela na qual o conjunto de resultados 

da análise de inventário é processado e interpretado em termos dos impactos ambientais. 

O nível de detalhe, a escolha dos impactos avaliados e as metodologias usadas 

dependem do objetivo e do escopo do estudo. 

Na etapa de interpretação as principais atividades são: i) identificação das 

questões ambientais mais significativas; ii) verificação da consistência e integridade do 

estudo e; iii) apresentação de conclusões, recomendações e relatórios sobre as questões 

ambientais mais importantes (CHEHEBE, 1998 apud VIANNA, 2006). 

A ACV pode ser aplicada nas seguintes situações: 

 Identificação de melhorias nas cadeias produtivas de um 

determinado produto ou processo 

 Comparação entre diferentes produtos ou processos 

Nesta dissertação o foco está na aplicação da ACV para comparação entre as 

diferentes fontes de geração de energia elétrica. De fato, o que as diferencia são os tipos 

de impacto, a magnitude e as etapas da cadeia produtiva em que os impactos ocorrem. 

Por isso é importante a aplicação da metodologia de Análise do Ciclo de Vida para 

comparação dos impactos sociais, ambientais e econômicos das várias formas de 
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energia (WEC, 2004).  

Assim, na medida do possível, é desejável que a base de dados dos 

indicadores utilizados contemple todo o ciclo de vida das diferentes fontes de energia a 

serem comparadas.  

Entretanto, é possível elencar a princípio algumas fragilidades do método, 

que podem limitar o uso de dados secundários provenientes de estudos de ACV para a 

comparação entre as fontes de energia, quais sejam: 

 incertezas sobre os resultados; 

 incompletude e variação do escopo (alguns impactos não são levados 

em consideração e o sistema de produto pode variar de um estudo 

para outro); 

 a análise é estática no tempo (o progresso tecnológico não é 

refletido); 

 a dependência das características específicas do local na aplicação 

do método. 

2.4.3. Impact Pathway Analysis – Custos Externos 

A metodologia Impact Pathway Approach (IPA) foi desenvolvida no âmbito 

do Projeto ExternE (EUROPEAN COMMISSION, 2005) para a quantificação e 

valoração econômica dos impactos ambientais resultantes de tecnologias de geração de 

energia elétrica. Tem sido aplicada para a comparação de danos ambientais associados a 

essas tecnologias, bem como para a avaliação de diretrizes de políticas ambientais na 

área de energia nos países da Europa (KREWITT et alli, 1998).  

A IPA tem como finalidade quantificar o dano “real” resultante da exposição 

a um impacto em local e tempo específicos. Trata-se de um método do tipo “bottom-up” 

(de baixo pra cima), que considera os impactos dos poluentes desde sua 

emissão/ocorrência, no local de emissão, até os receptores afetados (população, culturas, 

florestas, edifícios etc.). Os elementos considerados são: tecnologia, a caracterização do 

local, priorização dos impactos, quantificação dos encargos (emissões e outras), 

descrição dos receptores ambientais, quantificação do impacto (utilizando quando 

aplicáveis modelos para poluentes atmosféricos e função dose-resposta) e avaliação 
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econômica. 

A Figura 12 ilustra as etapas de aplicação da IPA, considerando o caso das 

emissões atmosféricas. Suas principais etapas são descritas a seguir. (EUROPEAN 

COMMISSION 2005). 

 

Figura 12 – Etapas do método Impact Pathway Approach (IPA) 

Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2005 

 

 Emissão — especifica as tecnologias relevantes e os poluentes 

emitidos por determinada planta e em local específico ‒ p.ex., NOx 

por GWh; 

 Dispersão — calcula o aumento das concentrações de poluentes nas 

regiões afetadas ‒ p.ex., concentração de ozônio incremental, usando 

modelos de dispersão atmosférica e química para formação de 

ozônio devido ao NOx;  

 Impacto — calcula a exposição acumulada devido ao aumento de 

concentração, seguido pelo cálculo dos impactos devidos a essa 

exposição, usando uma função dose-resposta ‒ p.ex., casos de asma 
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devidos ao aumento de O3; 

 Custo externo — realiza valoração monetária dos impactos ‒ p.ex. 

dos casos de asma, multiplicando cada caso por seu valor monetário.  

A metodologia IPA tem sido aplicada na Europa em conjunto com a ACV, 

associando os dados do inventário do ciclo de vida com os impactos específicos, na 

tentativa de entender tais impactos. Em um ciclo de vida de um produto existe um 

grande número de impact pathways específicos associados a cada uma das fases do 

ciclo de vida do produto. De um modo geral, é suficiente identificar os impactos 

prioritários, para os quais são esperados os maiores danos, ou seja, os mais relevantes 

para a avaliação. 

Como mencionado anteriormente, os métodos de valoração econômica do 

dano ambiental ainda apresentam uma série de dificuldades associadas a: 

 associação clara das relações de causa e efeito 

 identificação e mensuração de todos os impactos externos 

 métodos de mensuração dos custos unitários 

 confiabilidade dos resultados 

Apesar dessas dificuldades, o projeto ExternE teve êxito em organizar as 

bases de dados e sistematizar a pesquisa em torno do tema, tornando os resultados 

encontrados para os países europeus aplicáveis em diversos processos de tomada de 

decisão. Infelizmente, uma utilização direta desses dados de custo externo em outros 

países não é adequada, pois o método é muito sensível às características locais, 

influenciando significativamente os resultados (p.ex.: o custo de internação por asma na 

Suíça é diferente daquele encontrado no Brasil). 
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3. O modelo PLANEL-MO 

3.1. Metodologia 

O modelo PLANEL-MO, desenvolvido neste trabalho, se baseia no uso de 

conceitos, técnicas e ferramentas existentes de análise socioambiental e consiste em 

uma adaptação do modelo matemático utilizado pela EPE para o planejamento do 

sistema elétrico no longo prazo, o modelo PLANEL, de forma a incorporar a dimensão 

ambiental no processo de tomada de decisão. Em síntese, o modelo desenvolvido 

modifica a função objetivo do modelo PLANEL, transformando o problema, 

anteriormente mono-objetivo, em um problema multiobjetivo. 

Para testar o modelo desenvolvido, foi elaborado um estudo de caso 

aplicado à expansão do sistema elétrico brasileiro. Os resultados são, então, analisados 

discutindo-se a aplicabilidade e as limitações do método proposto. Os itens 3.1.1 e 

3.1.2, a seguir, descrevem os métodos utilizados e definem o estudo de caso. 

3.1.1. Encadeamento de métodos para incorporação da dimensão 

ambiental no planejamento energético de longo prazo 

A incorporação da dimensão ambiental pode ser feita de formas variadas e 

em diferentes momentos do processo de tomada de decisão no planejamento de longo 

prazo da expansão da geração de energia elétrica. Na decisão sobre a oferta de energia 

elétrica, uma das possibilidades é a transformação do modelo GEP, normalmente mono-

objetivo, em um modelo multiobjetivo, incorporando elementos de decisão 

considerados importantes sob a perspectiva ambiental à formulação matemática do 

modelo. 

Como apresentado no item 2.2.3, uma das técnicas para se construir um 

modelo multicritério é o método das ponderações (weighted-sum method). Para se 

formular um problema desse tipo, faz-se necessário a utilização de uma série de 

métodos e técnicas encadeadas entre si. Nesse trabalho, propõe-se o encadeamento 

apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 – Encadeamento de métodos para modelagem multiobjetivo 

A seleção dos elementos de decisão é parte importante do problema e, na 

prática, consiste na seleção dos indicadores ambientais considerados relevantes no 

processo de tomada de decisão em questão. Nessa etapa é preciso ter cuidado com 

algumas características dos indicadores a serem selecionados, observando-se aspectos 

como:  

 Relevância para o processo de tomada de decisão 

 Facilidade de compreensão 

 Disponibilidade de dados 

Uma vez selecionados os elementos de decisão, dependendo da quantidade 

de indicadores, pode ser conveniente agregar esses indicadores em um único índice. 

Para realizar essa agregação, um dos métodos aplicáveis é o MAUT que, por sua vez, 

depende da definição de pesos para cada indicador. A definição de pesos é um ponto 

sensível da metodologia, pois representa a importância de cada indicador no processo de 

tomada de decisão e está submetido à subjetividade do decisor. Para resolver, ainda que 

parcialmente, essa questão da subjetividade, uma das possibilidades é atribuir os pesos 
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por meio de uma pesquisa Delphi em conjunto com o Processo de Análise Hierárquica 

(AHP), no qual especialistas são convidados a preencher de forma independente uma 

matriz de comparação par a par entre os indicadores selecionados, indicando a 

importância relativa ou sua preferência entre eles. Assim, aquele conjunto de pesos 

resultante deixa de representar a opinião subjetiva exclusiva de um decisor e passa a 

representar a opinião de um conjunto de especialistas no assunto. 

Uma vez definidas as funções econômica e ambiental, a definição da 

função composta, que consiste na soma ponderada de ambos objetivos, exige que as 

duas funções estejam representadas por unidades comuns. O método da normalização 

max-min auxilia nesse processo. Nesse tipo de normalização, os valores da função são 

transformados em um número adimensional no intervalo entre 0 e 1, conforme a 

definição matemática apresentada abaixo: 

𝑓(̅𝑥) =  (
𝑓(𝑥) − 𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛
)  

Onde: 

𝑓(̅𝑥)= função normalizada 

vmin = valor mínimo que a função f(x) poderá atingir 

vmax = valor máximo que a função f(x) poderá atingir 

O último passo é a formulação da função objetivo composta, conforme 

definição abaixo: 

min 𝑧(𝑥) = 𝑤1  𝑓1̅(𝑥) + 𝑤2  𝑓2̅(𝑥) 

s.a restrições convencionais do modelo PLANEL 

onde: 

z(x) = função objetivo composta 

𝑤1 = peso da função 1 

𝑓1̅(𝑥) = função 1 normalizada (valores entre 0 e 1) 

𝑤2 = peso da função 2 

𝑓2̅(𝑥) = função 2 normalizada (valores entre 0 e 1) 

Nota-se que nesse último passo também é necessário definir um conjunto de 

pesos para os diferentes objetivos da função z(x). Esse conjunto de pesos, apesar de 
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estar suscetível à subjetividade do decisor, pode ser utilizado como parâmetro de análise 

de sensibilidade e para construção da curva Pareto-ótima da solução do problema.  

3.1.2. Desenvolvimento do Modelo PLANEL-MO 

3.1.2.1. Seleção dos indicadores ambientais 

Para esse estudo de caso utilizou-se três indicadores ambientais: i) área 

transformada; ii) consumo de água; e iii) emissões de gases de efeito estufa. Esses 

indicadores atendem aos três requisitos citados acima (relevância, facilidade de 

compreensão e disponibilidade de dados) e, por serem essencialmente quantitativos, 

favorecem a abordagem proposta nesse trabalho. Outros indicadores foram inicialmente 

cogitados, tais como as emissões de SOx e NOx e material particulado (MP). As 

emissões de SOx e MP foram descartadas por apresentarem boa correlação com o 

indicador Emissões de GEE. Já o indicador emissões de NOx foi descartado pelo autor 

pelo fato dos impactos das emissões de NOx, principalmente a formação de ozônio 

troposférico (com repercussões sobre a saúde), depender substancialmente da variável 

espacial, que não foi possível incorporar neste trabalho. 

Esses indicadores foram selecionados de forma a contemplar diferentes 

“compartimentos” do meio ambiente: solo, hidrosfera e atmosfera. Ademais, 

representam impactos que não podem ser plenamente controlados ou mitigados pelos 

seguintes motivos: 

 Não há meios de se evitar o impacto, ainda que seja possível 

minimizá-lo (ex.: mobilização de área, evaporação de água nos 

reservatórios de hidrelétricas e nos processos de resfriamento em 

termelétricas). 

