


ii 

 

 

 

 

 

 

 

SILVA, RENATA DE AZEVEDO 

MOREIRA DA 

Aplicação da metodologia de 

análise de robustez ao planejamento 

decenal de expansão do setor elétrico [Rio 

de Janeiro] 2008 

XII, 119 p. 29,7 cm 

(COPPE/UFRJ, M.Sc., Planejamento 

Energético, 2008) 

Dissertação - Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, COPPE 

1. Planejamento da Expansão da Geração 

I. COPPE/UFRJ    II. Título (série) 



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Deus, que nos ampara, sempre. 
 
 

 



 iv 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço ao Senhor nosso Deus, pela sua infinita bondade. Pelas oportunidades e por 

iluminar meus caminhos. 

 

À minha mãe, Maria Lúcia, e ao meu pai, Aurélio, pelo apoio, força, carinho, 

exemplo, incentivo e pela constante dedicação. Ao meu irmão, Antonio Carlos, pelo 

companheirismo e pelos brilhantes esclarecimentos relacionados à Economia.  

 

Aos meus avós, Gilda (in memorian) e Ilo (in memorian), pela contribuição para a 

minha formação e por acreditarem em mim quando eu não acreditava. 

 

Ao Prof. Legey, pela compreensão, confiança e excelente orientação. 

 

Aos membros desta banca. 

 

Aos funcionários do PPE, sempre atenciosos e dispostos a ajudar. 

 

Aos funcionários da EPE por compreenderem a relevância da conclusão deste 

trabalho. Em especial a Amaro Pereira e Sergio Henrique da Cunha, por estarem 

sempre dispostos a ajudar e a esclarecer as diversas dúvidas surgidas. 

 

Aos amigos e colegas, pelas horas de descontração, pelas palavras de incentivo e pelas 

sugestões para melhoria desta dissertação: Otavio Mariante, Eduardo Santos, Roberto 

Santos, Bruna Provenzano, Chris, André Dias, Bianca Nunes, Carlos Pacheco, Daniel 

Stilpen, André Zanette, Arnaldo dos Santos, Ana Maia, Letícia Fernandes, Marilene 

Gomes, Newton Cruz, André Osório. 

 

A todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho. 

 



 v 

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE ROBUSTEZ AO 

PLANEJAMENTO DECENAL DE EXPANSÃO DO SETOR ELÉTRICO 

 

 

Renata de Azevedo Moreira da Silva 

 

Maio / 2008 

 

Orientador: Luiz Fernando Loureiro Legey 

 

 

Programa:  Planejamento Energético 

 

 

 
O objetivo desta dissertação é desenvolver uma aplicação de uma das técnicas de 

pesquisa operacional "soft", a Análise de Robustez, ao problema de tomada decisão em 

condições de incerteza, no âmbito do planejamento da expansão do parque gerador de 

energia elétrica no Brasil. Inicialmente são mostradas características desejáveis de uma 

metodologia que venha a complementar os tradicionais métodos utilizados na 

determinação da expansão do setor. 

 Tendo como base o Plano Decenal de Expansão de Energia 2007/2016, em 

seguida são analisadas diferentes tendências que podem ser adotadas durante o processo 

de planejamento, visando facilitar a visualização das conseqüências de incertezas que 

podem alterar o cronograma de expansão planejado e também auxiliar na interação entre 
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The objective of this dissertation is to develop an application from one of the 

techniques of "soft" operational research, the Robustness Analysis, to the problem of 

decision making under uncertainty, as part of the planning of the electricity expansion 

planning process in Brazil. Initially are shown desirable characteristics of a 

methodology that will complement the traditional methods used in determining the 
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Departing from the Decennial Plan for Power Expansion (2007/2016), an 
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1. Introdução 

O planejamento da expansão do setor elétrico é de grande importância, pois 

providencia o aumento da capacidade de oferta de energia elétrica, elemento 

fundamental para o crescimento do país. Tanto que historicamente foram desenvolvidas 

diversas ferramentas matemáticas que auxiliem na elaboração de planos de expansão. 

Um elemento cuja importância vem crescendo cada vez mais para efeito de 

planejamento da expansão é o aumento de incertezas. Dentre estas cabe citar o 

comportamento da demanda, os custos dos combustíveis, a taxa de juros e a legislação 

ambiental. (KAZAY et LEGEY, 2001) 

 O Plano Decenal de Expansão de Energia é o instrumento que consolida o 

planejamento no horizonte de dez anos.  Realizado anualmente, seu o objetivo, no caso 

da eletricidade, é apresentar um cenário para a expansão da oferta de energia elétrica e 

das principais interligações entre os subsistemas no período de dez anos de forma a 

atender às projeções de carga de energia elétrica prevista. 

Mas o andamento do cronograma de implantação das usinas está sujeito a 

diversas incertezas, que podem alterar a data de entrada em operação dos 

empreendimentos planejados, ou até mesmo descartá-los do portfólio de usinas que irão 

compor o parque de geração. 

Cabe aos agentes envolvidos, inclusive os planejadores conhecer os efeitos 

destas incertezas para que possam atuar no sentido de minimizar os efeitos destas, 

inclusive propondo novas políticas energéticas ou modificações nas políticas existentes. 
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Mas quais políticas energéticas seriam estas? E se houver empecilhos à 

instalação de alguma usina com importância significativa ao sistema? Ou ainda, qual 

seria uma decisão a ser tomada inicialmente que melhor atenderia às principais 

tendências/diretrizes a serem observadas, no ambiente das incertezas que afetam a 

expansão da geração de eletricidade no horizonte decenal? 

Com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões, foram criados diversos 

métodos matemáticos, sendo que as técnicas de Pesquisa Operacional1 (PO) atraíram o 

interesse de diversas áreas, e obtiveram grande difusão após a década de 1950 

(CARTER et PRICE, 2001). Mas, devido a uma série de críticas ocorridas no início da 

década de 70, surge de uma nova geração de metodologias2 de suporte a problemas de 

decisão. As características distintivas destas novas abordagens incluem a formulação de 

situações que não eram previamente estruturadas, sendo o processo que envolve a 

participação3 um componente chave. (ROSENHEAD, 1989) 

Uma destas metodologias é a análise de robustez, que é capaz de providenciar a 

estruturação de situações de problemas para os quais a incerteza é alta, e quando as 

decisões ou acontecimentos podem ou devem ocorrer seqüencialmente. 

A análise de robustez faz uso de uma árvore de decisão, cujas decisões levam a 

diferentes estados finais que são classificados conforme critérios estabelecidos pelo 

agente que estiver utilizando a metodologia. Esta estruturação do problema e suas 

conseqüências utilizando recursos gráficos favorece a participação dos diversos agentes 

                                                 
1 Neste trabalho, quando houver menção à Pesquisa Operacional, está-se mencionando os métodos 
relacionados à Pesquisa Operacional “hard”, e não aos métodos da Pesquisa Operacional “soft”, 
desenvolvidos posteriormente. 
2 Tais métodos foram desenvolvidos a partir da pesquisa operacional e são considerados por seus 
utilizadores, não como uma ruptura das idéias do paradigma clássico, mas sim como técnicas 
complementares aos estudos de PO. 
3 Entende-se participação, neste caso, por tomada de decisão. 
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envolvidos, uma vez que nem todos são familiarizados com os recursos de pesquisa 

operacional tradicional a ponto de confortavelmente opinar e propor interferências no 

processo de planejamento. 

E este é um ponto interessante da análise de robustez: ela não tem como objetivo 

principal solucionar a questão do planejamento sob incerteza, e sim servir como um 

instrumento de estruturação do problema, podendo facilitar o diálogo entre os agentes 

envolvidos. 

 Esta dissertação mostra a aplicação da metodologia de análise de robustez no 

contexto do planejamento decenal de expansão da geração de eletricidade. O PDE 

2007/2016 foi utilizado como estudo de caso, sendo analisadas quais tendências, ou 

decisões iniciais, como políticas energéticas que podem influenciar o andamento do 

cronograma de expansão, sujeitos a incertezas inerentes ao processo. Para a avaliação 

das conseqüências de cada alteração do cronograma planejado foi utilizado o modelo 

NEWAVE, que simulou a operação do sistema elétrico para o período de estudo. 

 

1.1. Objetivo da dissertação 
 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma aplicação de uma das técnicas de 

pesquisa operacional "soft", a Análise de Robustez, ao problema de tomada decisão em 

condições de incerteza, no âmbito do planejamento da expansão do parque gerador de 

energia elétrica no Brasil. 
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Tendo como base o Plano Decenal de Expansão de Energia 2007/2016 (PDE 

2007/2016), a dissertação procura contribuir ao incluir este mecanismo como um 

auxiliar na tomada de decisão no processo de planejamento. A metodologia inclui a 

elaboração de uma árvore de decisão e a avaliação de diferentes alterações no 

cronograma de expansão planejado. 

 

1.2. Organização do trabalho 
 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: 

O capítulo 2 versa sobre o processo de planejamento da expansão da geração, 

apresentando os estudos para diferentes horizontes temporais, incluindo as diferentes 

incertezas que afetam o processo de expansão da oferta. O atual modelo do setor e a sua 

dinâmica de implementação de empreendimentos são brevemente descritos. Como a 

metodologia deste trabalho é aplicada ao Plano Decenal de Expansão de Energia 

2007/2016, são apresentadas diretrizes e premissas deste assim como seus principais 

resultados na expansão da potência instalada em usinas hidrelétricas e termelétricas. 

O capítulo 3 apresenta uma discussão sobre as críticas aos tradicionais métodos 

de Pesquisa Operacional, que culminaram com o desenvolvimento das técnicas de 

pesquisa operacional “soft” Uma destas metodologias é a análise de robustez, capaz de 

estruturar de situações de problemas para os quais a incerteza é alta. Este método tem 

seus elementos descritos detalhadamente neste capítulo. 
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O capítulo 4 apresenta a aplicação da análise de robustez como um instrumento 

de apoio à tomada de decisão no planejamento, tendo como caso de estudo o PDE 

2007/2016. A utilização da metodologia inclui itens como elaboração da árvore de 

decisão e de possíveis alterações no cronograma de planejado de expansão da geração. 

A operação de cada seqüência de expansão foi simulada no modelo NEWAVE, e os 

resultados das simulações foram analisados para permitir a comparação entre as 

diferentes decisões propostas na árvore de decisão. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões do estudo realizado neste trabalho. 
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2. O Processo de Planejamento e o Plano Decenal de Expansão de Energia 
Elétrica 2007/ 2016 

 

A expansão da capacidade de geração de energia elétrica do país é precedida de 

estudos de planejamento que abrangem diferentes horizontes, tendo sempre como 

objetivo definir, em função de um ou mais cenários de crescimento da economia e do 

mercado de energia elétrica, a expansão da oferta, de forma econômica e com 

adequados padrões de confiabilidade e continuidade (BAJAY et BADANHAN, 2002). 

Neste capítulo é mostrado superficialmente o processo de planejamento da 

expansão da oferta de energia elétrica de acordo com diferentes horizontes de estudo, 

com as diversas incertezas inerentes ao processo de expansão da oferta de eletricidade. 

Também é vista a metodologia utilizada na elaboração do PDE 2007/2016, que toma 

por base a construção de grandes projetos, denominados estruturantes, como as 

hidrelétricas do Rio Madeira e a usina de Belo Monte, na região amazônica e a central 

nuclear de Angra 3, no estado do Rio de Janeiro. Todos esses projetos são 

mobilizadores da opinião pública e dos diversos agentes envolvidos, o que pode vir a 

potencializar o efeito de interferências de ordem política, ambiental, etc., na 

consolidação do planejamento. 

 

2.1. Planejamento da expansão dos sistemas de geração 
 

O processo de planejamento pode ser definido como a análise sistemática e 

ordenada de informações com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões 

(FORTUNATO et al, 1990). 
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No caso do planejamento da expansão de sistemas de geração de energia 

elétrica, as principais informações a serem tratadas são as características 

físico-operativas e econômicas das fontes de geração e as previsões de consumo do 

mercado. As decisões a serem tomadas envolvem a alocação temporal e espacial das 

capacidades de geração necessárias para atender ao crescimento da demanda ao longo 

do horizonte de planejamento. A função objetivo é assegurar o atendimento do mercado 

de energia elétrica, dentro de padrões pré-estabelecidos de qualidade, geralmente a 

mínimo custo (FORTUNATO et al., 1990). 

Os estudos para a determinação do programa de expansão do sistema são 

realizados com grande antecedência, pois as usinas geradoras têm períodos de 

construção bastante longos. Como as informações sobre o parque gerador futuro só se 

tornam mais detalhadas à medida que se reduz o horizonte de análise, os estudos de 

planejamento da expansão são usualmente divididos em etapas, com horizontes e 

periodicidades distintos (FORTUNATO et al., 1990). 

No caso do sistema elétrico brasileiro, os estudos de planejamento da expansão 

da geração são, em geral, divididos em três etapas de análise, apresentadas na Tabela 1, 

com suas características temporais (horizonte de estudo, discretização adotada e 

periodicidade de realização), o grau de detalhamento das informações disponíveis sobre 

o sistema e as decisões envolvidas em cada etapa. 
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Tabela 1: Estudos de Planejamento da Expansão de Geração 
Etapa Características Informações 

disponíveis 
Decisões 

Longo 
Prazo 

- Horizonte: 
30 anos 
- Discretização: 
qüinqüenal 
- Periodicidade: 
cada 5 anos 

- Previsões a longo prazo 
     - Econômicas 
     - Tecnológicas 
     - Energéticas 
- Potencial energético total 
     - Usinas em operação 
     - Usinas em construção 
     - Usinas em projeto básico 
     - Usinas a nível de 
viabilidade 
     - Recursos inventariados 
     - Recursos estimados 
 

- Linhas mestras do desenvolvimento 
do sistema 
     - Capacidade instalada de cada tipo 
de fonte geradora 
     - Grandes troncos de transmissão 
- Custos marginais de referência 
- Política industrial tecnológica  
- Programa de inventário de recursos 
energéticos 

Médio 
Prazo 

- Horizonte: 
15 anos 
- Discretização: 
mesal 
- Periodicidade: 
cada 2 anos 

- Previsões a médio prazo 
     - Econômicas 
     - Energéticas (mercado) 
- Potencial energético 
inventariado 
     - Usinas em operação 
     - Usinas em construção 
     - Usinas em projeto básico 
     - Usinas a nível de 
viabilidade 
     - Recursos inventariados 
 

- Determinação do programa de 
referência 
     - Projetos de geração e sua 
programação 
     - Programa de estudos de viabilidade 
de geração 
 

Curto 
Prazo 

- Horizonte: 
10 anos 
- Discretização: 
mensal 
- Periodicidade: 
anual 

- Previsões a curto prazo 
     - Financeiras 
     - Energéticas (mercado) 
- Potencial energético a nível 
de viabilidade 
     - Usinas em operação 
     - Usinas em construção 
     - Usinas em projeto básico 
     - Usinas a nível de 
viabilidade 

- Ajustamento do programa de 
expansão de referência 
     - Programa decenal de geração 
     - Atendimento do mercado 
- Programação financeira do setor 
elétrico 
- Programa de estudos de projeto básico 
de usinas 
 

Fonte: FORTUNATO et AL. (1990). 

 

Conforme UDAETA (1997), o setor elétrico, em razão de sua associação com o 

desenvolvimento sócio-econômico, normalmente baseia-se em um planejamento que 

visa orientar e otimizar recursos, de forma integrada, mediante o estabelecimento e 

consecução de objetivos. Este é, em linhas gerais, o âmbito do planejamento da 

indústria de eletricidade, e se fundamenta através de três contextos específicos: 
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• Estratégico: onde se orienta o posicionamento das empresas como um 

todo, diante de um determinado contexto sócio-econômico, institucional, 

político e ambiental, para que consigam cumprir eficiente, eficaz e 

efetivamente sua missão, dentro de uma atividade definida, tendo como 

pano de fundo princípios de comportamento, diretrizes e horizontes 

preestabelecidos. 

• Tático: tem como finalidade o estabelecimento dos programas de ação 

para as empresas de forma a atingirem os objetivos e os respectivos 

resultados quantificados dentro do horizonte do estudo. 

• Operacional: onde se estabelecem projetos específicos nas empresas para 

execução dos programas de ação. 

A busca pela otimização dos recursos nos estudos de expansão da geração de 

energia elétrica, de maneira geral, envolve um algoritmo conforme descrito no item a 

seguir. 

 

2.1.1. Metodologia básica de otimização do problema da expansão 

da geração 

De acordo com GORESTIN et al. (1993), um dos objetivos básicos do 

planejamento do sistema elétrico é a determinação do cronograma de investimento para 

a construção de plantas de geração e linhas de interconexão de maneira a garantir um 

fornecimento capaz de atender, com economicidade e confiabilidade, a demanda 

prevista. 
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Os critérios de planejamento e operação de sistemas de geração envolvem 

aspectos econômicos e de garantia de suprimento que refletem o compromisso entre a 

qualidade do serviço obtido e seu custo (FORTUNATO et al, 1990). Ou seja, além de 

atender ao critério de custo mínimo, os requisitos de mercado devem ser atendidos 

conforme os parâmetros estipulados para uma qualidade satisfatória do serviço de 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores. 

Conceitualmente, o problema de otimização da expansão da geração de energia 

elétrica pode ser representado pela divisão do problema original em dois subproblemas, 

do seguinte modo: 

a) subproblema de investimento: determina a expansão que minimiza a soma dos 

custos de investimento, tanto das usinas quanto das linha de transmissão; 

b) subproblema de operação: onde são calculados os custos operativos exatos 

resultantes de uma decisão de investimento candidata produzida no 

subproblema (a). 

Conforme KAZAY (2001), este problema de determinação do plano de 

expansão ótimo pode ser formulado como a seguir: 

∑
=

+=
T

t
ttt dycxZ

1

)(min β        (1) 

Sujeito a 

ttt bxA ≥         (2) 

ttt
t

hyFxE ≥+∑
≤σ

σσ       (3) 

Para t = 1, ..., T 
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Onde: 

xt vetor que contém as opções de expansão no estágio t 

c vetor de custos de construção 

yt variáveis de operação no estágio t (geração em cada usina, 
armazenamento nos reservatórios, etc) 

d vetor de custos de operação 

βt fator de atualização para o estágio t 

bt, ht  vetores de recursos 

Eσ, Ft  matrizes de transformação 

 

A restrição da equação (2) representa os limites nas decisões de investimento 

(usinas mutuamente exclusivas, datas mínima e máxima de entrada de obras, etc.). O 

conjunto de restrições (3) representa limites operativos (limites de geração, limites de 

armazenamento, atendimento à demanda, etc.) e restrições financeiras. Nota-se que as 

restrições de operação dependem das decisões de investimento (xi) tomadas até o 

estágio t. 

De uma forma simplificada, as equações acima podem ser representadas como: 

Min  z =  I(x) + O(x)        (4) 

Sujeito a       x  ∈ X 

onde  
x representa o vetor de decisões de investimento ao longo do período decenal; 
I(x) e O(x) representam respectivamente o valor presente dos custos de 
investimento e de operação resultantes da decisão x; o valor da função objetivo z 
pode então ser interpretado como o Valor Atual do Custo Total da expansão; e 
a restrição x ∈ X representa o conjunto de restrições nas variáveis de 
investimento tais como numero máximo de unidades geradoras de um 
determinado tipo, data mais cedo para sua entrada em operação, etc. 
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Na prática, esta metodologia não foi aplicada nos estudos do PDE. Devido ao 

porte do problema no caso brasileiro, torna-se então necessário utilizar procedimentos 

heurísticos que se aproximem das técnicas clássicas de otimização, para se chegar 

tentativamente a um cronograma de expansão que atenda os requisitos da demanda 

prevista, de maneira a minimizar o custo global da expansão, satisfazendo o critério de 

garantia de suprimento em vigor (ver item 2.3.3).  

 

2.1.2. Incertezas no processo de planejamento 

Observa-se que a formulação mostrada anteriormente, no item 2.1.1, admite que 

os parâmetros possuam valores conhecidos. Entretanto, sabe-se que o planejamento da 

expansão envolve incertezas conforme as enumeradas por MACHADO JR. (2000), tais 

como: 

- Demanda Futura; 

- Custos dos Combustíveis; 

- Tempo de Construção das Usinas; 

- Taxas de Juros e Restrições Financeiras; 

- Comportamento da Economia; 

- Restrições Sócio-econômicas e  

- Restrições Ambientais. 

CROUSILLAT (1989) classifica as incertezas encontradas pelos agentes 

realizadores do planejamento em dois grupos (Tabela 2), decorrentes de fatores externos 

e de fatores internos da expansão da oferta, a fim de que sejam projetadas medidas 

adequadas ao seu melhor gerenciamento. 
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Tabela 2: Incertezas do processo de planejamento 

Incertezas associadas a fatores externos 

• Preços de combustíveis 

• Crescimento da economia e da demanda de energia 

• Inflação e taxas de desconto 

• Taxa de câmbio 

• Estrutura dos preços relativos dos energéticos 

• Estrutura da demanda de energia 

• Natureza e custo das instalações e equipamentos utilizados  

• Desenvolvimento tecnológico 

• Ambiente regulatório: política tarifária, incentivos financeiros, regulação ambiental 

• Fatores naturais: hidrologia, condições geológicas, etc. 

Incertezas associadas a fatores internos 

• Andamento do cronograma de expansão 

• Custos de operação e manutenção 

• Disponibilidade da usina 

• Efetividade dos programas de conservação de energia 

• Perdas do sistema. 
FONTE: CROUSILLAT (1989). 

 

Torna-se necessário introduzir, no processo de tomada de decisão, um 

tratamento sistemático e coerente das diversas fontes de incerteza. Esta tarefa é bastante 

complexa, tanto em termos metodológicos como computacionais. Observa-se que estas 

fontes de incerteza são fortemente ligadas a aspectos econômicos, políticos e de 

organização social. (CROUSILLAT,1988, in MACHADO JR., 2000). 

Por essas razões, diversas técnicas foram formuladas para a solução do problema 

da expansão, envolvendo uma ou mais incertezas inerentes ao processo de 

planejamento. As abordagens desenvolvidas receberam a classificação em quatro 

grandes grupos, conforme mostrado e descrito em MACHADO JR. (2000) e em 

KAZAY (2001), que são: 

- Equivalente determinístico; 

- Análise de sensibilidade; 
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- Cenários; e 

- Otimização estocástica. 

Dentre as diversas incertezas mostradas, o presente trabalho busca lidar com as 

relacionadas principalmente ao andamento do cronograma de obras e à regulação 

ambiental, no sentido de alterarem a data planejada de entrada em operação das centrais 

geradoras. 

 

2.2. O atual modelo do setor elétrico 

Durante os anos de 2003 e 2004 o Governo Federal lançou as bases de um novo 

modelo para o Setor Elétrico Brasileiro. Como visto em CCEE (2007), o novo modelo 

do setor elétrico visa atingir três objetivos principais: garantir a segurança do 

suprimento de energia elétrica; promover a modicidade tarifária e promover a inserção 

social no Setor Elétrico Brasileiro, em particular pelos programas de universalização de 

atendimento. 

Os principais marcos regulatórios deste modelo implementado em 2004 estão 

mostrados a seguir: 

•Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004. Autoriza a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE); 

•Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de 

energia; 

•Decreto n° 5.081, de 14 de maio de 2004. Dispõe sobre a governança do ONS; 
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•Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004. Regulamenta a Lei n° 10.848 

(comercialização); 

•Decreto n° 5.175, de 09 de agosto de 2004. Institui o Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico (CMSE); 

•Decreto n° 5.177, de 12 de agosto de 2004. Dispõe sobre a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); e 

•Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004. Cria a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE); 

 

2.2.1. A Dinâmica da Expansão da Oferta 

 

A dinâmica de expansão da ofertado atual modelo do setor elétrico é 

concretizada através de licitação das novas usinas. A Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) consolida o mercado informado pelas concessionárias de distribuição em cada 

área e pelos consumidores livres e, baseada na projeção da demanda agregada, elabora 

uma lista de projetos para a expansão da geração elétrica com suas respectivas licenças 

ambientais BAJAY (2006). 

O atual modelo considera a geração, e a expansão desta, como uma atividade 

competitiva, conforme PEREIRA JR. (2005), a competição entre os geradores ocorre no 

momento das licitações. Os investidores, então, apresentam propostas de preços de 

energia para as usinas incluídas na lista de projetos divulgados pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME), escolhidas com base nos estudos da EPE. Vence o licitante que 

propuser a menor tarifa pela energia disponível do projeto. Cabe ressaltar que, no atual 

modelo do setor, o planejamento da expansão da geração é indicativo, ou seja, o fato de 

uma usina constam no plano de expansão não garante efetivamente sua construção, há a 
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participação dos interesses dos agentes investidores, enquanto que para a expansão da 

transmissão, sobretudo no curto prazo, é determinativo. 

Segundo GUERREIRO (2005), projetos considerados como estratégicos, como, 

por exemplo, a central nuclear de Angra 3, são inseridos pela EPE na lista de 

empreendimentos a serem considerados para o aumento da oferta de eletricidade.  

No atual modelo, a outorga da concessão dos novos empreendimentos é 

realizada através dos Leilões de Energia Nova (LEN). Conforme CARNEIRO (2006), 

tais leilões determinam que a contratação de energia de novos empreendimentos de 

geração será realizada por licitações com cinco e três anos de antecedência em relação 

ao ano de realização do mercado (respectivamente denominados leilões A-5 e A-3). Os 

primeiros visam à construção de plantas geradoras capazes de iniciar a operação dentro 

de cinco anos e, similarmente, os contratos firmados pelas licitações com três anos de 

antecedência visam às obras que possam ser concluídas neste prazo. 

