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MENSAGEM DA DIRETORIA

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ela-

bora anualmente o Plano da Operação Energética 

(PEN) com as avaliações das condições de atendi-

mento energético para o setor elétrico brasileiro num 

horizonte de cinco anos à frente. Assegurar a adequa-

da representação do Sistema Interligado Nacional é 

fundamental para que as condições de atendimento 

avaliadas sejam as mais assertivas possíveis, o que 

exige que estejamos sempre revendo as nossas me-

todologias. Logo após a emissão do PEN 2020, ex-

perimentamos dificuldades para o atendimento aos 

requisitos de potência na transição do período seco 

para o período úmido - dificuldade esta não observa-

da nas avaliações conjunturais daquele estudo.

Em conjunto com a Diretoria de Operação, identifica-

mos uma superestimativa da disponibilidade de po-

tência das usinas hidrelétricas e revisitamos a meto-

dologia de representação destas fontes que foi então 

calibrada para aproximar cada vez mais os estudos 

de planejamento da operação com a programação 

da operação e o tempo real.

Este aperfeiçoamento já se encontra, desde o início 

do ano, incorporado às avaliações das condições de 

atendimento realizadas mensalmente para o CMSE 

e divulgadas em notas técnicas a partir de maio de 

2021. Agora, esta nova metodologia foi incorporada 

neste PEN e a memória de cálculo está disponível no 

Relatório das Condições de Atendimento que com-

plementa o presente Sumário Executivo. 

A adoção desta nova metodologia permitiu observar 

riscos de atendimento ao requisito de potência na 

avaliação probabilística para o período seco de 2022, 

bem como apontou que os critérios de suprimento 

de potência preconizados pelo CNPE não são plena-

mente atendidos no horizonte estrutural de 2023 a 

2025. A identificação antecipada destes riscos permi-

te a adoção de ações para mitigação como medidas 

operativas e o aumento da oferta de potência.

As análises deste PEN, em conjunto com as análises 

da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), são usadas 

pelo Ministério de Minas e Energia como subsídio na 

adoção de medidas de mitigação, como por exemplo 

o Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) reali-

zado no último dia 25 de outubro, que tinha como ob-

jetivo contratar energia de reserva para entrega entre 

1º de maio de 2022 e 31 de dezembro de 2025.

Como as análises aqui apresentadas foram feitas an-

tes do PCS, portanto sem a oferta adicional contrata-

da, e os montantes de energia contratados também 

impactam a avaliação do atendimento aos requisitos 

de potência, já estamos trabalhando para atualizar 

os resultados do PEN 2021 e divulgaremos estes no-

vos indicadores em breve.

Boa leitura!

Alexandre Zucarato
Diretor de Planejamento - ONS

www.ons.org.br

http://www.ons.org.br


Apresentação 04

Características Atuais do SIN 09

Carga de Energia 10

Matriz de Energia Elétrica 11

Expansão da Oferta 12

Micro e Minigeração Distribuída 13

Geração Inflexível   14

Custos da Geração Térmica 15

Um Novo Período Crítico do SIN 16

Análise de Desempenho do SIN 17

Análise Conjuntural 18

Critérios de Suprimento 20

Análise Estrutural 21

Balanço de Garantia Física 22

Balanço de Potência 23

01
02

03

SUMÁRIO



P - 4 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

01. Apresentação PEN 2021 - Sumário Executivo 



P - 5 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

01. Apresentação PEN 2021 - Sumário Executivo 

O Plano da Operação Energética – PEN tem como 

objetivo apresentar as avaliações das condições de 

atendimento ao mercado previsto de energia elé-

trica do Sistema Interligado Nacional – SIN para o 

horizonte do planejamento da operação energética, 

cinco anos à frente, subsidiando assim o Ministério 

de Minas e Energia – MME, através do Comitê de Mo-

nitoramento do Setor Elétrico – CMSE, e a Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE quanto à eventual ne-

cessidade de estudos de planejamento da expansão 

para adequação da oferta de energia aos critérios de 

garantia de suprimento preconizados pelo Conse-

lho Nacional de Política Energética – CNPE. O PEN é 

elaborado com periodicidade anual e está sujeito a 

revisões sempre que ocorram fatos relevantes que 

alterem as avaliações nele apresentadas.

As principais diretrizes para a execução das ava-

liações energéticas (entre as quais a análise de de-

sempenho do SIN – com base nos riscos de déficit 

e custos marginais de operação) estão em conso-

nância com os Procedimentos de Rede, Submódulo 

3.3 – Planejamento da operação energética de mé-

dio prazo e Submódulo 2.4 – Critérios para estudos 

energéticos e hidrológicos, aprovados pela Resolu-

ção Normativa ANEEL nº 903/2020. Adicionalmente, 

a análise de desempenho do SIN considera os novos 

critérios gerais de garantia de suprimento, definidos 

pelo CNPE através da Resolução nº 29, de 12 de de-

zembro de 2019.

As análises do Plano da Operação Energética 2021/2025 

– PEN 2021 foram divididas em dois horizontes:

• No primeiro horizonte, que corresponde ao ano 

de 2022, são feitas análises conjunturais deter-

minísticas e probabilísticas, destacando-se as 

evoluções dos armazenamentos dos subsistemas 

Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste, para os cená-

rios hidrológicos prospectados e probabilidades 

de violação de níveis mínimos pré-estabelecidos. 