 As tecnologias de controle/mitigação não são economicamente 

viáveis no presente ou encontram-se em fase de desenvolvimento 

(ex.: emissões de GEE) 

Assim, os indicadores selecionados buscam avaliar impactos cujos efeitos e 

custos não estão internalizados, ou seja, constituem externalidades das respectivas 

fontes de geração de energia elétrica. 
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Área transformada 

O primeiro indicador diz respeito à área transformada por determinado 

projeto ao se decidir por construí-lo. Esse indicador está diretamente associado a 

alterações dos ecossistemas, embora se reconheça que o nível de informação utilizado 

por essa métrica não seja suficiente para descrever o nível dos impactos sobre os 

ecossistemas (FTHENAKIS & KIM, 2009). Ainda assim, é admissível adotar como um 

dos objetivos básicos da expansão da oferta de energia elétrica a minimização da 

transformação de área, assumindo que essas áreas concorrem para diferentes usos como 

a agricultura, a pecuária, a urbanização e a preservação, entre outros. 

FTHENAKIS & KIM (2009) fizeram uma revisão dos requisitos de área ao 

longo do ciclo de vida das diferentes opções de geração de energia elétrica. Há dois 

tipos de indicadores, o de área transformada, medido diretamente em unidade de área 

(m²) e o indicador de área imobilizada ao longo do tempo, medido em m².ano. Nesse 

último, o tempo de imobilização da área considera tanto o tempo de operação quanto o 

tempo necessário para o local recuperar-se até atingir as condições originais anteriores à 

ocupação. A Tabela 6 apresenta os resultados desses dois indicadores para as diferentes 

fontes de energia, consolidados por CESARETTI (2010). 

É importante relativizar o dado correspondente à fonte biomassa, pois os 

estudos citados consideraram em suas análises biomassa predominantemente plantada, o 

que tem efeito determinante sobre esse indicador. Como no caso brasileiro a biomassa 

para geração de energia elétrica constitui-se essencialmente de bagaço de cana, ou seja, 

um insumo residual da produção de etanol e açúcar, o correto é considerar somente a 

área necessária correspondente às instalações para processamento do bagaço e do 

conjunto gerador (caldeiras, gerador e instalações associadas). 
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Tabela 6 – Indicadores de área transformada e área mobilizada para as diferentes 

fontes de energia 

 

Fonte: CESARETTI, 2010 

Nesse trabalho, optou-se por utilizar o indicador área transformada, ou seja, 

não será considerado o elemento tempo na composição do indicador. Essa opção foi 

motivada pelo entendimento de que esse tipo impacto está diretamente ligado à decisão 

binária de se construir ou não um empreendimento, variável essa previamente existente 

no modelo PLANEL. Cabe notar ainda que por esse indicador estar associado à essa 

decisão, esse elemento deve ser trabalhado diretamente em sua unidade física, o m². 

Essa opção tem implicação principalmente para a energia nuclear, favorecendo-a, já que 

a consideração do tempo de descomissionamento das usinas (entre 10.000 e 30.000 

anos) resultaria em uma piora no desempenho desse tipo de energia nesse indicador. 

Para preenchimento da base de dados das usinas hidrelétricas, foram 

utilizadas as informações de área alagada, em km², dos empreendimentos que compõem 

a base de dados da EPE. Para aqueles aproveitamentos hidrelétricos que não dispunham 

de informação sobre a área do reservatório, foi adotado o indicador de 0,64 km²/MW, 

que representa a média do conjunto de usinas do parque hidrelétrico existente no país, e 

multiplicado pela potência da respectiva usina. 



 

62 

Para as demais fontes/tecnologias, adotou-se a média dos indicadores de 

área transformada encontrada por FHTENAKIS & KIM (2009) e multiplicou-se pela 

estimativa de geração de energia elétrica ao longo da vida útil dos empreendimentos 

projetados, resultando em uma estimativa de área transformada, em km², conforme 

demonstrado na Tabela 7. 

Tabela 7 – composição do indicador área transformada para as diferentes fontes de 

energia elétrica 

Fonte 

Indicador 

área 

transformada 

Potência 
Fator de 

capacidade 
Vida útil 

Geração 

estimada 

Área 

utilizada pelo 

projeto 

  m²/GWh MW % anos GWh km² 

Bagaço de cana
(1)

 75 100 0,6 30 15.768 1 

Nuclear 120 1000 0,9 30 236.520 28 

Óleo Combustível 301 200 0,3 30 15.768 5 

Gás Natural 301 500 0,4 30 52.560 16 

Carvão 410 350 0,8 30 73.584 30 

Solar 552 50 0,3 30 3.942 2 

Eólica 
(2)

 2240 100 0,3 30 7.884 18 

Hidrelétrica 
(3) 

4.428 100 0,55 30 14.454 64 
(1)

 Especificamente no caso do bagaço, não foi utilizada a média do indicador área transforma, pois o estudo de FTHENAKIS & 

KIM (2009) considera outros tipos de biomassa plantada. Nesse caso, optou-se por considerar somente a área associada à geração de 

energia elétrica propriamente dita. 
(2)

 Importa destacar que a área utilizada entre os geradores eólicos é compatível com outros usos do solo 
(3)

 Estimativa baseada no indicador de área alagada por potência do sistema hidrelétrico brasileiro: 0,64 km²/MW. Foi considerada 

vida útil de 30 anos para efeito de padronização do indicador. A vida útil de hidrelétricas pode superar 80 anos.
 

Fonte: elaboração própria, com base em FTHENAKIS & KIM (2009) 

Consumo de água 

O consumo de água é um indicador importante para a expansão do sistema 

de geração de energia elétrica, pois o setor elétrico concorre com outros usos 

importantes como o abastecimento urbano, a dessedentação animal, irrigação, entre 

outros. O consumo de água pode variar substancialmente entre as tecnologias de 

geração, dependendo principalmente da tecnologia de refrigeração utilizada e das etapas 

de extração e processamento do combustível. 

As fontes hidrelétrica e a eólica não necessitam de refrigeração. A 

hidrelétrica, entretanto, pode elevar a evaporação da água dos corpos d’agua em que se 

situa, reduzindo sua disponibilidade para outros usos naquela bacia hidrográfica. 

FHTENAKIS & KIM (2010) avaliaram o uso de água ao longo do ciclo de 
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vida das diferentes opções de geração de energia elétrica. A Tabela 8 resume os valores 

médios encontrados por esses autores aplicados às tecnologias utilizadas no portfólio de 

opções desse estudo de caso. Há que se observar que foi necessário estabelecer a 

princípio quais seriam as tecnologias de refrigeração utilizadas como padrão para cada 

opção do portfólio. Para a maioria das fontes/tecnologias foi adotada a torre úmida 

como tecnologia de refrigeração. As exceções são as fontes carvão importado e nuclear, 

para as quais foi adotada a tecnologia de ciclo aberto (Once-through), partindo-se da 

premissa que projetos dessa natureza deverão se localizar próximo ao litoral ou a uma 

fonte hídrica abundante, e também o óleo combustível que utiliza motores com 

refrigeração a água do tipo Inlet. 

O valor apresentado para a hidrelétrica é o fator médio de evaporação 

líquida em reservatórios, utilizado pela ELETROBRÁS segundo KAN & DIAS (1999). 

Tabela 8 – Valores adotados para o indicador de consumo de água 

Fonte Tecnologia Refrig. padrão 
Consumo de água 

Evaporação 

líquida de 

reservatório 

m³/MWh mm/ano 

Gás natural Ciclo simples Torre 1,94 - 

Gás Natural Ciclo combinado Torre 1,11 - 

Carvão nacional Pulverizado Torre 2,88 - 

Carvão nacional Leito fluidizado Torre 2,88 - 

Carvão nacional Gaseificado Torre 1,80 - 

Carvão importado Pulverizado Once-trough 0,61 - 

Óleo comb. Motor Inlet 1,94 - 

Nuclear PWR Once-trough 1,37 - 

Solar central Espelho parabólico Torre 3,27 - 

Bagaço de Cana Condensação Torre 2,00 - 

Bagaço de Cana Contrapressão Torre 2,00 - 

Bagaço de Cana Gaseificação Torre 2,00 - 

Floresta energética Leito fluidizado Torre 2,88 - 

Eólica - - 0,23 - 

Hidrelétrica - - -  192 

Fonte: Elaboração própria, com base em FHTENAKIS & KIM, 2010 
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Emissões de Gases de Efeito Estufa 

As mudanças climáticas globais estão entre as principais questões 

ambientais a serem enfrentadas ao longo desse século. Em termos globais, a maior 

contribuição antrópica para as emissões de gases de efeito estufa provêm do setor 

energético e, em grande parte, pela queima de combustíveis fósseis para geração de 

energia elétrica. 

O Brasil dispõe de uma matriz de geração de energia elétrica privilegiada no 

que tange às emissões de gases de efeito estufa já que 89% da energia é produzida com 

fontes renováveis, principalmente hidrelétrica, que participa com 82% no total da 

geração (EPE, 2012a). O Brasil tem condições de manter elevada a participação das 

renováveis ao longo dos anos vindouros, pois ainda há um grande potencial de 

aproveitamento das energias renováveis por explorar, entre elas a hidráulica, a eólica, a 

biomassa e a solar. 

 O IPCC publicou em seu relatório especial sobre fontes renováveis de 

energia (IPCC, 2012) uma revisão dos estudos sobre a emissão de gases de efeito estufa 

ao longo do ciclo de vida das diferentes fontes de geração de energia elétrica. Os dados 

publicados no relatório do IPCC são apresentados na Tabela 9. Nesse estudo de caso 

utilizaremos os dados correspondentes à média das emissões de GEE das respectivas 

fontes de energia. Esse indicador médio é resultado de uma extensa revisão 

bibliográfica sobre emissões de GEE em análises de ciclo de vida (ACV) envolvendo 

diferentes tipos de tecnologia para a geração e agregados pelo tipo de fonte, realizado 

pelo Laboratório de Energias Renováveis (NREL) dos Estados Unidos. Assim, o 

indicador médio da fonte gás natural, por exemplo, representa o conjunto de dados 

relacionados aos diferentes tipos de tecnologia existentes para geração de energia 

elétrica a partir do gás natural, com base no conjunto de estudos amostrados (IPCC, 

2012). 

No caso das fontes renováveis e que não utilizam combustíveis, como é o 

caso da eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, as emissões apresentadas correspondem 

às etapas que precedem a geração de energia elétrica, como por exemplo as emissões 

para produção, transporte e instalação de equipamentos. Nesses casos, não há emissão 

no processo de geração. Já nas termelétricas baseadas em combustíveis fósseis, as 
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emissões contemplam tanto as emissões na queima do combustível para geração quanto 

àquelas oriundas das etapas precedentes (E&P, refino, etc). 

Tabela 9 – Emissões de GEE no ciclo de vida das diferentes fontes de energia elétrica 

(tCO2/MWh) 

Fontes Minimo 1/4 percentil Média 3/4 percentil máximo CCS min CCS max 

Bioenergia -0,633 0,36 0,018 0,037 0,075 -1,368 -0,594 

Solar Fotovoltaica 0,005 0,029 0,046 0,08 0,217 0 0 

Solar CSP 0,007 0,014 0,022 0,032 0,089 0 0 

Geotermal 0,006 0,02 0,045 0,057 0,079 0 0 

Hidrelétrica 0 0,003 0,004 0,007 0,043 0 0 

Oceano 0,002 0,006 0,008 0,009 0,023 0 0 

Eólica 0,002 0,008 0,012 0,02 0,081 0 0 

Nuclear 0,001 0,008 0,016 0,045 0,22 0 0 

Gás Natural 0,29 0,422 0,469 0,548 0,93 0,065 0,245 

Óleo 0,51 0,722 0,84 0,907 1,17 0 0 

Carvão 0,675 0,877 1,001 1,13 1,689 0,098 0,396 

Fonte: IPCC, 2012 

3.1.2.2. Função objetivo ambiental 

A função objetivo ambiental é composta de três funções, uma para cada um 

dos indicadores ambientais selecionados. 

