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 Mesmo assim, Verifica-se:

• Sistema atual apresenta sérias dificuldades para enfrentar 
períodos hidrológicos desfavoráveis. 

Ex.: Fevereiro/2017  teoricamente “período úmido”, 

e no entanto:

1) Panorama para os próximos anos 

𝑅𝐸𝑆𝐸𝑅𝑉𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂𝑆𝐸 = 𝟑𝟑, 𝟑%
𝑅𝐸𝑆𝐸𝑅𝑉𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂𝑁𝐸 = 𝟏𝟕, 𝟏%

• Nível de variação do vento, em especial no NE, pode levar a 
desbalanceamentos diários de energia.

• Mesmo em períodos úmidos tem-se verificado despachos 
de até 5.000𝑀𝑊𝑚𝑒𝑑 GT por GE 

 Crescimento da demanda de energia

• Patamar mais baixo do que anteriormente previsto em 
estudos de planejamento

• Retomada prevista  2º semestre 2017  futuro
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 Combustível

a) Nuclear e Carvão 

Ótimas opções para 𝑮𝑩𝑨𝑺𝑬.

c)    Gás Natural 

• On shore: não há disponibilidade no 
curto/médio prazo;

• GN/GNL  Solução mais adequada

Como compatibilizar GT a GN e 
GNL com a metodologia de 

despacho e com a regulação 
existente ?

b)    Biomassa a cavaco de madeira
Serve para geração de base como para geração Flexível

2) Com base neste panorama, a visão da ABRAGET :

d) Complementariedade de fontes

Eólica / solar / térmica 
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 Adequações importantes:

Novos Serviços
 Para atendimento a Serviços Ancilares - GSA

• Ponta
• Intermitência

Máquinas de 
partida/parada rápida

3) A Viabilização de UTE’s GN / GNL

Necessidade de contratos especiais para o GN / GNL;

Alterações regulatórias 2 CVU’s.



5

4) A Viabilização de UTE’s GN/GNL

𝐓𝐨𝐏 ≥ 𝟕𝟎% 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 CVU 

 De acordo com estudos da ABRAGET:

2500𝑀𝑊𝑚𝑒𝑑 de 𝑮𝑩𝑨𝑺𝑬 ≈ reservatório equivalente de Furnas;

 Os subsistemas SE e NE seriam os mais adequados para implantação 
de 𝑮𝑩𝑨𝑺𝑬 em maior escala.

 Leilões específicos de “Segurança Energética”, com GT 
a Ciclo Combinado “Operação na Base” 𝐓𝐨𝐏 ≥ 𝟕𝟎%
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 Capacidade Atual de Regas.  41𝑴𝒎𝟑/𝒅

 Capacidade Planejada de Regas.  83𝑴𝒎𝟑/𝒅

Porto do Sergipe

5) A Viabilização de UTE’s GNL e/ou GN

Rota 3
Rota 4
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6)  Aspectos Regulatórios Importantes

Penalizações por falta de combustível

Atrasos de Transmissão

Regras de leilão com atributos para GN e GNL

Descontratação de Termelétricas

Horizontes rolantes para comprovação de reserva 
de combustível