Estudos com foco no ano de 2021 vêm sendo 

apresentados mensalmente ao CMSE, e mais re-

centemente à CREG - Câmara de Regras Excep-

cionais para Gestão Hidroenergética, e seus re-

sultados têm sido publicados em Notas Técnicas 

disponibilizadas no sítio eletrônico do ONS, por-

tanto, não serão objeto de avaliação no PEN 2021.

• O segundo horizonte, que compreende os três úl-

timos anos – 2023 a 2025, apresenta um caráter 

estrutural (análise não condicionada), sendo ava-

liados indicadores como riscos de déficit e custos 

marginais de operação, além dos critérios gerais 

de suprimento vigentes.

Estas análises tomaram por base, como Cenário de 

Referência, o Programa Mensal de Operação – PMO 

de agosto de 2021, no que diz respeito à oferta, às 

condicionantes referentes à segurança operativa e 

às restrições ambientais e de uso múltiplo da água, 

existentes e previstas, nas bacias hidrográficas. As 

previsões de carga e os limites de intercâmbios entre 

os subsistemas adotados no PEN 2021 referem-se às 

informações da 2ª Revisão Quadrimestral.

Vale ressaltar que as avaliações do PEN 2021 consi-

deraram os limites de intercâmbio definidos confor-

me Procedimentos de Rede do ONS. Com relação às 

flexibilizações de defluências mínimas recentemente 

autorizadas, em especial aquelas relativas às UHEs 

Jupiá e Porto Primavera, tais flexibilizações foram 

consideradas nas avaliações conjunturais deter-

minísticas e probabilísticas para o ano de 2022. Para 

as avaliações estruturais, foram considerados os va-

lores conforme definido no PMO de agosto de 2021. 

Com relação à geração térmica, foi considerada sua 

maximização nas análises determinísticas conjuntu-

rais; despacho por mérito econômico e na base, nas 

avaliações probabilísticas conjunturais; e despacho 

por mérito econômico nas avaliações estruturais.

Além do Cenário de Referência, neste ciclo do PEN 

2021 foram avaliados outros dois Cenários de Sensi-

bilidade. No primeiro deles adotou-se como premis-

sa a oferta de geração que considera a inclusão da 

mini e microgeração distribuída (MMGD) no montante 

de usinas não simuladas e na evolução da carga. Os 

acréscimos de oferta no SIN variam de 1.150 MWmédios 

em 2021 a 2.700 MWmédios em 2025.
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O segundo Cenário de Sensibilidade considera a 

descontratação de usinas térmicas a gás natural, 

óleo diesel e óleo combustível que terão seus Con-

tratos de Comercialização de Energia Elétrica no 

Ambiente Regulado (CCEAR) finalizados, ou em si-

tuação de possibilidade de perda de subsídios do 

Programa Prioritário de Termelétricas (PPT) e térmi-

no de vida útil, totalizando cerca de 9 GW de capaci-

dade instalada ao final de 2025.

Para mais detalhes em relação aos Cenários de 

Sensibilidade deverá ser consultado o Relatório das 

Condições de Atendimento do PEN 2021.

O PEN 2021 é composto de dois volumes:

• Este Sumário Executivo, que apresenta uma 

visão global das características atuais do SIN, 

como a carga de energia, a matriz de energia elé-

trica atual e a sua evolução, os custos de opera-

ção das usinas térmicas, bem como uma síntese 

dos principais resultados;

• Relatório das Condições de Atendimento, que 

aborda, além do conteúdo do Sumário Executivo, 

análises mais detalhadas dos principais resulta-

dos das avaliações energéticas para o horizonte 

2022/2025, incluindo os Cenários de Sensibilidade.

Para pronta referência, as principais conclusões refe-

rentes à Análise de Desempenho do SIN são sumari-

zadas a seguir:

• A análise conjuntural determinística para o pe-

ríodo úmido de 2022 indica que, partindo-se de 

15% de armazenamento inicial no Sudeste/Cen-

tro-Oeste, ao final de outubro de 2021, o subsis-

tema chega ao final do período úmido de 2022 

com 30,7% de armazenamento, para o cenário 

baseado nas chuvas do biênio 2020/2021, e com 

43,8% de armazenamento no cenário baseado 

nas chuvas do biênio 2017/2018;

• A análise conjuntural probabilística para o perí-

odo seco de 2022, considerando despacho tér-

mico na base, indica 1% dos cenários atingindo 

armazenamento abaixo de 20% EARmáx, em 

novembro de 2022, no subsistema Sudeste/Cen-

tro-Oeste, considerando  a partida com 43,8% de 

armazenamento ao final de abril de 2022. Consi-

derando a partida com 30,7% de armazenamento, 

chega-se ao final do período seco com 29% dos 

cenários abaixo de 20% EARmáx;

• As análises energéticas do PEN 2021 indicam um 

equilíbrio estrutural do SIN durante todo o hori-

zonte, tanto para o Cenário de Referência, quan-

to para os Cenários de Sensibilidade. Em todos 

os casos, os critérios de suprimento de energia 

preconizados pelo CNPE, através da Resolução 

CNPE 029/2019, são plenamente atendidos; 