Essas três funções foram formuladas de forma a aproveitar as variáveis de 

decisão previamente existentes no modelo PLANEL, quais sejam: 

 Decisão binária de se construir ou não determinado projeto 

 Decisão de despacho das usinas (geração efetiva trimestral) 

A função correspondente ao indicador Área Transformada depende da 

variável de decisão binária de construção, pois a área do projeto será imobilizada 

durante todo o horizonte analisado, e independe da decisão de despacho. A Equação 01 

apresenta a formula matemática para a função Área Transformada. 

𝑓𝑠(𝑥) =  ∑ 𝜃𝑠𝑗
𝑘
𝑗  𝑥𝑗

𝑘         Equação 01 

Onde: 

𝜃𝑠𝑗=indicador de área transformada do projeto j (em km²) 

𝑥𝑗
𝑘  =decisão binária de se construir o projeto j no ano k 
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A função correspondente ao indicador Consumo de Água está relacionada a 

ambas as variáveis de decisão. Para o caso das hidrelétricas, a função depende 

exclusivamente da variável binária, pois uma vez construída a usina, a evaporação 

líquida do reservatório se repetirá anualmente e não está diretamente relacionada com a 

geração do projeto. Para as demais fontes, a função depende da decisão de despacho, 

pois o consumo de água está diretamente relacionado com o a operação da usina, 

principalmente nos sistemas de refrigeração, e às etapas de extração e preparação do 

combustível. A Equação 02 define a função Consumo de Água. 

𝑓𝑎(𝑥, �̃�) = (∑ 𝜃𝑎𝑗ℎ
𝑘
𝑗ℎ  𝑥𝑎𝑐𝑗ℎ) + (∑ 𝜃𝑎𝑗  

𝑘
𝑗 �̃�

𝑗, h

k, 𝑙
)     Equação 02 

Onde: 

𝜃𝑎𝑗ℎ=indicador de consumo de água do projeto hidrelétrico jh (em 

m³/ano) 

𝑥𝑎𝑐𝑗  =número de anos em que a hidrelétrica jh está construída, desde o 

ano k em que recebeu o valor de 𝑥𝑗
𝑘=1 até o final do horizonte. 

𝜃𝑎𝑗=indicador de consumo de água do projeto j, não hidrelétrico (em 

m³/MWh) 

�̃�
𝑗, ℎ

𝑘, 𝑙
= produção de energia elétrica do projeto j, não hidrelétrico, no 

trimestre l do ano k, na condição hidrológica h (em MWh) 

Para o cálculo de 𝜃𝑎𝑗ℎ, foi adotado o valor médio de evaporação líquida 

anual em reservatórios de hidrelétricas, de 192 mm/ano (KAN & DIAS, 1999). Assim, 

multiplica-se esse valor pela área do reservatório de forma a encontrar o volume de água 

evaporada anualmente. 

𝜃𝑎𝑗ℎ = 𝜃𝑠𝑗ℎ  0,192           Equação 03 

Onde: 

𝜃𝑠𝑗ℎ=indicador de área transformada do projeto hidrelétrico jh (em 

m²) 

A função correspondente ao indicador de emissões de GEE depende da 

variável de despacho e é definida conforme a Equação 04. 

𝑓𝑒(�̃�) = ∑ 𝜃𝑒𝑗
𝑘
𝑗  �̃�

𝑗, ℎ

𝑘, 𝑙
           Equação 04 
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Onde: 

𝜃𝑒𝑗= indicador de emissões de GEE do projeto j (em tCO2/MWh) 

Para padronizar as unidades de forma a permitir a aplicação do método de 

otimização da soma ponderada (weighted-sum method), foram definidos limites 

mínimos e máximos para as funções 𝑓𝑠, 𝑓𝑎, 𝑓𝑒 e aplicado o método de normalização 

max-min, conforme as equações a seguir. 

𝑓�̅� =
𝑓𝑠− 𝜃𝑠𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑠𝑚𝑎𝑥−𝜃𝑠𝑚𝑖𝑛
                       Equação 05 

𝑓�̅� =
𝑓𝑎− 𝜃𝑎𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑎𝑚𝑎𝑥−𝜃𝑎𝑚𝑖𝑛
           Equação 06 

𝑓�̅� =
𝑓𝑒− 𝜃𝑒𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑒𝑚𝑎𝑥−𝜃𝑒𝑚𝑖𝑛
           Equação 07 

O mesmo se aplica à função econômica previamente existente no modelo 

PLANEL, definida como 𝑍, conforme a Equação 8. 

�̅� =
𝑍− 𝜃𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑒𝑐𝑜𝑚𝑎𝑥− 𝜃𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛
            Equação 08 

Onde: 

�̅�= Função econômica normalizada 

𝜃𝑠𝑚𝑖𝑛 = limite mínimo da função 𝑓𝑠, em km² 

𝜃𝑠𝑚𝑎𝑥 = limite máximo da função 𝑓𝑠, em km² 

𝜃𝑎𝑚𝑖𝑛 = limite mínimo da função 𝑓𝑎 , em km³ 

𝜃𝑎𝑚𝑎𝑥 = limite máximo da função 𝑓𝑎 , em km³ 

𝜃𝑒𝑚𝑖𝑛 = limite mínimo da função 𝑓𝑒 , em MtCO2 

𝜃𝑒𝑚𝑎𝑥 = limite máximo da função 𝑓𝑒 , em MtCO2 

𝜃𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛 = limite mínimo da função  𝑍, em 106 $ 

𝜃𝑒𝑐𝑜𝑚𝑎𝑥  = limite máximo da função  𝑍, em 106 $ 

Com todos os termos parciais definidos, a função multiobjetivo pode ser 

escrita conforme a Equação 9. 

Min   𝑈 = (1 − 𝛼)  �̅� +  𝛼  (𝜌𝑠  𝑓�̅� + 𝜌𝑎  𝑓�̅� + 𝜌𝑒  𝑓�̅�)     Equação 09 

s.a. restrições 

Onde: 
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U = função composta das dimensões econômica e ambiental 

𝛼 = peso da dimensão ambiental 

𝜌𝑠 = peso do indicador área 

𝜌𝑎  = peso do indicador consumo de água 

𝜌𝑒 = peso do indicador emissão de GEE 

3.1.2.3. Definição de pesos 

A formulação matemática proposta exigiu a determinação de dois conjuntos 

de pesos. Um representando a importância relativa entre os três indicadores da 

dimensão ambiental e outro representando a importância relativa das dimensões 

econômica e ambiental. 

Para definição dos pesos dos três indicadores da dimensão ambiental foi 

aplicado o método DELPHI-AHP, por meio de consulta a um grupo de 10 especialistas 

que foram convidados a preencher um formulário no qual constava uma tabela de 

comparação par a par entre os indicadores. O formulário elaborado para esse fim 

encontra-se no Apêndice 1. 

As informações enviadas pelos especialistas foram agregadas com uso do 

software Open Decision Maker e resultaram na configuração de pesos apresentada na 

Tabela 10. 

Tabela 10 – Conjunto de pesos dos indicadores da dimensão ambiental 

 Área transformada Consumo de Água Emissões de GEE 

Peso 0,200 0,178 0,622 

 

3.2. Estudo de Caso 

O estudo de caso elaborado tem por objetivo testar o modelo PLANEL-MO 

e avaliar sua aplicabilidade, suas limitações e potencialidades. 

Os principais dados de entrada necessários para o funcionamento do modelo 

foram incorporados de forma independente pelo autor e não se confundem com os 

dados oficiais publicados pela EPE. Além disso, foram feitas várias simplificações de 
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forma a diminuir o porte do problema e melhorar a interpretação dos resultados das 

“rodadas”. 

No total foram realizadas dez (10) “rodadas”, uma para cada cenário de peso 

apresentado na O primeiro cenário corresponde ao cenário puramente econômico. Do 2º 

ao 6º Cenário, manteve-se constante o peso atribuído aos indicadores ambientais 

resultantes da pesquisa Delphi (Área transformada: 0,20, Consumo de Água: 0,178, 

Emissões de GEE: 0,622), multiplicando-se por pesos crescentes na dimensão 

ambiental. Assim, por exemplo, no cenário 2 multiplica-se 0,2  x 0,2 = 0,04 para se 

encontrar o peso do indicador Área, e multiplica-se 0,2 x 0,178 = 0,036 para se 

encontrar o peso do indicador Consumo de Água, e assim por diante. 

Os cenários 7, 8 e 9, correspondem respectivamente aos cenários com 50% 

de peso para a dimensão econômica e 50% de peso para um dos indicadores ambientais. 

Assim, no Cenários 7, tem-se 50% de peso para a dimensão econômica e 50% de peso 

para o indicador Área transformada, e assim por diante. E por último o cenário10 que 

corresponde ao cenário onde os pesos estariam todos equilibrados, correspondendo a 

50% para a dimensão econômica e 50% para a dimensão ambiental, com pesos 

igualmente distribuídos entre os três indicadores ambientais. 

Tabela 12. O iten 4.1, a seguir, apresenta os principais dados de entrada 

utilizados neste estudo de caso. 

3.2.1. Principais dados de entrada 

Horizonte de tempo 

O horizonte de otimização compreende o período de 2010 a 2035. Os 

resultados são apresentados somente para o período de 2015 a 2035. 

Nos anos 2010 e 2011, o modelo é induzido a incluir os projetos que foram 

implantados nesse período. Entre 2012 e 2021, a expansão do PDE 2012-2021 é 

considerada obrigatória, podendo o modelo complementar a expansão caso necessário. 

A partir de 2022, toda a expansão é considerada opcional. 

Sistema Existente 
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Nesse estudo de caso, optou-se por excluir o sistema de geração existente, 

de forma a considerar somente a expansão marginal do sistema elétrico. Todo o sistema 

de geração existente até o ano de 2010 foi excluído da base de dados do PLANEL. Essa 

medida tem efeito sobre a construção da curva de demanda, que deve ser compatível 

com a proposta de análise marginal. 

A única exceção foi a usina de Itaipu, que não foi excluída por ser a única 

usina do subsistema homônimo na base de dados do PLANEL, e por não haver projetos 

planejados para esse subsistema. 

Essa opção de exclusão do sistema existente foi motivada pelas seguintes 

razões: 

 Diminuição do tamanho do problema e, por consequência, redução 

das exigências computacionais; 

 Melhor visualização da efetividade da metodologia proposta. 

Por outro lado, como o foco do trabalho é a estratégia de expansão da 

geração, optou-se por não excluir o sistema de transmissão existente, partindo-se da 

premissa de que a rede instalada comportaria eventuais intercâmbios entre os 

subsistemas ao considerar somente a expansão marginal do sistema de geração. 

Demanda 

A curva de demanda adotada foi adaptada dos estudos de evolução de 

mercado de longo prazo da EPE. Excluiu-se da demanda futura toda a demanda do ano 

2010, de forma que a curva de demanda representasse a demanda marginal do sistema. 

Esse procedimento foi adotado para o mercado em condições médias e para o mercado 

de ponta. 

O gráfico da Figura 14 mostra as curvas de demanda marginal utilizadas 

nesse estudo de caso para as condições média e de ponta, respectivamente. 
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Figura 14 – Gráfico de demanda – condições média e de ponta 

Como essas curvas de demanda representam a expansão marginal do 

mercado, significa dizer que a otimização da expansão deverá atender a um acréscimo 

de demanda de cerca de 111,5 GWmed no período considerado. Para se ter uma ideia da 

ordem de grandeza desse valor, a demanda máxima no ano de 2012 foi da ordem de 76 

GWmed (ONS, 2013).  

