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Fundada em 1987
Integra consultoria, desenvolvimento de modelos computacionais e P&D em 

energia

Possui 85 especialistas em otimização, engenharia, estatística, ciência da 

computação, recursos hídricos, TI, meio-ambiente e outras áreas

Presente em 70 países em todos os continentes

Sobre a PSR



Objetivos
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Relatórios
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https://cutt.ly/GIZ_ESOF_BR_EPE



Evolução do Parque Gerador
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Hora da semana

Operação ao final do horizonte
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 O sistema pode ser operado sob níveis extremos (~70%) de penetração instantânea 
de FRV, garantindo sua segurança, estabilidade e confiabilidade

Estudos Elétricos
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A inércia do sistema permanece alta o suficiente, mesmo em 
situações de alta penetração instantânea de FRVs

Controle dinâmico de tensão em condições de alta penetração 

instantânea de FRVs é um desafio que pode ser superado por meio da 

alocação de compensadores síncronos em pontos chave da rede



Estudo do CEBDS (2016)

1. Identificar o potencial de conservação de energia 

elétrica

2. Definir cenários de conservação para o horizonte 

2030

 Redução de 10% no consumo de eletricidade de 2030, de 

acordo com compromisso anunciado pelo Brasil (Cenário 

INDC )

 Redução de 15% no consumo (Cenário INDC+)

 Redução de 20% (Cenário INDC++)

3. Identificar as principais barreiras

4. Propor um plano de medidas e ações

5. Avaliar os custos da implementação das medidas. 

Impactos da Eficiência Energética para a economia
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Redução no custo de Operação do SIN

Redução no custo de Investimento no SIN

Impactos da Eficiência Energética para a economia
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Redução de emissões de CO2: 10% a 23%



Benefício Líquido das medidas

Custo de Conservação x produção por fonte

Impactos da Eficiência Energética para a economia
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Conclusões
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1. Expansão do setor elétrico com fontes renováveis possível e econômica 

(PSR/GIZ)

2. O impacto econômico e ambiental da eficiência energética é significativo 

(PSR/CEBDS)

3. A expansão elétrica por fontes renováveis e a eficiência energética juntos tem.. 

 Lógica econômica: tarifas de energia menores, tornando a economia mais competitiva

 Lógica ambiental: redução de gases de efeito estufa e contaminantes

... e por isso devem ser incentivadas por políticas públicas e mecanismos de 

mercado
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