• O balanço estático de energia, baseado na garantia 

física das UHEs e UTEs e na expectativa de geração 

das usinas não simuladas individualmente, indica 

um excedente de energia de 16,3 GWmédios para 

2021, reduzindo para o montante de 13,9 GWmédios 

em 2025, no Cenário de Referência;

• Nesta edição do PEN 2021 foram incorporadas 

restrições de modulação das defluências nas ava-

liações do balanço de potência, o que limita as 

disponibilidades de potência dos empreendimen-

tos. Essas restrições foram estabelecidas em con-

junto com a área de programação diária do ONS 

e levaram em consideração questões operativas 

vigentes. A incorporação dessas restrições foi 

fundamental para identificação de dificuldades no 

atendimento aos requisitos de potência, tal como 

a ocorrida no dia 30 de novembro de 2020;

• As avaliações determinísticas do balanço de po-

tência no horizonte conjuntural para o período 

úmido de 2022 apresentam sobras de potência; 

• As avaliações probabilísticas para o período seco 

de 2022 indicam probabilidades elevadas da ne-

cessidade de uso da reserva de potência operati-

va  e de ocorrência de déficit de potência, nos me-

ses de outubro e de novembro. Ressalta-se que o 

risco de déficit de potência pode ser adminis trado 

considerando-se flexibilizações de restrições 



P - 7 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

01. Apresentação PEN 2021 - Sumário Executivo 

operativas hidráulicas, uso de energia provenien-

te de im portação de países vizinhos (Argentina e 

Uruguai) e flexibilização de critérios de segurança 

elétrica (N-1), além do despacho térmico na base 

durante todo o período seco de 2022;

• No horizonte estrutural, os critérios de suprimen-

to de potência preconizados pelo CNPE não são 

plenamente atendidos. Para o Caso de Referência, 

o CVaR5% da Potência Não Suprida do SIN viola 

os 5% da Demanda Máxima Instantânea a partir 

de 2023, e a LOLP anual do SIN supera os 5% em 

2025. Para os Casos de Sensibilidade, os critérios 

preconizados pelo CNPE também não são plena-

mente atendidos. Sendo assim, recomendam-se 

ações no sentido de aumentar a oferta de potência 

para que o equilíbrio estrutural seja restaurado;

• Em função dos resultados da análise estrutural, 

observa-se que as usinas térmicas, com previ-

são de descontratação dentro do horizonte deste 

PEN, contribuem positivamente para o atendi-

mento à carga.

Adicionalmente, as principais constatações de or-

dem geral, que estão detalhadas no Relatório das 

Condições de Atendimento, são as seguintes:

• A carga de energia cresce em média 3,4% ao 

ano, no horizonte do PEN 2021, atingindo cerca 

de 80  GWmédios em 2025. Na oferta, tomando 

como referência dezembro de 2020, há um acrés-

cimo de 20 GW de capacidade instalada, totalizan-

do 186 GW ao final do período de planejamento;

• Outra característica marcante da matriz de ener-

gia elétrica do SIN é o alto grau de geração infle-

xível que se observa para os próximos anos, que 

corresponde a um valor de 69% da carga global 

em 2021 e 70% da carga em 2025;

• Destaca-se ainda que o maior incremento de geração 

térmica ocorre para CVUs entre 100 e 250 R$/MWh, 

representando um montande de aproximadamen-

te 10.500 MW de potência, considerando como re-

ferência o mês de dezembro de 2025;

• O SIN está passando por um segundo período 

crítico, que se iniciou em 2012, com duração su-

perior àquela do período crítico histórico de ju-

nho/1949 até novembro/1956;

• A capacidade de armazenamento do SIN é da or-

dem de 291 GWmês, uma das maiores do mundo. 

Todavia, o grau de regularização continuará re-

duzindo nos próximos anos, aumentando tanto a 

dependência de períodos chuvosos para o reple-

cionamento dos reservatórios a cada ciclo hidro-

lógico anual, quanto à importância das condições 

de armazenamentos iniciais no final da estação 

chuvosa (abril) para assegurar o pleno atendi-

mento da carga;

• Dessa forma, o monitoramento contínuo das con-

dições meteorológicas e hidroenergéticas, soma-

do às avaliações energéticas de curto prazo dos 

primeiros dois anos do horizonte de análise de 

desempenho do SIN (análise condicionada) são 

ferramentas imprescindíveis para indicar even-

tual necessidade de medidas operativas a serem 

deliberadas pelo CMSE para a garantia da segu-

rança energética do SIN, inclusive avaliando pos-

síveis articulações com agentes do setor, MME, 

MMA, ANA, Ibama e órgãos ambientais estaduais 

para flexibilização de restrições operativas de di-

versas naturezas, tais como uso múltiplo da água 

e/ou ambientais;
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• A eficácia dessas medidas operativas, que per-

mitem o pleno atendimento da carga, depende 

fundamentalmente do nível de reserva energéti-

ca do SIN, na qual se inclui a reserva operativa do 

sistema para atendimento à demanda máxima e 

para mitigação dos impactos da variabilidade e 

intermitência da geração eólica e solar. O dimen-

sionamento adequado dessa reserva energética 

constitui uma importante avaliação dos estudos 

de planejamento da operação e subsídio ao pla-

nejamento da expansão;

• Como essas características sobreditas podem 

comprometer o equilíbrio carga/geração na ope-

ração diária, reveste-se de grande importância 

a adequada precificação dos recursos escassos 

à operação do sistema, valorizando assim os 

atributos necessários para garantir a segurança 

operativa do SIN;

• No dia 25/10/2021 ocorreu um Procedimento 

Competitivo Simplificado (PCS), visando a con-

tratação de montantes de energia de reserva. 