Portfólio de projetos 

O portfólio de projetos adotado para esse estudo de caso foi elaborado 

tomando como base o portfólio de projetos considerados nos estudos do PNE 2030, nos 

projetos previstos no PDE 2012-2021, em estudos de potencial das diferentes fontes de 

energia e adaptações livres do próprio autor. 

Em linhas gerais, a composição do portfólio baseia-se nas seguintes 

premissas: 

 A expansão prevista no PDE 2021 é considerada obrigatória e abarca 

o período entre 2012 e 2021; 

 O modelo poderá, eventualmente, complementar a expansão no 

período 2012 a 2021 com as opções disponíveis para esse período; 

 Todas as opções possuem uma informação de data mínima que deve 

ser respeitada pelo modelo; 

 A partir de 2021, a expansão é totalmente opcional, respeitadas as 
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restrições implementadas. 

A Tabela 11 apresenta o portfólio construído especificamente para este 

estudo de caso. 

Tabela 11 – Portfólio de opções utilizado no estudo de caso 

Fonte  tecnologia 
Expansão obrigatória Expansão opcional 

2012-2021 2012-2035 

  
GW GW 

Hidrelétricas  43,0 47,6 

UHE - 40,0 38,8 

PCH - 3,0 8,8 

Outras renováveis  15,3 66,4 

Eólica - 10,7 39,0 

Solar CSP espelho parabólico - 0,5 

Bagaço de cana Condensação 4,6 26,9 

Termelétricas  12,9 41,1 

Gás Natural Ciclo Simples 1,7 1,6 

Gás Natural Ciclo Combinado 1,6 19,0 

Carvão Leito Fluidizado - 4,2 

Carvão Gaseificado - 4,2 

Carvão Pulverizado 1,4 2,1 

Óleo comb./Diesel - 6,8 - 

Nuclear PWR 1,4 10 

TOTAL   71,2 155,1 

O Apêndice 4 apresenta outros dados de entrada importantes para a 

configuração do modelo PLANEL-MO. 

Restrições 

No modelo PLANEL-MO foram incluídas algumas restrições 

complementares em relação aquelas previamente existentes no modelo PLANEL e 

outras foram excluídas ou modificadas. Essas restrições têm por objetivo manter os 

resultados dentro de limites razoáveis de realização em função da capacidade de 

produção de equipamentos pela indústria, da disponibilidade de mão de obra, entre 

outros fatores. Em relação ao portfólio de projetos, foram consideradas as seguintes 

restrições: 

 O acréscimo anual de capacidade instalada de UHEs e PCHs não 

poderá ultrapassar 5.000 MW em um único ano. 
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 O número de PCHs instaladas em um único ano está limitado a 40 

unidades. 

 O acréscimo anual de capacidade instalada da fonte Eólica deverá 

respeitar os seguintes limites: 

o Até 2024:  1.700 MW 

o Até 2029:  2.000 MW 

o Até 2035:  2.500 MW 

 A fonte Solar CSP só estará disponível após o ano 2021 e se limitará 

à instalação de uma (1) unidade de 50 MW por ano. 

 A fonte Nuclear só estará disponível após o ano 2021 e se limitará à 

instalação de uma (1) unidade de 1.000 MW por ano. 

Além dessas restrições, optou-se por manter a restrição de teto de emissões 

de GEE já existente no modelo PLANEL, baseada nos compromissos firmados pelo 

Brasil até 2020 e numa taxa de crescimento das emissões do setor elétrico de 3% ao ano 

a partir de 2020, conforme o gráfico apresentado na Figura 15.  

 

Figura 15 – Restrição de teto de emissões de GEE 

As restrições relacionadas ao consumo mínimo de combustível foram 

excluídas, por não fazerem sentido na perspectiva de expansão marginal. 

Definição dos cenários 

Além do conjunto de pesos dos três indicadores ambientais, o método 

proposto prevê ainda a aplicação de pesos para as duas dimensões do problema, a 

econômica e a ambiental. 
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Assim, para avaliar as respostas do modelo a diferentes configurações de 

importância para as parcelas da função objetivo, foram elaborados dez (10) cenários, 

variando-se o peso das parcelas, conforme apresentado na O primeiro cenário 

corresponde ao cenário puramente econômico. Do 2º ao 6º Cenário, manteve-se 

constante o peso atribuído aos indicadores ambientais resultantes da pesquisa Delphi 

(Área transformada: 0,20, Consumo de Água: 0,178, Emissões de GEE: 0,622), 

multiplicando-se por pesos crescentes na dimensão ambiental. Assim, por exemplo, no 

cenário 2 multiplica-se 0,2  x 0,2 = 0,04 para se encontrar o peso do indicador Área, e 

multiplica-se 0,2 x 0,178 = 0,036 para se encontrar o peso do indicador Consumo de 

Água, e assim por diante. 

Os cenários 7, 8 e 9, correspondem respectivamente aos cenários com 50% 

de peso para a dimensão econômica e 50% de peso para um dos indicadores ambientais. 

Assim, no Cenários 7, tem-se 50% de peso para a dimensão econômica e 50% de peso 

para o indicador Área transformada, e assim por diante. E por último o cenário10 que 

corresponde ao cenário onde os pesos estariam todos equilibrados, correspondendo a 

50% para a dimensão econômica e 50% para a dimensão ambiental, com pesos 

igualmente distribuídos entre os três indicadores ambientais. 

Tabela 12. Em todos os cenários mantiveram-se constantes os demais dados 

de entrada (sistema existente, demanda, portfólio de projetos e restrições). 

O primeiro cenário corresponde ao cenário puramente econômico. Do 2º ao 

6º Cenário, manteve-se constante o peso atribuído aos indicadores ambientais 

resultantes da pesquisa Delphi (Área transformada: 0,20, Consumo de Água: 0,178, 

Emissões de GEE: 0,622), multiplicando-se por pesos crescentes na dimensão 

ambiental. Assim, por exemplo, no cenário 2 multiplica-se 0,2  x 0,2 = 0,04 para se 

encontrar o peso do indicador Área, e multiplica-se 0,2 x 0,178 = 0,036 para se 

encontrar o peso do indicador Consumo de Água, e assim por diante. 

Os cenários 7, 8 e 9, correspondem respectivamente aos cenários com 50% 

de peso para a dimensão econômica e 50% de peso para um dos indicadores ambientais. 

Assim, no Cenários 7, tem-se 50% de peso para a dimensão econômica e 50% de peso 

para o indicador Área transformada, e assim por diante. E por último o cenário10 que 

corresponde ao cenário onde os pesos estariam todos equilibrados, correspondendo a 
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50% para a dimensão econômica e 50% para a dimensão ambiental, com pesos 

igualmente distribuídos entre os três indicadores ambientais. 

Tabela 12 – Configurações dos conjuntos de pesos que definem os cenários analisados 

  Pesos 

Cenário 
Dimensão 

ambiental 

Dimensão 

econômica 
Área 

Consumo de 

água 

Emissões de 

GEE 

1 0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 20% 80% 4,0% 3,6% 12,4% 

3 40% 60% 8,0% 7,1% 24,9% 

4 50% 50% 10,0% 8,9% 31,1% 

5 60% 40% 12,0% 10,7% 37,3% 

6 80% 20% 16,0% 14,2% 49,8% 

7 50% 50% 50,0% 0,0% 0,0% 

8 50% 50% 0,0% 50,0% 0,0% 

9 50% 50% 0,0% 0,0% 50,0% 

10 50% 50% 16,5% 16,5% 16,5% 

Uma observação importante é que a forma como o PLANEL-MO foi 

programado impede de se construir um cenário com peso 100% para a dimensão 

ambiental (consequentemente, 0% para a dimensão econômica) porque o custo de 

déficit está modelado juntamente com a função econômica. Em outras palavras, 

significa dizer que o critério de segurança está embutido dentro da função econômica e 

ao zerar o peso da dimensão econômica o modelo optaria simplesmente por não 

expandir o sistema, ou seja, optaria por pagar o custo de déficit, já que essa opção não 

implicaria em aumento no resultado das funções ambientais. 
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4. Análise dos resultados 

O modelo PLANEL-MO foi implementado por meio do software AIMMS 

em sua versão 3.11. O solver utilizado foi o CPLEX 12.2, que faz parte do banco de 

solvers disponíveis no AIMMS 3.11. Embora a formulação do problema tenha sido toda 

feita para utilização de um algoritmo de programação linear inteira mista, no presente 

estudo de caso, por razões de redução do tempo de execução necessário para resolver 

cada problema, optou-se por utilizar apenas um algoritmo de programação linear.  

Como dito anteriormente, foram realizadas dez (10) “rodadas”, uma para 

cada cenário de pesos apresentada na O primeiro cenário corresponde ao cenário 

puramente econômico. Do 2º ao 6º Cenário, manteve-se constante o peso atribuído aos 

indicadores ambientais resultantes da pesquisa Delphi (Área transformada: 0,20, 

Consumo de Água: 0,178, Emissões de GEE: 0,622), multiplicando-se por pesos 

crescentes na dimensão ambiental. Assim, por exemplo, no cenário 2 multiplica-se 0,2  

x 0,2 = 0,04 para se encontrar o peso do indicador Área, e multiplica-se 0,2 x 0,178 = 

0,036 para se encontrar o peso do indicador Consumo de Água, e assim por diante. 

Os cenários 7, 8 e 9, correspondem respectivamente aos cenários com 50% 

de peso para a dimensão econômica e 50% de peso para um dos indicadores ambientais. 

Assim, no Cenários 7, tem-se 50% de peso para a dimensão econômica e 50% de peso 

para o indicador Área transformada, e assim por diante. E por último o cenário10 que 

corresponde ao cenário onde os pesos estariam todos equilibrados, correspondendo a 

50% para a dimensão econômica e 50% para a dimensão ambiental, com pesos 

igualmente distribuídos entre os três indicadores ambientais. 

Tabela 12. Os dados de entrada relativos à curva de demanda, ao sistema 

existente e ao portfólio foram mantidos constantes para todas as rodadas. 

Como apresentado no item 3.1.2, o problema formulado tem em sua função 

objetivo quatro (4) parcelas: i) valor presente do custo total; ii) área transformada; iii) 

consumo de água e iv) emissões de gases de efeito estufa. As três últimas parcelas são 

tratadas de forma cumulativa no tempo, ou seja, a parcela corresponde ao valor total 

acumulado pelas respectivas funções ao longo de todo o horizonte (sem taxa de 
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desconto). 

A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos para as quatro parcelas nos dez 

cenários de expansão.  

Tabela 13 – Resultados das variáveis que compõem a função objetivo, nos 10 cenários 

analisados, valores acumulados 2015 a 2035 

Cenário 
VP Custo total 

Área 

transformada 
Consumo de água Emissões de GEE 

10
6
 $ km² km³ MtCO2 

1 160.210 37.407 67,33 416,9 

2 166.701 37.933 63,06 126,4 

3 171.979 33.490 57,61 118,9 

4 174.973 32.352 56,12 116,6 

5 177.553 32.013 55,30 114,5 

6 190.242 30.928 52,68 111,2 

7 197.941 14.458 42,00 791,0 

8 184.683 26.378 35,57 578,8 

9 173.204 40.690 71,68 107,9 

10 177.179 30.549 50,50 126,6 

Os seis (6) primeiros cenários correspondem ao aumento gradual do peso da 

dimensão ambiental frente à dimensão econômica, mantendo-se constante os pesos dos 

indicadores ambientais, conforme os resultados da pesquisa Delphi-AHP. Dessa forma, 

o aumento gradual do peso da dimensão ambiental eleva proporcionalmente o peso das 

três parcelas ambientais na função objetivo do problema. O Cenário 1 corresponde ao 

modelo mono-objetivo, levando-se em consideração somente a parcela 1, econômica. 