Supondo que cada empreendimento deva estar em operação na data prevista no 

Leilão de Energia Nova (LEN), percebe-se a influência de atrasos no cronograma de 

construção de cada usina. Este cronograma não envolve somente as obras civis, que 

para as UHEs são, em geral, mais complexas e de maior tempo de duração, mas também 

etapas de aprovação do projeto básico, incluindo o projeto básico sócio-ambiental, que 

são necessárias para a obtenção da Licença de Instalação (LI), que autoriza o início das 

obras. 
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Isso reforça o fato de que incertezas tanto no andamento das obras quanto no 

processo licitatório podem influenciar no atendimento da demanda futura de energia, 

dado o longo tempo despendido para diversas etapas de implantação dos 

empreendimentos de geração. 

 

2.2.1.1. Ciclo de planejamento e implantação de usinas 

O processo de implantação de um empreendimento de geração de eletricidade 

inclui diversas etapas que envolvem aspectos técnico-econômicos, financeiros e 

socioambientais.  

A obtenção das licenças ambientais pode ser considerada como marcos de 

conclusão das etapas, definidas na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 

1997, na qual são editadas as regras gerais para o licenciamento ambiental de obras de 

grande porte, especialmente aquelas nas quais a União tenha interesse relevante, como a 

geração de energia elétrica, no intuito de harmonizar conceitos e linguagem entre os 

diversos intervenientes no processo. 

A seguir apresenta-se uma descrição das licenças ambientais necessárias nas 

várias etapas de implantação de novos empreendimentos: 

• Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
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• Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

• Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 

das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação. Desta forma, a concessão da 

LO vai depender do cumprimento daquilo que foi examinado e deferido nas 

fases de LP e LI. 

A Figura 1, a seguir, apresenta as fases do planejamento/implantação de um 

empreendimento hidrelétrico, que perfazem um período de quase nove anos desde os 

estudos de inventário até a entrada em operação da usina, envolvendo diferentes 

agentes. 
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Figura 1: Etapas de planejamento/desenvolvimento de um empreendimento hidrelétrico 
Fonte: Adaptado a partir de GUERREIRO (2005) e PINTO (2005).  
 

Portanto, a complexidade do desenvolvimento/implantação de um 

empreendimento de geração de eletricidade deve-se não somente aos procedimentos 

licitatórios, mas também à duração e ao número de agentes envolvidos. 
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O planejamento não termina com a elaboração dos planos; o acompanhamento 

crítico da sua execução é igualmente importante. Em se tratando do planejamento 

indicativo, no qual os agentes no mercado não necessariamente são obrigados a executar 

as obras previstas, esse acompanhamento é mais complexo, já que cabe aos planejadores 

verificar as obras que estão sendo efetivamente realizadas pelos agentes, levando em 

conta as sinalizações econômicas e ambientais “embutidas” nos planos. Cabe também 

aos planejadores proporem novas políticas energéticas ou modificações nas políticas 

existentes, ou então, sugerir alterações nos instrumentos reguladores vigentes. (CCPE, 

2000 apud BONATTO et al., 2004) 

 

2.3. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2007 - 20164 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2016 é elaborado pela EPE, órgão 

responsável pelo planejamento da expansão da oferta de eletricidade no atual modelo do 

setor. O estudo tem como objetivo orientar as ações e decisões futuras relacionadas ao 

equacionamento do equilíbrio entre as projeções de crescimento econômico do país, 

seus reflexos nos requisitos de energia elétrica e no tocante à necessidade de expansão 

da oferta, em bases técnica, econômica e ambientalmente sustentáveis. 

A meta do planejamento decenal da expansão do SIN consiste na elaboração de 

um, ou mais, cenários que sirvam como referência para implementação de novas 

instalações de geração e transmissão, necessárias para se atender ao crescimento, 

segundo critérios de garantia de suprimento pré-estabelecidos, de forma ambientalmente 

                                                 
4 Este item é baseado no “Plano Decenal de Expansão de Energia 2007/2016” elaborado pela EPE, e 
publicado em dezembro de 2007. 
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sustentável e minimizando os custos totais esperados de investimento (inclusive 

socioambientais) e de operação. 

O primeiro plano decenal de expansão de energia realizado pela EPE foi 

divulgado em 2006. Este plano abordava exclusivamente a expansão da oferta de 

eletricidade no período de 2006 a 2015 e foi chamado do Plano Decenal de Expansão de 

Energia Elétrica 2006/2015 (PDEE 2015). No ano seguinte, a EPE elaborou o Plano 

Decenal de Expansão de Energia 2007/2016 (PDE 2007/2016), utilizado no presente 

trabalho, que ampliou a abrangência do planejamento, ao incorporar uma visão 

integrada da expansão da oferta e da demanda de diversos energéticos, além da 

eletricidade. 

 

2.3.1. Projeção de carga 

A elaboração do PDE 2007/2016 se inicia com a criação de cenários nos quais 

serão feitas as projeções de demanda de energia elétrica, que é elaborada por subsistema 

elétrico e por classe de consumo (residencial, industrial, comercial e outras). Dentre as 

premissas utilizadas como base estão a evolução do PIB e da população. 

Nos estudos do PDE 2007/2016, as trajetórias consideradas de interesse, para a 

evolução da economia nacional, resultaram em um crescimento médio do Produto 

Interno Bruto - PIB para os próximos 10 anos dentro de uma faixa, entre 4,2% e 4,9% 

ao ano. Estas trajetórias ficaram denominadas de trajetória inferior e superior, conforme 

crescimento menor e maior do PIB, respectivamente. 

Na Tabela 3 estão os valores da previsão de carga de energia, em MWmédio, no 

horizonte do PDE 2007/2016, para a trajetória inferior, para cada subsistema do SIN. 
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Tabela 3: Sistema Interligado Nacional  e Subsistemas: Carga de Energia (MWmédio) – trajetória 
inferior 

Subsistemas Interligados 

Ano 
Norte (1) Nordeste 

Sudeste/ 
Centro-Oeste (2) 

Sul 
SIN 

2006 3.398 6.920 29.866 7.941 48.124 

2007 3.502 7.324 31.421 8.320 50.568 

2008 3.773 7.653 32.959 8.696 53.081 

2009 3.946 7.995 34.594 9.148 55.683 

2010 4.083 8.550 36.080 9.626 58.339 

2011 4.365 8.936 37.596 10.030 60.927 

2012 5.759 9.383 39.279 10.463 64.885 

2013 5.966 9.796 41.241 10.905 67.908 

2014 6.220 10.327 42.943 11.458 70.947 

2015 6.950 10.879 44.878 11.978 74.685 

2016 7.784 11.404 46.706 12.495 78.388 

Período Variação (% ao ano) 

2006-2011 5,1 5,2 4,7 4,8 4,8 

2011-2016 12,3 5,0 4,4 4,5 5,2 

2006-2016 8,6 5,1 4,6 4,6 5,0 

Ano Estrutura de Participação (%) 

2006 7,1 14,4 62,1 16,5 100,0 

2011 7,2 14,7 61,7 16,5 100,0 

2016 9,9 14,5 59,6 15,9 100,0 

(1) Inclui a interligação dos atuais sistemas isolados de Manaus, Amapá e margem esquerda do 
Amazonas a partir de janeiro de 2012. 

(2) Inclui a interligação dos atuais sistemas isolados do Acre e Rondônia a partir de agosto de 2008. 

Fonte:EPE (2007) 
 

A trajetória superior, cuja projeção de energia elétrica está mostrada na Tabela 4, 

apresenta em 2016 uma carga de 82.240 MWmédios, quase 4.000 MWmédios a mais 

que a trajetória inferior. 
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Tabela 4: Sistema Interligado Nacional  e Subsistemas: Carga de Energia (MWmédio) – trajetória 
superior 

Subsistemas Interligados 

Ano 
Norte (1) Nordeste 

Sudeste/ 
Centro-Oeste (2) 

Sul 
SIN 

2006 3.398 6.920 29.866 7.941 48.124 

2007 3.512 7.357 31.604 8.362 50.835 

2008 3.794 7.726 33.358 8.789 53.667 

2009 3.980 8.112 35.238 9.298 56.628 

2010 4.132 8.787 36.956 9.814 59.689 

2011 4.432 9.138 38.830 10.302 62.702 

2012 5.875 9.652 40.733 10.776 67.036 

2013 6.094 10.184 42.862 11.266 70.405 

2014 6.391 10.734 44.790 11.949 73.866 

2015 7.145 11.325 47.014 12.550 78.033 

2016 7.984 11.903 49.161 13.192 82.240 

Período Variação (% ao ano) 

2006-2011 5,5 5,7 5,4 5,3 5,4 

2011-2016 12,5 5,4 4,8 5,1 5,6 

2006-2016 8,9 5,6 5,1 5,2 5,5 

Ano Estrutura de Participação (%) 

2006 7,1 14,4 62,1 16,5 100,0 

2011 7,1 14,6 61,9 16,4 100,0 

2016 9,7 14,5 59,8 16,0 100,0 

(1) Inclui a interligação dos atuais sistemas isolados de Manaus, Amapá e margem esquerda do 
Amazonas a partir de janeiro de 2012. 

(2) Inclui a interligação dos atuais sistemas isolados do Acre e Rondônia a partir de agosto de 2008. 

Fonte:EPE (2007) 
 
 
 
 

2.3.2. Sistema Existente 

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é atualmente dividido em quatro 

subsistemas elétricos: Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO), Sul (S), Nordeste (NE) e Norte 

(N). A representação esquemática dos subsistemas é exibida na Figura 2.  

No horizonte do PDE 2007/2016 há a previsão de interligação de dois sistemas 

isolados: o Acre-Rondônia (AC/RO), que passará a compor o subsistema Madeira 
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(MD), e que será conectado ao subsistema Sudeste/Centro Oeste a partir de setembro de 

2008, e Manaus-Macapá (Ma/APn), que incorporará o subsistema Norte a partir de 

janeiro de 2012. 

 

Nota: Os traços pontilhados representam as interligações previstas no horizonte de 2016. 

Figura 2: Representação esquemática das interligações entre os subsistemas 
Fonte: EPE (2007) 

 

A capacidade instalada por tipo de usina do parque gerador existente do Setor 

Elétrico Brasileiro (SEB) em 31 de dezembro de 2006, composto pelos aproveitamentos 

existentes, incluindo os empreendimentos que compõem os Sistemas Isolados, bem 

como a parcela de Itaipu importada do Paraguai, é apresentada na tabela a seguir. 

 

Tabela 5: Empreendimentos Existentes em 31/12/2006, Incluindo os Sistemas Isolados. 
Fonte no usinas MW Estrutura (%) 

Hidrelétrica 633 73.678 72,1 

Gás 101 10.798 10,6 

Petróleo 568 4.466 4,4 

Biomassa 269 3.693 3,6 

Nuclear 2 2.007 2,0 

Carvão Mineral 7 1.415 1,4 

Eólica 15 237 0,2 

Potência Instalada 1.595 96.294 94,3 

Importação Contratada (1)  5.850 5,7 

Potência Disponível   102.144 100 

(1) Paraguai Itaipu - 5.600 MW; Paraguai ANDE - 50 MW; Venezuela - 200 MW. 

Fonte:EPE (2007) 
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2.3.3. Metodologia e critérios para a expansão da geração no 

horizonte do plano decenal 

A expansão da geração no horizonte do planejamento decenal baseia-se em 

aspectos de modicidade de custo e de confiabilidade do suprimento. 

Procura-se determinar, para o horizonte considerado no estudo de planejamento, 

a seqüência mais econômica de obras, em termos de seus custos de geração e das 

ampliações das capacidades de intercâmbio entre os subsistemas. 

É utilizado como critério de elaboração das alternativas de expansão da geração 

a igualdade entre os custos marginais de operação e de expansão5 para cada ano, no 

período 2010 a 2016. 

O Custo Marginal de Expansão foi estimado com base nos preços finais relativos 

ao conjunto de novos empreendimentos hidrelétricos e termelétricos que venderam no 

leilão de compra de energia nova realizado em outubro de 2006. A EPE, na elaboração 

do PDE 2007/2016, adotou no processo de convergência o valor de R$138/MWh para o 

custo marginal de expansão, correspondente ao valor de preço máximo obtido naquele 

leilão. 

Como critério de segurança do suprimento utilizado, o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) estabeleceu, através da resolução n° 1 de 18 de novembro 

de 2004, que os estudos de planejamento de expansão da oferta de energia elétrica 

                                                 
5 O custo marginal de expansão é o preço do empreendimento obtido da curva de custo de expansão ao 
qual se fica indiferente entre construir o projeto ou operar o sistema a fim de atender à demanda adicional. 
O leilão A-5 de 2006 de novos empreendimentos pode ser utilizado como uma aproximação de mercado 
para uma curva de custo de expansão, pois é o resultado tanto da disposição dos agentes em investir, 
seguindo uma lógica econômica individual, quanto na interação resultante de suas decisões. 
Conseqüentemente, o preço do empreendimento mais caro aceito dentro do leilão representa o custo 
marginal de expansão do sistema naquele momento. 
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devem aplicar o critério de garantia assim definido: “o risco de insuficiência da oferta 

de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional não poderá exceder a 5% (cinco por 

cento) em cada um dos subsistemas que o compõem”. 

Em resumo, dado um determinado custo do déficit6, o planejamento da expansão 

da geração deve atender ao critério de segurança estabelecido pelo CNPE em que o 

risco anual de déficit deve não superar 5% em cada subsistema e, simultaneamente, ao 

critério da expansão econômica com a igualdade do custo marginal de operação e do 

custo marginal de expansão. 

 

2.3.4. Expansão da geração  

A expansão da geração para as duas trajetórias de mercado obtidas nos estudos 

do PDE 2006/2017 considera as condições iniciais do SIN, a projeção de mercado, as 

premissas conjunturais estabelecidas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico7 

(CMSE) cuja função, dentre outras, inclui o acompanhamento do cronograma de obras 

dos empreendimentos, a expansão da geração hidrotérmica e a evolução dos 

intercâmbios regionais. 

Para as trajetórias inferior e superior foram ordenadas as usinas hidrelétricas e 

termelétricas por data de entrada em operação no período de 2007 a 2016. Este 

planejamento da expansão foi criado visando atender critérios de economicidade e de 

confiabilidade mostrados no item anterior. 

                                                 
6 O custo do déficit utilizado pela EPE na elaboração do PDE 2007/2016 foi de R$ 2.286/MWh. 
7 O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)  foi criado pela lei 10.848, de 2004, com a 
função de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento 
eletroenergético em todo o território nacional. 
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Expansão da Geração para trajetória inferior 

A expansão de geração hidrelétrica resultante para a trajetória inferior do 

mercado representa um acréscimo de 34.460,2 MW de potência instalada no período de 

2007 a 2016, conforme mostrado na Tabela 6. 

Os projetos hidrelétricos estão classificados em usinas em construção, 

motorização ou ampliação; usinas com concessão outorgada até dezembro/2005; usinas 

novas vencedoras do 1º Leilão de Energia Nova (Leilão 2005), usinas vencedoras do 2º 

Leilão de Energia Nova (Leilão 2006) e as demais que têm projetos no mínimo de 

inventário (indicativas). 

 

Tabela 6: Expansão Hidrelétrica - Trajetória Inferior de Mercado 

Aproveitamento Rio UF Subsistema 
Potência 

(MW) Data Classificação 

CAPIM BRANCO II Araguari MG SE/CO 210,0 mar/07 Em Construção/Motorização 

CAMPOS NOVOS Canoas SC S 880,0 mar/07 Em Construção/Motorização 

TUCURUÍ Tocantins PA N/Man 1125,0 mar/07 Em Construção/Motorização 

ITAIPU BINACIONAL Iguaçu - SE/CO 700,0 jun/07 Operação 

CASTRO ALVES das Antas RS S 130,0 jan/08 Em Construção/Motorização 

14 DE JULHO das Antas RS S 100,0 ago/08 Em Construção/Motorização 

CORUMBÁ III Corumbá GO SE/CO 93,6 mar/09 Com Concessão 

RETIRO BAIXO Paraopeba MG SE/CO 82,0 mai/09 Leilão 2005 

SÃO JOSÉ Ijuí RS S 51,0 mai/09 Leilão 2005 

BARRA DO BRAÚNA Pomba MG SE/CO 39,0 jun/09 Com Concessão 

SALTO DO RIO VERDINHO Verde GO SE/CO 93,0 jul/09 Com Concessão 

SALTO Verde GO SE/CO 108,0 jul/09 Com Concessão 

OLHO D'ÁGUA Correntes GO SE/CO 33,0 jul/09 Com Concessão 

BATALHA São Marcos GO/MG SE/CO 53,6 jul/09 Leilão 2005 

CAÇU Claro GO SE/CO 65,1 out/09 Com Concessão 

BAGUARI Doce MG SE/CO 140,0 out/09 Leilão 2005 

BARRA DOS COQUEIROS Claro GO SE/CO 90,0 out/09 Com Concessão 

PASSO DE SÃO JOÃO Ijuí RS S 77,0 out/09 Leilão 2005 

SÃO SALVADOR Tocantins TO/GO SE/CO 243,2 jan/10 Leilão 2006 

MONJOLINHO Passo Fundo RS S 67,0 fev/10 Leilão 2006 

BAÚ I Doce MG SE/CO 110,1 mar/10 Com Concessão 

SALTO PILÃO Itajaí SC S 182,3 jun/10 Com Concessão 

FOZ DO RIO CLARO Claro GO SE/CO 67,0 jul/10 Leilão 2005 

FOZ DO CHAPECÓ Uruguai RS/SC S 855,0 set/10 Com Concessão 

SERRA DO FACÃO São Marcos GO/MG SE/CO 212,6 nov/10 Com Concessão 

SIMPLÍCIO + PCH Paraíba do Sul MG/RJ SE/CO 305,7 dez/10 Leilão 2005 

ESTREITO TOC. Tocantins TO/MA N/Man 1087,0 dez/10 Com Concessão 
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Aproveitamento Rio UF Subsistema 
Potência 

(MW) Data Classificação 

DARDANELOS Aripuanã MT SE/CO 261,0 jan/11 Leilão 2006 

MAUÁ + PCH Tibagi PR S 361,0 jan/11 Leilão 2006 

SÃO DOMINGOS Verde MS SE/CO 48,0 jan/12 Com Concessão 

PAI QUERÊ Pelotas RS/SC S 291,9 jan/12 Com Concessão 

CACHOEIRINHA Chopim PR S 42,5 jan/12 Com Concessão 

SÃO JOÃO Chopim PR S 62,5 mar/12 Com Concessão 

SANTO ANTÔNIO Madeira RO RO/MD 3150,4 abr/12 Indicativas 

TORIXORÉU Araguaia GO/MT SE/CO 408,0 jan/13 Indicativas 

TORICOEJO Das Mortes MT SE/CO 76,0 jan/13 Indicativas 

JURUENA Juruena MT SE/CO 46,0 jan/13 Indicativas 

CACHOEIRÃO Juruena MT SE/CO 64,0 jan/13 Indicativas 

BARRA DO POMBA Paraíba do Sul RJ SE/CO 80,0 jan/13 Indicativas 

ÁGUA LIMPA Das Mortes MT SE/CO 320,0 jan/13 Indicativas 

TIJUCO ALTO Ribeira de Iguape PR S 128,7 jan/13 Com Concessão 

TELÊMACO BORBA Tibagi PR S 120,0 jan/13 Indicativas 

SALTO GRANDE Chopim PR S 53,3 jan/13 Indicativas 

SÃO ROQUE Canoas SC S 214,0 jan/13 Indicativas 

GARIBALDI Canoas SC S 150,0 jan/13 Indicativas 

ESTREITO PARN. Parnaíba PI/MA NE 88,0 jan/13 Indicativas 

SERRA QUEBRADA Tocantins TO/MA N/Man 1328,0 jan/13 Indicativas 
BELO MONTE 
COMPLEMENTAR Xingu PA N/Man 181,3 jan/13 Indicativas 

RIBEIRO GONÇALVES Parnaíba PI/MA NE 173,0 fev/13 Indicativas 

JIRAU Madeira RO RO/MD 3300,0 mar/13 Indicativas 

ITAGUAÇU Claro GO SE/CO 130,0 set/13 Indicativas 

PORTO GALEANO Sucuriú MS SE/CO 139,0 jan/14 Indicativas 

NOVO ACORDO 
Sono / Medio 
Tocantins TO SE/CO 160,0 jan/14 Indicativas 

CAMBUCI Paraíba do Sul RJ SE/CO 50,0 jan/14 Indicativas 

VOLTA GRANDE Chopim PR S 54,7 jan/14 Indicativas 

ITAPIRANGA Uruguai SC/RS S 724,6 jan/14 Indicativa 

BAIXO IGUAÇU Iguaçu PR S 350,1 jan/14 Indicativas 

TUPIRATINS Tocantins TO N/Man 620,0 jan/14 Indicativas 

BELO MONTE Xingu PA BM 5500,0 jan/14 Indicativas 

SINOP Teles Pires MT TP 461,1 jul/14 Indicativas 

MIRADOR Tocantinzinho GO SE/CO 80,0 out/14 Indicativas 

MARABÁ Tocantins PA N/Man 2160,0 dez/14 Indicativas 

TUCANO Verde GO SE/CO 157,0 jan/15 Indicativas 

MURTA Jequitinhonha MG SE/CO 120,0 jan/15 Com Concessão 

SÃO MANOEL Teles Pires MT TP 746,0 jan/15 Indicativas 

COLÍDER Teles Pires MT TP 342,0 fev/15 Indicativas 

MAGESSI Teles Pires MT TP 53,0 abr/15 Indicativas 

FOZ DO APIACÁS Teles Pires MT TP 275,0 abr/15 Indicativas 

TELES PIRES Teles Pires MT TP 1820,0 set/15 Indicativas 

SÃO MIGUEL Grande MG SE/CO 64,5 jan/16 Indicativas 

PARANHOS Chopim PR S 62,6 jan/16 Indicativas 

URUÇUÍ Parnaíba PI/MA NE 164,0 jan/16 Indicativas 

CASTELHANO Parnaíba PI/MA NE 96,0 jan/16 Indicativas 

CACHOEIRA Parnaíba PI/MA NE 96,0 jan/16 Indicativas 

TRAÍRA II Suaçuí Grande MG SE/CO 60,0 dez/16 Indicativas 

TOCANTINS Tocantins TO SE/CO 480,0 dez/16 Indicativas 

MARANHÃO BAIXO Maranhão GO SE/CO 124,8 dez/16 Indicativas 

BURITI QUEIMADO das Almas GO SE/CO 142,0 dez/16 Indicativas 
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Aproveitamento Rio UF Subsistema 
Potência 

(MW) Data Classificação 

JATAIZINHO Tibagi PR S 155,0 dez/16 Indicativas 

CEBOLÃO Tibagi PR S 155,0 dez/16 Indicativas 

RIACHO SECO São Francisco BA/PE NE 330,0 dez/16 Indicativas 

PEDRA BRANCA São Francisco BA/PE NE 440,0 dez/16 Indicativas 

TOTAL (MW):    34.460,2   
Fonte: EPE (2007) 
 

A análise da participação da capacidade instalada hidrelétrica resultante mostra 

que os aproveitamentos Belo Monte, Santo Antônio e Jirau (rio Madeira) serão 

responsáveis por 9% da capacidade total instalada planejada do SIN no final do 

horizonte do PDE 2007/2016 e, ao agregar na análise os empreendimentos do rio Teles 

Pires, a participação das usinas hidrelétricas da Amazônia fica em torno de 12% do total 

da capacidade do SIN em 2016. 