Considerando o resultado do PCS, as análises 

apresentadas neste PEN 2021 estão sendo atuali-

zadas, levando-se em conta tanto o resultado do 

certame, quanto as atualizações das condições 

hidroenergéticas do SIN, e assim que concluídas, 

serão divulgadas em forma de infográficos.
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CARGA DE ENERGIA

As previsões de carga adotadas no PEN 2021 foram 

elaboradas em conjunto por ONS, CCEE e EPE/MME, 

consubstanciadas no Boletim Técnico ONS/CCEE/

EPE – Previsões de Carga para o Planejamento Anual 

da Operação Energética 2021-2025 – 2ª Revisão Qua-

drimestral. As projeções apresentadas no referido 

Boletim Técnico tomam como base a avaliação da 

conjuntura econômica e o monitoramento do consu-

mo. Adicionalmente, foram considerados o contexto 

da pandemia da COVID-19, das Resenhas Mensais de 

Energia Elétrica da EPE, dos Boletins de Carga Mensais 

do ONS e dos InfoMercados Mensais da CCEE, bem 

como dos desvios entre os valores observados da car-

ga e suas respectivas projeções elaboradas no Planeja-

mento Anual da Operação Energética 2021-2025.

No horizonte 2021-2025, prevê-se um crescimento mé-
dio anual  da carga de energia do SIN da ordem de 3,4% 
ao ano, atingindo em 2025 uma carga de aproximada-
mente 80 GWmédios, o que representa um aumento de  
14%, quando comparado a 2021.

CARGA MÉDIA ANUAL DE ENERGIA DO SIN E IN-

CREMENTO ANUAL POR SUBSISTEMA (MWmédios)

EVOLUÇÃO DA CARGA DE ENERGIA DO SIN POR SUBSISTEMA (MWmédios)
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MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA

A capacidade instalada no SIN ao final de 2020 totaliza-

va 166 GW, dos quais 101,9 GW (61,4%) são de usinas 

hidroelétricas; 23,7 GW (14,3%) são de usinas termo-

elétricas convencionais e nucleares e cerca de 40 GW 

(24,3%) são de PCHs, usinas a biomassa, eólicas e sola-

res. Estima-se que, ao final de 2025, a capacidade ins-

talada no SIN totalizará 186 GW, com um incremento 

de aproximadamente 5 GW nas usinas termoelétricas 

convencionais e nucleares, passando a 28,9 GW; e de 

cerca de 15 GW nas PCHs, usinas a biomassa, eólicas e 

solares, perfazendo um total de 55 GW.

A expansão da oferta de geração é definida nas reu-

niões mensais de acompanhamento do Departamen-

to de Monitoramento do Sistema Elétrico – DMSE, 

vinculado ao MME, com participação da ANEEL, 

ONS, EPE e CCEE. Nessas reuniões, são estimadas 

as datas de tendência das usinas a serem considera-

das dentro do horizonte de planejamento de médio 

prazo (2021-2025), tanto para as usinas do Ambiente 

de Contratação Regulado – ACR, vencedoras dos lei-

lões, como para àquelas participantes do Ambiente 

de Contratação Livre – ACL1, cujo montante totaliza 

cerca de 7 GW, referente às usinas já em construção 

e com viabilidade alta. 

Ressalta-se que, até o momento, não estão sendo con-

sideradas usinas com viabilidade média, que perfazem 

cerca de 19 GW. Por oportuno, é relevante destacar que 

está em andamento uma avaliação, por parte da ANEEL, 

da metodologia para inserção desse montante de gera-

ção nos modelos de otimização energética.

CAPACIDADE INSTALADA NO SIN EM 2020 E 20252

 _______________________ 
1 Conjunto composto de usinas não simuladas individualmente, cujo montante de energia é determinado conforme metodologia 
descrita na Resolução Normativa ANEEL nº 843/2019 (Seção II, artigos 13 a 16) e abatido diretamente da carga.

2 Incluída geração de Itaipu 60 Hz e desconsideradas compras Itaipu 50 Hz.
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EXPANSÃO DA OFERTA

Os gráficos, a seguir, ilustram o incremento anual 

da oferta de geração no SIN, por tipo de fonte e por 

subsistema, e a evolução da capacidade total insta-

lada no horizonte 2021-2025. É importante ressaltar 

que as projeções referem-se à capacidade instalada 

ao final de cada ano. Adicionalmente, o incremento 

de geração para o ano de 2021, mostrado no gráfico, 

considera apenas o montante de geração previsto 

para entrar em operação no horizonte do PMO de 

agosto de 2021. 