Examinando-se os valores apresentados na tabela 13 para os seis primeiros 

cenários, nota-se que o comportamento das soluções ótimas encontradas correspondeu à 

expectativa do modelo conceitual, apresentando valores crescentes da parcela 

econômica à medida que se aumenta o peso da dimensão ambiental. Em contrapartida, 

observa-se coerentemente uma redução nos valores obtidos para as parcelas dos 

indicadores ambientais. 

No que diz respeito ao indicador Área Transformada, observa-se uma 

variação de quase 6.500 km² entre a solução puramente econômica (cenário 1) e a 

solução com peso 0,8 para a dimensão ambiental (cenário 6). Para se ter uma ideia da 

ordem de grandeza desse valor, o desmatamento na Amazônia no ano de 2012, segundo 

o PRODES (INPE, 2012) foi de 4.656 km
2
, ou seja, seria possível poupar uma área  
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equivalente a mais de um ano de desmatamento, ao se optar pelo cenário 6 ao cenário 1. 

Porém essa opção custaria cerca de R$ 30 bi mais caro. O cenário 7, correspondente à 

solução com 50% de compromisso para a função econômica e 50% para a função Área 

Transformada, apresenta o menor valor para essa variável, 14.458 km². No entanto, 

observa-se também que essa solução configurou-se como a mais cara dentre as 10 

analisadas, atingindo R$ 197,9 bilhões e também aquela que mais emitiria gases de 

efeito estufa, acumulando 791 MtCO2 na atmosfera. 

O indicador Consumo de Água apresentou uma economia de quase 15 km³ 

entre o cenário 1 e o cenário 6.  O cenário 8, correspondente à função objetivo com 50% 

de compromisso para a função econômica e 50% para a função Consumo de Água, 

atinge o consumo de 35,6 km³ de água, o menor dentre os 10 cenários analisados. 

Porém, assim como no cenário 7, o maior compromisso com o consumo de água 

implica em valores elevados nos indicadores custo total da expansão (R$ 184,7 bilhões) 

e emissões de gases de efeito estufa (578,8 MtCO2). 

Já no quesito Emissões de Gases de Efeito Estufa, observa-se um queda 

substancial do volume de emissões do cenário 1 ao Cenário 6, apresentando uma 

variação de 305 MtCO2 entre esses dois cenários. Na verdade, essa variação já é 

bastante substancial entre os cenários 1 e 2, diminuindo em 291 MtCO2. Esse resultado 

é bastante representativo, pois demonstra a funcionalidade do método multicritério. 

Com efeito, deve-se notar que com o conjunto de pesos do cenário 2, no qual variável 

indicador Emissões de GEE possuía um peso composto de apenas 12,5% (0,2 x 0,622), 

foi possível encontrar uma solução na qual com acréscimo de apenas 3,75% no valor 

presente do custo total obteve-se uma redução de 70% nas emissões de GEE. O cenário 

9, correspondente à função objetivo com 50% de compromisso para a função econômica 

e 50% para a função Emissões de GEE, como esperado, resulta no menor valor 

encontrado para esse indicador dentre os 10 cenários analisados, 107,9 MtCO2. Esse 

ganho é obtido a um custo econômico intermediário se comparado aos demais cenários 

(R$ 173,2 bilhões) e sob pena de resultar nos maiores valores encontrados para os 

indicadores Área Transformada (40,7 mil km²) e Consumo de Água (71,7 km³). 

Potência Instalada 

Como detalhado no item 2.3.4, o modelo PLANEL é um modelo de 
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otimização que analisa uma infinidade de combinações de valores para as diferentes 

variáveis do modelo, buscando aquela combinação que minimiza o valor da função 

objetivo. 

No que diz respeito à variável de decisão de construção ou não de projeto do 

portfólio, ela representa o acréscimo de capacidade de geração de um dado 

empreendimento de uma dada fonte primária de geração em um dado ano e subsistema. 

A Tabela 14 resume os resultados do acréscimo acumulado de capacidade instalada de 

cada fonte no horizonte 2015 – 2035 nos diferentes cenários analisados. É importante 

ressaltar que o período entre 2015 a 2021 se situa dentro do período em que os projetos 

do PDE 2021 foram indicados como expansão obrigatória. 

 A solução ótima do cenário 1 indica uma expansão total de 124,5 GW, com 

participação de 71% da fonte hidráulica. As demais fontes renováveis somam 22,9 GW, 

ou 18% do total de capacidade instalada. As fontes não renováveis somam 12,8 GW, o 

que representa os 11% restantes do acréscimo de capacidade instalada. 

Tabela 14 – Potência instalada acumulada nos diferentes cenários, 2015 a 2035 (GW) 

Cenário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UHE 77,4 76,0 72,6 71,4 71,2 70,3 58,7 67,4 77,9 69,9 

PCH 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10,9 2,6 6,5 11,5 11,2 

Eólica 20,8 37,1 39,7 38,8 38,1 40,4 5,4 32,3 39,7 35,1 

Solar - - - - - - - - - - 

Biomassa 2,1 2,7 2,8 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 3,1 3,4 

Gás Natural 8,9 3,0 2,9 1,9 1,2 1,6 20,6 19,2 0,0 3,7 

Óleo Comb. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 20,6 0,4 0,4 0,4 

Carvão 2,1 - - - - - 10,5 1,4 - - 

Nuclear 1,4 6,0 8,4 10,5 11,4 11,4 11,4 1,4 6,8 11,4 

TOTAL 124,5 136,6 138,2 136,6 135,8 137,0 131,9 130,6 139,3 135,1 

Ao se confrontar os resultados apresentados na Tabela 14 com o portfólio de 

projetos colocados como opção ao modelo (Tabela 11), é possível se visualizar quanto 

do potencial oferecido foi efetivamente aproveitado, evidenciando alguns 

comportamentos importantes. A Tabela 15 apresenta o percentual aproveitado de cada 

fonte no horizonte 2015-2035. Como exemplo, é possível perceber que mesmo no 

cenário onde a hidroeletricidade tem seu menor desempenho (Cenário 7), ainda assim 

essa fonte teria um aproveitamento de 75% do seu potencial disponibilizado no 

horizonte de análise. No cenário puramente econômico, as UHEs teriam quase a 

totalidade da capacidade oferecida instalada (98%). 
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Já as eólicas têm seu aproveitamento dobrado entre os cenários 1 e 6, ou 

seja, a medida que se aumenta o peso da dimensão ambiental, maior o aproveitamento 

da energia eólica. Esse mesmo comportamento é verificado para a energia nuclear, que 

passa de 12% de aproveitamento no cenário 1 (puramente econômico) para 96% nos 

cenários 5 e 6. 

Tabela 15 – Percentual aproveitado do portfólio nos diferentes cenários, 2015 a 2035 

Cenário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UHE 98% 96% 92% 91% 90% 89% 75% 86% 99% 89% 

PCH 97% 97% 97% 97% 97% 93% 22% 55% 97% 95% 

Eólica 42% 75% 80% 78% 77% 81% 11% 65% 80% 71% 

Solar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Biomassa 7% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 10% 11% 

Gás Natural 37% 13% 12% 8% 5% 7% 86% 80% 0% 15% 

Óleo Comb. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 86% 1% 1% 1% 

Carvão 18% 0% 0% 0% 0% 0% 88% 12% 0% 0% 

Nuclear 12% 50% 71% 88% 96% 96% 96% 12% 57% 96% 

TOTAL 55% 60% 61% 60% 60% 61% 58% 58% 62% 60% 

Embora os dados da Tabela 14 sejam importantes para mostrar o resultado 

da expansão acumulada em todo o período analisado, a existência de projetos com 

expansão obrigatória impede de se ter uma visualização clara dos trade-offs entre as 

diferentes fontes de energia à medida que se variam os cenários de pesos na função 

objetivo. 

Assim, foi realizado um corte no período 2022 a 2035 de forma a se 

observar o acréscimo de capacidade instalada nos diferentes cenários quando todo o 

portfólio é indicado como opcional (sem expansões obrigatórias). A Tabela 16 apresenta 

os resultados de acréscimo de capacidade das diferentes fontes nos diferentes cenários 

no período entre 2022 e 2035. O gráfico da Figura 16 apresenta a participação de cada 

fonte no total de capacidade instalada nos dez cenários analisados nesse mesmo 

horizonte.  
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Tabela 16 – Potência instalada acumulada, 2022 a 2035 (GW) 

Cenário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UHE 45,0 43,6 40,2 39,0 38,8 37,9 26,4 38,6 45,9 37,6 

PCH 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,3 - 4,3 8,5 8,6 

Eólica 15,4 28,4 30,9 30,0 29,3 28,4 - 23,6 30,9 25,9 

Solar - - - - - - - - - - 

Biomassa 0,0 0,6 0,7 0,1 - - - - 1,0 1,3 

Gás Natural 8,9 3,0 2,9 1,9 1,2 1,6 20,6 17,7 - 3,7 

Óleo Comb. - - - - - - 20,6 - - - 

Carvão 2,1 - - - - - 10,5 1,4 - - 

Nuclear - 4,6 7,0 9,1 10,0 10,0 10,0 - 5,4 10,0 

TOTAL 80,3 89,1 90,6 89,0 88,2 86,2 88,1 85,5 91,6 87,0 

 

 

(1) Os valores do eixo horizontal correspondem aos diferentes cenários de pesos 

Figura 16 – Participação das diferentes fontes no total de potência instalada no 

período 2022-2035 

Os resultados obtidos para o período 2022 – 2035 mostram que a solução do 

cenário 1, na qual a dimensão ambiental é desconsiderada, a expansão opcional se daria 

pela expansão da Hidroeletricidade, da energia eólica, do gás natural e, em menor 

proporção, do carvão. 

À medida que se aumenta o valor do peso da dimensão ambiental, do 2º ao 

6º cenário, percebe-se os seguintes movimentos: 

 o carvão deixa de constar na expansão ótima; 
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 a expansão das UHE decresce, mas não fica nunca abaixo dos 47%; 

 em todos os cenários o portfólio de PCHs é totalmente ou quase 

totalmente aproveitado; 

 a expansão da fonte Eólica é crescente até o cenário 3 e se mantém 

entre 35 e 38% do total de capacidade instalada; 

 a biomassa, embora em pequena proporção, consta na expansão dos 

cenários 2 ,3 e 4 e deixa de constar nos cenários 5 e 6; 

 a participação da fonte Nuclear é crescente à medida que se aumenta 

o peso da dimensão ambiental, deslocando principalmente a 

expansão do gás natural e da biomassa; 

 as fontes Óleo Combustível e Solar não constam da solução ótima 

em nenhum desses cenários de expansão; 

 à medida que aumenta a participação das renováveis, maior o valor 

total da capacidade instalada do sistema, de forma a compensar os 

baixos fatores de capacidade dessas fontes, podendo variar em até 10 

GW no total da capacidade instalada de um cenário para outro. 

A participação crescente da energia eólica à medida que se aumenta o peso 

da dimensão ambiental se justifica pelo bom desempenho dessa fonte em 2 dos 3 

indicadores ambientais considerados, o consumo de água e as emissões de gases de 

efeito estufa e também pelo bom desempenho econômico dessa fonte. Já a nuclear, uma 

das opções mais caras do portfólio, se destaca pelo bom desempenho nos indicadores 

área transformada e emissões de gases de efeito estufa, o que justifica seu 

aproveitamento à medida que se aumenta o peso dos indicadores ambientais.  

No Cenário 7, que prioriza os indicadores econômicos e a área transformada 

em igual proporção, percebe-se que a expansão ótima se daria principalmente com 

usinas termelétricas, devido a sua baixa necessidade de área transformada quando 

comparada às fontes renováveis, o que faria com que a expansão do sistema se desse 

com 30% de UHEs e 70% de UTEs, sendo 23% delas a gás natural, 23% a óleo 

combustível, 12% a carvão e 12% nuclear. Justamente por esse motivo, esse é o cenário 

que mais emitiria gases de efeito estufa dentre todos analisados. Além disso, esse é o 

único cenário em que as PCHs não são escolhidas para compor a alternativa ótima. 