Os projetos de geração termelétrica, ordenados por subsistema para o a trajetória 

inferior estão mostrados na Tabela 7. Esses projetos foram agrupados conforme a 

seguinte classificação: usinas em construção ou ampliação; usinas novas vencedoras dos 

Leilões de Energia Nova, tanto o de 2005 como o A-3 e o A-5 de 2006 (Leilão 2005 e 

Leilão 2006) e as demais que se mostram necessárias para que as projeções de mercado 

sejam atendidas satisfazendo aos critérios de garantia de suprimento. No caso de 

ampliações, a potência corresponde ao valor incremental instalado na data considerada. 
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Tabela 7: Expansão termelétrica – Trajetória inferior de mercado 
Usina UF Subsistema Combustível Potência (MW) Data Classificação 

Quirinópolis GO SE/CO Biomassa 40 jan/08 Leilão 2005 

Interlagos SP SE/CO Biomassa 40 jan/08 Leilão 2005 

Vale do Açu RN NE Gás natural 340 abr/08 Em Construção/Amplição 

Cubatão SP SE/CO Gás natural 250 dez/08 Em Construção/Amplição 

São José SP SE/CO Biomassa 50 jan/09 Leilão 2005 

São João SP SE/CO Biogás 20 jan/09 Leilão 2006 

Santa Isabel SP SE/CO Biomassa 40 jan/09 Leilão 2006 

Rafard SP SE/CO Biomassa 43 jan/09 Leilão 2005 

Quirinópolis Exp GO SE/CO Biomassa 40 jan/09 Leilão 2006 

Goiânia II - Br GO SE/CO Diesel 140 jan/09 Leilão 2005 

Costa Pinto SP SE/CO Biomassa 65,5 jan/09 Leilão 2005 

Colorado SP SE/CO Biomassa 34 jan/09 Leilão 2006 

Cisframa SC S Biomassa 4 jan/09 Leilão 2006 

Termomanaus PE NE Diesel 142,2 jan/09 Leilão 2006 

Potiguar III RN NE Diesel 66 jan/09 Leilão 2006 

Potiguar RN NE Diesel 52,8 jan/09 Leilão 2006 

Petrolina PE NE Óleo Combustível 136 jan/09 Leilão 2006 

Pau Ferro I PE NE Diesel 93,1 jan/09 Leilão 2006 

Camaçari p I BA NE Óleo Combustível 148 jan/09 Leilão 2006 

Camaçari m I BA NE Óleo Combustível 148 jan/09 Leilão 2006 

UTE Indicativa SE - SE/CO - 350 jan/10 Indicativas 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 650 jan/10 Indicativas 

Candiota III RS S Carvão 350 jan/10 Leilão 2005 

Biomassa - Ind - N/Man Biomassa 40 jan/10 Indicativas 

Biomassa - Ind - NE Biomassa 250 jan/10 Indicativas 

UTE Indicativa SE - SE/CO - 200 jan/11 Indicativas 

Quatá SP SE/CO Biomassa 53,6 jan/11 Leilão 2006 

Palmeira de Goias GO SE/CO Diesel 174,3 jan/11 Leilão 2006 

Ferrari SP SE/CO Biomassa 27 jan/11 Leilão 2006 

Do Atlântico (1) RJ SE/CO Gás de Processo 490 jan/11 Leilão 2006 

Bonfim SP SE/CO Biomassa 41 jan/11 Leilão 2006 

Boa Vista GO SE/CO Biomassa 80 jan/11 Leilão 2006 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 270 jan/11 Indicativas 

UTE Indicativa NE - NE - 1700 jan/11 Indicativas 

Bahia Formosa RN NE Biomassa 32 jan/11 Leilão 2006 

Bahia 1 BA NE Óleo Combustível 31,6 jan/11 Leilão 2006 

UTE Indicativa SE - SE/CO - 700 jan/12 Indicativas 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 400 jan/12 Indicativas 

UTE Indicativa S - S - 1100 jan/12 Indicativas 

UTE Indicativa NE - NE - 700 jan/12 Indicativas 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 100 jan/12 Indicativas 

UTE Indicativa SE - SE/CO - 950 jan/13 Indicativas 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 480 jan/13 Indicativas 

Biomassa - Ind - NE Biomassa 100 jan/13 Indicativas 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 100 jan/14 Indicativas 

Angra 3 RJ SE/CO Urânio 1350 jan/14 Indicativas 

Biomassa - Ind - NE Biomassa 100 jan/14 Indicativas 

Biomassa - Ind - SE/CO Biomassa 100 jan/15 Indicativas 

Biomassa - Ind - NE Biomassa 100 jan/15 Indicativas 

UTE Indicativa S - S - 500 jan/16 Indicativas 

TOTAL (MW)       13.412,1     
Fonte: EPE (2007) 
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Este cronograma de expansão foi elaborado tendo em vista o atendimento a 

critérios de confiabilidade do CNPE, de fato, como pode ser visto na Tabela 8 e na 

Figura 3, onde em nenhum dos subsistemas ocorre um risco de déficit maior que 5% em 

todo o horizonte de estudo. 

 

Tabela 8: – Riscos de qualquer Déficit – Trajetória Inferior de mercado 
Risco anual de déficit (%) 

Ano 
SE/CO S NE Norte 

2007 1,3 2,2 3,1 3,7 

2008 1,8 3,8 3,3 2,9 

2009 1,5 2,5 2,4 2,7 

2010 3,1 2,4 3,8 3,8 

2011 2,6 2,2 2,0 2,3 

2012 2,4 1,3 1,5 1,6 

2013 2,0 1,0 1,5 1,5 

2014 2,3 1,8 1,2 1,1 

2015 1,3 4,2 0,9 0,7 

2016 1,3 3,5 1,3 1,1 
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Figura 3: Risco anual de déficit para trajetória inferior de mercado (%) 
 

 

Para o custo marginal de operação mostrado na Tabela 9, os valores convergem 

para 138 R$/MWh, conforme critério estabelecido para a elaboração do PDE 

2007/2016. 
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Tabela 9: Custos marginais de operação - Trajetória Inferior de mercado 

Custos Marginais de Operação médios anuais (R$/MWh) 
Ano 

SE/CO S NE N/Man 

2007 179,5 187,8 145,7 154,9 

2008 114,5 124,6 108,7 113,4 

2009 94,3 99,1 95,7 97,3 

2010 130,8 129,3 138,4 140,0 

2011 132,6 133,0 126,5 132,8 

2012 132,0 126,5 129,4 133,4 

2013 137,0 132,1 134,6 138,0 

2014 84,4 81,4 84,4 84,1 

2015 85,7 92,5 88,7 86,1 

2016 111,9 116,7 114,9 109,3 
Fonte:EPE (2007) 

 
 

Expansão da Geração para Trajetória Superior 

Conforme visto anteriormente, o PDE contempla a elaboração de dois cenários 

de crescimento de mercado, chamados trajetória inferior (TI) e superior (TS), baseados 

em diferentes hipóteses de crescimento da economia, com crescimento anual médio da 

carga de energia no período 2007 a 2016 de 5,0% e 5,5%, respectivamente. 

Portanto, como há um maior mercado a ser atendido na trajetória superior deve 

ser prevista a expansão da geração para este cenário e, portanto, uma expansão adicional 

à prevista na trajetória inferior.  

Quanto à configuração de usinas hidrelétricas, foi mantida a mesma da trajetória 

inferior, bem como o correspondente cronograma de entrada dos empreendimentos. Até 

porque a configuração de hidrelétricas utilizada na trajetória inferior praticamente esgota 

o potencial viável para implantação no horizonte do planejamento decenal, 

considerando os critérios de avaliação processual adotados na elaboração do PDE. 
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Já para as termelétricas, foram acrescentadas usinas indicativas nos subsistemas 

Sudeste, Sul e Nordeste, para garantir o atendimento a esta projeção de mercado, segundo 

os critérios de garantia adotados. Na Tabela 10 é exibida esta expansão termelétrica 

adicional em relação à trajetória inferior, incluindo o ano de entrada e o subsistema das 

usinas indicativas. 

 

Tabela 10: Expansão térmica adicional para atendimento à trajetória superior de mercado 

Ano Subsistema Potência (MW) 

SE 2.200 
2010 

NE 600 

SE 800 
2011 

NE -100 

2012 SE 800 

SE 650 
2013 

S 400 

2015 S 200 

2016 S 50 

 TOTAL 5.600 

Fonte:EPE (2007) 
 

 A expansão proposta para a trajetória superior de crescimento de mercado 

atende ao critério de segurança de suprimento proposto pelo CNPE, com probabilidade de 

risco de qualquer déficit não superior a 5% em qualquer dos subsistemas, conforme 

mostrado no Figura 4 e Tabela 11. O maior valor de risco de déficit na expansão 

proposta é igual a 5,0%, em 2008, no subsistema Sul. 
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Tabela 11: Riscos de qualquer déficit – Trajetória superior de mercado 
Risco anual de déficit (%) 

Ano 
SE/CO S NE N/Man 

2007 1,3 1,8 2,9 3,6 

2008 2,0 5,0 3,4 3,1 

2009 2,1 3,9 3,4 3,0 

2010 3,1 3,3 3,8 3,8 

2011 2,3 3,9 1,9 2,1 

2012 2,0 1,6 1,2 1,6 

2013 1,6 0,9 1,1 1,1 

2014 1,9 2,6 1,2 1,1 

2015 1,3 4,3 0,9 0,7 

2016 1,2 4,1 2,1 1,2 

Fonte:EPE (2007) 
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Figura 4: Riscos de déficits de energia (%) – Trajetória superior de mercado 

Na Tabela 12 estão os valores de custo marginal de expansão no período de 

2007 a 2016, que estão na mesma ordem de grandeza para a trajetória inferior de 

mercado. 

Tabela 12: Custo marginal da operação – Trajetória superior de mercado 
Custos Marginais de Operação médios anuais  (R$/MWh) 

Ano 
SE/CO S NE N/Man 

2007 196,5 204,5 157,7 167,3 

2008 129,2 143,2 121,1 126,4 

2009 105,4 113,7 106,1 108,1 

2010 129,4 131,0 135,3 137,6 

2011 128,0 134,1 122,5 128,1 

2012 129,9 128,1 128,1 131,3 

2013 134,2 129,2 135,6 137,7 

2014 95,3 95,4 96,0 96,0 

2015 101,9 109,0 104,2 102,9 

2016 127,0 133,9 135,3 129,8 

Fonte:EPE (2007) 
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2.3.5. Projetos estruturantes do PDE 2007/2016 

O PDE 2007/2016 considera a entrada em operação dos chamados projetos 

estruturantes, como a usina nuclear de Angra 3, as hidrelétricas do complexo do Rio 

Madeira (Jirau e Santo Antonio) e a hidrelétrica de Belo Monte para compor o parque 

de geração no horizonte de estudo. Estes projetos totalizam uma potência de 

13.300 MW, o que representa aproximadamente um terço de toda capacidade 

incremental, incluindo hidrelétricas e termelétricas, planejada no período de 2007 a 

2016. Estes projetos são ditos estruturantes justamente pela sua grande potência a ser 

acrescentada ao sistema, e também por envolveram aspectos de caráter estratégico como 

a utilização de combustível nuclear, localização do empreendimento no bioma 

amazônico, enormes investimentos demandados, dentre outros.  

 

Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira8 

O Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira compreende a construção de quatro 

usinas ao longo do Rio Madeira. Duas delas, a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e a 

Usina Hidrelétrica de Jirau, estará em território brasileiro, próximas a Porto Velho, 

capital do estado de Rondônia. A terceira usina prevista é binacional, chamada de 

Guajará-Mirim, na fronteira entre Brasil e Bolívia. A quarta usina, Cachuela Esperanza, 

estará em território boliviana. 

                                                 
8 Baseado em ANEEL (2007)  
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As usinas de Santo Antonio e Jirau serão capazes de adicionar ao SIN 

6.450 MW de potência instalada, com acréscimo de cerca de 4.000 MWmédios de 

energia firme, com características técnicas conforme a seguir. 

Tabela 13 - Características técnicas das usinas de Jirau e Santo Antonio 
  UHE Santo Antonio UHE Jirau (1) 

Coordenadas geográficas  08º48’04,0” S e 63º56’59,8” W   09º10’49,” S e 64º44’02,9” W 

Localização 
 Rio Madeira, a 10 Km de Porto 
Velho (RO)  Rio Madeira, em Rondônia 

Distância da foz  1.063 Km  1.204 Km 
Área de drenagem  988.873 Km²  972.710 Km² 
Nível de montante  70 metros  90 metros 
Nível de jusante  52,73 metros  72,9 metros 
Potência  3.150 MW  3.300 MW 
Energia firme  2.140 MW médios  1.900 MW médios 
Número de turbinas 44 44 
Tipo de turbina  Bulbo  Bulbo 
Reservatório  271 Km²  258 Km² 
Interligação à Rede Básica (SIN)  500 kV, 5 km, circuito duplo  500 kV, 120 km, circuito duplo 
Prazo de geração da primeira 
unidade  48 meses  48 meses 
Prazo de conclusão da instalação  90 meses (7,5 anos)  90 meses (7,5 anos) 
Nota: (1) Dados relativos aos Estudos de Viabilidade e Projeto Básico encaminhados à ANEEL 
em 2005.  
Fonte: elaborado a partir de dados de ANEEL (2007). 
 

Os estudos de inventário do rio Madeira abrangendo o trecho exclusivamente 

brasileiro, compreendendo as UHEs Santo Antônio e Jirau, foram elaborados pelo 

consórcio Furnas Centrais Elétricas e Construtora Norberto Odebrecht (CNO), após 

autorização da ANEEL em 30 de janeiro de 2001. Estes estudos foram entregues em 21 

de novembro de 2002 e aprovados pela ANEEL por meio do despacho nº 817, 

publicado no Diário Oficial da União em 17 de dezembro de 2002. 

Em 07 de janeiro do ano seguinte, o consórcio solicitou registro para a elaboração dos 

estudos de viabilidade de ambos os aproveitamentos. Dois anos depois, em abril de 

2005, Furnas e Odebrecht encaminharam os estudos de viabilidade para a análise 

técnica da ANEEL. Em março de 2007, foram publicados no Diário Oficial da União 

(DOU) os Despachos de aprovação dos estudos das usinas Santo Antonio e Jirau. 
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Contudo, a eficácia desses atos foi condicionada à apresentação da Licença Prévia 

Ambiental. 

O Leilão de concessão da hidrelétrica de Santo Antônio foi realizado no dia 10 

de dezembro de 2008.  A hidrelétrica de Jirau teve seu leilão de concessão realizado dia 

19 de maio de 2008. 

Belo Monte 

De acordo com ELETRONORTE (2007), o Complexo Hidrelétrico Belo Monte 

será construído no Estado do Pará, no Rio Xingu, a 50 km a leste da cidade de Altamira 

e 400 km a sudoeste da capital Belém. Belo Monte terá uma capacidade instalada de 

11.182 MW, distribuída em duas casas de força, uma com 11.000 MW e outra com 

182 MW. O PDE 2007/2016 considera apenas a primeira etapa da usina, ou seja, a 

instalação de uma potência de 5.500 MW. E a geração firme de Belo Monte será da 

ordem de 4.675 MWmédios. 

Será inundada uma área de 400 km2, sendo que 200 km2 são o próprio leito do 

rio, ou seja, serão produzidos mais de 28 MW/ km2 de área alagada, contra 3 MW/km2 

em Tucuruí ou 8,6 MW/km2 em Itaipu, por exemplo (ELETRONORTE, 2007). 

O aproveitamento da queda natural da chamada Volta Grande do Xingu, de 96 

metros, aliado às elevadas vazões do rio, de até 32 mil m3/s, possibilitou um novo 

arranjo de engenharia que reduziu o tamanho do reservatório de Belo Monte de 

1.225 km2 para 400 km2, sem prejuízo à capacidade instalada e nenhuma interferência 

direta sobre áreas indígenas (ELETRONORTE, 2007). 
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A Evolução dos Estudos de Belo Monte9 

A primeira etapa dos estudos de viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico 

Belo Monte foi desenvolvida no âmbito dos estudos de viabilidade do Complexo 

Hidrelétrico CHE de Altamira nos anos 80. Em 11 de outubro de 1989, o Relatório 

Final da 1ª Etapa dos Estudos de Viabilidade foi encaminhado ao DNAEE para análise e 

aprovação. Mas em junho de 1993, técnicos do DNAEE e da ELETROBRÁS sugeriram 

uma revisão dos estudos até então procedidos, com vistas à sua viabilização sócio-

política. 

Em junho de 2000, um estudo elaborado por técnicos da ELETRONORTE, da 

ELETROBRÁS e do CEPEL, consolidado no relatório “Avaliação da UHE Belo Monte 

– junho/2000”, concluiu pela alta atratividade do empreendimento e recomendou a 

continuidade dos estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, com vistas 

ao atendimento do cronograma de entrada em operação da primeira unidade em 31 de 

março de 2008. Logo, em dezembro de 2000 foi firmado, entre a ELETROBRÁS e a 

ELETRONORTE, um Acordo de Cooperação Técnica que viabilizou o 

desenvolvimento da 2ª Etapa dos Estudos de Viabilidade do AHE Belo Monte. 

Mas, em setembro de 2001 os Estudos de Impacto Ambiental foram paralisados 

por embargo judicial decorrente de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público 

Federal do Estado do Pará. 

Em 28 de fevereiro de 2002 a ELETROBRÁS e a ELETRONORTE 

encaminharam à ANEEL o Relatório Final dos Estudos de Viabilidade do CHE Belo 

Monte, não incluindo o capítulo referente aos Estudos Ambientais em decorrência do 

                                                 
9 Baseado em NETTO et al. (2007). 
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Embargo Judicial. Este Relatório englobou todos os trabalhos desenvolvidos nesta 2ª 

Etapa dos Estudos de Viabilidade, bem como os levantamentos e estudos desenvolvidos 

na 1ª Etapa. 

Em julho de 2005 o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo 

788/2005 que: 

“Autoriza o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo 

Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, a ser desenvolvido após 

estudos de viabilidade pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás.” 

Para realizar os estudos seguintes, que viabilizem a implantação do 

empreendimento, a ELETROBRÁS assinou um Acordo de Cooperação Técnica com 

empresas privadas (Camargo Correa, Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez). 

Em paralelo, vem se realizando a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do 

Rio Xingu. Adicionalmente, será realizado um EIA-RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental) completo e atualizado, cujo 

intuito não é o mero cumprimento de ritos legais, mas tornar-se um instrumento de 

discussão dos condicionantes do Projeto com a sociedade, aumentando a transparência 

do processo e criando a legitimidade necessária ao desenvolvimento do 

empreendimento10.  

Somando-se ao EIA-RIMA (que normalmente já inclui a variável etno-

ecológica), há a demanda, no Decreto Legislativo 788/2005, de um Estudo Etno-

Ecológico (um estudo antropológico específico) que permite um levantamento completo 

                                                 
10 Como exemplo, cita-se a programação, pelo IBAMA, de Consultas Públicas junto à população dos 
municípios da área de influência, com a participação da FUNAI, para elaboração dos Termos de 
Referência, incluindo mobilização das lideranças indígenas para que se manifestem democraticamente. 
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junto às Comunidades Indígenas para conhecer sua situação atual e futura com a 

construção do Projeto e as suas reais necessidades e obedecendo às demandas da 

Constituição Federal. Tal estudo tem o envolvimento da FUNAI desde seu início, 

inclusive na elaboração dos Termos de Referência específicos.  

Em 31 de janeiro de 2006 foi solicitada a abertura do processo de licenciamento 

junto ao IBAMA, estando atualmente suspenso os serviços de campo por força de uma 

liminar judicial. 

Angra 311 

A usina termonuclear de Angra 3 terá uma potência bruta elétrica de 1.350 MW, 

podendo gerar 10,9 milhões de MWh por ano. 

Uma vez reiniciada a obra (interrompida desde 1984), o prazo estimado para a 

conclusão de Angra 3 é de cerca de 5,5 anos. O trabalho terá início com a concretagem 

das fundações do edifício reator sobre uma sólida estrutura de rocha. Além do conjunto 

de obras civis, sua conclusão incluirá a montagem eletromecânica, testes de instalação e 

funcionamento de equipamentos e sistemas até a fase de testes operacionais. 

Em maio de 2005, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto no 

Meio Ambiente sobre a retomada da construção da Usina Angra 3 foram submetidos ao 

IBAMA, que encaminhou a realização de audiências públicas nas cidades próximas a 

construção do empreendimento e com comunidades diretamente afetadas pelo mesmo. 

                                                 
11 Baseado em ELETRONUCLEAR (2007). 
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Apenas em abril de 2007, o IBAMA informou no Diário Oficial da União, que 

recebeu da Eletronuclear o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto no 

Meio Ambiente da Usina. 

Dessa forma, a retomada da construção da Usina Angra 3 foi estabelecida, no 

nível governamental, pelo CNPE, na reunião do dia 25 de junho de 2007. 

A Eletronuclear, atendendo à convocação do Ibama, participou, em junho de 

2007, de audiências públicas para prestar esclarecimentos sobre a Usina Angra 3 e o seu 

processo de licenciamento ambiental. Nesses encontros - etapa obrigatória do 

licenciamento ambiental - foram discutidos o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), desenvolvidos pela MRS 

Estudos Ambientais, empresa consultora contratada pela Eletronuclear. 

Cada um dos três projetos apresenta características distintas, e classificadas 

conforme ROSA (2007) na Tabela 14, a seguir. Cabendo então aos diferentes agentes 

envolvidos a análise destas particularidades dentro do contexto de expansão da oferta de 

energia.  

Tabela 14 - Comparação entre grandes projetos em discussão 
 Belo Monte Madeira Angra III 
Investimento Alto Alto Alto 
Custo de energia Baixo Baixo Alto 
Linha de transmissão Longa Longa Menor 
Oposição ambiental Grande Grande Menor 
Fonte: ROSA (2007). 
 
 

Portanto, dada a complexidade do planejamento no horizonte decenal e agentes 

envolvidos, faz-se necessário o uso de ferramentas que auxiliem a análise deste 

planejamento, inclusive na avaliação das conseqüências de incertezas envolvidas. Estas 

ferramentas devem ser utilizadas no intuito de facilitar a interação entre os agentes e 
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permitir ao planejador uma orientação quanto a estratégia de planejamento face às 

diferentes incertezas do processo, uma vez que, no caso particular do PDE 2007/2016, 

há uma parcela significativa da expansão da geração  realizada através de projetos 

estruturantes, de forte caráter estratégico. O capítulo 3 a seguir apresenta uma das 

técnicas disponíveis para a avaliação de opções estratégicas num contexto de incertezas. 
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3. Descrição da Metodologia de Análise de Robustez 

 

Este capítulo apresenta uma breve descrição das metodologias usualmente 

empregadas pela Pesquisa Operacional (PO), e as críticas realizadas à mesma que 

culminaram no desenvolvimento das novas ferramentas de análise. Descreve, também, 

aspectos teóricos de uma destas metodologias, denominada Análise de Robustez, que 

foi aplicada ao PDE 2007/2016 como instrumento de auxílio à tomada de decisão no 

planejamento decenal de expansão do setor elétrico. 

 

3.1. Antigos e Novos Paradigmas de Análise 

 

3.1.1. Metodologias de Pesquisa Operacional 

 

Antes de apresentar as críticas realizadas sobre as deficiências dos chamados 

métodos “tradicionais” de PO, esta seção mostra algumas destas metodologias, que 

pertencem à chamada de Pesquisa Operacional “hard”.  

Segundo CARTER et PRICE (2001), a Pesquisa Operacional pode ser definida 

como o uso de métodos para auxiliar os analistas e os tomadores de decisão a modelar, 

analisar e melhorar o desempenho de sistemas. 

Tais métodos apresentam um foco fortemente quantitativo, e alguns exemplos 

destas metodologias estão descritos na Tabela 15, a seguir. 
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Tabela 15: Exemplos de metodologias clássicas de PO. 
Programação Linear Uma classe especial de programação matemática, na qual a função 

objetivo e as restrições podem ser expressas como funções lineares. A 

função objetivo representa a meta principal (por exemplo, maximizar 

lucros ou produtividade, ou minimizar custo ou consumo), sempre 

sujeita a uma limitação prática da disponibilidade dos recursos do 

sistema, que está expressa através das equações ou inequações das 

restrições. Resolver um programa de programação linear é encontrar os 

valores das variáveis de decisão que otimizem a função objetivo. 

Teoria das filas Permite observar e caracterizar o desempenho de sistemas cujos 

elementos incluem listas de espera, e como estas linhas interagem com 

outras atividades e entidades do sistema. 

Teoria dos Jogos Teoria utilizada para tomada de decisão em situações em que há dois ou 

mais oponentes com diferentes objetivos, que podem ser, por exemplo, 

a maximização de lucros. E que cada um destes participantes interfere 

no resultado do jogo. 

Processos de 

Markov 

Técnica na qual os elementos transitam de um estado a outro, em tempo 

discreto e nos quais o estado de destino depende apenas do estado atual, 

não levando em consideração os estados anteriores. Esta transição, e 

consequentemente o estado futuro, está associada a uma probabilidade. 

Fonte: Baseado em CARTER et PRICE (2001). 

 

 



 45 

3.1.2. Críticas à corrente principal dos métodos de PO que 

originaram as novas metodologias12 

Para compreender a relevância dos novos métodos propostos deve-se entender as 

críticas feitas aos métodos “tradicionais” de PO e suas deficiências. Inicialmente 

considera-se a seguinte descrição das etapas de um processo de planejamento: 

1. Identificação dos objetivos, com respectivos pesos; 

2. Identificação das alternativas de decisão; 

3. Predição das conseqüências nos objetivos a serem alcançados das ações tomadas; 

4. Avaliação das conseqüências em uma escala comum de valor; e 

5. Seleção da alternativa cujo benefício global seja maior. 

Para o caso específico da PO, a etapa 1 corresponde à identificação da função 

objetivo, a etapa 3 é a modelagem das relações causa e efeito e a etapa 5 (geralmente 

realizado através de métodos computacionais) é o encontro da solução ótima. 

Até o início da década de1970, esta metodologia era vista como a maneira 

racional de tomada de decisão. No entanto, um grupo de pesquisadores na Inglaterra13, a 

consideravam socialmente indesejável e, até, praticamente inviável. Indesejável por 

assumir implicitamente que um único agente poderia e deveria estabelecer todo um 

conjunto de objetivos. E inviável devido a uma carência de dados e de ligações teóricas 

                                                 
12 Este item baseia-se fortemente em ROSENHEAD (1989).  
13 Dentre os trabalhos realizados que exemplificam as críticas aos métodos tradicionais de pesquisa 
operacional podem ser citados: ACKOFF, R. L. (1979), HOPWOOD (1980), dentre outros (ver 
ROSENHEAD, 1989). 
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entre as relações de causa e efeito, acarretando um excesso de hipóteses admitidas pelos 

agentes tomadores de decisão. 

Surge o questionamento de o quanto de informações pode ser considerado como 

“dado” em um estudo tradicional. Ou também a questão do contexto técnico de um 

problema de PO que é tratado como “congelado” ao longo do tempo, mesmo 

sabendo-se que a implementação de tal modelagem seria extremamente complexa. 

Essas constatações levaram ACKOFF (1979) (apud ROSENHEAD, 1989) a 

caracterizar a PO como “matematicamente sofisticada, mas contextualmente simples”. 

A estruturação de um problema na abordagem tradicional de PO envolve definir 

um ou mais objetivos, que não devem ser ambíguos; fixar as restrições; e estabelecer as 

relações de causa e efeito. Além disso, deve resultar em uma solução clara e específica, 

de modo que haja apenas uma melhor maneira de se atingir o objetivo e, uma vez que 

este resultado foi atingido, não devem existir mais problemas a serem resolvidos. 

Houve então uma busca intensa por métodos computacionais capazes de 

solucionar (no sentido descrito acima), cada vez mais rapidamente, problemas cada vez 

maiores. 