Como pode ser observado, no horizonte 2021-2025, o 

maior incremento anual ocorre em 2022, com acrés-

cimo de cerca de 5.000 MW, com destaque para as 

usinas eólicas, representando 53% desse acréscimo. 

Nos anos de 2023 e 2025, as eólicas seguem nova-

mente preponderantes no acréscimo de geração, 

conforme pode ser observado nos gráficos a seguir.

Os incrementos anuais apresentados podem ser alterados 
em função de leilões de energia nova, com produtos a serem 
entregues até 2025.

  

INCREMENTO ANUAL POR SUBSISTEMA (MW) 

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL INSTALADA NO SIN E INCREMENTO ANUAL POR FONTE (MW)1

 _______________________ 
1 O valor apresentado como incremento de geração para o ano de 2021 não considera as usinas que entraram em operação ao 
longo desse ano até o horizonte do PMO de agosto de 2021. 
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MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

A Resolução Normativa n° 482/2012 (REN 482) regu-

lamentou a micro e minigeração distribuída - MMGD 

no Brasil, permitindo que qualquer consumidor gere 

sua própria energia. Em 2015, o regulamento foi apri-

morado, de modo a tornar o processo de conexão 

mais célere e ampliar o acesso à geração distribuída 

para um número maior de unidades consumidoras. 

Atualmente, a resolução permite a conexão de gera-

dores de até 5 MW na rede de distribuição, a partir de 

fontes renováveis de energia ou cogeração qualifi-

cada. De fato, observa-se um crescimento exponen-

cial no número de instalações de MMGD, que atingiu 

mais de 6,1 GW em junho/2021, alcançando a marca 

de quase 660 mil unidades consumidoras.

Devido à relevância e à crescente expansão dessa 

oferta, no PEN 2021 foram feitas análises de sensibi-

lidade, incorporando a estimativa mensal de MMGD 

para todo o horizonte do estudo, no montante de 

usinas não simuladas e na evolução da carga, o que 

representa um acréscimo de cerca de 2,7 GWmédios 

em 2025. Para informações mais detalhadas sobre 

as análises de sensibilidade elaboradas no âmbito 

do PEN 2021, deverá ser consultado o Relatório das 

Condições de Atendimento. 

EXPECTATIVA DE EVOLUÇÃO DE MMGD NO SIN 

(MWmédios)
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02. Características atuais do SIN

GERAÇÃO INFLEXÍVEL

Uma parcela significativa do potencial hidráulico 

da região Norte do país é composta por usinas a fio 

d’água, ou seja, geração não controlável. No que diz 

respeito a geração hidráulica, além das usinas a fio 

d’água, existem também as restrições de defluência 

mínima, que são consideradas como geração não 

controlável, também denominada geração inflexível. 

Existem outras fontes de geração consideradas in-

flexíveis, como é o caso das usinas não simuladas 

individualmente, além da própria inflexibilidade de 

algumas usinas térmicas.

Nos modelos de otimização energética, toda geração 

representada de forma inflexível é abatida da carga 

global projetada, resultando em uma carga líquida a 

ser atendida pelas demais fontes, consideradas não 

inflexíveis no processo de otimização (UHEs e UTEs).

Atualmente, a parcela de geração inflexível corres-

ponde a aproximadamente 69% da carga global do 

SIN e a previsão é de que em 2025 essa geração repre-

sente cerca de 70% dessa carga. Dessa forma, apenas 

cerca de 30% da projeção de carga global do SIN será 

atendida pelo despacho hidrotérmico por ordem de 

mérito. Esta alta parcela de inflexibilidade é um dos 

motivos para a obtenção de baixos riscos de déficits 

estruturais, conforme detalhado no PEN 2021.

CARGA GLOBAL E CARGA LÍQUIDA DO SIN EM 2021 E 2025
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CUSTOS DE GERAÇÃO TÉRMICA

Conforme apresentado anteriormente, não existe previsão de expansão significativa para o parque gerador 

hidroelétrico do SIN, dentro do horizonte deste PEN 2021 (2021-2025). Aliado à esta falta de expectativa, ob-

serva-se a expressiva sazonalidade da oferta hidroelétrica, abundante apenas no período chuvoso, como é o 

caso das usinas de Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. Portanto, para garantir o atendimento à carga do SIN, 

especialmente durante o período seco, torna-se imprescindível a complementação da geração hidroelétrica 

com outras fontes como térmicas convencionais, eólica, solar e biomassa. Dessa forma, o parque gerador 

térmico e as fontes renováveis passam a ter, cada vez mais, o papel de “reservatório virtual” do SIN.

Com base no exposto anteriormente, conclui-se que o montante de geração térmica disponível e o custo de 

despacho associado são fatores determinantes no novo perfil de oferta de geração do SIN. A figura, a seguir, 

apresenta a distribuição dos custos variáveis das usinas térmicas (CVUs), por fonte, com base no PMO de 

agosto de 2021. A partir do gráfico, é possível observar, além da interseção entre os custos das diversas fon-

tes, uma relevante dispersão com CVUs que variam de 20,12 a 1.574,83 R$/MWh.