No Cenário 8, que prioriza os indicadores custo de expansão e consumo de 
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água, as hidrelétricas participariam com 50% da capacidade instalada e o restante seria 

preenchido com usinas eólicas (27%) e a gás natural ciclo combinado (21%), o que faz 

sentido pois essas fontes estão entre as que menos exigem consumo de água dentre as 

opções do portfólio. Os 2% restantes seriam preenchidos com carvão nacional 

pulverizado, que embora não esteja tão bem posicionada no ranking de consumo de 

água, foi a melhor alternativa encontrada pelo modelo, possivelmente por falta de opção 

melhor no subsistema sul, onde essa capacidade seria instalada.  

No Cenário 9, com 50% de compromisso com o indicador custo de 

expansão e 50% com o indicador emissões de GEE, a solução encontrada pelo modelo, 

como era de se esperar, foi eliminar as fontes baseadas em combustíveis fósseis. Assim, 

a solução ótima foi instalar 93% da capacidade distribuída entre UHE, PCH e Eólica, 

tendo sido aproveitado todo o potencial de eólica disponibilizado no portfólio, atingindo 

33% da expansão nesse período. O restante seria preenchido com usinas nucleares, que 

participariam com 6%, ou 5,5 GW, e 1 GW de biomassa, correspondendo a 1% do total. 

Por fim, no Cenário 10, que apresenta uma distribuição de 50% dos pesos 

para a função econômica e uma distribuição igualitária dos pesos entre os indicadores 

ambientais, observa-se uma expansão equilibrada, baseada em UHEs (46%), eólica 

(26%), nuclear (10%), gás natural (4%) e biomassa (1%). 

Geração de energia elétrica 

Os cenários de geração de energia elétrica devem ser compatíveis com as 

opções escolhidas para composição do parque gerador (capacidade instalada). Assim, o 

modelo busca o atendimento da demanda com o máximo de eficiência e minimizando a 

soma das parcelas que compõem a função objetivo. A Figura 17 apresenta os resultados 

para a evolução da geração de energia elétrica em condição hidrológica média pelas 

diferentes fontes nos 10 cenários analisados. 

Sob esse aspecto, há que se notar que as estratégias de geração resultantes 

do modelo são totalmente compatíveis com os respectivos cenários de expansão da 

capacidade instalada. Ademais se deve observar que o comportamento do modelo na 

decisão de despacho é influenciado pela forma com que os indicadores ambientais se 

manifestam. Por exemplo, cita-se o caso da hidroeletricidade, cujos indicadores de área 
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transformada e consumo de água dependem somente da variável binária de construção 

ou não da UHE e não dependem da variável de despacho. Como as emissões de GEE na 

geração hidrelétrica estão entre as menores e o custo de operação dessa fonte é baixo, 

em todos os cenários analisados o modelo busca o aproveitamento pleno da capacidade 

instalada, respeitados os fatores de capacidade de cada usina em cada trimestre. O 

mesmo comportamento é esperado para a energia eólica. 
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Figura 17 – Geração de energia elétrica por fonte em condição hidrológica média nos 

diferentes cenários analisados (MWmed) 
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Já nas termelétricas, por terem seu principal componente de custo na 

operação e pelos indicadores consumo de água e emissões de GEE serem função da 

energia gerada, espera-se que o modelo otimize o fator de capacidade visando encontrar 

a solução de melhor compromisso, de acordo com os cenários de pesos analisados. 

Em condições hidrológicas críticas, a tendência é que o fator de capacidade 

(FC) das termelétricas aumente e, de fato, isso ocorre. A título de exemplo, no cenário 4, 

o fator de capacidade médio das hidrelétricas no período 2015-2035 em condição 

hidrológica média é de 0,54 e o fator de capacidade médio das usinas a gás natural é de 

0,14. Na condição hidrológica crítica o FC médio das usinas hidrelétricas cai para 0,43 e 

o fator de capacidade das usinas a gás natural sobe para 0,79. 

Sob esse aspecto, uma das preocupações em relação à expansão fortemente 

baseada em renováveis é a variabilidade na disponibilidade dessas fontes em função das 

condições climatológicas. O comportamento do modelo em condição hidrológica crítica 

é de aumentar os fatores de capacidade de todas as fontes não hídricas, inclusive as 

demais renováveis. Portanto, a expansão baseada em renováveis deve levar em conta as 

complementariedades climatológicas existentes entre os diferentes subsistemas e ainda 

prever a necessidade de backup termelétrico para as situações de indisponibilidade de 

vento ou insolação. 

Com sorte, mesmo para o cenário com maior proporção de renováveis, o 

cenário 9, os resultados para o fator de capacidade das fontes termelétricas mostram 

alguma folga de forma a compensar uma possível indisponibilidade de fontes 

renováveis, como demonstra os dados da Tabela 17. O uso dessa folga, entretanto, tende 

a aumentar as emissões de gases de efeito estufa pela geração de energia elétrica, 

variável que nesse cenário tem 50% do peso na decisão. 
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Tabela 17 – Resultados dos fatores de capacidade do Cenário 9 nas condições 

hidrológicas média e crítica 

Cenário 9 

      Condição hidrológica média 

Fonte 2015 2020 2025 2030 2035 Média 

UHE 0,64 0,52 0,51 0,54 0,55 0,54 

PCH 0,49 0,55 0,55 0,55 0,55 0,54 

Gás Natural 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Nuclear - 0,69 0,74 0,69 0,77 0,71 

Óleo Comb. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Biomassa 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Eólica 0,04 0,23 0,29 0,26 0,30 0,23 

Condição hidrológica crítica 

Fonte 2015 2020 2025 2030 2035 Média 

UHE 0,49 0,42 0,42 0,45 0,42 0,44 

PCH 0,43 0,46 0,55 0,55 0,53 0,52 

Gás Natural 0,41 0,88 0,88 0,74 0,88 0,76 

Carvão - - - - 0,93 0,93 

Nuclear - 0,90 0,90 0,89 0,86 0,88 

Óleo Comb. 0,01 0,10 0,14 0,04 0,95 0,15 

Biomassa 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Eólica 0,36 0,37 0,41 0,39 0,34 0,39 

4.1. Discussões sobre a aplicabilidade do método 

A necessidade de se adaptar os modelos de projeção da oferta de energia é 

real. Atualmente, já não há espaço para a proposição de estratégias sem que se leve em 

conta os aspectos ambientais. O planejamento energético de longo prazo é, por 

definição, um problema que envolve muitas incertezas. Ignorar a dimensão ambiental 

significa aumentar essas incertezas. E, como dito anteriormente, a pena para o 

planejamento que desconsidere a dimensão ambiental pode ser uma situação de risco de 

déficit maior que o planejado. 

De fato, as exigências ambientais são crescentes e, portanto, devem fazer 

parte do processo de tomada de decisão. Nesse quesito, o método proposto apresentou 

bons resultados, compatíveis com a expectativa gerada na concepção do modelo 

conceitual. 

Deve-se ressaltar que a utilização do método multiobjetivo proposto amplia 
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a gama de possibilidades de análise e de busca por cenários do tipo second best pois não 

se limita a manter a dimensão ambiental em forma de restrições. Assim, é possível, por 

exemplo, identificar entre duas alternativas que atendam a determinada restrição, qual 

aquela que apresenta o menor valor para algum dos indicadores ambientais ou para o 

conjunto deles.  

4.1.1. Limitações e Potencialidades 

Com efeito, é necessário analisar os resultados do estudo de caso com 

cautela, pois foram adotadas várias simplificações, fazendo com que a simulação não 

reflita exatamente o caso brasileiro. Assim, esse trabalho não tem por objetivo principal 

encontrar o melhor cenário de expansão para o caso brasileiro, mas sim avaliar a 

aplicabilidade desse método multicritério no caso real e indicar algumas tendências 

relacionadas à incorporação dos três indicadores ambientais selecionados no processo 

de tomada de decisão da expansão da oferta de energia elétrica no Brasil. 

Além disso, deve-se ressaltar que o estudo de caso proposto é dotado de um 

conjunto limitado de indicadores ambientais que não contempla alguns impactos 

importantes que devem ser objeto de análise no caso de aplicação do método 

multicritério em situação real, a saber: 

 Impactos sobre a biodiversidade 

 Emissões de outros gases poluentes, como o SOx 
(2)

, NOx 

 Consumo de recursos naturais 

 Geração de resíduos perigosos 

 Geração e tratamento de resíduos radioativos 

Soma-se a isso o fato de algumas fontes de energia disponíveis no Brasil 

não terem sido incluídas no portfólio, como é o caso da geração de energia elétrica a 

partir de resíduos sólidos urbanos por meio da incineração ou geração de biogás, 

resíduos agrícolas, que são gerados em grandes quantidades no país, além de 

tecnologias em desenvolvimento como é o caso da maremotriz e de ondas do mar, que 

poderiam ser viabilizadas nesse horizonte e que, pelo tamanho da costa brasileira, 

poderia apresentar potencial significativo. 

                                                 
2
 O indicador médio de emissão de GEE guarda boa correlação com o indicador de emissão de SOx. 
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Os resultados encontrados para a energia nuclear também devem ser vistos 

com cautela, pois, como não poderia deixar de ser, são reflexo dos indicadores 

selecionados. De fato, essa fonte apresenta bom desempenho nos quesitos área 

transformada, consumo de água e emissões de gases de efeito estufa, como já havia sido 

observado no trabalho comparativo desenvolvido por CESARETTI (2010). Porém, a 

opção termonuclear acarreta outros impactos importantes e que não podem ser 

desprezados no processo de tomada de decisão, como é o caso da dificuldade de se 

encontrar uma solução definitiva para o armazenamento de resíduos radioativos. A 

mesma observação sobre o indicador “nível de aceitação” feita para as usinas 

hidrelétricas se aplica à fonte nuclear. 

CESARETTI (2010) defende que o uso de tecnologias de reciclagem do 

combustível nuclear irradiado pode trazer ganhos socioambientais importantes a favor 

da geração termonuclear. Essa observação traz à tona outra limitação do modelo 

multicritério ora estudado, que é o fato dos dados dos indicadores ambientais serem 

tratados de forma estática no tempo. Assim, possíveis evoluções tecnológicas ao longo 

do tempo que acarretem em melhorias nesses indicadores para as diferentes opções do 

portfólio não são captadas por esse método. 

Outro ponto a ser discutido é a qualidade dos dados utilizados para 

composição dos indicadores ambientais no estudo de caso analisado. Todos os dados 

utilizados foram obtidos de fonte secundária, baseada na literatura especializada, e em 

sua maioria se referem a contextos de outros países. Embora seja importante a iniciativa 

de se buscar incorporar o conceito de Análise do Ciclo de Vida (ACV) no escopo da 

análise ambiental, o caráter “site-especific” do método pode influenciar nos resultados. 

Isso evidencia a necessidade de investimentos em pesquisa primária e um programa 

estruturado de Avaliações dos Ciclos de Vida de projetos energéticos no Brasil. 

Atualmente há iniciativas isoladas restritas ao âmbito acadêmico e pesquisas sobre 

fontes e combustíveis específicos. O que se sugere é uma padronização do método, 

principalmente no que tange ao escopo e às fronteiras dos sistemas de produtos, e um 

esforço organizado de pesquisa, de forma que os resultados possam ser comparáveis 

futuramente. O que se acredita é que esse esforço de construção de uma base de dados 

primários, aliado ao método de análise multicritério ora proposto, traria ganhos 

substanciais no processo decisório sobre a expansão da oferta de energia elétrica no 
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Brasil. 