Mesmo cientes da importância do desenvolvimento destes algoritmos, uma parte 

dos pesquisadores segue em outra linha de pensamento, buscando a concepção do 

sistema ao invés da alocação de recursos e a estratégia ao invés da tática. Cada situação 

de tomada de decisão é única, pois cada escolha leva a uma diferente alocação de 

recursos e com isso a uma situação inexplorada. Mais que os objetivos do presente, 

diferentes caminhos futuros precisam ser avaliados com relação às suas ameaças e 

oportunidades oferecidas. 
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 Este é o dilema enfrentado pelos agentes com a capacidade de tomada de 

decisão que comumente têm acesso apenas a uma visão do sistema não completamente 

estruturada ou, em alguns casos, estruturada apenas em segmentos desconectados. 

Ademais, as técnicas tradicionais de PO, podem não apresentar claramente esta visão 

estruturada das etapas do problema. 

Uma distinção chave entre as situações táticas e as estratégicas é a incerteza 

característica desta última. Um acontecimento incerto que pode ser tratado através de 

probabilidades seria melhor classificado como ‘risco’. Por outro lado, incertezas 

constituem-se de elementos desconhecidos no presente ou, às vezes, sem possibilidades 

de serem conhecidos tanto no presente quanto no futuro. No entanto, em um estudo 

tradicional de planejamento busca-se saber como um sistema responderia a uma 

intervenção inédita, ou seja, que ainda não tenha ocorrido no passado, de modo que a 

resposta do sistema já tenha sido estudada. 

Segundo HOPWOOD (1980) (apud ROSENHEAD, 1989) as incertezas têm 

implicação direta na forma de tomada de decisão. Quando as incertezas sobre as 

conseqüências das ações, e sobre seus objetivos são pequenas, o método de solução 

indicado é o ‘computacional’. Mas, se uma ou mais destas incertezas forem 

significativas, há a necessidade de outros métodos de análise. Portanto, embora a PO 

produza uma enorme gama de ferramentas computacionais, pode vir a ficar confinada a 

problemas com situações onde a incerteza é baixa. 

 

 



 48 

O que a corrente principal de pesquisadores de PO utiliza é fixar as incertezas, 

tratando-as como certezas, ou “amenizar” a questão das incertezas agregando 

probabilidades. Mas como um algoritmo pode tratar uma incerteza que não pode ser 

quantificada? Com o risco probabilístico, a PO pode, quanto muito, otimizar o valor de 

uma saída “esperada”. 

Em geral os dados históricos são projetados e utilizados para projeções no 

futuro. Estas projeções servem de base para a tomada de decisão, e a tendência que 

resulta deste processo é o congelamento das relações existentes, incluindo as relações de 

poder entre os grupos, que permanecem, essencialmente, as mesmas do presente. Para 

ACKOFF´S (1979) (apud ROSENHEAD, 1989) este futuro seria assumido como se 

fosse um desenrolar mecânico e previsível estabelecido por já estabelecidas leis causais. 

O que a PO faria seria otimizar um resultado para um futuro supostamente sabido. 

Enquanto que o futuro será, na verdade, produto das várias decisões tomadas por 

diversos grupos. 

O conflito existente devido aos interesses dos grupos é uma significante fonte de 

incerteza, pois em situações de conflito, as partes tendem a ajustar seu comportamento 

de acordo com as táticas dos opositores. E esta interação gera diferentes 

comportamentos - não previsíveis em um instante inicial - das partes em busca das 

melhores oportunidades. A única teoria dita “ortodoxa” que incorpora a questão do 

conflito é a Teoria dos Jogos. 

Na PO clássica, a formulação da função objetivo a ser maximizada ou 

minimizada, em situações em que haja risco ou não, supõe que há apenas um tomador 

de decisão, com os objetivos representados na função objetivo, supondo-se que os 

objetivos são sempre aceitos - ou impostos - sem que haja conflito entre as partes. A PO 
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alcançou importância nesse tipo de contexto, sendo utilizada para fins empresariais onde 

em geral há o interesse de uma única companhia. No entanto, esse contexto não 

contempla situações que envolvem interesses múltiplos, como, por exemplo, para o caso 

abordado neste trabalho que é a expansão da oferta de energia elétrica. Onde existem 

pressões de grupos de defesa do meio ambiente, grupos sociais como visto em 

HERNANDEZ et BERMANN (2006), governo, e diversos agentes do setor elétrico, 

tanto públicos quanto privados. 

Por isso surgiram questionamentos especialmente com relação à formulação de 

um problema em que a busca de uma única solução correta seria suficiente. Em geral a 

PO tende a excluir a ambigüidade e a subjetividade em favor de um mundo de certezas, 

utilizando técnicas que não consideram a participação das pessoas, a não ser o tomador 

de decisão, no problema analisado. 

Resumindo, a visão da PO clássica, também chamada de “hard system thinking”, 

tem aplicação limitada a poucas situações. Por exemplo, quando as decisões são 

tomadas e os problemas resolvidos apenas por pessoas com nobres propósitos e por 

grupos com um único interesse em comum. Nesse caso, as relações e atividades da 

sociedade são tratadas como elementos inertes, e sem conflito entre as partes ao longo 

do período de estudo. Essa visão idealizada do mundo real gerou críticas, 

provavelmente, a partir do reconhecimento da dicotomia com situações representadas 

pelos problemas táticos e os estratégicos, para os quais a PO dispõe de métodos 

apropriados apenas a questões táticas. 

Uma vez mostrados os comentários feitos aos métodos tradicionais de PO, no 

item a seguir são exibidas algumas características desejáveis aos métodos formais de 

tomada de decisão. 
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3.1.3. Características desejáveis de método de apoio à tomada de 

decisão 

Uma vez apontadas as críticas aos métodos denominados “hard system”, surge o 

questionamento de como uma metodologia poderia evitar ou pelo menos amenizar as 

“armadilhas” dos métodos clássicos, e assim ser capaz de auxiliar no processo de 

tomada de decisão, mesmo para situações em que os problemas não se encontram ainda 

totalmente estruturados. 

Na Tabela 16 estão as características do paradigma dominante da Pesquisa 

Operacional e na Tabela 17 as características da abordagem alternativa proposta. 

Tabela 16: Características de paradigma predominante da pesquisa operacional 
1. A formulação do problema visa o atendimento de um único objetivo e à otimização. 
Objetivos múltiplos, quando reconhecidos, são sujeitos a um trade-off em uma escala comum. 
2. Intensa demanda por dados, com consequentes problemas de distorção, disponibilidade e 
credibilidade de dados.    
3. Despolitização, consenso admitido. 
4. Pessoas tratadas como objetos passivos. 
5. Admissão de apenas um tomador de decisão com objetivos abstratos, indicando as ações 
concretas que podem ser encontradas para a implementação a partir de uma cadeia hierárquica 
de comando. 
6. Tende a abolir a incerteza futura, definindo as próximas decisões. 
FONTE: ROSENHEAD (1989) 
 

Tabela 17: Características da abordagem alternativa 
1. Não otimização: Busca de soluções alternativas que sejam aceitáveis em diversas dimensões, 
sem trade-offs. 
2. Reduzida demanda por dados, alcançados através da integração de dados hard and soft com a 
sociedade. 
3. Simplicidade e transparência, esclarecimento dos termos do conflito. 
4. Conceitualização das pessoas como agentes participativos. 
5. Falicita o planejamento bottom-up14. 
6. Aceita a incerteza e visa manter opções de escolha em aberto para resoluções adiante.  
FONTE: ROSENHEAD (1989) 
 

                                                 
14 O tipo de abordagem denominado de “bottom up” distingue-se da abordagem “top down”, a qual utiliza 
um reduzido número de parâmetros em geral conhecidos e disponíveis em estatísticas oficiais e que 
tendem a assumir uma determinada invariância na evolução dos fatores em relação às séries históricas. 
(MORAES, 2005) 
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Mesmo que as características mostradas na Tabela 17 tenham, na época, 

parecido um tanto teóricas, o desenvolvimento das novas metodologias, alguma delas já 

existentes desde os anos 60, mostrou a viabilidade da abordagem alternativa. Exemplos 

de metodologias15 surgidas são: Análise de Robustez, Estratégia de Escolha e 

Metagame Analysis que foram desenvolvidas no final da década de 60. Metodologia de 

Sistemas Soft surgiu no início da década de 70, enquanto que Análise Hypergame e 

Mapeamento Cognitivo surgiram no final desta década. 

Com o passar do tempo, estes métodos foram difundidos e cresceram em 

sofisticação. Não é de se esperar que todas as metodologias citadas anteriormente 

apresentem as seis características mostradas na Tabela 17. Certamente algumas das 

metodologias concentram-se em um ou mais aspectos (por exemplo, conflito ou 

incerteza) do que outras. 

Mas o que as metodologias da nova abordagem têm em comum é o foco na 

natureza do processo de decisão, diferentemente da metodologia “hard system” que se 

preocupou basicamente em fornecer informações para que os tomadores de decisão 

agissem, não levando em conta o processo em si. 

Entretanto, a implementação destas análises não necessariamente aumenta a 

complexidade da abordagem do problema. Ao contrário, o propósito é buscar 

ferramentas de análise mais simples e mais transparentes, de modo a tornar viável a 

participação do público, incluindo neste caso os próprios tomadores de decisão. 

 

 

                                                 
15 As metodologias citadas neste item encontram-se descritas detalhadamente em ROSENHEAD (1989). 
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Uma restrição dos métodos formais é o fato de a complexidade matemática 

tornar a análise inacessível para uma boa parte da “clientela” em potencial do método. 

O senso comum e a experiência sugerem que os métodos gráficos possuem grande 

utilidade neste caso. Diagramas podem representar complexas redes de influência, 

causalidade, similaridade ou compatibilidade. Até aqueles sem prévia experiência com 

uma particular notação gráfica podem rapidamente estar aptos a adotarem a linguagem e 

sugerir então modificações ao modelo. 

A proposta destes modelos não é encontrar uma única solução apenas, mas sim 

buscar um “espaço de soluções”, incluindo o estabelecimento de possíveis sistemas 

futuros e eventualidades em pequena e grande escalas. De maneira análoga, buscam 

criar metodologias que também descartem as alternativas inviáveis e explorem os 

efeitos de restrições alternativas. 

Para ROSENHEAD (1989), a significância da incerteza em uma situação de 

tomada de decisão está relacionada ao custo de se reverter o comprometimento causado 

pela implementação de realização da decisão, da volatilidade do ambiente, e da 

sensibilidade às conseqüências relacionadas à ocorrência de imprevistos. 

O mesmo autor define o que ele chama de “corneta de incerteza”: o futuro é 

uma combinação do conhecido e do desconhecido16, as incertezas aumentam com a 

escala de tempo, conforme visto na Figura 5. 

                                                 
16 Um exemplo a ser dado pode ser o dimensionamento de uma fábrica a ser construída, que depende 
tanto da demanda corrente pelo seu produto quanto da demanda futura que se aumentar, acarretará em 
uma necessidade de maior espaço para sua fabricação. 
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Deve-se então buscar a inserção da questão das incertezas nos modelos, em 

particular nos modelos de tomada de decisão de modo a diminuir seus impactos. 

Segundo ARAÚJO (1988, apud KAZAY, 2001, pág. 15): 

“Há essencialmente dois modos de reduzir o impacto da incerteza 
sobre o processo de planejamento: o primeiro é de compreender 
melhor o funcionamento da realidade, reduzindo assim a incerteza 
através da redução em nossa ignorância. O segundo é delimitar os 
danos causados pela incerteza, através de estratégias que aliem boa 
robustez (i.e., garantam resultados aceitáveis dentro de uma incerteza 
tolerável) e flexibilidade (i.e., as decisões tomadas possam ser 
reformuladas, para adaptá-las a condições cambiantes, sem custo 
excessivo). Nenhum dos dois modos é suficiente em si, por diversas 
razões: em primeiro lugar, nenhum conhecimento prévio da realidade 
pode eliminar completamente a incerteza e muito menos aquela 
associada a sistemas sócio-econômicos, no presente como em sua 
evolução futura. Por outro lado, robustez e flexibilidade 
freqüentemente conflitam com outros objetivos do planejamento, como 
custo global, em função crescente da incerteza que devem compensar.” 

Uma maneira particularmente útil de tratar as incertezas é empregar estratégias 

flexíveis, que se robustas o bastante possam ser capazes de lidar com circunstâncias 

futuras diferentes (LEGEY et KAZAY, 2002). 

O tratamento da incerteza é um desafio no processo de modelagem. As técnicas 

do paradigma tradicional solucionam este “caos” com o uso de probabilidades. Quando 

há disponibilidade dos dados de experiências prévias, em circunstâncias semelhantes, 

isso é perfeitamente legítimo. Mas para situações inéditas, quando não há prévias 

Figura 5: "Corneta da Incerteza" 
Fonte: ROSENHEAD (1989) 
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experiências que forneçam dados confiáveis, a definição de probabilidades não pode ser 

feita a partir de métodos tradicionais. 

Quando há este impasse, alguns teóricos buscam quantificar estas 

probabilidades, utilizando as chamadas variáveis “proxy”. Com isso, encontra-se um 

resultado claro, mas com um valor relativo. De fato, valores esperados são altamente 

apropriados apenas em situações repetitivas, onde se pode trabalhar com “médias”.  

O que as metodologias alternativas fazem é, em vez de definir probabilidades, 

avaliar possibilidades. Os métodos devem estruturar e manipular os eventos ou as 

saídas para que os participantes percebam questões relevantes e as confrontem, 

analisando as possibilidades de cada uma. 

O que é importante no método é não forçar o problema em uma única saída 

quantitativa. Deve ser possível aos participantes identificar eventos e saídas a serem 

analisadas, sem necessariamente quantificá-los. 

Um exemplo de metodologias alternativas é o uso de cenários, nos quais as 

decisões são inseridas no contexto de uma gama de futuros alternativos, de forma a 

manter em aberto a discussão sobre ameaças e oportunidades. Caso tivesse sido previsto 

um único futuro, ou houvessem sido definidas probabilidades e encontrado valores 

médios, provavelmente não haveria a discussão, deixando de lado a participação de 

“stakeholders”. 

Uma estratégia de planejamento de longo prazo não deve estar apenas 

fortemente baseada em predizer o que irá acontecer, o que se torna inviável devido às 

interações entre os agentes. A identificação de um conjunto de cenários possíveis,seria 

uma maneira de fornecer uma base para uma análise de planejamento. Os cenários não 
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são suficientes como dados de entrada de um planejamento seqüencial, mas funcionam 

como um background em que os tomadores de decisão podem utilizar para atuar. 

(ROSENHEAD, 1989). 

A seguir, são apresentados detalhes de uma das metodologias alternativas 

propostas, a Análise de Robustez, utilizada no estudo objeto do presente trabalho. 

 

3.2. Análise de Robustez 

 

A Análise de Robustez17 é uma metodologia capaz de providenciar a 

estruturação de situações de problemas para os quais a incerteza é alta, e quando as 

decisões ou acontecimentos podem, ou devem ocorrer, seqüencialmente. Esta 

característica permite identificar antecipadamente as decisões, dentro de uma seqüência, 

que manterão em aberto uma gama de opções para o futuro (ROSENHEAD, 1989). 

 

3.2.1. Elementos da Análise de Robustez18 

Elementos chave para o planejamento sob incerteza são o conhecimento de 

múltiplos futuros e a clara diferenciação entre decisões e planos. 

                                                 

17 Encontram-se na literatura técnica especializada outras definições para Análise de Robustez diferentes 
daquela definida por ROSENHEAD (1989), e utilizada neste trabalho. MULVEY et al (1995) utiliza duas 
definições relacionadas à robustez, o chamado solution robust, propriedade de uma solução cujo valor 
sempre está "próximo" do valor ótimo para qualquer combinação de valores de entrada, e o model robust, 
que é a propriedade de uma solução que seja admissível ou quase admissível para quaisquer combinações 
de valores para os parâmetros de entrada. Em KOUVELIS et SAYIN (2006) e em KARABATI et 
KOUVELIS (1999) a solução robusta em problemas é definida como aquela cuja maior diferença para a 
solução ótima seja menor. 

18 Este item baseia-se fortemente em ROSENHEAD (1989) 
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Formalmente, a decisão é o comprometimento de recursos que transforma, de 

alguma maneira, o ambiente do tomador de decisão, o qual pode ser restabelecido, ou 

não, a sua condição inicial por uma decisão futura com algum custo. Um plano consiste 

de uma visão antecipada de uma série de decisões que serão tomadas em períodos no 

futuro, ou a identificação de um estado futuro que implicaria de uma série de futuras 

decisões. Um plano, ao contrário de uma decisão, pode a qualquer momento ser 

revisado ou descartado, sem que algo, a não ser tempo, tenha sido necessariamente 

perdido. 

Uma outra clara diferença é o foco no esforço analítico em tomar a decisão 

correta, tendo um plano como estrutura, de modo a assegurar que o longo prazo não será 

sacrificado em razão do curto-prazo. O foco específico da análise de robustez é em 

como a distinção entre as decisões e os planos pode ser explorada de forma a manter a 

flexibilidade. 

Esta flexibilidade pode evitar conseqüências desfavoráveis de incertezas que 

podem ocorrer, e tornar possível o aproveitamento de oportunidades que surgem, pois 

as incertezas nem sempre são negativas, elas podem atuar também positivamente. 

A Análise de Robustez incorpora uma perspectiva particular de flexibilidade, 

direcionada para situações nas quais um indivíduo, um grupo ou uma organização 

precisa se comprometer com alguma decisão sob situações de incerteza, e onde estas 

decisões serão seguidas, em intervalos, por outras decisões. Com a perspectiva 

relacionada à robustez, o foco será nas alternativas seguintes que surgem após o 

comprometimento com uma tomada de decisão, buscando compará-las dentro de um 

conjunto de possíveis futuras decisões que possam ser compatíveis. 
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A flexibilidade, alcançada ou não por determinadas decisões que possam ser 

realizadas, é avaliada na Análise de Robustez. O foco da decisão é proveniente de 

técnicas tradicionais de PO. Entretanto, a nova metodologia permite incrementar 

vantagens pragmáticas, como por exemplo, agregar incerteza e/ou flexibilidade. 

 

Figura 6: Planejamento e a corneta da incerteza 

 

O contraste entre esta perspectiva e a tradicional dos métodos de PO é mostrado 

na Figura 6, acima. Na Figura 6(a), um sistema ótimo para as condições de um estado 

futuro é admitido, e o planejamento consiste necessariamente das decisões necessárias 

para transformar o estado atual naquele da configuração alvo. Enquanto a Figura 6(b), 

não apresenta um único caminho para as decisões ou alvo. O primeiro pacote de decisão 

apresenta um grande interesse para o tomador de decisão, principalmente para responder 

aos acontecimentos que levem a diferentes futuros. 

 

 

(a) Metodologia Clássica de Planejamento (b) Metodologia de Robustez 
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As ilustrações sugerem, mas não definem um método. Há a necessidade de uma 

medida mais formal das opções que possam vir a ser tomadas, para que as decisões 

iniciais sejam comparadas. Define-se então a robustez de qualquer decisão inicial como 

o número aceitável de opções no horizonte de planejamento, com os quais uma 

determinada decisão é compatível, expressa com a relação ao número total de opções 

aceitáveis no mesmo horizonte (ROSENHEAD, 1989). Esta definição pode ser expressa 

através da figura a seguir. 

 

 

 

Sejam os conjuntos de opções futuras representados na Figura 7. Então 

~
S : o conjunto de todas as opções futuras possíveis e 

^

~
S : o conjunto das opções aceitáveis;  

 

 
~

iS  (opções consistentes 

com a decisão di) 

 
~
S  (todas as opções 

futuras possíveis) 

^

~
S  (opções aceitáveis) 

^

~
iS   (opções aceitáveis e 

consistentes com a decisão di) 

Figura 7: Categorização das opções futuras 
Fonte: ROSENHEAD (1989) 

 



 59 

Para cada decisão inicial ou um pacote de decisões integradas di que podem ser 

tomados, há um conjunto 
~

iS de opções compatíveis com di, com um subconjunto 

~

^

iS contendo as opções aceitáveis. Então, a robustez de uma decisão inicial pode ser 

definida como 



















=
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onde: n(x) é o número de elementos (cardinalidade) de x. 

Nota-se claramente que a robustez de um a decisão inicial é um valor entre 0 e 1, 

uma vez que )
^

~
Sn (  será sempre maior do que )(

~

^

iSn .  

Mas esta simples definição de robustez dá margem a questionamentos sobre o 

que “número de opções em aberto” significa, por exemplo, para uma situação na qual o 

sistema futuro pode ocupar qualquer ponto dentro de um espectro de configurações ou 

onde o número de alternativas seja infinito.  Reiterando, o “horizonte de planejamento” 

depende da escolha do planejador, e espera-se que diferentes escolhas produzam 

diferentes índices de robustez. Do mesmo modo, a noção de uma configuração 

“aceitável” é inerentemente subjetiva. 

Surge então a questão: o que um índice baseado em tais fundamentos pode 

revelar sobre flexibilidade? 

A resposta é que ele pode fornecer informações sobre a relativa flexibilidade de 

alternativas avaliadas sob condições determinadas. As premissas admitidas no horizonte 

de planejamento e a aceitabilidade das opções estarão relacionadas com o detentor da 
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responsabilidade de solução do problema. Mesmo que esta abordagem19 de robustez 

ainda não aborde explicitamente a idéia de múltiplos futuros no planejamento. 

Porém isto não minimiza a utilidade da metodologia, uma vez que uma decisão 

inicial robusta e seu pacote20 deixam em aberto uma expressiva gama de opções que 

fornecem um aceitável desempenho para um estado futuro considerado. Desta maneira, 

este pacote de decisões, com um considerável grau de robustez, é capaz de oferecer 

mais direções que levem ao desenvolvimento de um futuro aceitável do que mostraria 

uma única solução “ótima”. 

Entretanto, é possível ampliar o escopo da análise de robustez introduzindo a 

análise multi-futuro, que apresenta vantagens em relação à abordagem anterior e é 

também, conceitualmente simples. A idéia é definir a robustez de uma decisão inicial ou 

pacote de decisões di em um futuro Fj, rij, como 
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onde 
~

^

jS  é o conjunto de todas as opções aceitáveis sob determinadas condições de 

um futuro Fj; 

 
~

^

ijS  é o subconjunto daquelas opções que são alcançadas se a decisão di for 

tomada. 

                                                 
19 Esta abordagem de robustez foi a primeira a ser desenvolvida. 
20 Chamam-se aqui, de um pacote de decisão, as decisões tomadas conseqüentemente a uma determinada 
decisão inicial. 
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Assim, enquanto r(di) fornecia em vetor de índices de robustez correspondente 

às decisões, a análise multi-futuro apresenta uma matriz com duas dimensões, como 

mostrado na Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

Esta abordagem permite, por exemplo, que mesmo para um futuro considerado 

menos plausível, possa ser adotada uma política capaz de manter pelo menos uma opção 

considerada “aceitável”, no horizonte de planejamento. 

Dentro do espírito didático desta dissertação, para facilitar a compreensão da 

metodologia, apresenta-se a seguir um exemplo de cálculo da matriz de robustez. O 

exemplo envolve três estágios de decisão, que resultam em doze estados finais, que são 

classificados para três possíveis futuros (F1, F2 e F3). 
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Figura 8: Matriz de robustez multi-futuro, rij 
Fonte: ROSENHEAD (1989) 
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A matriz de robustez para o exemplo anterior está mostrada a seguir, a decisão 

inicial 3 apresenta os maiores índices para os futuros F1, F2 e F3. Tomando, por 

exemplo, a célula da primeira linha da primeira coluna, o valor do índice é 0,50 (ou 

4
2 ), que resulta da observação que dos 4 (denominador) estados finais desejáveis ou 

aceitáveis  existentes no futuro F1, 2 (numerador) deles são alcançados através da 

decisão inicial de número dois (d2). 
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Figura 9: Exemplo de diagrama para o cálculo da matriz de robustez 
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No entanto, o cálculo do índice de robustez com valores entre 0 e 1 não finaliza 

a metodologia, pois a Análise de Robustez focada nas possibilidades, e não nas 

probabilidades, intrínsecas das situações. Não há um algoritmo padrão de análise 

fornecendo os procedimentos que devem ser realizados. A análise torna-se mais 

produtiva se a sua estrutura for desenvolvida no decorrer do processo, incorporando as 

incertezas e as complexidades de cada situação e de cada problema. 
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4. Aplicação de Análise de Robustez para o PDE 2007/2016 

 

O PDE 2007/2016 planeja a instalação de 34.460,2 MW em usinas hidráulicas e 

13.412 MW em centrais termelétricas para o cenário de trajetória inferior e, na trajetória 

superior de crescimento é prevista ainda a expansão térmica de 5.600 MW 

adicionalmente ao cenário inferior. 

Cabe ao planejador precaver-se de eventuais atrasos na entrada prevista de 

empreendimentos de geração de energia elétrica. Pois dada uma determinada conjuntura 

pode haver condições mais favoráveis (ou não) a determinados empreendimentos, com 

conseqüências mais significativas ao atendimento dos critérios de expansão se a usina 

tiver características de um empreendimento estratégico como, por exemplo, grande 

potência instalada. 

A análise de robustez é uma metodologia de auxílio de tomada de decisão em 

condições de incerteza. Neste capítulo está descrita a metodologia de aplicação da 

análise de robustez para auxiliar o planejamento no horizonte decenal. Também são 

mostrados os resultados obtidos a partir de tal aplicação. 

 

4.1. O horizonte de estudo e os instantes de tomada de decisão 
 

Um plano decenal de expansão do setor elétrico, como o PDE 2007/2016, resulta 

na listagem dos empreendimentos selecionados conforme critérios pré-estabelecidos, 

juntamente com suas respectivas datas previstas de entrada em operação.  
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O estudo compreende o período de 2006 a 2016.  O instante inicial é o ano de 

2006 e o ano de 2007 é o momento em que o PDE é publicado, tendo como horizonte o 

ano de 2016. 