DISTRIBUIÇÃO DOS CVUs POR FONTE - REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 20251

O maior incremento de geração térmica ocorre para 
CVUs entre 100,00 e 250,00 R$/MWh, representando 
um montante de aproximadamente  10.500 MW de po-
tência. Para CVUs mais elevados, na faixa de 1.000,00 a 
1.500,00 R$/MWh, não há incremento de potência sig-
nificativo, o que acaba colaborando para a volatilidade 
dos CMOs, quando do despacho térmico nessa faixa, o 
que explica, inclusive, a alteração de bandeiras tarifá-
rias entre PMOs ao longo de cada ano. 

 

_______________________  
1 Exclui usinas com disponibilidade nula e/ou CVU zero.
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UM NOVO PERÍODO CRÍTICO DO SIN

Em uma simulação para cálculo da energia firme de 

um sistema hidroelétrico, o período crítico é o inter-

valo de tempo em que o sistema passa da situação 

de máximo a mínimo armazenamento, sem reen-

chimentos intermediários. O período crítico oficial 

atualmente utilizado no setor elétrico compreende o 

horizonte de junho de 1949 a novembro de 1956, com 

duração de 90 meses. 

Anualmente, o ONS reavalia o período crítico do SIN 

para a configuração de mais longo prazo do plane-

jamento energético, atualmente dezembro de 2025. 

A avaliação realizada neste ciclo do PEN 2021 consi-

derou o histórico de vazões até dezembro de 20201 

e o resultado indica que o sistema se encontra em 

um novo período crítico, que se iniciou em junho de 

2012, e cuja duração (103 meses) já supera a do perío-

do crítico oficial, considerando o referido histórico de 

vazões. Esta indicação está condizente com as con-

dições que vêm sendo verificadas no sistema desde 

2012. Desde então, o sistema saiu do armazenamen-

to máximo e não houve mais reenchimento pleno do 

armazenamento (de julho/2012 a dezembro/2020), o 

que mostra compatibilidade entre as condições con-

junturais de atendimento, quais sejam: esvaziamen-

tos acentuados a cada final de estação seca e forte 

dependência da estação chuvosa subsequente.

Ressalta-se que, conforme mencionado anterior-

mente, o histórico de vazões utilizado vai até dezem-

bro de 2020 e, portanto, não se pode afirmar que o 

novo período crítico terminou.

EVOLUÇÃO DA ENERGIA ARMAZENADA NO CÁLCULO DO PERÍODO CRÍTICO DO SIN

 _______________________ 
1 O histórico atual de vazões consolidado vai até dezembro de 2019.
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ANÁLISE CONJUNTURAL

Estudos conjunturais estão associados aos primei-

ros dois anos das análises das condições de atendi-

mento, horizonte no qual o desempenho do sistema 

depende basicamente das condições hidroenergéti-

cas de curto prazo. Neste horizonte, como qualquer 

alteração da oferta depende essencialmente da via-

bilidade da antecipação de obras já em andamento, 

seja de geração ou transmissão, ações sistêmicas 

para a segurança do atendimento à carga se limitam 

a ações operativas de curto prazo.

Estudos com foco no ano de 2021 vêm sendo apre-

sentados mensalmente ao CMSE, e mais recente-

mente à CREG, e seus resultados têm sido publi-

cados em Notas Técnicas disponibilizadas no sítio 

eletrônico do ONS, portanto, não serão objeto de 

avaliação no PEN 2021.

Os itens a seguir apresentam os principais resulta-

dos das avaliações determinística e probabilística da 

análise conjuntural.

Partindo de 15% de armazenamento inicial no Sudeste/
Centro-Oeste, ao final de outubro de 2021, a avaliação 
determinística chega ao final do período úmido de 2022 com 
30,7% de armazenamento no cenário baseado nas chuvas 
do biênio 2020/2021, e com 43,8% de armazenamento no 
cenário baseado nas chuvas do biênio 2017/2018.

AVALIAÇÃO DETERMINÍSTICA PARA O  

PERÍODO ÚMIDO DE 2022

Para a avaliação das condições de atendimento até 

abril de 2022, foram adotados dois cenários de aflu-

ências, baseados nas chuvas dos biênios 2017/2018 

(limite superior) e 2020/2021 (limite inferior), sele-

cionados em função de estudos hidrometeorológi-

cos realizados para o período de outubro de 2021 a 

abril de 2022. 

A avaliação considerou níveis de partida, ao final de 
outubro de 2021, aderentes aos valores obtidos no úl-
timo estudo prospectivo apresentado ao CMSE.

EAR FINAL (%EARmáx) - SUDESTE/CENTRO-OESTE
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AVALIAÇÃO PROBABILÍSTICA PARA O PERÍODO SECO DE 2022

A partir de armazenamentos estimados nos dois cenários de chuvas da avaliação determinística do período 
úmido de 2022, foi realizada uma simulação estocástica, com 2.000 séries sintéticas, iniciando em maio de 2022, 

considerando as respectivas previsões de ENAs como tendência hidrológica. A seguir, são apresentadas as 

curvas de permanência da energia armazenada ao final do período seco de 2022, obtidas a partir da conside-

ração de despacho térmico na base.