No que diz respeito ao uso do método AHP para definição de pesos, pode-se 

considerar que o resultado foi satisfatório. Do total de dez (10) especialistas convidados 

a participarem da pesquisa, oito (8) responderam o questionário e a ferramenta se 

mostrou eficaz na definição de um único conjunto de pesos baseados nas respostas dos 

questionários. Ressalva-se que o resultado encontrado, embora facilite a eliminação 

parcial da subjetividade desse tipo de abordagem multicritério, expressa a opinião de 

um conjunto pequeno de pessoas e que, mesmo sendo especialistas no assunto, o 

resultado encontrado pode não representar a percepção da sociedade brasileira como um 

todo. Por outro lado, também há o argumento de que para poder opinar sobre 

importâncias relativas é necessário ter uma boa bagagem de conhecimento sobre o 

assunto em pauta, o que limita a aplicação dessa técnica a um conjunto muito grande de 

pessoas. 

Mesmo considerando essas e outras limitações, o comportamento do modelo 

causa entusiasmo, porque o que se observa é que o uso do modelo PLANEL-MO 

poderia trazer ganhos significativos no processo de tomada de decisão envolvendo a 

expansão da oferta de energia elétrica no longo prazo, pois ao se trabalhar com o 

modelo multiobjetivo é possível tratar a dimensão em um outro patamar, permitindo a 

comparação explícita de alternativas com base nas variáveis de interesse, auxiliando a 

busca pela solução de melhor compromisso. 

Nesse sentido, a adaptação proposta foi capaz de responder aos diferentes 

cenários de pesos dados às variáveis de decisão, gerando alternativas de expansão 

otimizadas compatíveis com os indicadores de cada fonte/tecnologia escolhida. 

Obviamente, as maiores diferenças em relação ao Cenário 1 (puramente econômico) 

ocorrem nos cenários de pesos mais radicais (cenários 7, 8 e 9, por exemplo), sem, 

contudo, perder a significância nos cenários de pesos intermediários. 

4.1.2. Perspectivas 

No que diz respeito aos resultados obtidos, salta aos olhos a importância da 

energia hidrelétrica para a estratégia de expansão de longo prazo. Mesmo no cenário 

mais radical, que prioriza a minimização da variável Área Transformada (Cenário 7), as 
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hidrelétricas são responsáveis por pelo menos 30% da capacidade instalada no período 

2022 – 2035, o que significaria instalar mais de 26 GW em usinas hidrelétricas, o que 

não é pouco. Em outros cenários esse montante atingiu até 46 GW nesse mesmo 

período.  

Aliás, a continuidade do aproveitamento hidrelétrico é um ponto sensível na 

conjuntura atual. Isso porque a maior parte do potencial remanescente encontra-se na 

Amazônia, e em vários casos sobrepõe-se a Unidades de Conservação ou Terras 

Indígenas. Ademais, se observa uma dificuldade crescente no licenciamento de novas 

usinas hidrelétricas, mesmo aquelas que não interferem em territórios protegidos. Têm 

sido frequentes também as ações do Ministério Público no sentido de impedir ou 

retardar o licenciamento de hidrelétricas, o que demonstra que o nível de aceitação 

social dessa fonte está baixo. Inclusive, o “nível de aceitação” é um indicador 

interessante da dimensão social que poderia ser trabalhado futuramente em abordagens 

multicritério como essa proposta nesse trabalho. 

Ora, essa conjuntura é preocupante, de modo que o governo deveria orientar 

esforços no equacionamento do aproveitamento hidrelétrico na Amazônia, buscando 

soluções que ao mesmo tempo ampliem a oferta e busque a minimização dos impactos 

socioambientais, ou ainda, a possível maximização de benefícios socioambientais como 

a responsabilização dos concessionários pela conservação de áreas adjacentes às UHEs 

ou a aplicação do conceito de UHE Plataforma, que tem por objetivo transformar as 

UHEs em vetores de conservação ambiental permanente (ELETROBRAS, 2012). 

Independente da forma como isso venha a ocorrer, esse é um dos principais desafios na 

interface Meio ambiente/Energia que o Brasil deverá enfrentar nos anos vindouros. 

Reforça-se esse argumento com os resultados obtidos no cenário 9, que 

evidenciam que uma estratégia de baixo carbono para o Brasil deveria ser orientada 

fortemente para o aproveitamento hidrelétrico e de outras fontes renováveis, 

principalmente a eólica e a biomassa, e também para a expansão da capacidade de 

geração nuclear. 

Por fim, é essencial destacar que o método multicritério proposto não limita 

a aplicação de outras técnicas de análise socioambiental, que numa perspectiva ideal 

deveriam complementar o processo de tomada de decisão, tais como: 
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 técnicas para definição de cenários 

 critérios ambientais para definição do portfólio 

 análises processuais mais realistas 

 implementação de outras restrições ambientais 

 processos participativos mais eficazes e realizados em momentos 

que permitam a assimilação das contribuições pelos tomadores de 

decisão, podendo influenciar no resultado final, se pertinente.  
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5. Conclusões e recomendações 

Esse trabalho teve como objetivo contribuir para a incorporação de critérios 

ambientais no processo de tomada de decisão envolvendo a expansão da oferta de 

energia elétrica no longo prazo por meio de conceitos, técnicas e métodos multicritério 

de apoio à tomada de decisão. 

Para atingir esse objetivo, foi proposto um encadeamento de técnicas e 

métodos que, quando integrados, permitem encontrar alternativas de expansão 

otimizadas levando em consideração tanto as variáveis técnico-econômicas 

tradicionalmente utilizadas quanto critérios ambientais selecionados. 

Com essa finalidade, foi desenvolvido um modelo de otimização 

multiobjetivo denominado PLANEL-MO, por meio da modificação do código fonte do 

modelo PLANEL, originalmente desenvolvido pela EPE. 

Para testar o método proposto, foi elaborado um estudo de caso para o qual 

foram selecionados três indicadores ambientais, a saber: Área Transformada, Consumo 

de Água e Emissões de Gases de Efeito Estufa. O método Delphi-AHP foi aplicado por 

meio de um questionário (Apêndice 1) enviado a 10 especialistas selecionados. O 

resultado indicou que, para esse conjunto de especialistas, o critério Emissões de Gases 

de Efeito Estufa é mais importante que os dois demais, resultando no peso de 62,2%. A 

área transformada vem em segundo, com peso 20% e o consumo de água por último 

com 17,8%. 

A formulação do modelo de computacional só foi possível em prazo tão 

curto graças à plataforma computacional amigável em que o modelo foi desenvolvido, 

baseada no software AIMMS 3.11, o solver CPLEX 12.2 e as bases de dados 

trabalhadas em MS Excel e MS Access. Assim, os algoritmos correspondentes à 

proposta de formulação do problema multiobjetivo foram incorporados ao código-fonte 

do PLANEL no ambiente AIMMS 3.11. 

Para se reduzir o tamanho do problema, reduzindo as correspondentes 

necessidades computacionais, e ainda, para permitir uma clara interpretação dos 
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resultados do modelo multiobjetivo, optou-se por eliminar a representação do sistema 

elétrico existente da base de dados do PLANEL. Assim, trabalhou-se com a hipótese de 

expansão marginal, abrangendo o horizonte 2015 – 2035. 

Foram definidos dez cenários para a função objetivo, baseados na variação 

dos pesos das dimensões econômica e ambiental e também dos pesos dos três critérios 

ambientais selecionados. 

De forma geral, é possível afirmar que o modelo multiobjetivo proposto foi 

capaz de responder aos diferentes cenários de pesos dados às variáveis que compõem a 

função objetivo, gerando alternativas de expansão otimizadas compatíveis com os 

indicadores de cada fonte/tecnologia escolhida. 

No que diz respeito à expansão da capacidade instalada, o modelo indicou 

os seguintes comportamentos conforme se aumentava o peso da dimensão ambiental 

(cenários de 1 a 6): 

 o carvão deixa de constar na expansão; 

 a expansão das UHE decresce, mas nunca fica abaixo dos 47%; 

 em todos os cenários o portfólio de PCHs é totalmente ou quase 

totalmente aproveitado; 

 a expansão da fonte Eólica é crescente e se mantém entre 35 e 38% 

do total de capacidade instalada; 

 a participação da fonte Nuclear é crescente à medida que se aumenta 

o peso da dimensão ambiental, deslocando principalmente a 

expansão do gás natural e da biomassa; 

 as fontes Óleo Combustível e Solar não são escolhidas em nenhum 

dos cenários de expansão; 

Já em relação ao comportamento da geração, o modelo apresentou 

resultados compatíveis com a expansão da capacidade instalada e, como era de se 

esperar, a estratégia de geração demonstra que em condições de hidrologia média, é 

dada prioridade à geração hidrelétrica e, por outro lado, em condições de hidrologia 

crítica, aumenta-se o fator de capacidade das usinas termelétricas que compõem cada 

alternativa ótima de expansão. Um dos fatores observados é que o comportamento do 

modelo em condição hidrológica crítica é de aumentar também o fator de capacidade 
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das não hidrelétricas, inclusive as renováveis. Assim, a complementariedade entre as 

diferentes fontes e os diferentes subsistemas é um fator determinante para uma expansão 

fortemente baseada em renováveis, aspecto que mereceria aprofundamento em estudos 

futuros. 

Foram observadas algumas limitações na aplicação do método, e que devem 

ser superadas para a aplicação do modelo PLANEL-MO no planejamento energético de 

longo prazo brasileiro, quais sejam, em ordem de prioridade: 

 não consideração do sistema existente; 

 não consideração de outros indicadores ambientais importantes. Faz-

se necessário um trabalho mais aprofundado de seleção de 

indicadores; 

 não consideração de todas as fontes potencialmente disponíveis no 

Brasil no horizonte considerado; 

 não execução do algoritmo de programação inteira-mista. 

 disponibilidade de informações primárias, ou mesmo informações 

adequadas ao contexto nacional, para preenchimento da base de 

dados; 

 os dados ambientais são estáticos no tempo. 

 Não foram analisados os resultados dos fluxos de intercâmbio de 

energia entre os subsistemas, embora o modelo seja capaz de gerar 

esse resultado. 

Mesmo considerando essas e outras limitações, o comportamento do modelo 

causa entusiasmo, porque o que se observa é que o uso do PLANEL-MO poderia trazer 

ganhos significativos no processo de tomada de decisão envolvendo a expansão da 

oferta de energia elétrica no longo prazo, pois ao se trabalhar com o modelo 

multiobjetivo é possível tratar a dimensão em um outro patamar, permitindo a 

comparação explícita de alternativas com base nas variáveis de interesse, auxiliando a 

busca pela solução de melhor compromisso. 

A grande vantagem de se utilizar métodos multiobjetivo em comparação 

com métodos que incorporam a questão ambiental como restrição é justamente essa. Ao 

se trabalhar com restrições, eventualmente pode-se se decidir por uma solução ótima 

que atenda a restrição, mas pode existir uma ou mais alternativas que também atendam 
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a mesma restrição e que, com pequeno aumento em um dos elementos de decisão 

possam resultar em grandes ganhos em outros elementos de decisão. Ou seja, existem 

alternativas Second Best não identificáveis pela abordagem por restrições, mas que o 

método multiobjetivo pode encontrar, tornando explícitos os ganhos e perdas entre as 

diferentes alternativas que são levadas ao decisor. 