Em 2006, ano de realização dos estudos que compõem o PDE, é determinada a 

listagem dos empreendimentos e o cronograma de composição da expansão. A partir 

desse ano inicial, a análise de robustez vem justamente para auxiliar na elaboração e 

avaliação do plano de expansão, pois as decisões iniciais representam tendências ou 

diretrizes passíveis de ocorrência no setor energético. Por exemplo, pode-se cogitar uma 

maior ênfase em empreendimentos hidrelétricos, que gera um adiantamento da entrada 

em operação de alguns empreendimentos deste tipo, e também pode acarretar em um 

atraso de usinas termelétricas ou ainda a exclusão de alguma delas do portfolio de 

projetos que irão compor o parque de geração em 2016. 

Não só o agente planejador, mas instituições do governo e aquelas com 

possibilidade de intervenção no processo de expansão21 devem estar preparados para 

estas alterações do planejamento da expansão, e a análise de robustez permite a 

avaliação de cada uma das tendências, neste caso as decisões iniciais consideradas no 

estudo. 

Uma vez publicado o PDE tendo como marco o ano de 2007, de sua publicação 

até o ano de 2016, inúmeras incertezas podem ocorrer que alterariam o cronograma de 

expansão. Estas incertezas podem retirar uma usina do lista de candidatas, como, por 

exemplo, no caso de um repúdio à instalação de novas centrais nucleares, resultando 

uma exclusão da central de Angra 3. 

                                                 
21 Como o IBAMA, ANEEL, dentre outras. 
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Para minimizar os possíveis atrasos e adiantamentos ocorridos, devem estar previstas 

durante o processo de planejamento algumas das principais tendências que levam às 

diferentes configurações da expansão. 

Portanto, o ano de 2006 representa a elaboração do PDE, onde devem ser estudadas 

algumas das principais tendências que alterariam o planejamento da expansão, em 2007 

o plano é publicado e de sua publicação até o ano de 2016, inúmeras incertezas podem 

ocorrer que alterariam o cronograma de expansão, sendo estes os marcos selecionados 

para a aplicação da metodologia proposta neste trabalho. 

 

4.2. Cenários 
 

A metodologia inclui a elaboração dos cenários possíveis de ocorrência no 

horizonte do estudo, que é o ano de 2016. São estes cenários, aqui denominados como 

estados finais, que representarão as características da expansão sistema de geração 

configurada no período de 2007 a 2016, através de diferentes estratégias e incertezas 

inerentes à expansão do sistema. 

Por características da expansão entendem-se as alterações no cronograma de 

entrada em operação planejado (conforme datas mostradas na Tabela 6) e também a não 

entrada de determinados empreendimentos. 

Evidentemente há um número infinito de configurações da expansão do sistema 

de geração, a escolha dos cenários a serem incluídos envolve critérios que buscam 

orientar e simplificar a análise dos resultados obtidos ao final do estudo. 
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Foram então selecionadas alterações pontuais plausíveis de ocorrência na 

expansão do sistema. Essas alterações incluem grandes empreendimentos e 

projetos-chave como as hidrelétricas de Santo Antonio, Jirau e Belo Monte e a usina 

nuclear Angra 3. E também modificações no cronograma de expansão de pequenas 

usinas, por apresentarem menores entraves ambientais que os grandes empreendimentos 

e, por isso, poderem ter sua instalação menos susceptível a incertezas de ordem 

regulatória. 

A classificação quanto ao porte dos empreendimentos tomou como base a 

apresentada em COOPERS & LYBRAND (1998). Neste relatório, os empreendimentos 

hidrelétricos pequenos possuem até 200 MW enquanto que os grandes 

empreendimentos têm potência instalada maior que 1500 MW. 

Ao todo foram definidas 17 configurações finais no ano de 2016 que estão 

mostradas com a seguinte notação: as usinas do Rio Madeira, Santo Antonio e Jirau, são 

denominadas SJ, Belo Monte, BM, e Angra, A. Os valores entre parênteses indicam 

alteração do cronograma de expansão em relação ao definido no PDE 2007/2016,  

valores negativos representam anos de atraso na entrada em operação e valores positivos 

apontam anos de adiantamento na entrada em operação. Valores nulos indicam que o 

determinado empreendimento não faz parte do parque de geração em 2016. 

Os cenários estão enumerados a seguir: 

BM (-1): Atraso de 1 ano na entrada em operação de Belo Monte, ao invés de a 

primeira máquina da usina começar a operar em janeiro de 2014 conforme planejado no 

PDE, entra em operação em janeiro de 2015, sendo mantido o mesmo intervalo de 

tempo de entrada das demais máquinas. 
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A(-1): Atraso de 1 ano na entrada em operação de Angra 3 em relação à data do 

PDE, entrando então em 2015 ao invés de em 2014. 

SJ (-1): Atraso de 1 ano na entrada em operação das usinas do Rio Madeira, ao 

invés das primeiras máquinas de Santo Antonio e Jirau entrarem em operação em abril 

de 2012 e março de 2013, entram em abril de 2013 e março de 2014 respectivamente. 

A(0): A usina de Angra 3 não é considerada como parte integrante da expansão 

do sistema de geração. 

BM(-1), A(-1): Atraso de 1 ano de Belo Monte e Angra 3. 

SJ (-1), BM(-1): Atraso de 1 ano dos projetos estruturantes hidrelétricos, Santo 

Antonio, Jirau e Belo Monte. 

Pequenos Projetos (+1): considerando um período de 5 anos para a construção 

de uma UHE , a decisão de adiantar os pequenos projetos (PP) é feita em 2007. Logo, as 

usinas que estiverem inicialmente programadas para entrar em operação a partir de 2013 

são adiantadas em 1 ano, para as que estiverem programadas para operar antes de 2013 

não terão seu cronograma alterado, pois considera-se que em 2007 suas obras já estarão 

iniciadas. 

Grandes Projetos (-1): Atrasa em 1 ano a entrada das usinas hidrelétricas com 

potência maior que 1500 MW (GP) e data de operação prevista inicialmente para antes 

de 2013. São estas: Jirau, Belo Monte, Marabá e Teles Pires. A usina de Santo Antônio 

não foi incluída no grupo de grandes projetos, logo, sua data de entrada em operação 

não foi alterada, pois está prevista para entrar em operação já antes de 2013, e seria 
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inviável cogitar um adiantamento desta data devido à complexidade/localização do 

projeto no âmbito nacional. 

BM (-2): Atraso de 2 anos em relação ao previsto no PDE para entrada em 

operação da hidrelétrica de Belo Monte. 

BM (0): A usina de Belo Monte não é considerada como parte integrante da 

expansão do sistema de geração. 

SJ (0): As usinas de Santo Antonio e Jirau não são consideradas como parte 

integrante da expansão do sistema de geração. 

BM (-2), SJ (-1): Atraso de dois anos na entrada de Belo Monte e 1 ano na 

entrada em operação  das usinas do Rio Madeira. 

BM (+1): Adiantamento de 1 ano na entrada em operação de Belo Monte, ao 

invés de a primeira máquina da usina começar a operar em janeiro de 2014, conforme 

planejado no PDE, ela entra em operação em janeiro de 2013. 

Grandes Projetos (+1): Adiantamento em 1 ano da entrada das usinas 

hidrelétricas com potência maior que 1500 MW. 

A (0), BM (0), SJ (0): Não são considerados os projetos estruturantes na 

expansão do sistema de geração. 

A (+1): A usina de Angra 3, ao invés de entrar em operação em 2014 como 

previsto no PDE, entra em operação em 2013. 
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BM (0), SJ (-2): A usina de Belo Monte não é considerada como parte integrante 

da expansão do sistema de geração. E as centrais do Rio Madeira atrasam em 2 anos a 

entrada em operação. 

 

4.3. As decisões iniciais 

As decisões iniciais utilizadas neste trabalho representam as possíveis tendências 

que podem ocorrer no processo de expansão do setor elétrico, ou ainda, são decisões 

escolhidas para serem estudadas durante o processo de elaboração do PDE, de modo a 

analisar efeitos de incertezas na expansão da geração. 

Foram selecionadas seis possíveis decisões iniciais, nomeadas como a seguir: 

Ajustes pontuais: São consideradas apenas pequenas alterações pontuais que 

possam vir a ocorrer no cronograma de expansão, apenas nos projetos estruturantes. 

Sem nuclear: opção pelo descarte da opção nuclear na expansão da geração. 

Menor ênfase em projetos estruturantes: devido à magnitude e caráter 

estratégico, incluindo possíveis dificuldades de obtenção de licenças ambientais, pode 

haver atraso na entrada em operação, ou ainda o descarte de um ou mais destes 

empreendimentos. 

Maior ênfase em projetos estruturantes: em virtude do grande montante de 

potência instalada e caráter estratégico dos projetos estruturantes, é possível o 

estabelecimento de condições favoráveis a tais projetos. Desta maneira um ou mais 

destes empreendimentos podem ter sua data de entrada em operação adiantada. 
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Maior ênfase em hidroeletricidade: dada a vocação do país para o 

aproveitamento de seu potencial hidrelétrico, uma vez que a maior parcela da potência 

instalada é proveniente de usinas hidrelétricas. Esta tendência pode levar ao 

adiantamento de algum empreendimento hidrelétrico ou ainda ao atraso ou exclusão de 

alguma termelétrica. 

Maior ênfase em termoeletricidade: a preferência pela termoeletricidade, 

empreendimentos com tempo de construção, em geral, menores do que as usinas 

hidrelétricas, pode levar ao adiantamento de alguma termelétrica ou atraso de 

determinados empreendimentos hidrelétricos. 

 

4.4. Árvore de decisão 
 

É evidente que a escolha da seqüência de acontecimentos possíveis que levam 

aos cenários finais apresenta subjetividade por parte que quem realiza a aplicação da 

análise de robustez, mas isto é um aspecto que faz parte da metodologia, que tem como 

um dos seus objetivos justamente representar esta subjetividade para que as diversas 

possibilidades sejam discutidas pelos agentes envolvidos no processo. 

A Figura 10, a seguir, exibe a árvore de decisão que representa graficamente as 

decisões seqüenciais e os cenários finais, que analogamente ao PDE, utiliza uma análise 

multi-futuro, com duas possíveis trajetórias, a inferior e a superior. 



 72 

 

Figura 10: Árvore de decisão com dois estágios e múltiplos futuros 
 

Conforme observado na figura anterior, o instante inicial, no ano de 2006, 

representado pelo ponto de decisão 1, leva a diferentes situações em 2007, representadas 

pelos pontos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dada cada uma das decisões iniciais. 

Cada situação em 2007 pode levar aos diversos cenários finais, numerados de 8 

a 24. Conferindo flexibilidade ao tomador de decisão, um mesmo cenário final, em 

2016 pode ser atingido a partir de uma ou mais situações em 2007. Por exemplo, o 

cenário de número 9, que representa um atraso de 1 ano na entrada em operação de 

Angra 3, pode ser atingido a partir de uma decisão inicial de serem considerados apenas 

ajustes pontuais, que podem ser pequenos atrasos no cronograma do PDE, ou ainda a 

partir da opção de um maior ênfase de projetos hidroelétricos. 

Outro exemplo é o cenário 20, que representa um adiantamento de 1 ano da 

entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte. Este estado final pode ser alcançado 
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tanto partindo-se de uma estratégia de maior ênfase do uso da hidroeletricidade, e 

também da escolha de favorecer os projetos estruturantes. 

 

4.5. Simulações 
 

A ferramenta computacional utilizada para a análise da expansão para cada um 

dos estágios finais foi o NEWAVE22 que determina a estratégia ótima de operação do 

sistema elétrico, gera os custos marginais da operação do sistema e os riscos anuais de 

déficit. 

O conjunto de arquivos do NEWAVE (versão 12.3a) com os dados do caso base 

das trajetórias inferior e superior utilizados nos estudos de elaboração do PDE 2007-

2016 foram disponibilizados pela EPE23. Todos os cenários finais foram simulados na 

versão 12.3a do NEWAVE com a seguinte configuração24: 

• Ordem do modelo autoregressivo de previsão de vazões PAR(p): 6; 

• Número de simulações forward: 200; 

• Número de aberturas da árvore de vazões: 20; 

• Número de séries sintéticas: 2000; 

• Número mínimo de iterações para convergência: 2; 

• Número máximo de iterações para convergência: 6; 

• Intervalo de confiança (tolerância): 5%; 

• Taxa de desconto: 12%; 

• Custo do Déficit: R$ 2.286/MWh. 

 

                                                 
22 Desenvolvido pelo CEPEL, o modelo NEWAVE encontra-se descrito no Anexo I. 
23 Disponível em 
http://www.epe.gov.br/Lists/Estudos/DispForm.aspx?ID=19&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eepe%2
Egov%2Ebr%2FLists%2FEstudos%2FEstudos%2Easpx acesso em dezembro de 2007. 
24 No Anexo II está o arquivo DGER com os dados que caracterizam as simulações. 
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Para cada conjunto de arquivos dos estados finais das duas trajetórias foi 

alterado o cronograma de expansão da geração em relação ao planejado no PDE, 

conforme descrição exibida no capítulo 2. Apenas houve a alteração na expansão da 

interligação nos estados de números 20 e 21 (Figura 10) para compatibilizar a inclusão 

dos subsistemas Teles Pires e Belo Monte, no caso de adiantamento da entrada em 

operação dos empreendimentos destes subsistemas, a fim de proporcionar a entrega da 

energia gerada pelos empreendimentos ao SIN. 

 

4.5.1. Resultados das simulações 

Os cenários finais receberam a classificação quanto aos critérios de custo e 

atendimento à carga. 

Dentre o resultado da política de operação obtido através das simulações, foram 

escolhidos como representativos dos critérios de modicidade e risco de déficit25 os 

seguintes: custo total26 (custo de operação referenciado ao primeiro mês de estudo), 

EENS (valor esperado de energia não suprida) e déficit médio (média dos valores de 

déficit de cada subsistema para o período do estudo). Também cabe avaliar se há algum 

subsistema com risco de déficit maior que 5%. 

Na Tabela 18 estão exibidos os resultados das simulações utilizados como base 

para a quantificação dos estados finais. Estes resultados são referentes à trajetória 

                                                 
25 Probabilidade de não atendimento à demanda devido à insuficiência de água para geração hidráulica ou 
indisponibilidade forçada ou programada de equipamentos de geração e/ou transmissão. 
26 O NEWAVE não minimiza o custo global, apenas o custo de operação, ou seja, os resultados obtidos 
refletem apenas os custos de operação, sem considerar o custo de investimento dos projetos a serem 
instalados no horizonte das simulações. Logo, quando neste trabalho houver referência ao resultado no 
NEWAVE como Custo Total, este se refere ao custo total de operação. Também não são consideradas 
variações no custo dos combustíveis. 
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inferior. Na mesma tabela há a simulação para o caso base permitindo a comparação 

entre o planejado no PDE e as possíveis alterações do planejamento da expansão. 

 

Tabela 18: Resultados das simulações do NEWAVE para a trajetória inferior 

N° Descrição 
Custo 
Total 

(106 R$) 

Déficit 
Médio 

Sudeste 
(%) 

Déficit 
Médio 

Sul 
(%) 

Déficit 
Médio 

Nordeste 
(%) 

Déficit 
Médio 
Norte 
(%) 

Déficit 
Médio 

Madeira 
(%) 

Subsistemas 
com déficit 
maior que 

5% 

EENS 
(MWmês) 

Déficit 
Máximo 

(%) 

8 BM (-1) 37344,35 1,96 2,54 2,20 2,17 0 0 622,3 4,80 

9 A (-1) 36820,73 1,95 2,58 2,18 2,08 0 0 611,3 4,35 

10 SJ (-1) 37793,13 2,04 2,43 2,18 2,06 0 0 639,9 4,30 

11 A (0) 37422,49 1,96 2,25 2,17 2,12 0 0 623,9 4,10 

12 BM (-1) A (-1) 37740,78 1,98 2,65 2,25 2,10 0 0 632,4 4,70 

13 SJ (-1) BM (-1) 38886,59 2,02 2,48 2,38 2,26 0 0 663,1 4,50 

14 PP (+1) 35733,91 1,88 2,31 2,10 2,01 0 0 581,5 3,95 

15 GP (-1) 38599,89 2,01 2,13 2,28 2,29 0 0 645,3 4,05 

16 BM (-2) 38096,42 1,99 2,39 2,26 2,28 0 0 633,3 4,05 

17 BM (0) 38614,04 1,98 2,12 2,26 2,32 0 0 638,4 4,25 

18 SJ (0) 40710,90 2,20 2,16 2,35 2,25 0 0 708,7 3,95 

19 BM (-2) SJ (-1) 39795,09 2,08 2,41 2,36 2,38 0 0 681,3 4,15 

20 BM (+1) 35493,22 1,88 2,21 2,06 2,06 0 0 575,0 3,80 

21 GP (+1) 34387,68 1,79 2,13 2,05 1,98 0 0 542,6 4,10 

22 A (0) BM (0) 46165,34 2,40 2,34 2,61 2,67 0 0 879,3 4,80 

23 A (+1) 35936,61 1,93 2,45 2,08 2,02 0 0 587,4 4,05 

24 BM (0) SJ (-2) 41859,80 2,15 2,31 2,39 2,50 0 0 726,8 4,15 

  TI Caso Base 36422,32 1,93 2,47 2,07 2,11 0 0 600,6 4,15 

 

Da mesma forma, na Tabela 19 a seguir estão os resultados das simulações para 

a trajetória superior, onde ocorreram sete situações de déficit maior que 5 %. 
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Tabela 19 - Resultados das simulações do NEWAVE para a trajetória superior 

N° Descrição 
Custo 
Total 

(106 R$) 

Déficit 
Médio 

Sudeste 
(%) 

Déficit 
Médio 

Sul 
(%) 

Déficit 
Médio 

Nordeste 
(%) 

Déficit 
Médio 
Norte 
(%) 

Déficit 
Médio 

Madeira 
(%) 

Subsistemas 
com déficit 
maior que 

5% 

EENS 
(MWmês) 

Déficit 
Máximo 

(%) 

8 BM (-1) 42025,32 1,67 2,86 1,96 2,04 0 0 550,9 4,95 

9 A (-1) 41433,61 1,70 3,04 1,96 2,00 0 1 549,7 5,15 

10 SJ (-1) 42499,13 1,78 2,97 1,99 1,95 0 0 573,2 4,95 

11 A (0) 42154,80 1,60 2,70 1,94 1,92 0 1 545,6 5,25 

12 BM (-1) A (-1) 42503,22 1,65 2,87 1,94 2,12 0 1 551,8 5,40 

13 SJ (-1) BM (-1) 43488,62 1,67 2,90 2,06 2,02 0 1 566,0 5,05 

14 PP (+1) 40334,82 1,70 3,05 1,91 2,01 0 0 541,1 4,75 

15 GP (-1) 43526,53 1,63 2,56 2,00 2,03 0 0 557,6 4,95 

16 BM (-2) 42970,63 1,65 2,67 2,03 2,10 0 1 552,4 5,10 

17 BM (0) 43527,70 1,61 2,42 2,02 2,07 0 1 550,9 5,40 

18 SJ (0) 45534,95 1,75 2,33 2,01 1,96 0 0 588,6 4,90 

19 BM (-2) SJ (-1) 44453,38 1,69 2,72 2,09 2,05 0 0 579,8 5,00 

20 BM (+1) 39851,00 1,55 2,85 1,93 2,00 0 0 521,7 4,75 

21 GP (+1) 38733,81 1,55 2,75 1,83 1,83 0 0 507,2 4,35 

22 A (0) BM (0) 50924,96 1,90 2,39 2,10 2,27 0 0 705,4 5,00 

23 A (+1) 40498,55 1,63 3,07 2,00 1,94 0 1 532,9 5,25 

24 BM (0) SJ (-2) 46883,38 1,69 2,42 2,10 2,18 0 0 590,2 5,00 

  TS Caso Base 40901,06 1,69 3,05 1,97 1,91 0 0 544,1 5,00 

 

4.6. Classificação dos estados finais 

Uma das vantagens da metodologia de análise de robustez é a sua clareza e 

facilidade de compreensão devido à utilização de representação gráfica. O diagrama da 

árvore de decisão representa a seqüencialidade das decisões chegando até os estados 

finais. 

Para a classificação dos estados finais faz-se uso também de recursos gráficos 

que os representam qualitativamente. Esta classificação passa pela quantificação de 

aspectos relativos à oferta de eletricidade configurada em cada cenário, para cada 

trajetória estudada. 

Mas antes de chegar à categorização de cada estado final é realizada a indicação 

dos aspectos relevantes que auxiliem a sua classificação tendo em vista o processo de 

planejamento.  
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Os critérios analisados dividem-se em dois grupos: a modicidade do custo de 

operação e o risco de déficit. No processo de elaboração de PDE, dentre as obras 

sócio-ambientalmente viáveis, procurou-se determinar a seqüência mais econômica de 

obras, em termos de seus custos de geração e das ampliações das capacidades de 

intercâmbio entre os subsistemas, de maneira que a probabilidade de haver déficit de 

energia em cada ano de planejamento e em cada subsistema do SIN não possa ser 

superior a 5%. 

 

4.6.1. Classificação dos cenários finais a partir dos resultados das 

simulações 

Conforme visto anteriormente na descrição da análise de robustez, a 

classificação dos cenários é qualitativa para facilitar a compreensão das relações das 

redes de influência do problema. Mas como transformar os resultados das simulações do 

NEWAVE para símbolos gráficos que qualifiquem os estados finais?  

Os cenários finais receberam a classificação quanto aos critérios de custo e de 

atendimento à carga, sendo utilizados índices para classificá-los, pois emprego de 

índices é um artifício que permite a comparação entre os cenários. Estes critérios podem 

ser ponderados, caso o grupo que participa do processo de tomada de decisão queira 

atribuir diferentes pesos a cada um dos critérios.  

Os resultados escolhidos como relevantes da operação do sistema para cada 

cronograma de expansão são: o custo total de operação, que é expresso em milhões de 

reais e referenciado ao primeiro mês de estudo; os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, 

Sul, Nordeste e Norte e o risco percentual de déficit médio no período de 2006 a 2016 



 78 

contabilizado. Também cabe avaliar se há algum subsistema com risco de déficit maior 

que 5%. 

Cada um dos itens teve seus resultados ordenados e o intervalo entre o menor e 

maior valor foi dividido em cinco partes iguais para que fosse atribuído um indicador, 

chamado aqui de índice do critério, com valor de 1 a 5 para cada uma das partes. Sendo 

5 o índice mais favorável e 1 o valor que representa os resultados menos favorável. 

Por exemplo: na trajetória inferior, os valores de custo total, em milhões de 

Reais, variam de 34.388,68 (resultado do estado final de número 21) a 46.165,34, 

(resultado do estado final de número 22). Logo, a divisão dos intervalos de atribuição de 

índices para custo total da trajetória inferior fica como mostrado na Figura 11. O 

resultado que estiver entre os valores 34.387,68 e 36.743,21 receberá o índice 5, 

indicando um baixo valor de custo em relação às demais simulações. E esta 

classificação ocorre sucessivamente para os demais resultados. Ainda no mesmo 

exemplo, observando o caso base, seu valor de custo total (36.422,32) fica classificado 

positivamente, com índice 5, validando a utilização da classificação através dos índices 

descritos acima, uma vez que na elaboração do PDE prioriza-se a redução dos custos 

operacionais do sistema. 
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Figura 11: Exemplificação da atribuição de índices aos componentes selecionados dos resultados 
das simulações. 

Da Tabela 20 a Tabela 25 estão os intervalos que determinam os índices de 1 a 5 

de cada uma das características selecionadas para quantificar os estados finais para os 

futuros previstos nas trajetórias inferior e superior.  