CURVAS DE PERMANÊNCIA EAR (%EARmáx) NO FINAL DE NOVEMBRO DE 2022 - SUDESTE/CENTRO-OESTE

Partindo de 30,7% de armazenamento no Sudeste/
Centro-Oeste ao final de abril de 2022 (limite inferior), 
a avaliação probabilística indica chegar em média com 
25,8% de armazenamento ao final de novembro de 2022, 
com 29% de probabilidade de violação do nível mínimo 
de 20% da EARmáx do SE/CO, proposta pela CPAMP 
para 2022. Partindo de 43,8% de armazenamento 
(limite superior), chega-se em média com 42% de 
armazenamento ao final de novembro de 2022, com 1% 
de probabilidade de violação do nível mínimo de 20% da 
EARmáx do SE/CO. 

 

CURVAS DE PERMANÊNCIA EAR (%EARmáx) NO FINAL DE NOVEMBRO DE 2022 - NORDESTE

Para o Nordeste, a avaliação probabilística indica 
chegar em média com 14% de armazenamento ao final 
de novembro de 2022, com partida definida pelo limite 
inferior, com 90% de probabilidade de violação do nível 
mínimo de 23,5% da EARmáx do NE, proposta pela 
CPAMP para 2022. Para o nível de partida associado 
ao limite superior, chega-se em média com 34,5% de 
armazenamento em novembro de 2022, com 8% de 
probabilidade de violação do nível mínimo de 23,5%.

Os resultados para o caso que considera o despacho 
térmico por mérito econômico estão detalhados no 
Relatório das Condições de Atendimento. 
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CRITÉRIOS DE SUPRIMENTO

A Resolução CNPE nº 29, de 12 de dezembro de 2019, estabeleceu novo critério geral de garantia de suprimento 

para aferição da adequabilidade do atendimento à energia, que passou a se basear no valor esperado condicio-

nado a determinado nível de confiança de insuficiência da oferta de energia (CVaR da Energia Não Suprida) e no 

valor esperado condicionado a determinado nível de confiança do custo marginal de operação (CVaR do CMO). 

Através dessa resolução, o CNPE definiu o critério geral de suprimento para aferição da adequabilidade do 

atendimento à potência, com base nas métricas de risco explícito de insuficiência da oferta de potência (Pro-

babilidade de Perda de Carga - LOLP) e o valor esperado condicionado a determinado nível de confiança de 

insuficiência da oferta de potência (CVaR da Potência Não Suprida).

Desta forma, no PEN 2021, em adição às diretrizes estabelecidas nos Submódulos 2.4 e 3.3 dos Procedimentos 

de Rede, também foram avaliados o atendimento aos critérios gerais de garantia de suprimento de energia e 

potência definidos pela nova resolução.

CRITÉRIO DE SUPRIMENTO: DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS
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ANÁLISE ESTRUTURAL

A Análise Estrutural (análise não condicionada ao passado recente) considera a geração dos cenários sintéti-

cos de ENA não condicionados ao passado recente. O objetivo dessa análise é avaliar as condições estruturais 

de atendimento à carga do SIN, com foco no horizonte 2023-2025.

Para todo o horizonte da análise estrutural observa-se que o CVaR1% da energia não suprida (ENS) é inferior ao 

critério de garantia postulado pelo CNPE (CVaR1% (ENS) ≤ 5% ), para todos os subsistemas, conforme indica a 

tabela a seguir.

CVaR1% (ENS) (% DA CARGA) - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

Para todos os Casos de Sensibilidade avaliados neste ci-
clo, os índices associados ao critério geral de suprimento 
para aferição da adequabilidade do atendimento à ener-
gia, definidos pelo CNPE através de Resolução nº 29, de 
12 de dezembro de 2019, foram plenamente atendidos, 
considerando os parâmetros definidos na Portaria MME 
nº 59, de 11 de fevereiro de 2020.

Os valores do CVaR10% (CMO), em todos os meses do 

horizonte e em todos os subsistemas, são inferiores 

a 800,00 R$/MWh, conforme critério de garantia de 

suprimento definido na Resolução CNPE nº29/2019.

EVOLUÇÃO MENSAL DO CVaR10% (CMO) (R$/MWh)
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BALANÇO DE GARANTIA FÍSICA

O balanço estático de garantia física compara a ofer-

ta de energia prevista com a carga projetada no hori-

zonte de análise, onde foram considerados para:

• UHEs e UTEs: certificados de garantia física dos 

empreendimentos;

• Usinas não simuladas: expectativa de geração de 

acordo com a REN 843/2019 (antigas RN 440/2011 

e RN 476/2012).

EVOLUÇÃO DA CARGA E OFERTA DE ENERGIA 

CONTRATADA NO SIN (GWmédios)

BALANÇO DE ENERGIA (GWmédios)

INSUMOS PARA O BALANÇO DE GARANTIA FÍSICA

O balanço de energia tem significado apenas indicativo 
da oferta estrutural de energia elétrica do SIN na medida 
em que não considera as transferências de energia entre 
os subsistemas ao longo do ano e a redução de disponi-
bilidade de energia das usinas hidráulicas em situações 
hidrológicas desfavoráveis.

À exceção do Sul, todos os subsistemas apresentam ba-
lanço positivo.

Existem sobras de energia contratada no SIN ao longo do 
período 2021/2025.
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BALANÇO DE POTÊNCIA

O Balanço de Potência tem por objetivo analisar o 

atendimento à demanda do SIN, incluindo a reserva 

operativa. Nas análises são confrontados os requisi-

tos de demanda com as disponibilidades de potência 

das diversas fontes de energia que compõem o SIN. 