Futuros trabalhos relacionados à incorporação de critérios ambientais no 

planejamento da expansão da geração de energia elétrica devem considerar as seguintes 

possibilidades: 

 Proposta de uma metodologia padronizada para avaliação do ciclo de 

vida de projetos de geração de energia elétrica; 

 Proposta de outros métodos multicritério de apoio à tomada de 

decisão sobre a expansão da geração de energia elétrica; 

 Avaliação das restrições ambientais que limitem a expansão das 

diferentes fontes de energia no contexto brasileiro; 

 Avaliação de métodos para se considerar a questão temporal no 

tratamento de variáveis ambientais;  

 Avaliação das implicações técnicas da expansão fortemente baseada 

em fontes renováveis; 

 Avaliação das melhores práticas na construção e operação de usinas 

hidrelétricas e rebatimentos sobre o aproveitamento do potencial 

hidrelétrico localizado na Amazônia. Até quanto e quando 

poderemos aproveitar o potencial hidrelétrico remanescente? 

É evidente que ainda há muito por fazer nessa temática no Brasil. A criação 

da EPE no bojo do novo marco regulatório foi importante para a retomada do 

planejamento energético brasileiro. É reconhecido o esforço dessa empresa na busca 

pela incorporação de critérios ambientais nos estudos que subsidiam o planejamento 

energético brasileiro, como, por exemplo, os avanços alcançados nas análises 

socioambientais realizadas nos Planos Decenais de Energia (PDE) mais recentes. A 

expectativa é que esse trabalho tenha contribuído nesse sentido e que métodos 

multicritério de apoio à decisão possam ser aplicados nos próximos planos de longo 

prazo da expansão da geração de energia elétrica.  
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Apêndice 1 

CONTEÚDO DO FORMULÁRIO DELPHI-AHP 

 

Questionário de Avaliação DELPHI 

 

Discente: Marcos Ribeiro Conde  

Dissertação: “Incorporação da dimensão ambiental no planejamento de longo prazo da 

expansão da geração de energia elétrica por meio de técnicas 

multicritério de apoio a tomada de decisão”. 

Orientador: Emílio Lèbre La Rovere 

Co-orientador: Sérgio Henrique Ferreira da Cunha 

 

Contextualização 

O presente questionário possui como objetivo ponderar os critérios ambientais 

selecionados para desenvolvimento do estudo de caso proposto na dissertação de 

mestrado “Incorporação da dimensão ambiental no planejamento de longo prazo da 

expansão da geração de energia elétrica por meio de técnicas multicritério de apoio a 

tomada de decisão”.  

Foram selecionados 3 (três) critérios ambientais: i) emissões de gases de efeito estufa no 

ciclo de vida; ii)consumo de água e; iii) área mobilizada; que serão incorporados à 

função objetivo do modelo de planejamento de longo prazo da expansão da geração 

(PLANEL). O problema a ser resolvido pelo modelo será a minimização simultânea dos 

critérios econômicos tradicionalmente utilizados e desses 3 (três) critérios ambientais 

selecionados, sujeito às restrições técnicas e operacionais. O resultado é a projeção 

otimizada da expansão da geração no longo termo. 

O método utilizado para a definição de pesos para os critérios é o do Processo de 

Análise Hierárquica (AHP, do inglês Analytic Hierarchy Process). Este método realiza a 

comparação par a par dos critérios envolvidos no processo de tomada de decisão através 

de uma escala de comparação. A tabela 1 apresenta a escala de comparação a ser 

utilizada na ponderação dos critérios.  

 

Tabela 1: Tabela 1. Escala de comparação de critérios. 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extremamente Bastante Muito Pouco Igual Pouco Muito Bastante Extremamente 

MENOS IMPORTANTE  MAIS IMPORTANTE 
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____________________________________________________________________ 

EXEMPLO 

 

A tabela 2 apresenta um exemplo de critérios e ponderações definidos por um 

entrevistado para a aquisição de um carro.  

 
Tabela 2: Critérios e respectivas ponderações definidos para compra de um carro 

Critérios Custo Desempenho Beleza 

Custo 1 5 1/3 

Desempenho  1 1/5 

Beleza   1 

 

Levando-se em consideração a escala de comparação apresentada na Tabela 1, o 

entrevistado considera que: 

 Desempenho é muito mais importante do que o custo 

 Beleza é pouco menos importante do que o custo 

 Beleza muito menos importante do que o desempenho. 

____________________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 

 

A partir da escala de comparação e do exemplo apresentados pondere os critérios 

selecionados para o processo de tomada de decisão abaixo.  

 

1) Definição de importância dos critérios ambientais selecionados para o 

planejamento da expansão da geração de eletricidade no longo prazo 

 

Critérios 

Emissões de Gases de 

efeito estufa no ciclo de 

vida 

(tCO2e/MWh) 

Consumo de água 

(m3/MWh) 

Área mobilizada 

(m2/MW) 

Emissões de Gases de efeito estufa no 

ciclo de vida 

(tCO2e/MWh) 

1 
Escolher um 

item. 

Escolher um 

item. 

Consumo de água 

(m3/MWh) 
 1 

Escolher um 

item. 

Área mobilizada 

(m2/MW) 
  1 

 

2) Por fim, você sugere a inclusão de algum critério no processo de tomada de 

decisão proposto?  

 

Clique aqui para digitar texto. 

 

3) Possui sugestões ou críticas?  

 

Clique aqui para digitar texto. 
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Apêndice 2 

RESUMO DOS RESULTADOS DA CONSULTA DELPHI-AHP 
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Apêndice 3 

NOTAÇÃO UTILIZADA NO MODELO PLANEL 

Função objetivo 

𝑀𝑖𝑛∑
1

(1 + 𝑇𝑋)
𝑘  

{
 
 
 

 
 
 

[ ∑ ∅ℎ𝑗
𝑘  

𝑗∈𝐽𝑖
𝐻𝑃

𝑥ℎ𝑗
𝑘 + ∑ ∅𝑟𝑗

𝑘  

𝑗∈𝐽𝑖
𝑅𝑃

𝑥𝑟𝑗
𝑘 + ∑ ∅𝑡𝑗

𝑘  

𝑗∈𝐽𝑖
𝑇𝑃

𝑥𝑡𝑖,𝑗
𝑘 + ∑ ∅𝑧𝑗

𝑘  

𝑗∈𝐽𝑖
𝑍𝑃

𝑥𝑧𝑗
𝑘]

+ ∑ 𝐸ℎ̃  

ℎ̂=𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑟𝑖𝑡
[
 
 
 

∑ 𝛾𝑗,ℎ
𝑘

∀𝑗∈𝐻𝑖

𝑙=1,…,𝐿

 ℎ̃
𝑗,ℎ̂
𝑘,𝑙 + ∑ 𝛾𝑗,𝑟

𝑘

∀𝑗∈𝑅𝑖
𝑙=1,…,𝐿

 �̃�
𝑗,ℎ̂
𝑘,𝑙 + ∑ 𝛾𝑗,𝑡

𝑘

∀𝑗∈𝑇𝑖
𝑙=1,…,𝐿

 �̃�
𝑗,ℎ̂
𝑘,𝑙 + ∑ 𝛿𝑖,ℎ̃

𝑘  �̃�
𝑖,ℎ̃
𝑘,𝑙

𝑙=1,…,𝐿
]
 
 
 

}
 
 
 

 
 
 

𝐾

𝑘=1

 

 

𝑘 = 1, . . , 𝐾 Anos do estudo 

𝑙 = 1, . . ,4 Segmentação temporal do ano (um ano, dois semestres ou três trimestres) 

𝑖 = 1, . . , 𝐼 Subsistemas 

j  Î J Empreendimento  

𝑇𝑋 Taxa de desconto 

HP Projetos hidrelétricos 

RP Projetos térmicos 

TP Projetos renováveis não hidrelétricos 

ZP Projetos de intercâmbio de energia entre dois subsistemas i 

𝑥ℎ𝑗
𝑘 Decisão de construção do projeto hidrelétrico j, no ano k (variável binária) 

𝑥𝑟𝑗
𝑘 

Decisão de construção do projeto renovável não hidrelétrico j, no ano k (variável 

binária) 

𝑥𝑡𝑗
𝑘 Decisão de construção do projeto termelétrico j, no ano k (variável binária) 

𝑥𝑧𝑗
𝑘 Decisão de construção do projeto de intercâmbio j, no ano k (variável binária) 

∅ℎ𝑗
𝑘 Custo de investimento do projeto hidrelétrico j, no ano k 

∅𝑟𝑗
𝑘 Custo de investimento do projeto não hidrelétrico j, no ano k 

∅𝑡𝑗
𝑘 Custo de investimento do projeto de intercâmbio j, no ano k 

ℎ̂ Cenário hidrológico 

𝐸ℎ Proporção dos cenários da condição hidrológica h (média; crítica) 
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𝛾𝑗,ℎ̂
𝑘  

Custo unitário de geração da usina termelétrica j, no ano k, na condição 

hidrológica h̃ 

ℎ̃
𝑗,ℎ̂
𝑘,𝑙

 
Produção do projeto hidrelétrico ou nova renovável j no ano k, no trimestre l, na 

condição hidrológica ĥ 

�̃�
𝑗,ℎ̂
𝑘,𝑙

 
Produção do projeto renovável j no ano k, no trimestre l, na condição hidrológica 

ĥ 

�̃�
𝑗,ℎ̂
𝑘,𝑙

 
Produção do projeto termelétrico ou nova renovável j no ano k, no trimestre l, na 

condição hidrológica ĥ 

𝛿𝑗
𝑘 Custo do déficit de energia no ano k, na condição hidrológica ĥ 

�̃�
𝑖,ℎ̂
𝑘,𝑙

 
Déficit de energia no para cada subsistema i ano k, no trimestre l, na condição 

hidrológica ĥ 
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Apêndice 4 

Principais dados de entrada utilizados no estudo de caso 

Horizonte de otimização 2010 - 2035 

Horizonte de Estudo 2015 - 2035 

Custo de Déficit (R$/MWh) 2.900 

Taxa de Desconto 0,08 

Taxa de Câmbio 1,8 

Probabilidade cenário médio 0,98 

Probabilidade cenário crítico 0,02 

 

Indicadores Socioambientais unidade θmin θmax 

Área Transformada Km
2
 0 50.000 

Consumo de Água Km
3
 0 100 

Emissão de GEE MtCO2 0 300 

 

Nome tecnologia 
Potencia do bloco 

(MW) 
FCmin FCmax Vida_util Eficiencia 

Custo 

(R$/kW) 

custoOMfixo 

(R$/kW) 

Cana Condensação 100,00 1,00 1,00 20 0,30 2.851 21,60 

Cana Contrapressão 100,00 1,00 1,00 20 0,07 3.240 39,60 

Cana gaseificação 150,00 1,00 1,00 20 0,38 3.240 99,00 

Carvão Imp. Pulverizado 700,00 0,40 0,90 35 0,45 4.140 41,40 

Carvão Nacional Fluidizado 350,00 0,40 0,90 35 0,42 4.500 45,00 

Carvão Nac. Gaseificado 350,00 0,40 0,92 35 0,49 5.580 81,00 

Carvão Nac. Pulverizado 350,00 0,40 0,90 35 0,39 4.500 45,00 

Eólica 100,00 0,00 1,00 20 1,00 3.600 57,60 

Gás Natural C.C. (NE/S) 500,00 0,30 1,00 30 0,58 2.340 21,06 

Gás Natural C.C. (N) 1.000,00 0,30 1,00 30 0,58 2.340 21,06 

Gás Natural C.C. (SE) 500,00 0,30 1,00 30 0,58 2.340 21,06 

Gás Natural Ciclo Simples 200,00 0,10 1,00 20 0,40 1.620 22,46 

Nuclear (PWR) 1.000,00 0,75 0,96 40 0,39 7.560 28,80 

Óleo Combustível (motor) 200,00 0,00 0,92 20 0,36 2.160 50,40 

Solar Central (torre) 50,00 0,00 1,00 20 0,36 7.200 108,00 

UHE 100,00 0,00 0,95 50 1,00 3.240 26,17 

PCH 10,00 0,00 0,95 20 0,36 3.960 26,17 

Outras 30,00 0,00 0,92 20 0,36 4.860 36,00 
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