Tabela 20: Intervalos da classificação dos índices de 1 a 5 para o custo total de operação das 
trajetórias inferior e superior 

Intervalo – Custo total de Operação (106 R$) 
Trajetória Inferior Trajetória Superior Classificação 

34387,68 ≤ Custo Total < 36743,21 38733,81 ≤ Custo Total < 41172,04 5 
36743,21≤ Custo Total < 39098,74 41172,04 ≤ Custo Total < 43610,27 4 
39098,74 ≤ Custo Total < 41454,28 43610,27 ≤ Custo Total < 46048,50 3 
41454,28 ≤ Custo Total < 43809,81  46048,50 ≤ Custo Total < 48486,73 2 
 43809,81≤ Custo Total ≤ 46165,34 48486,73 ≤ Custo Total ≤ 50924,96 1 

 

Tabela 21: Intervalos da classificação dos índices de 1 a 5 para a EENS das trajetórias inferior e 
superior 

Intervalo – EENS (MWmês) 
Trajetória Inferior Trajetória Superior Classificação 

542,6 ≤ EENS < 609,9 507,2 ≤ EENS < 545,8 5 
609,9 ≤ EENS < 677,3 545,8 ≤ EENS < 586,5 4 
 677,3 ≤ EENS < 744,6 586,5 ≤ EENS < 626,1 3 
745 ≤ EENS < 812,0 626,1 ≤ EENS <665,8 2 

812,0 ≤ EENS ≤ 879,3  665,8 ≤ EENS ≤ 705,4 1 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

34.388,58 106 R$ 

36.743,21 106 R$ 

39.098,74 106 R$ 

41.454,28 106 R$ 

43.809,81106 R$ 

46.165,34 106 R$ 

Menor valor de custo total de operação referenciado 
ao primeiro mês de estudo resultante das simulações 
da trajetória inferior 

Maior valor de custo total de operação referenciado ao 
primeiro mês de estudo resultante das simulações da 
trajetória inferior 
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Tabela 22: Intervalos da classificação dos índices de 1 a 5 para o risco de déficit médio no Sudeste 
para as trajetórias inferior e superior 

Intervalo – risco de déficit médio no Sudeste (%) 
Trajetória Inferior Trajetória Superior Classificação 

1,79 ≤ Risco Médio < 1,91 1,55≤ Risco Médio < 1,62 5 
1,91 ≤ Risco Médio < 2,03 1,62 ≤ Risco Médio < 1,69 4 
2,03 ≤ Risco Médio < 2,15 1,69 ≤ Risco Médio < 1,76 3 
2,15 ≤ Risco Médio < 2,27 1,76 ≤ Risco Médio < 1,83 2 
2,27 ≤ Risco Médio ≤ 2,40 1,83 ≤ Risco Médio ≤ 1,90 1 

 

Tabela 23: Intervalos da classificação dos índices de 1 a 5 para o risco de déficit médio no Sul para 
as trajetórias inferior e superior 

Intervalo – risco de déficit médio no Sul (%) 
Trajetória Inferior Trajetória Superior Classificação 

2,12 ≤ Risco Médio < 2,23 2,33 ≤ Risco Médio < 2,48 5 
2,23 ≤ Risco Médio < 2,33 2,48 ≤ Risco Médio < 2,62 4 
2,33 ≤ Risco Médio < 2,44 2,62 ≤ Risco Médio < 2,77 3 
2,44 ≤ Risco Médio < 2,54 2,77 ≤ Risco Médio < 2,92 2 
2,54 ≤ Risco Médio ≤ 2,65 2,92 ≤  Risco Médio ≤ 3,07 1 

 

Tabela 24: Intervalos da classificação dos índices de 1 a 5 para o risco de déficit médio no Nordeste 
para as trajetórias inferior e superior 

Intervalo – risco de déficit médio no Nordeste (%) 
Trajetória Inferior Trajetória Superior Classificação 

2,05 ≤ Risco Médio < 2,16 1,83 ≤ Risco Médio < 1,89 5 
2,16 ≤ Risco Médio < 2,27 1,89 ≤ Risco Médio < 1,94 4 
2,27 ≤ Risco Médio < 2,38 1,94 ≤ Risco Médio < 1,99 3 
2,38 ≤ Risco Médio ≤ 2,49 1,99 ≤ Risco Médio ≤ 2,05 2 
2,49 ≤ Risco Médio ≤ 2,61 2,05≤ Risco Médio ≤ 2,10 1 

 

Tabela 25: Intervalos da classificação dos índices de 1 a 5 para o risco de déficit médio no Norte 
para as trajetórias inferior e superior 

Intervalo – risco de déficit médio no Norte (%) 
Trajetória Inferior Trajetória Superior Classificação 

1,98 ≤ Risco Médio < 2,11 1,83 ≤ Risco Médio < 1,92 5 
2,11 ≤ Risco Médio < 2,25 1,92 ≤ Risco Médio < 2,01 4 
2,25 ≤ Risco Médio < 2,39 2,01 ≤ Risco Médio < 2,09 3 
2,39 ≤ Risco Médio < 2,53 2,09 ≤ Risco Médio < 2,18 2 
2,53 ≤ Risco Médio ≤ 2,67 2,18 ≤ Risco Médio ≤ 2,27 1 
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Conforme os critérios do tomador de decisão (planejador) podem ser atribuídos 

pesos aos critérios de modicidade de custo e risco de déficit. A escolha dos pesos 

envolve as prioridades do planejador, por exemplo, se o seu principal enfoque na 

expansão do sistema for o custo, este pode assumir um maior peso perante aos outros 

critérios, ou se o planejador quiser restringir o seu possível risco de déficit, é só atribuir 

um maior peso o este critério.  

Neste trabalho foram escolhidos pesos iguais aos dois critérios de custo e risco 

de déficit, conforme mostrados na Tabela 26, onde o peso do custo total de operação é 

0,5, e para o risco de déficit é também 0,5, dividido entre pesos de 0,3 para EENS e 

0,05 para risco médio de déficit de cada uma dos quatro subsistemas estudados. 

 

Tabela 26: Pesos dos critérios de avaliação dos estados finais 
Critério   Peso 

Modicidade de custo Custo total de operação 0,50 

Risco de déficit EENS 0,30 

 Déficit médio no Sudeste 0,05 

 Déficit médio no Sul 0,05 

 Déficit médio no Nordeste 0,05 

  Déficit médio no Norte 0,05 

Total   1,00 

 

Uma das características da análise de robustez é a associação de cada estado 

final com uma classificação qualitativa que facilite a compreensão do sistema de 

decisões e dos possíveis estados finais. As classificações qualitativas dos cenários finais 

são: desejável, aceitável, questionável, indesejável e catastrófico, e devem representar 

os resultados obtidos nas simulações para os critérios relevantes na análise. 

Para associar os resultados quantitativos das simulações com a representação 

qualitativa dos estados finais, estes recebem a classificação através de um índice, que 
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tem como finalidade englobar todos os aspectos tidos como necessários pelo tomador de 

decisão na avaliação dos estados. O índice de classificação, I, dos estados resulta da 

seguinte fórmula: 

∑ ⋅= iin CPI  

sendo: n: o número do estado final (8, 9, ..., 24); 

 i: critério de análise (custo total de operação, EENS e risco médio dos 

subsistemas); 

  Pi: Peso atribuído ao critério; 

Ci: Índice dos critérios (1, 2,..., 5). 

Aplicando a fórmula acima, nos índices dos critérios exibidos da Tabela 20 a 

Tabela 25 com os pesos exibidos na Tabela 26, chega-se aos os índices de classificação 

dos estados finais das configurações de trajetória inferior e superior. 

Para finalizar a categorização dos estados finais resta associar o valor do índice 

de classificação com uma classificação qualitativa dos cenários. Cabe lembrar que esta 

classificação envolve certo grau de subjetividade quanto a que situações o planejador 

considera como “desejável”, “aceitável”, “questionável”, “indesejável” e “catastrófico”. 

A classificação utilizada neste trabalho ocorre conforme mostrado Tabela 27, a seguir, 

onde são considerados desejáveis os estados com índice de classificação maior que 4,5 e 

aceitável os estados com índices maiores que 4,0 e menores ou iguais a 4,5. 

Os resultados intermediários são classificados como “questionáveis”, o que 

indica uma possível necessidade de uma avaliação mais detalhada de seus resultados 

para que o tomador de decisão analise, dadas as circunstâncias e incertezas atuantes no 

momento, se  este é um estado que pode ser considerado como positivo ou não. 
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Tabela 27: Intervalo dos índices para a classificação qualitativa dos estados finais 

Índice de classificação Classificação Símbolo 

4,5 < índice ≤ 5,0 Desejável * 
4,0 < índice ≤ 4,5 Aceitável + 
3,0 < índice ≤ 4,0 Questionável ? 
2,0 < índice ≤ 3,0 Indesejável - 
1,0 < índice ≤ 2,0 Catastrófico ! 

 

Logo, os resultados da classificação de cada um dos estados estão nas tabelas a 

seguir. Na Tabela 28 está a classificação dos estados finais em ordem decrescente (que 

indica do cenário mais favorável ao menos favorável) dos índices de classificação. 

Também foi classificado o caso base, que se apresenta como desejável no horizonte do 

estudo em ambas as trajetórias. 

 

Tabela 28: Classificação dos cenários finais da trajetória inferior 

N° Descrição 
Custo 
Total 

Déficit 
Médio 

Sudeste  

Déficit 
Médio 

Sul  

Déficit 
Médio 

Nordeste 

Déficit 
Médio 
Norte 

EENS 
Índice de 

Classificação 
Símbolo 

20 BM (+1) 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 5,0 * 

21 GP (+1) 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 5,0 * 

14 PP (+1) 2,5 0,3 0,2 0,3 0,3 1,5 5,0 * 

23 A (+1) 2,5 0,2 0,1 0,3 0,3 1,5 4,8 * 

17 BM (0) 2,0 0,2 0,3 0,2 0,2 1,2 4,1 + 

11 A (0) 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 4,0 ? 

15 GP (-1) 2,0 0,2 0,3 0,2 0,2 1,2 4,0 ? 

16 BM (-2) 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 4,0 ? 

10 SJ (-1) 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 3,9 ? 

9 A (-1) 2,0 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2 3,9 ? 

8 BM (-1) 2,0 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2 3,9 ? 

12 BM (-1) A (-1) 2,0 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2 3,9 ? 

13 SJ (-1) BM (-1) 2,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 3,4 ? 

18 SJ (0) 1,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,9 3,1 ? 

19 BM (-2) SJ (-1) 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 3,0 - 

24 BM (0) SJ (-2) 1,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 2,9 - 

22 A (0) BM (0) 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 1,1 ! 

 TI Caso Base 2,5 0,2 0,1 0,3 0,2 1,5 4,8 * 

 

Na Tabela 29 estão os resultados da classificação dos estados finais da trajetória 

superior, em ordem decrescente dos índices de classificação. Assim como na trajetória 

inferior, o caso base se apresenta como desejável no horizonte do estudo. 
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Como nas simulações desta trajetória houve cenários que obtiveram risco 

máximo de déficit maior que 5%, cenários de número 9, 11, 12, 13, 16, 17 e 23, estes 

foram reavaliados e receberam a classificação “indesejável”, independentemente do 

índice de classificação de cada um, visto que o risco de insuficiência da oferta de 

energia elétrica no Sistema Interligado Nacional não pode exceder a 5% conforme 

resolução n° 1 de 18/11/2004 do CNPE. 

 
Tabela 29: Classificação dos cenários finais da trajetória superior 

N° Descrição 
Custo 
Total 

Déficit 
Médio 

Sudeste  

Déficit 
Médio 

Sul  

Déficit 
Médio 

Nordeste 

Déficit 
Médio 
Norte 

EENS 
Índice de 

Classificação 
Símbolo 

Déficit 
> 5% 

21 GP (+1) 2,5 0,3 0,2 0,3 0,3 1,5 4,9 *  

20 BM (+1) 2,5 0,3 0,1 0,2 0,2 1,5 4,8 *  

14 PP (+1) 2,5 0,2 0,1 0,2 0,2 1,5 4,6 *  

23 A (+1) 2,5 0,2 0,1 0,1 0,1 1,5 4,5 - Sim 

11 A (0) 1,5 0,3 0,2 0,2 0,2 1,5 3,7 - Sim 

9 A (-1) 2,0 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2 3,7 - Sim 

17 BM (0) 1,5 0,3 0,3 0,1 0,1 1,2 3,4 - Sim 

8 BM (-1) 1,5 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2 3,3 ?  

15 GP (-1) 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 1,2 3,3 ?  

12 BM (-1) A (-1) 1,5 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2 3,3 - Sim 

16 BM (-2) 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 1,2 3,3 - Sim 

13 SJ (-1) BM (-1) 1,5 0,2 0,1 0,1 0,1 1,2 3,1 - Sim 

19 BM (-2) SJ (-1) 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 1,2 3,1 ?  

10 SJ (-1) 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 3,1 ?  

18 SJ (0) 1,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,9 3,0 -  

24 BM (0) SJ (-2) 1,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,9 2,4 -  

22 A (0) BM (0) SJ (0) 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 1,2 !  

 TS Caso Base 2,5 0,2 0,1 0,2 0,3 1,5 4,6 *  

 

4.7. A Matriz de Robustez 
 

A avaliação das decisões iniciais determina, dentre o sistema configurado, qual 

ou quais delas apresenta maior flexibilidade, ou seja, que pacote de decisões é capaz de 

oferecer mais direções que levem ao desenvolvimento de um futuro desejável ou 

aceitável. 

A Figura 12 mostra a árvore de decisão proposta para a utilização da análise de 

robustez do planejamento decenal de expansão do setor elétrico, tendo como base o 

PDE 2007/2016. Nessa figura, é possível visualizar os pacotes de decisão e os estados 

finais do horizonte de estudo, mostrando a seqüencialidade das decisões e a 

classificação de cada um dos estados finais. 
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2006 2007 2016

Trajetória 
Inferior

Trajetória 
Superior

BM (-1)

A(-1)

SJ(-1)

A(0)

BM (-1), A(-1)

SJ(-1), BM(-1)

Pequenos projetos (+1)

Grandes Projetos (-1)

BM (-2)

BM (0)

SJ (0)

BM (-2), SJ (-1)

BM (+1)

Grandes projetos (+1)
Classificação Símbolo
Desejável * A(0), BM (0), SJ(0)
Aceitável +
Questionável ? A(+1)
Indesejável -
Catastrófico ! BM(0), SJ(-2)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

?

?

?

?

?

?

*

?

?

+

?

-

*

*

!

*

-

?

-

?

-

-

-

*

?

?

-

-

?

*

*

!

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Ajustes Pontuais

Sem Nuclear

< Ênfase projetos 
estruturantes

> Ênfase em UHE 

> Ênfase projetos 
estruturantes

> Ênfase UTE

 
Figura 12: Árvore de decisão proposta para a análise de robustez do PDE 

 

Antes de calcular a matriz de robustez, cabe verificar para que classificações de 

estado final cada pacote de decisão leva. Conforme mostrado na Tabela 30 e na Tabela 

31, na trajetória inferior, há quatro estados “desejáveis” e um “aceitável”, sendo a 

decisão 6 capaz de levar a três cenários desejáveis. 

Enquanto que, das três opções de futuro tidas como “desejáveis” na trajetória 

superior, duas são provenientes da decisão 6, embora a decisão 5 seja capaz de levar às 

mesmas. Existe também um estado “catastrófico” para cada uma das trajetórias e em 

ambas é derivado da decisão 4. 

 

Tabela 30: Opções de futuro em aberto na trajetória inferior por cada pacote de decisão 
Opções em aberto - Trajetória Inferior Decisão 

Inicial 
Descrição 

Desejável Aceitável Questionável Indesejável Catastrófico 

2 Ajustes pontuais 0 0 3 0 0 

3 Sem nuclear 0 0 1 0 0 

4 Menor ênfase em projetos estruturantes 1 1 5 1 1 

5 Maior ênfase em hidroeletricidade 2 0 2 0 0 

6 Maior ênfase em projetos estruturantes 3 0 0 0 0 

7 Maior ênfase em termoeletricidade 1 1 1 2 0 
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A trajetória superior apresenta apenas três estados desejáveis e oito indesejáveis. 

Quatro estados indesejáveis podem ser atingidos a partir de decisão 4, que indica menor 

ênfase em projetos estruturantes e a partir da decisão 7, que assume maior ênfase em 

termoeletricidade. 

 
Tabela 31: Opções de futuro deixadas em aberto na trajetória superior por cada pacote de decisão 

Opções em aberto - Trajetória Inferior Decisão 
Inicial 

Descrição 
Desejável Aceitável Questionável Indesejável Catastrófico 

2 Ajustes pontuais 0 0 2 1 0 

3 Sem nuclear 0 0 0 1 0 

4 Menor ênfase em projetos estruturantes 1 0 3 4 1 

5 Maior ênfase em hidroeletricidade 2 0 0 2 0 

6 Maior ênfase em projetos estruturantes 2 0 0 1 0 

7 Maior ênfase em termoeletricidade 0 0 1 4 0 

 

A matriz de robustez deste estudo, criada conforme metodologia expressa no 

capítulo anterior, apresenta seis linhas, referentes às seis decisões iniciais, a primeira 

linha refere-se à decisão 2 e segunda linha à decisão 3 e assim sucessivamente. As duas 

colunas indicam as duas configurações de futuro possíveis propostas no PDE 

2007/2016, a primeira coluna representa o valor referente à trajetória inferior e a 

segunda coluna trajetórias superior. 
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Figura 13: Matriz de robustez 

 

A Figura 13 mostra a matriz de robustez R resultante da árvore de decisão da 

Figura 12, os denominadores iguais a 5 e 3 dos valores da primeira e segunda coluna 

representam o total de opções com avaliação positiva dos futuros propostos nas 

trajetórias inferior e superior, respectivamente. 
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Os valores nulos indicam que a decisão a qual a linha se refere não leva a 

nenhum estado classificado como “aceitável” ou “desejável”. Enquanto que os valores 

dos numeradores mostram quantas opções de futuro com estas classificações são 

alcançadas partindo-se da determinada decisão inicial. 

 

4.7.1.1. Sensibilidade quanto o peso atribuído aos critérios 

Como a atribuição dos pesos de cada critério fica a cargo do elaborador da 

matriz de robustez, ou do planejador, como é o caso mostrado neste trabalho, 

considera-se certa subjetividade nesta distribuição de pesos. 

Cabe então uma análise de sensibilidade em relação aos pesos atribuídos aos 

critérios de análise com o objetivo de avaliar diferentes prioridades do planejador para a 

avaliação dos estados finais. No estudo realizado, foram atribuídos pesos iguais para os 

critérios de modicidade de custo e de segurança do suprimento, com valores 

correspondentes a 0,5 para cada. 

Foram testadas variações dos pesos dos critérios, inicialmente priorizando a 

confiabilidade na expansão da geração. Para isto foi elevado o peso da EENS em 

relação ao custo total de operação no horizonte de estudo conforme a Tabela 32, onde a 

modicidade de custo tem peso igual a 0,45, e os critérios de risco somam 0,55. 

 

Tabela 32: Pesos dos critérios de avaliação dos estados finais – sensibilidade priorizando 
confiabilidade da expansão 

Critério   Peso 

Modicidade de custo Custo total de operação 0,45 

Risco de déficit EENS 0,35 

 Déficit médio no Sudeste 0,05 

 Déficit médio no Sul 0,05 

 Déficit médio no Nordeste 0,05 

  Déficit médio no Norte 0,05 

Total   1,00 

Com esta nova ponderação, a classificação dos estados finais para as duas 

trajetórias permanece inalterada, conforme visto na Tabela 33 e na Tabela 34. 
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Tabela 33: Classificação dos cenários finais da trajetória inferior - sensibilidade priorizando 
confiabilidade da expansão 

N° Descrição 
Custo 
Total 

Déficit 
Médio 

Sudeste  

Déficit 
Médio 

Sul  

Déficit 
Médio 

Nordeste 

Déficit 
Médio 
Norte 

EENS 
Índice de 

Classificação 
Símbolo 

20 BM (+1) 2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 5,0 * 
21 GP (+1) 2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 5,0 * 
14 PP (+1) 2,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,8 5,0 * 
23 A (+1) 2,3 0,2 0,1 0,3 0,3 1,8 4,8 * 
17 BM (0) 1,8 0,2 0,3 0,2 0,2 1,4 4,1 + 
11 A (0) 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 4,0 ? 
15 GP (-1) 1,8 0,2 0,3 0,2 0,2 1,4 4,0 ? 
16 BM (-2) 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 4,0 ? 
10 SJ (-1) 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 3,9 ? 

9 A (-1) 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,9 ? 
8 BM (-1) 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,9 ? 

12 BM (-1) A (-1) 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,9 ? 
13 SJ (-1) BM (-1) 1,8 0,2 0,1 0,1 0,1 1,1 3,4 ? 
18 SJ (0) 1,4 0,1 0,3 0,2 0,2 1,1 3,1 ? 
19 BM (-2) SJ (-1) 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 3,0 - 
24 BM (0) SJ (-2) 1,4 0,1 0,2 0,1 0,1 1,1 2,9 - 
22 A (0) BM (0) 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 1,1 ! 
 TI Caso Base 2,3 0,20 0,10 0,25 0,20 1,75 4,8 * 

 

Tabela 34: Classificação dos cenários finais da trajetória superior - sensibilidade priorizando 
confiabilidade da expansão 

N° Descrição 
Custo 
Total 

Déficit 
Médio 

Sudeste  

Déficit 
Médio 

Sul  

Déficit 
Médio 

Nordeste 

Déficit 
Médio 
Norte 

EENS 
Índice de 

Classificação 
Símbolo 

Déficit 
> 5% 

21 GP (+1) 2,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,8 4,9 *  
20 BM (+1) 2,3 0,3 0,1 0,2 0,2 1,8 4,8 *  
14 PP (+1) 2,3 0,2 0,1 0,2 0,2 1,8 4,6 *  
23 A (+1) 2,3 0,2 0,1 0,1 0,1 1,8 4,5 - Sim 
11 A (0) 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 1,8 3,8 - Sim 

9 A (-1) 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,7 - Sim 
17 BM (0) 1,4 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 3,5 - Sim 

8 BM (-1) 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,4 ?  
15 GP (-1) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 3,4 ?  
12 BM (-1) A (-1) 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,4 - Sim 
16 BM (-2) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 3,3 - Sim 
13 SJ (-1) BM (-1) 1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 1,4 3,2 - Sim 
19 BM (-2) SJ (-1) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 3,2 ?  
10 SJ (-1) 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 3,1 ?  
18 SJ (0) 1,4 0,2 0,3 0,1 0,1 1,1 3,0 -  
24 BM (0) SJ (-2) 0,9 0,2 0,3 0,1 0,1 1,1 2,5 -  
22 A (0) BM (0) SJ (0) 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 1,2 !  
 TS Caso Base 2,3 0,15 0,05 0,15 0,25 1,8 4,6 +  
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Também pode ser priorizado o critério de custo de operação do sistema, para 

esta análise, ao atribuir um peso maior ao critério de custo total de operação, como por 

exemplo, 0,55 ao custo e 0,45 para o somatório dos pesos dos critérios relacionados à 

segurança do suprimento, como visto na Tabela 35. 

 

Tabela 35: Pesos dos critérios de avaliação dos estados finais – sensibilidade priorizando custo de 
operação 

Critério   Peso 

Modicidade de custo Custo total de operação 0,55 

Risco de déficit EENS 0,25 

 Déficit médio no Sudeste 0,05 

 Déficit médio no Sul 0,05 

 Déficit médio no Nordeste 0,05 

  Déficit médio no Norte 0,05 

Total   1,00 

Esta análise de sensibilidade também resulta em uma mesma classificação dos 

cenários finais, ainda que alguns critérios de cada um dos estados tenha tido alteração 

dos valores, ver Tabela 36 e Tabela 37. Isso mostra que para este estudo é viável a 

utilização de pesos iguais para os critérios de custo e confiabilidade. 

 

Tabela 36: Classificação dos cenários finais da trajetória inferior - sensibilidade priorizando custo 
de expansão 

N° Descrição 
Custo 
Total 

Déficit 
Médio 

Sudeste  

Déficit 
Médio 

Sul  

Déficit 
Médio 

Nordeste 

Déficit 
Médio 
Norte 

EENS 
Índice de 

Classificação 
Símbolo 

20 BM (+1) 2,8 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 5,0 * 
21 GP (+1) 2,8 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 5,0 * 
14 PP (+1) 2,8 0,3 0,2 0,3 0,3 1,3 5,0 * 
23 A (+1) 2,8 0,2 0,1 0,3 0,3 1,3 4,8 * 
17 BM (0) 2,2 0,2 0,3 0,2 0,2 1,0 4,1 ? 
11 A (0) 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 4,0 ? 
15 GP (-1) 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 4,0 ? 
16 BM (-2) 2,2 0,2 0,3 0,2 0,2 1,0 4,0 ? 
10 SJ (-1) 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 3,9 ? 

9 A (-1) 2,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,0 3,9 ? 
8 BM (-1) 2,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,0 3,9 ? 

12 BM (-1) A (-1) 2,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,0 3,9 ? 
13 SJ (-1) BM (-1) 2,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 3,5 ? 
18 SJ (0) 1,7 0,1 0,3 0,2 0,2 0,8 3,1 ? 
19 BM (-2) SJ (-1) 1,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 3,0 - 
24 BM (0) SJ (-2) 1,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8 2,9 - 
22 A (0) BM (0) 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 1,1 ! 
 TI Caso Base 2,8 0,20 0,10 0,25 0,20 1,25 4,8 * 

 



 90 

Tabela 37: Classificação dos cenários finais da trajetória superior - sensibilidade priorizando custo 
de expansão 

N° Descrição 
Custo 
Total 

Déficit 
Médio 

Sudeste  

Déficit 
Médio 

Sul  

Déficit 
Médio 

Nordeste 

Déficit 
Médio 
Norte 

EENS 
Índice de 

Classificação 
Símbolo 

Déficit 
> 5% 

21 GP (+1) 2,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,8 4,9 *  
20 BM (+1) 2,3 0,3 0,1 0,2 0,2 1,8 4,8 *  
14 PP (+1) 2,3 0,2 0,1 0,2 0,2 1,8 4,6 *  
23 A (+1) 2,3 0,2 0,1 0,1 0,1 1,8 4,5 - Sim 
11 A (0) 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 1,8 3,8 - Sim 

9 A (-1) 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,7 - Sim 
17 BM (0) 1,4 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 3,5 - Sim 

8 BM (-1) 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,4 ?  
15 GP (-1) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 3,4 ?  
12 BM (-1) A (-1) 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 3,4 - Sim 
16 BM (-2) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 3,3 - Sim 
13 SJ (-1) BM (-1) 1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 1,4 3,2 - Sim 
19 BM (-2) SJ (-1) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 3,2 ?  
10 SJ (-1) 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 3,1 ?  
18 SJ (0) 1,4 0,2 0,3 0,1 0,1 1,1 3,0 -  
24 BM (0) SJ (-2) 0,9 0,2 0,3 0,1 0,1 1,1 2,5 -  
22 A (0) BM (0) SJ (0) 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 1,2 !  
 TS Caso Base 2,3 0,15 0,05 0,15 0,25 1,8 4,6 +  

 

4.7.2. Comentários relativos à matriz de robustez 

Conforme já discutido, a metodologia não se encerra na criação da matriz, 

cabem ainda - e esta é uma das vantagens da análise de robustez - comentários a 

respeito de seu resultado e das opções deixadas em aberto para cada pacote de decisão. 