No PEN 2021, dando continuidade aos aprimoramen-

tos nos estudos do Balanço de Potência, as análises 

são divididas em horizonte conjuntural e horizonte 

estrutural, seguindo a mesma lógica adotada nas 

avaliações energéticas.

• No horizonte conjuntural são feitas duas avalia-

ções, acopladas às avaliações energéticas con-

junturais: (i) determinística para o período úmido 

de 2022; (ii) probabilística para o período seco de 

2022, nas quais são mensuradas as probabilidades 

de não atendimento aos requisitos de potência.

• No horizonte estrutural, o Balanço de Potência 

avalia a adequabilidade do atendimento de po-

tência com base nos indicadores associados ao 

critério geral de suprimento de potência vigentes, 

definidos pelo CNPE, ou seja, o risco explícito de 

insuficiência da oferta de potência (LOLP) e o va-

lor esperado condicionado à determinado nível 

de confiança da insuficiência da oferta de potên-

cia (CVaR da Potência Não Suprida).

Nesta edição do PEN 2021 as avaliações probabilísticas 

passaram a considerar a estocasticidade da disponibi-

lidade de potência hidrelétrica representada a partir 

de 2.000 cenários sintéticos de vazões. Com relação à 

contribuição das fontes eólica e solar fotovoltaica, as 

variações sazonais e intradiárias foram consideradas 

através de curvas de permanência dos fatores de capa-

cidade horários para cada uma das vinte quatro horas 

do dia e mês do ano. De modo a melhor representar o 

efeito espacial, além da divisão por subsistema e fonte, 

neste ciclo foi incorporada a representação em separa-

do da contribuição eólica localizada no litoral e no inte-

rior do subsistema Nordeste.

Um outro aprimoramento introduzido no PEN 2021 

diz respeito à incorporação de restrições de modula-

ção das usinas da bacia do rio São Francisco e da UHE 

Itaipu. Tais restrições estão associadas às taxas máxi-

mas de variação das defluências das usinas, definidas 

no sentido de minimizar impactos ambientais a jusan-

te das mesmas. No caso específico da UHE Itaipu, os 

condicionantes estão estabelecidos no Acordo Tripar-

tite, assinado entre os governos brasileiro, paraguaio 

e argentino. Tais restrições limitam as disponibilida-

des de potência dos empreendimentos.

AVALIAÇÃO DETERMINÍSTICA PARA O PERÍ-
ODO ÚMIDO DE 2022

No horizonte conjuntural, o Balanço de Potência as-

sociado à análise energética determinística para o 

período úmido de 2022, considerando o cenário de 

afluências baseado nas chuvas do biênio 2020/2021 

(limite inferior), não indica comprometimento no 

atendimento aos requisitos de potência no período 

de janeiro a abril de 2022.  Ao se trabalhar com o 
cenário baseado nas chuvas do biênio (2017/2018), 

também há sobras de potência.

SOBRAS DE POTÊNCIA PARA O PERÍODO ÚMIDO 

DE 2022 (Cenário de Chuva 2020/2021) (MW)
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AVALIAÇÃO PROBABILÍSTICA PARA O PERÍODO SECO DE 2022

A seguir, são apresentadas as probabilidades de uso da reserva operativa e de déficit de potência, obtidos a 

partir da consideração de despacho térmico na base. Os déficits de potência são contabilizados somente após 

o esgotamento da reserva de potência operativa. 

PROBABILIDADE DE INVASÃO DA RESERVA  

OPERATIVA (%)

PROBABILIDADE DE DÉFICIT DE POTÊNCIA (%)

Para o período seco de 2022, os resultados indicam probabilidades elevadas da necessidade de uso da reserva 

de potência operativa e de ocorrência de déficit de potência nos meses de outubro e novembro, principalmente, 

para o cenário cuja partida no início de maio de 2022 está associada à trajetória inferior da análise energética 

para o período úmido de 2022. Ressalta-se que este risco de déficit de potência pode ser administrado conside-

rando-se as flexibilizações de restrições operativas hidráulicas, uso de energia proveniente de importação de 

países vizinhos (Argentina e Uruguai) e a flexibilização de critérios de segurança elétrica (N-1).

Os resultados para o caso que considera o despacho térmico por mérito econômico estão detalhados no Relatório das 
Condições de Atendimento.
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AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - HORIZONTE 2023 A 2025

No horizonte estrutural, os critérios de suprimento de potência preconizados pelo CNPE não são plenamente 

atendidos no caso de referência. O CVaR5% da Potência Não Suprida do SIN viola os 5% da Demanda Máxima 

Instantânea, a partir de 2023, e a LOLP anual do SIN supera os 5% em 2025. Sendo assim, recomendam-se 

ações no sentido de aumentar a oferta de potência para que o equilíbrio estrutural seja restaurado.

EVOLUÇÃO MENSAL DO CVaR5% (PNS) DO SIN EVOLUÇÃO ANUAL DA LOLP PARA O SIN

Para os Casos de Sensibilidade, também foram verificadas violações dos critérios de suprimento de potência.
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