A utilização da metodologia como uma ferramenta de suporte à tomada de 

decisão no planejamento da expansão da geração de eletricidade, que é uma atividade 

com incertezas intrínsecas, resulta no estudo sobre que linhas de tendências 

(representada pelas decisões iniciais) devem ser estudadas e/ou adotadas no 

planejamento, visando que os efeitos das possíveis incertezas que alteram o cronograma 

de expansão previsto (representado pelos diversos estado finais) possam ser 

amenizados. 

A princípio parece que a decisão de uma maior ênfase em projetos estruturantes 

parece a mais vantajosa no horizonte do planejamento decenal, pois na trajetória 

superior, todas as suas opções de expansão são classificadas como desejáveis, o que 



 91 

quase ocorre na trajetória inferior, onde apenas a opção de adiantar a entrada em 

operação da central nuclear de Angra 3 gera um situação indesejável. 

A estratégia de maior ênfase em projetos hidroelétricos também resultou em 

análises positivas quando houve adiantamento da entrada em operação de usinas 

hidroelétricas, mas quando essa influência atua de maneira a retardar ou descartar a 

entrada em operação de usina termonuclear de Angra 3 os resultados ou são 

“questionáveis” ou “indesejáveis”. 

A negação da energia nuclear, representada por Angra 3, como parte do portfólio 

de fontes na expansão da oferta de energia elétrica recebeu um resultado “questionável” 

para o mercado baixo e “indesejável” para o mercado superior. Isso mostra que, embora 

por diversas razões possa haver grupos contrários a sua utilização, cabe a discussão a 

respeito deste energético, dado o seu caráter estratégico. 

Fica evidente que a análise multi-futuro enriquece o panorama das 

conseqüências da atuação de incertezas, pois uma alteração no cronograma previsto 

pode ser benéfica em uma projeção de mercado, e nem tanto para outra. Outro exemplo 

deste caso é a expansão que não considera a entrada da hidroelétrica de Belo Monte: 

enquanto que para um cenário de mercado baixo esta é uma situação “aceitável”, 

quando há um aumento na previsão de consumo de energia elétrica (trajetória superior) 

esta opção se torna indispensável, pois o descarte da usina cria uma situação 

“indesejável” ao sistema. 

Já que uma parcela significativa da potência instalada no período de 2007 a 2016 

provém dos chamados projetos estruturantes, mais susceptíveis a incertezas decorrentes 

do processo devido ao seu caráter estratégico, convêm preparar-se para possíveis 

alterações que atrasem ou descartem a sua entrada e operação. A diretriz que representa 

uma menor ênfase a tais projetos leva a nove diferentes futuros que indicam diferentes 

intensidades desta diminuição da ênfase, desde a exclusão de todos os projetos 

estruturantes, que é uma situação “catastrófica”, até a priorização de pequenos projetos, 

que resultou em excelentes resultados, sendo classificado como “desejável” para ambas 

as trajetórias de mercado. 
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A decisão de “ajustes pontuais”, que não leva a nenhum futuro “desejável” ou 

“aceitável”, mas majoritariamente a futuros “questionáveis”, pode ter como uma das 

interpretações deste resultado como a necessidade de estudos aprofundados para 

quantificar/qualificar o quanto cada atraso no cumprimento da expansão planejada pode 

prejudicar o sistema. Por exemplo, o quanto o atraso na obtenção de licenciamento de 

um projeto específico custa ao sistema. 

A criação de uma conjuntura de maior ênfase em termoeletricidade parece não 

ser a mais adequada ao setor elétrico brasileiro, visto que os atrasos na entrada em 

operação das centrais hidroelétricas fazem com que a demanda seja atendida através de 

energia proveniente das termelétricas, que por sua vez apresentam elevados custos de 

operação devidos principalmente ao seu custo de combustível. 

Portanto, diversos outros comentários podem ser realizados a partir dos 

resultados da árvore de decisão e este é justamente o principal objetivo da análise de 

robustez, que é estimular a discussão e a participação dos agentes envolvidos no 

processo dentro de um ambiente de tomada de decisão sob condições de incerteza. 

 

 



 93 

5. Conclusão 

 

O planejamento da expansão da geração de sistemas hidrotérmicos, como o 

existente no Brasil, pode ser considerado um problema de tomada de decisões sob 

incerteza. 

O objetivo desta dissertação foi desenvolver a aplicação de uma metodologia 

que auxiliasse a tomada de decisão em condições de incerteza no âmbito do 

planejamento da expansão do parque gerador de energia elétrica no Brasil. 

Inicialmente foi apresentado o processo de expansão da oferta de energia 

elétrica, juntamente com as diversas incertezas que podem vir a modificar o cronograma 

de entrada de expansão dos empreendimentos planejados. Também foi mencionado que 

o processo de aumento da oferta de energia conta com a participação de diferentes 

agentes, características que tornam desejáveis o uso de uma ferramenta que esquematize 

o problema e auxilie a participação dos agentes.  

Para a aplicação da metodologia de análise de robustez foi utilizado como base o 

mais recente plano decenal de expansão de energia publicado, Plano Decenal de 

Expansão de Energia 2007/2016, o qual utilizou dois cenários de crescimento da 

economia, e que prevê o acréscimo de aproximadamente 48 GW de potência para um 

cenário inferior e de 53 GW para um cenário superior de crescimento da demanda de 

eletricidade no período de 2007 a 2016. O plano prevê que parte desta potência provém 

de projetos estruturantes, ditos assim devido ao seu grande porte e caráter estratégico, 

como a central nuclear de Angra 3, e as hidrelétricas de Santo Antonio Jirau e Belo 

Monte, a serem instaladas na região amazônica. 
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A metodologia incluiu a elaboração de uma árvore de decisão, e seu foco está 

em analisar qual, ou quais, dentre as decisões iniciais é capaz de levar a estados 

aceitáveis no horizonte de estudo. Esta flexibilidade pode evitar conseqüências 

desfavoráveis de incertezas que podem ocorrer, e tornar possível o aproveitamento de 

oportunidades. 

As decisões iniciais neste trabalho podem ser traduzidas como a escolha de quais 

estratégias de planejamento devem ser consideradas, dadas as alterações na expansão do 

parque gerador que podem ocorrer devido à atuação de determinadas incertezas 

passíveis de virem a acontecer. As tendências escolhidas neste trabalho foram chamadas 

do seguinte modo: ajustes pontuais; sem nuclear; maior e menor ênfase em projetos 

estruturantes; maior ênfase em hidroeletricidade ou em termoeletricidade. 

Para cada estado final, foi simulada no modelo NEWAVE a operação do sistema 

para o período de estudo, e os resultados foram analisados conforme critérios de 

modicidade de custo e confiabilidade do suprimento. 

A princípio as estratégias de planejamento que se mostram mais robustas perante 

as alterações no cronograma de expansão planejado são as que enfatizam os projetos 

estruturantes e a de maior ênfase à hidoreletricidade. Em contrapartida a opção de 

ênfase em termoeletriciadade foi a menos robusta. Esse resultado confirma a opção 

observada ao longo da história do setor elétrico brasileiro que prioriza a opção pelo uso 

de hidrelétricas. 

Entretanto, a metodologia envolve um forte grau de subjetividade, que vai desde 

a construção da árvore de decisão, incluindo os estados finais escolhidos para serem 

simulados, suas classificações e as trajetórias que levam a cada um destes. Não foram 
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considerados na comparação dos estados finais os custos de investimento, apenas os 

custos de operação resultantes das simulações. E pode-se considerar também que a 

ferramenta utilizada para classificação dos estados finais, o NEWAVE é um modelo 

simplificado, ainda que de grande complexidade matemática, da operação do sistema 

Mas então qual a vantagem da aplicação da metodogia? Conforme mencionado 

neste trabalho, a análise de robustez não se encerra em conclusões como índices, sua 

maior contribuição é a estruturação de problemas que envolvem decisões/ 

acontecimentos seqüenciais em um ambiente de incertezas. No caso do planejamento 

decenal da expansão da geração de eletricidade, a análise de robustez mostrou-se 

particularmente útil, ao esquematizar diferentes situações do processo de planejamento 

e ao apresentar de forma simplificada, inclusive para o grande público, as 

consequências, favoráveis ou não de alterações no cronograma de entrada de 

empreendimentos de geração, auxiliando também a interação entre os agentes. 

Como sugestão para trabalhos futuros está a inclusão do estudo de possíveis 

novas tendências do planejamento, bem como a análise de diferentes estados finais a 

serem formulados. A classificação de cada um destes também pode ser aprimorada 

incluindo-se, por exemplo, uma contabilização de emissões de cada estratégia de 

operação do sistema. A participação de representantes dos agentes envolvidos no 

processo seria também interessante, sobretudo devido ao caráter subjetivo do método. 

Portanto, destaca-se aqui que esta é uma primeira aplicação, com objetvos 

acadêmicos, da metodologia no âmbito do planejamento da expansão utilizada como um 

auxliliar na tomada de decisão. Novas aplicações devem existir no intuito de aperfeiçoá-

la, dada a conclusão de sua utilidade no estudo da expansão do sistema. 
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ANEXO I - O modelo NEWAVE 
 

O emprego da metodologia utilizada no presente trabalho inclui a elaboração de 

uma árvore de decisão e a geração de cenários. Mas a avaliação das decisões dentre as 

diversas alternativas necessita da classificação dos admissíveis cenários futuros. Para 

possibilitar a classificação de cada um dos cenários a ferramenta utilizada foi o modelo 

NEWAVE, cuja descrição encontra-se a seguir. 

No sistema brasileiro, as estratégias de operação são definidas de forma a manter 

em equilíbrio a oferta e demanda, por meio do gerenciamento das vazões afluentes e dos 

volumes armazenados nos diversos reservatórios, e minimizando o consumo de 

combustíveis das térmicas existentes (PINHEL, 2000). 

Conforme ilustrado na Figura 14, se hoje for tomada a decisão de deplecionar as 

reservas de energia hidrelétrica, com o objetivo de minimizar os custos térmicos, aliada 

à ocorrência de um período de seca no futuro pode acarretar em déficit de energia (com 

altos custos para a sociedade). Mas se a decisão tomada hoje for de não utilizar os 

reservatórios e se as afluências futuras forem elevadas, configura-se uma situação de no 

futuro ocorrer um vertimento nos reservatórios do sistema, o que representa um 

desperdício de energia e, consequentemente, um aumento no custo operativo, uma vez 

que se gastou combustível quando se poderia usar a água armazenada. 
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Figura 14: Árvore de decisões para Estratégia de Operação 

Fonte: PINHEL (2000). 
 

A estratégia de operação caracteriza-se pela dependência da previsão de vazões, 

as decisões têm interdependência espacial (complementaridade entre bacias 

hidrográficas) e temporal (a decisão de gerar hoje afeta o nível de armazenamento 

futuro) (PINHEL, 2000). 

O NEWAVE é um modelo de otimização para o planejamento deda operação do 

sistema elétrico, com discretização mensal. O modelo utiliza uma metodologia, baseada 

na Programação Dinâmica Dual Estocástica – PDDE, para determinar a estratégia de 

geração hidráulica e térmica em cada estágio, ou seja, resolver o problema de 

minimização do valor esperado do custo de operação do sistema no horizonte de 

planejamento, dadas as restrições de operação das usinas, a necessidade de atendimento 

à demanda; e a interdependência temporal e espacial das decisões. Além disso, é dado 

um tratamento probabilístico às vazões, que apresentam grande volatilidade no Brasil. 

Um dos principais resultados desse modelo de operação de sistemas 

hidrotérmicos são as funções de custo futuro, que indicam o impacto da utilização da 

água armazenada nos reservatórios. O planejamento da operação tem como objetivo 

minimizar o custo total em todo o horizonte de estudo. Conforme ONS (2007), o custo 

total constitui-se da soma dos custos variáveis dos recursos utilizados, ou seja, o custo 

de geração térmica e, no caso em que uma parte da demanda não é atendida, o custo 
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associado à falta ou ao racionamento de energia elétrica, também, chamado de “custo de 

déficit”. 

A estratégia é então definida visando alcançar o mínimo custo, gerenciando as 

decisões de geração de origem hidroelétrica e termoelétrica por usina, de intercâmbio de 

energia entre as regiões do sistema interligado e de corte de carga. 

 
Figura 15: Objetivo do planejamento da operação da geração 

Fonte: Baseado em ONS (2007) 

 

O custo total é composto por duas parcelas, são elas: o custo imediato, referente 

às decisões que estão sendo tomadas no momento e o custo futuro, referente às decisões 

que estão sendo tomadas no futuro. Pois se for utilizada mais água de um reservatório 

em um determinado período, menos água restara para ser utilizada no período seguinte. 

As funções de custo imediato e custo futuro estão mostradas na Figura 16, a seguir. 

 

OBJETIVO: 
Minimizar custo total, 

do presente ao futuro através de decisões 

Geração Térmica 
Geração Hidráulica 

Intercâmbio entra as regiões 
Corte de carga (déficit) 



 104 

 
Figura 16: Custos Imediato e Futuro X Armazenamento 

Fonte: ONS (2007) 

 
 

Função de custo imediato (FCI) - mede os custos de geração térmica no estágio 

t. Observa-se que o custo imediato aumenta à medida que diminui a energia hidrelétrica 

disponível no estágio, isto é, à medida que aumenta o volume armazenado final. A 

curva de custo imediato representa, em ordem crescente, os custos de geração térmica e 

déficit. 

Função de custo futuro (FCF) - está associada ao custo esperado de geração 

térmica e racionamento do final do estágio t (início de t+1) até o final do período de 

estudo. Esta função diminui à medida que aumenta o volume armazenado final, pois 

haverá mais energia hidrelétrica disponível no futuro. 

Com o conhecimento da Função de Custo Futuro e dos custos de geração 

térmica e de déficit (curva de Custo Imediato), o despacho energético que conduz ao 

menor custo total é obtido ao se equilibrar a geração térmica e hidráulica de forma a 

igualar o valor da água ao custo de geração térmica mais cara que estiver sendo 

acionada. 
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O cálculo do Custo Futuro pode ser realizado através de um modelo estocástico 

que representa as afluências. Pode-se sortear um número de hipóteses, e acompanhar a 

evolução do sistema no horizonte do estudo, para cada uma das trajetórias 

correspondentes a cada hipótese de afluência e calcular o custo médio de todas as 

hipóteses, sendo este o Custo Futuro Médio.  

O cálculo da Função de Custo Futuro é formado por seqüências de simulações 

“forward” (que definem os Estados27) e “backward” (que calculam o Custo Futuro e 

sua derivada28 em cada Estado). 

Ao iniciar a primeira simulação “foward”, o Custo Futuro estimado é nulo, uma 

vez que não se tem informação alguma do futuro. Esta falta de informação leva a uma 

decisão de operação inadequada, e o Custo Médio simulado é muito alto. 

Conforme são realizadas as várias iterações, o Custo Futuro estimado, que se 

baseia em uma Função de Custo Futuro, aumenta. O Custo Médio simulado, que é fruto 

de decisões que são cada vez melhores do que a inicial, diminui a cada iteração. 

 

 
Figura 17: Evolução do custo médio simulado e do custo futuro estimado ao longo das iterações 

Fonte: ONS (2007) 

 
 

O Custo Futuro é calculado com cenários de afluências diferentes dos utilizados 

na otimização “forward”. Desta maneira, um intervalo de confiança para o Custo Médio 

                                                 
27 Um Estado corresponde, neste caso, ao nível de armazenamento do reservatório de uma usina. 
28 Indica como varia o Custo Futuro em relação ao volume armazenado, sendo também conhecida como 
Valor da Água. 
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simulado é considerado e exige-se apenas que o custo Futuro estimado esteja dentro 

desse intervalo. Para o critério de convergência (critério de parada), o intervalo de 

confiança do Custo Médio simulado é de 95 % de probabilidade. 

Alguns dos principais resultados fornecidos pela simulação do modelo 

NEWAVE são: 

•  Valores de geração hidráulica e térmica, para cada subsistema; 

•  Valores esperados de custos marginais de operação por subsistema; 

• Valor total do custo de operação trazido ao primeiro mês da simulação. 

•  Valores de intercâmbio de energia entre os subsistemas; 

•  Valores de energia não suprida e o risco de déficit para cada subsistema; 

Destaca-se que os resultados obtidos pelo modelo NEWAVE não são a cópia 

exata do que vai ocorrer no futuro, uma vez que o modelo utiliza o conceito de 

reservatório equivalente e as vazões futuras são desconhecias. 
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ANEXO II – Características das simulações 

 

A seguir está o conteúdo do arquivo chamado DGER, que compõe o deck de 

arquivos necessários para as simulações no modelo, com as características das 

simulações realizadas na versão 12.3ª do NEWAVE, a mesma utilizada na elaboração 

do PDE 2007/2016. 

 

PLANO DECENAL DE EXPANSAO DA GERACAO 2007/2016 - EPE - Maio/2006 

TIPO DE EXECUCAO        1   (1:EXECUCAO COMPLETA; 0:SIMULACAO FINAL) 

DURACAO DO PERIODO      1 

No. DE ANOS DO EST     11 

MES INICIO PRE-EST     05 

MES INICIO DO ESTUDO   05 

ANO INICIO DO ESTUDO 2006 

No. DE ANOS PRE         0 

No. DE ANOS POS         5 

No. DE ANOS POS FINAL   0 

IMPRIME DADOS           1 

IMPRIME MERCADOS        1 

IMPRIME ENERGIAS        1 

IMPRIME M. ESTOCAS      1 

IMPRIME SUBSISTEMA      1 

No MAX. DE ITER.        6 

No DE SIM. FORWARD    200 

No DE ABERTURAS        20 

No DE SERIES SINT.   2000 

ORDEM MAX. PAR(P)       6 

ANO INICIAL HIST.    1931   1 

CALCULA VOL.INICIAL     0   0=USA REG 23 ; 1= CALCULA EARM. INICIAL 

VOLUME INICIAL  -%   XXX.X  XXX.X  XXX.X  XXX.X  XXX.X  XXX.X  XXX.X  XXX.X  XXX.X 

POR SUBSISTEMA        88.7   41.1   93.3   97.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 

TOLERANCIA      -%    95.0 

TAXA DE DESCONTO-%    12.0 

TIPO SIMUL. FINAL       1   (=0 NAO SIMULA; =1 S.SINT.; =2 S.HIST.; =3 CONSIST) 

IMPRESSAO DA OPER       1   (=0 SINOPSE; =1 OP. DETALHADA) 

IMPRESSAO DA CONVERG.   1   (=0 CONVERGENCIA FINAL APENAS, =1 TOTAL) 

INTERVALO P/ GRAVAR     1   SERIES SIMULADAS ( 40  SERIES GRAVADAS ) 

No. MIN. ITER.          2   6 

RACIONAMENTO PREVENT.   1   (=0NAO CONSIDERA NA SIMULACAO FINAL; 1=CONSIDERA) 

No. ANOS MANUT.UTE'S    1   (=0 NAO CONSIDERA, =1 ANO, =2 ANOS) 

TENDENCIA HIDROLOGICA   0   (=0 NAO CONSIDERA, =1 CONSIDERA)RESTRICAO DE ITAIPU     0   

(FLAG DESATIVADO) 

RESTRICAO DE ITAIPU     0   (FLAG DESATIVADO) 

BID                     0   (FUNCAO NAO DISPONIVEL) 

PERDAS POR TRANSMISAO   0   (=0 NAO CONSIDERA, =1 CONSIDERA) 

EL NINO                 0   (FUNCAO NAO DISPONIVEL) 

ENSO INDEX              0   (FUNCAO NAO IMPLEMENTADA) 

DURACAO DO PATAMAR      0   (=0 SAZONAL, =1 VARIAVEL POR ANO) 

OUTROS USOS DA AGUA     1   (=0 NAO CONSIDERA; =1 CONSIDERA) 

ENER DESV FC ARMAZ      1   (=0 CONSTANTE, =1 VARIAVEL) 

C.AVERSAO/PENAL.VMINT   2   (=0 NAO USA; =1 C.AVERSAO; =2 PENAL.VMINT) 

ORDENACAO AUTOMATICA    0   (=0 NAO CONSIDERA, =1 CONSIDERA) 

USA CARGAS ADICIONAIS   0   (=0 NAO CONSIDERA, =1 CONSIDERA) 

FUNCAO CUSTO DEFICIT    0   (=0 CONSTANTE, =1 VARIAVEL NO TEMPO) 

RISCO DE DEFICIT     1.00  05.00 

ADOCAO DE BOOTSTRAP     0   (=0 NAO ADOTA, =1 ADOTA) 
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ANEXO III– Resultados das simulações do NEWAVE para cada cenário 

 

Neste item estão resultados das simulações realizadas na versão 12.3a do 

NEWAVE para cada cenário. Estão exibidos resultados referentes à EENS e risco de 

déficit para os cenários numerados de 8 a 24 para a trajetória inferior e superior. 

Tabela 38: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 8 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0 0,0 2,3 0,5 0 0 0 0,0 

2007 1,2 28,4 1,9 3,4 3,1 7,7 3,5 6,8 

2008 1,8 52,3 3,5 8,5 3,3 8,1 3,2 6,4 

2009 1,6 38,1 2,6 5,3 2,4 6,4 2,6 5,2 

2010 3,2 62,6 2,3 8,4 4,0 12,4 3,8 9,7 

2011 2,5 70,8 2,3 8,1 2,0 5,0 2,1 9,3 

2012 2,4 56,4 1,4 5,8 1,4 2,8 1,5 5,3 

2013 1,9 35,1 1,0 4,0 1,4 3,6 1,4 5,3 

2014 2,2 39,5 1,8 4,8 1,8 5,1 1,6 4,5 

2015 1,5 28,6 4,0 3,2 1,1 5,6 0,9 2,5 

2016 1,6 31,6 4,8 4,1 1,7 6,8 1,3 4,8 

 

Tabela 39: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 9 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 28,4 2,2 4,3 2,9 6,8 3,5 6,8 

2008 1,8 53,4 3,7 8,2 3,2 8,3 3,0 5,8 

2009 1,7 37,7 2,6 4,9 3,0 7,0 2,9 5,3 

2010 3,1 61,4 2,2 8,8 4,4 12,8 3,2 9,1 

2011 2,6 70,3 2,4 8,7 2,0 5,7 2,2 8,4 

2012 2,4 56,3 1,4 5,7 1,3 2,8 1,7 5,5 

2013 1,9 36,5 1,2 3,7 1,4 2,9 1,5 5,4 

2014 2,3 45,7 2,1 5,9 1,7 4,7 1,1 2,6 

2015 1,3 25,2 4,2 3,6 0,9 4,3 0,8 2,1 

2016 1,2 23,7 4,1 3,8 1,3 4,9 1,2 3,9 
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Tabela 40: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 10 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 

2007 1,3 28,6 1,9 3,3 3,1 7,9 3,4 6,4 

2008 1,8 53,1 3,5 7,9 3,1 8,1 3,1 6,3 

2009 1,6 37,4 2,4 5,8 2,5 6,0 2,1 5,0 

2010 3,2 63,2 2,4 7,7 3,9 12,1 3,5 9,2 

2011 2,5 67,8 2,2 8,7 2,1 5,5 2,2 8,9 

2012 2,3 56,7 1,5 6,1 1,4 2,8 1,5 5,3 

2013 2,2 47,4 1,2 4,0 1,5 3,7 1,8 7,2 

2014 2,5 51,1 2,1 5,6 1,6 4,5 1,4 3,2 

2015 1,6 29,9 4,3 5,1 1,1 4,7 0,8 2,1 

2016 1,6 27,6 3,1 3,6 1,6 6,4 1,1 4,0 

 

 

Tabela 41: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 11 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 

2007 1,3 28,3 1,9 3,9 3,1 7,5 3,8 6,9 

2008 1,8 53,2 3,7 7,9 3,1 8,6 2,8 5,8 

2009 1,6 39,0 2,6 5,2 2,6 5,6 2,6 5,2 

2010 3,3 63,8 2,5 7,7 4,1 12,0 3,8 9,6 

2011 2,5 69,6 2,1 8,3 2,1 5,3 2,2 8,8 

2012 2,4 55,5 1,4 6,1 1,5 2,7 1,6 5,8 

2013 1,8 36,4 1,1 3,6 1,2 2,9 1,4 5,0 

2014 2,1 43,6 2,0 5,5 1,6 4,4 1,1 2,5 

2015 1,4 30,6 3,2 3,4 1,0 4,5 0,8 2,1 

2016 1,6 34,5 2,4 2,9 1,7 6,3 1,5 3,4 

 

Tabela 42: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 12 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0 0,0 2 0,4 0 0 0 0,0 

2007 1,3 29,0 2,0 3,7 3,4 7,5 3,4 6,4 

2008 1,8 53,1 3,9 8,8 3,4 8,6 2,7 5,5 

2009 1,5 38,0 2,4 5,3 2,6 7,2 2,7 5,1 

2010 3,2 61,5 2,5 8,0 3,9 11,8 3,4 9,0 

2011 2,6 68,5 2,2 9,2 1,9 5,3 2,3 9,0 

2012 2,3 55,2 1,4 5,5 1,4 2,5 1,3 5,7 

2013 1,9 34,5 1,0 3,2 1,5 3,2 1,6 5,5 

2014 2,3 47,0 2,0 6,3 2,0 5,6 1,6 5,6 

2015 1,6 31,2 4,6 4,4 1,2 5,5 0,9 2,7 

2016 1,6 32,5 4,7 4,1 1,5 7,0 1,3 4,7 
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Tabela 43: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 13 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 

2007 1,3 28,6 1,8 3,6 3,2 8,1 3,8 6,4 

2008 1,7 53,2 4,0 8,0 3,3 8,5 2,8 6,0 

2009 1,6 37,3 2,6 5,5 2,8 6,7 2,6 5,2 

2010 3,2 62,7 2,3 7,8 4,1 11,8 3,9 9,2 

2011 2,5 68,8 2,1 8,1 2,0 5,5 2,1 8,4 

2012 2,3 56,5 1,3 5,8 1,5 2,9 1,4 5,1 

2013 2,1 46,3 1,0 4,2 1,6 3,6 1,7 6,4 

2014 2,4 51,1 2,1 6,6 2,1 5,6 1,9 6,3 

2015 1,6 34,5 4,5 5,3 1,3 6,0 1,0 2,9 

2016 1,7 34,9 3,2 4,7 2,1 8,7 1,7 6,3 

 

Tabela 44: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 14 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 28,7 1,9 3,7 3,2 7,3 3,6 6,6 

2008 1,7 53,0 3,5 7,5 3,0 8,8 2,7 5,8 

2009 1,6 37,4 2,3 5,4 2,9 6,9 2,9 5,9 

2010 3,2 61,4 2,4 8,6 4,0 12,1 3,6 9,2 

2011 2,5 68,8 2,4 10,0 2,1 5,4 2,3 8,8 

2012 2,5 55,0 1,3 5,0 1,4 2,7 1,5 5,4 

2013 1,8 31,8 1,1 3,5 1,2 2,8 1,3 4,8 

2014 2,1 34,8 1,8 4,8 1,3 4,0 1,0 2,3 

2015 1,2 23,4 3,9 3,2 0,9 4,2 0,6 1,8 

2016 1,1 20,4 2,7 2,2 1,2 4,8 0,8 3,3 

 

Tabela 45: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 15 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 29,5 1,7 3,1 3,2 7,4 3,9 6,5 

2008 1,8 52,3 3,8 8,4 3,0 8,7 3,0 5,8 

2009 1,6 37,1 2,5 5,3 2,2 6,1 2,7 5,4 

2010 3,3 63,4 2,5 7,8 4,1 12,0 3,5 9,2 

2011 2,5 69,3 2,2 8,1 2,0 5,7 2,3 9,1 

2012 2,3 53,4 1,5 6,8 1,6 3,2 1,6 5,7 

2013 1,9 39,0 1,1 3,9 1,4 3,4 1,7 5,2 

2014 2,1 41,7 1,8 5,6 1,8 5,3 1,6 5,1 

2015 1,7 32,4 2,7 3,9 1,5 5,4 0,9 3,6 

2016 1,9 41,2 1,6 3,7 2,3 9,3 2,0 7,3 
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Tabela 46: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 16 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 28,7 1,9 3,7 3,1 7,4 3,6 7,0 

2008 1,8 53,8 3,8 8,0 3,5 7,9 2,8 5,8 

2009 1,6 37,7 2,4 5,7 2,5 6,4 3,0 5,6 

2010 3,0 61,9 2,2 8,5 4,0 12,1 3,9 9,2 

2011 2,5 69,6 2,1 8,1 2,0 4,9 2,2 9,2 

2012 2,4 54,9 1,4 6,1 1,5 2,7 1,6 5,6 

2013 1,9 35,4 1,0 3,4 1,4 3,1 1,5 5,4 

2014 2,0 34,8 1,7 4,7 1,8 5,1 1,5 4,7 

2015 1,6 30,8 3,5 4,5 1,4 5,7 1,2 4,2 

2016 1,8 39,6 4,1 5,3 1,8 9,4 1,8 6,7 

 

Tabela 47: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 17 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 28,4 2,2 4,2 3,2 7,2 3,8 6,8 

2008 1,8 53,6 3,7 8,0 3,1 8,0 2,8 5,7 

2009 1,5 37,7 2,6 5,6 2,6 6,6 2,8 5,2 

2010 3,3 62,8 2,3 7,6 4,3 12,4 3,4 9,3 

2011 2,6 69,5 2,2 8,0 2,0 5,8 2,3 9,0 

2012 2,4 56,4 1,5 5,9 1,5 2,6 1,6 5,3 

2013 1,8 34,9 1,1 3,6 1,2 3,1 1,4 5,2 

2014 1,8 34,6 1,5 4,2 1,7 5,2 1,7 4,9 

2015 1,3 27,5 2,5 3,8 1,1 5,5 1,0 4,0 

2016 2,3 45,7 1,9 3,8 2,2 9,7 2,6 11,1 

 

Tabela 48: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 18 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,3 1,8 3,6 3,3 7,2 3,4 6,5 

2008 1,8 52,9 3,8 8,1 3,1 8,1 3,0 6,2 

2009 1,6 37,4 2,3 5,6 2,6 6,4 2,7 5,4 

2010 3,1 62,4 2,4 7,9 4,0 11,0 3,5 9,1 

2011 2,5 68,6 2,0 8,5 1,9 4,9 2,3 9,1 

2012 2,3 55,3 1,3 6,4 1,4 2,8 1,5 6,0 

2013 2,0 46,9 1,4 4,7 1,5 3,5 1,7 6,0 

2014 2,2 57,0 1,9 6,3 1,7 4,9 1,4 3,5 

2015 2,3 45,6 2,8 5,2 1,6 6,5 1,2 2,9 

2016 2,9 63,3 2,3 5,3 2,6 11,2 2,0 7,2 
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Tabela 49: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 19 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 28,1 1,9 3,9 3,0 7,2 3,7 7,0 

2008 1,8 52,3 3,9 8,1 3,3 8,2 3,0 6,4 

2009 1,5 37,5 2,5 5,4 2,5 6,5 2,8 5,5 

2010 3,2 62,6 2,4 8,2 4,2 12,2 3,7 9,2 

2011 2,5 68,8 2,1 8,7 2,0 5,2 2,3 8,8 

2012 2,4 56,3 1,3 5,9 1,6 2,8 1,4 5,3 

2013 2,1 46,4 1,1 3,5 1,5 3,4 1,6 6,3 

2014 2,2 48,7 1,8 6,3 1,8 5,5 2,0 6,5 

2015 2,0 36,2 3,9 6,4 1,8 7,1 1,4 5,4 

2016 2,0 46,1 3,5 4,7 2,2 10,6 2,1 8,1 

 

Tabela 50: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 20 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0 0 1,9 0,4 0 0 0 0 

2007 1,3 29,1 1,85 3,8 3 6,7 3,7 6,9 

2008 1,8 53 3,65 8,4 3,4 8,3 2,65 5,2 

2009 1,55 37,7 2,35 5,4 2,8 6,8 3,3 6 

2010 3,1 61,5 2,35 7,8 3,8 11,8 3,35 9,1 

2011 2,55 69,8 2,1 9,2 1,95 5,1 2,3 8,9 

2012 2,5 57,1 1,5 6,4 1,45 3 1,75 5,4 

2013 1,9 32,5 0,85 3,2 1,15 3,1 1 1,9 

2014 2,1 31,7 1,55 3,4 1,05 3,3 0,85 2,3 

2015 0,9 21 3,4 2,7 0,7 3,5 0,6 1,6 

2016 1,1 20,9 2,5 2,9 1,3 5,2 1,1 3,4 

 

Tabela 51: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 21 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 28,3 2,0 4,0 2,9 6,9 3,6 6,9 

2008 1,8 52,8 3,7 8,6 3,3 8,7 2,7 5,2 

2009 1,6 37,6 2,5 5,0 2,8 7,1 3,3 6,1 

2010 3,1 61,8 2,5 7,8 4,1 11,9 3,6 9,0 

2011 2,6 69,6 2,2 9,1 2,1 5,8 2,3 9,0 

2012 2,5 53,9 1,5 5,6 1,6 2,9 1,6 6,4 

2013 1,6 26,2 0,8 2,5 1,2 2,6 1,1 2,2 

2014 1,9 26,4 1,5 3,6 1,0 2,4 0,5 1,1 

2015 0,8 14,4 3,2 2,0 0,6 2,7 0,6 1,5 

2016 1,0 16,6 1,7 2,3 1,1 3,5 0,8 2,6 
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Tabela 52: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 22 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 29,0 2,0 3,8 3,1 6,9 3,4 6,7 

2008 1,9 53,0 4,1 8,0 3,4 8,6 2,8 5,7 

2009 1,6 37,3 2,4 5,6 2,5 6,6 2,8 5,5 

2010 3,2 62,3 2,5 8,3 4,1 12,7 3,8 9,2 

2011 2,4 68,1 1,9 8,8 2,0 5,4 2,1 8,6 

2012 2,1 52,9 1,3 6,6 1,4 3,0 1,6 6,0 

2013 1,8 46,0 1,1 4,3 1,3 3,2 1,5 6,6 

2014 2,2 64,8 1,7 6,7 1,9 5,4 2,0 6,7 

2015 2,8 73,9 2,6 7,5 2,6 10,1 2,3 8,4 

2016 4,8 145,2 4,0 12,8 3,9 21,8 4,6 27,3 

 

Tabela 53: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 23 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 28,4 2,1 4,1 2,9 7,4 3,7 6,0 

2008 1,8 53,0 3,6 8,3 3,1 8,4 2,8 5,5 

2009 1,6 37,6 2,3 5,3 2,5 6,0 2,5 5,6 

2010 3,1 63,4 2,4 8,0 4,1 12,0 3,5 9,1 

2011 2,5 70,3 2,3 8,2 2,1 5,3 2,2 9,0 

2012 2,6 57,6 1,6 6,1 1,6 3,0 1,7 6,0 

2013 1,7 27,3 1,0 2,8 1,1 2,6 1,1 4,5 

2014 2,4 36,5 1,8 5,5 1,4 3,5 1,1 2,3 

2015 1,3 24,4 3,9 3,5 0,8 4,3 0,8 2,0 

2016 1,2 22,4 3,7 3,3 1,4 5,4 1,0 3,5 

 

Tabela 54: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 24 da trajetória inferior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,1 1,9 3,7 3,2 7,1 3,7 6,8 

2008 1,8 52,6 4,2 8,7 3,1 8,4 2,9 5,7 

2009 1,6 37,4 2,3 5,6 2,5 6,6 2,7 5,3 

2010 3,2 64,4 2,5 7,2 3,8 11,4 3,9 9,7 

2011 2,5 68,1 2,2 8,7 2,1 5,6 2,2 8,3 

2012 2,3 55,4 1,5 6,1 1,3 3,1 1,4 5,6 

2013 2,0 47,5 1,3 4,4 1,3 3,2 1,5 4,3 

2014 2,2 56,6 1,9 6,9 2,0 6,3 2,0 7,2 

2015 2,2 46,8 2,9 6,7 2,0 7,0 2,0 5,9 

2016 2,5 59,2 2,8 6,4 2,8 13,2 2,9 14,6 
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Tabela 55: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 8 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 29,7 1,8 4,0 2,8 6,8 3,3 6,6 

2008 2,0 61,3 5,0 10,5 3,1 9,2 3,4 7,4 

2009 2,0 49,5 3,9 7,2 3,2 8,3 3,1 6,6 

2010 3,3 60,8 3,4 8,9 4,2 10,9 4,1 11,6 

2011 2,2 50,7 3,5 7,4 1,8 3,3 2,0 6,1 

2012 2,1 36,5 1,3 5,9 1,1 2,1 1,5 5,2 

2013 1,4 19,1 0,8 2,5 1,0 2,3 1,1 4,5 

2014 1,6 24,4 2,2 4,4 1,5 4,0 1,8 4,7 

2015 1,3 20,4 4,0 4,4 1,0 4,1 0,8 2,4 

2016 1,4 21,3 3,4 3,5 2,1 6,7 1,5 5,2 

 

Tabela 56: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 9 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 30,0 1,9 4,1 3,1 8,1 3,4 6,0 

2008 2,1 61,6 5,2 10,8 3,0 9,2 3,4 7,4 

2009 2,2 50,0 4,1 7,1 3,0 8,1 3,1 6,3 

2010 3,2 60,9 3,2 9,1 4,1 10,7 4,4 11,7 

2011 2,2 52,0 3,5 7,4 1,8 3,3 2,2 5,7 

2012 2,0 37,1 1,4 6,1 1,1 1,9 1,5 4,7 

2013 1,4 19,4 0,8 2,5 1,1 2,2 1,0 4,1 

2014 2,0 30,3 2,3 4,7 1,6 3,8 1,1 2,7 

2015 1,1 18,2 4,8 4,3 0,9 3,4 0,7 1,9 

2016 1,4 19,2 4,0 3,8 2,1 5,3 1,5 4,0 

 

 

Tabela 57: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 10 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,7 1,7 4,1 3,3 6,9 3,2 6,3 

2008 2,0 61,9 5,0 10,4 3,1 8,9 3,0 7,3 

2009 2,0 49,6 3,8 7,3 3,0 7,2 3,3 7,2 

2010 3,2 61,0 3,4 8,6 3,8 10,4 3,8 10,7 

2011 2,3 51,3 3,4 8,2 1,8 3,3 2,1 5,8 

2012 2,0 38,3 1,4 5,9 1,2 1,9 1,4 5,0 

2013 1,8 28,3 1,1 2,8 1,1 2,6 1,2 5,7 

2014 2,1 34,1 2,6 5,3 1,6 4,4 1,4 3,1 

2015 1,6 22,7 4,6 4,2 1,3 4,8 0,9 2,2 

2016 1,5 21,9 3,7 3,9 1,8 5,4 1,4 4,1 
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Tabela 58: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 11 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 29,7 1,7 4,1 2,9 6,8 3,4 6,5 

2008 2,1 61,9 5,3 10,7 3,2 9,0 3,2 7,5 

2009 2,0 49,7 4,0 7,1 3,0 7,2 3,6 7,0 

2010 3,2 59,4 3,4 9,1 4,2 10,9 3,8 10,9 

2011 2,2 51,7 3,6 8,5 2,0 3,1 2,0 5,8 

2012 1,8 36,4 1,3 5,5 0,9 1,8 1,4 5,1 

2013 1,4 19,7 0,9 2,2 1,0 2,4 1,0 4,0 

2014 1,6 27,0 2,0 4,4 1,4 3,6 0,8 2,4 

2015 1,0 20,1 3,4 3,5 0,9 3,7 0,7 1,7 

2016 1,3 22,5 2,2 3,2 2,1 5,5 1,5 3,8 

 

Tabela 59: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 12 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,9 1,9 4,0 2,9 6,8 3,5 6,8 

2008 2,0 61,4 5,4 9,8 3,1 9,2 3,4 7,9 

2009 2,1 48,9 4,0 7,5 2,7 8,0 3,8 6,9 

2010 3,2 60,5 3,2 8,9 3,9 10,7 4,4 11,7 

2011 2,2 50,1 3,8 8,6 1,8 3,1 2,1 6,3 

2012 1,9 36,3 1,2 5,7 1,2 1,9 1,3 5,0 

2013 1,3 17,6 0,9 2,4 0,9 2,2 1,0 4,4 

2014 1,7 29,5 2,2 4,2 1,9 4,2 1,9 4,9 

2015 1,2 19,5 3,8 4,0 1,0 4,2 0,8 2,4 

2016 1,4 20,9 3,3 3,5 2,1 6,5 1,5 5,0 

 

 

Tabela 60: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 13 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,8 1,6 4,2 2,8 6,4 3,3 6,8 

2008 2,1 61,3 5,1 10,8 3,5 9,5 3,0 7,3 

2009 2,0 49,6 3,9 7,3 3,4 8,1 3,5 6,6 

2010 3,1 58,6 3,3 8,7 4,1 10,6 4,0 10,9 

2011 2,2 49,5 3,3 8,1 1,8 3,1 1,8 5,5 

2012 1,7 36,6 1,2 6,0 1,3 1,9 1,3 4,6 

2013 1,7 24,8 1,0 2,8 1,1 2,3 1,0 5,0 

2014 1,5 30,0 2,0 4,5 2,1 4,6 2,0 5,0 

2015 1,3 21,3 4,6 5,2 1,0 4,8 0,8 2,8 

2016 1,5 24,4 4,1 3,9 1,8 6,6 1,7 5,8 
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Tabela 61: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 14 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 29,6 1,8 3,8 3,0 7,6 3,7 6,4 

2008 2,0 62,4 4,8 9,9 3,5 9,2 3,3 7,6 

2009 2,0 48,7 4,0 7,1 3,5 8,3 3,3 6,8 

2010 3,2 59,4 3,3 9,4 3,6 10,9 4,0 10,4 

2011 2,3 52,1 4,8 9,2 1,9 3,4 2,2 6,6 

2012 2,0 38,8 1,5 5,2 1,2 2,3 1,5 5,5 

2013 1,3 17,2 0,9 2,2 0,8 1,9 0,9 3,2 

2014 2,4 27,7 3,3 6,0 1,3 3,2 1,5 3,4 

2015 1,3 19,1 4,0 3,7 0,9 4,5 0,9 1,9 

2016 1,1 15,1 3,4 3,3 1,5 4,6 1,1 3,1 

 

Tabela 62: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 15 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0 0,0 2,6 0,6 0 0 0 0,0 

2007 1,2 30,3 1,85 3,6 2,7 5,9 3,65 7,7 

2008 2 62,4 4,95 9,9 3,45 9,4 3,25 7,3 

2009 2,05 48,8 3,8 7,4 2,8 7,9 3,45 7,0 

2010 3,1 59,2 2,85 8,7 4,1 10,5 3,9 10,9 

2011 2,15 50,2 3,6 8,5 1,8 3,2 1,95 5,8 

2012 1,8 36,4 1,3 5,5 0,95 1,8 1,1 4,5 

2013 1,45 21,1 0,8 2,4 0,85 2,3 0,9 4,2 

2014 1,5 25,7 1,95 3,9 1,65 3,9 1,15 4,2 

2015 1,1 20,0 2,5 3,6 1,35 4,1 1,1 3,3 

2016 1,55 27,9 2 3,1 2,35 7,6 1,85 6,9 

 

Tabela 63: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 16 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,9 1,7 3,9 3,0 6,8 3,5 6,7 

2008 2,1 60,1 5,1 10,8 3,1 9,2 3,1 7,6 

2009 2,1 49,8 3,9 7,3 3,2 8,0 3,4 7,0 

2010 3,3 60,5 3,4 8,9 4,1 11,5 4,0 11,2 

2011 2,2 49,6 3,5 8,9 1,9 3,0 2,1 6,3 

2012 1,8 35,6 1,4 6,0 1,1 2,0 1,6 5,4 

2013 1,4 19,8 0,9 2,2 0,9 2,1 1,1 4,4 

2014 1,5 22,6 1,7 3,4 1,9 4,0 1,7 4,3 

2015 1,1 19,2 2,6 3,1 1,2 4,4 1,1 4,1 

2016 1,4 25,9 3,0 3,6 2,2 7,4 1,7 5,3 
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Tabela 64: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 17 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 30,4 1,8 3,8 2,6 6,7 3,5 6,1 

2008 2,1 61,7 5,4 10,4 3,5 9,2 2,9 7,5 

2009 2,1 50,0 4,1 7,1 3,2 7,4 3,2 6,4 

2010 3,2 59,7 3,2 8,8 4,4 11,2 4,1 11,4 

2011 2,2 51,1 3,5 8,0 1,7 3,1 2,1 6,2 

2012 1,9 36,5 1,3 5,9 1,1 2,1 1,4 4,9 

2013 1,4 18,7 0,9 2,7 1,0 2,3 1,0 4,3 

2014 1,2 20,1 1,3 3,4 1,7 3,5 1,6 4,3 

2015 1,0 17,9 2,2 2,9 1,0 3,8 1,0 3,6 

2016 1,5 26,6 1,4 3,1 2,2 7,9 2,3 9,9 

 

Tabela 65: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 18 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,2 29,2 1,8 3,8 2,9 7,4 3,4 6,7 

2008 2,0 60,9 4,9 10,3 3,4 9,5 3,3 8,0 

2009 2,0 50,0 3,9 6,7 3,0 7,9 3,1 6,3 

2010 3,1 58,4 2,9 8,2 4,2 10,8 3,9 11,0 

2011 2,3 50,4 3,0 7,2 2,0 2,9 1,8 5,8 

2012 1,8 37,7 1,2 4,8 1,1 1,9 1,2 4,4 

2013 1,7 25,9 1,0 2,7 1,0 2,2 0,9 3,8 

2014 1,6 32,4 1,3 3,8 1,4 4,0 1,3 2,9 

2015 1,4 27,1 2,3 3,8 0,9 4,3 0,8 1,8 

2016 2,3 43,6 1,3 3,5 2,5 10,1 2,2 6,0 

 

Tabela 66: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 19 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,9 2,2 4,1 3,0 7,3 3,5 6,6 

2008 2,1 61,8 5,0 10,8 3,5 9,6 3,1 7,0 

2009 2,0 50,4 3,8 7,3 2,7 7,6 3,1 6,5 

2010 3,2 58,9 3,1 9,3 4,4 11,0 4,2 11,4 

2011 2,2 50,2 3,6 8,4 2,0 2,5 2,0 5,5 

2012 1,8 37,6 1,4 5,6 1,0 1,8 1,3 4,3 

2013 1,7 24,8 1,0 3,0 0,9 2,5 1,0 4,7 

2014 1,5 28,9 1,8 3,8 2,0 4,2 1,9 4,9 

2015 1,4 22,7 3,3 4,7 1,5 5,0 1,2 4,5 

2016 1,6 31,2 2,7 4,6 2,3 8,4 1,5 6,0 
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Tabela 67: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 20 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 30,0 1,8 3,7 3,1 7,2 3,3 6,1 

2008 2,0 61,9 4,8 10,3 3,6 8,8 3,6 8,1 

2009 1,9 49,3 4,0 7,2 3,3 7,8 3,8 7,0 

2010 3,1 59,1 3,4 9,3 4,0 9,4 4,0 10,9 

2011 2,3 52,8 3,9 8,1 1,9 2,9 2,2 6,4 

2012 2,3 40,4 1,6 5,8 1,5 2,1 2,1 6,1 

2013 1,2 17,8 0,8 2,4 0,8 2,2 0,6 1,6 

2014 1,4 19,9 2,2 3,8 1,1 3,0 1,0 2,5 

2015 0,6 13,6 4,5 2,9 0,6 2,9 0,6 1,7 

2016 1,1 16,2 2,9 2,6 1,5 4,7 1,0 2,8 

 

Tabela 68: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 21 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,3 29,7 1,7 3,9 3,0 7,1 3,5 6,4 

2008 2,0 60,4 4,8 10,2 3,4 9,3 3,3 7,9 

2009 2,0 48,8 3,6 7,7 3,5 8,2 3,6 6,9 

2010 3,3 59,4 3,5 10,0 4,2 10,2 3,8 10,7 

2011 2,4 53,3 4,3 9,3 1,9 3,4 2,1 5,8 

2012 2,3 39,3 1,7 6,2 1,3 2,4 2,0 6,2 

2013 0,9 9,7 0,6 1,5 0,6 1,4 0,5 1,5 

2014 1,7 18,5 2,4 4,5 1,2 2,5 0,6 1,0 

2015 0,7 12,1 4,3 2,2 0,6 2,5 0,6 1,6 

2016 0,9 13,4 2,9 2,8 1,4 3,8 1,0 2,8 

 

Tabela 69: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 22 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 30,2 1,7 4,0 2,6 6,6 3,5 6,5 

2008 2,0 61,0 5,0 10,8 3,4 9,2 3,0 7,2 

2009 2,1 49,5 3,6 7,0 3,1 7,4 3,3 6,8 

2010 3,1 58,9 3,0 8,7 4,1 10,1 4,1 10,7 

2011 2,2 48,4 3,2 7,5 1,8 3,2 1,8 5,5 

2012 1,7 35,2 1,0 5,3 1,0 1,7 1,2 4,4 

2013 1,4 22,7 0,6 2,7 0,9 2,3 1,0 3,7 

2014 1,6 40,9 1,2 4,6 1,2 4,0 1,5 4,4 

2015 2,2 46,7 1,7 5,0 1,8 7,1 2,2 7,1 

2016 3,6 101,5 3,3 8,6 3,4 17,5 3,6 20,3 
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Tabela 70: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 23 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 29,8 1,8 4,0 3,1 6,8 3,4 7,0 

2008 2,0 62,2 5,3 10,6 3,3 8,8 3,2 7,9 

2009 2,1 49,0 3,9 7,5 3,7 8,2 3,4 7,2 

2010 3,3 60,4 3,5 9,0 4,1 10,2 4,1 11,4 

2011 2,2 52,2 3,8 8,6 1,9 3,4 2,0 6,0 

2012 2,3 40,3 1,7 6,1 1,4 2,1 1,6 5,5 

2013 1,1 14,3 0,8 1,6 0,8 1,8 0,7 3,4 

2014 1,6 22,4 2,1 3,7 1,3 3,2 1,2 2,5 

2015 1,1 16,9 4,8 3,4 1,0 3,9 0,8 1,9 

2016 1,1 17,2 4,1 3,9 1,6 4,6 1,1 3,5 

 

Tabela 71: Resultados da simulação do NEWAVE para o cenário 24 da trajetória superior 
  Sudeste Sul  Nordeste  Norte  

  Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) Risco (%) EENS (MWmês) 

2006 0,0 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 1,4 30,4 1,8 3,7 3,0 7,7 3,4 6,2 

2008 2,0 61,1 5,0 10,3 3,5 9,0 3,4 7,6 

2009 2,1 49,1 3,5 7,4 3,1 7,8 3,4 6,6 

2010 3,1 57,7 2,9 8,5 3,8 10,1 4,4 11,1 

2011 2,2 49,1 3,1 7,4 1,9 3,1 1,9 5,9 

2012 1,8 36,0 1,1 5,2 1,1 1,7 1,3 4,4 

2013 1,5 24,3 1,0 2,6 0,9 1,9 0,8 3,4 

2014 1,6 34,8 1,5 4,2 2,1 5,0 1,6 5,1 

2015 1,4 28,0 2,9 4,1 1,6 4,9 1,6 5,1 

2016 1,7 33,3 2,1 4,6 2,5 10,0 2,4 11,3 

 


