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O Plano da Operação Energética – PEN tem 
como objetivo apresentar as avaliações das 
condições de atendimento ao mercado pre-
visto de energia elétrica do Sistema Interliga-
do Nacional – SIN para o horizonte do plane-
jamento da operação energética, cinco anos 
à frente, subsidiando assim o MME, através 
do Comitê de Monitoramento do Setor Elétri-
co – CMSE e a Empresa de Pesquisa Energé-
tica - EPE quanto à eventual necessidade de 
estudos de planejamento da expansão para 
adequação da oferta de energia aos crité-
rios de garantia de suprimento preconizados 
pelo Conselho Nacional de Política Energética 
– CNPE. O PEN é elaborado com periodici-
dade anual e está sujeito a revisões sempre 
que ocorram fatos relevantes que alterem as 
avaliações nele apresentadas.

As análises do Plano da Operação Energé-
tica 2019/2023 – PEN 2019 tomaram por 
base o Programa Mensal de Operação – PMO 
de maio de 2019, no que diz respeito à oferta, 
aos limites de intercâmbios entre subsistemas, 
aos condicionantes referentes à segurança 
operativa e às restrições ambientais e de uso 
múltiplo da água, existentes e previstas, nas 
bacias hidrográficas.

As principais diretrizes para a execução das 
avaliações energéticas (entre as quais a análi-
se de desempenho do SIN – com base nos ris-
cos de déficit e custos marginais de operação) 
estão em consonância com os Procedimentos 
de Rede, Submódulo 7.2 – Planejamento anu-
al da operação energética e Submódulo 23.4 
– Diretrizes e critérios para estudos energéti-

cos, aprovados pelas Resoluções Normativas 
ANEEL nº 801/2017 e ANEEL nº 756/2016.

No PEN 2019, assim como vem sendo feito 
desde o PEN 2015, as avaliações das condi-
ções de atendimento foram divididas em dois 
horizontes:

• No primeiro horizonte, 2019 a 2020, são 
feitas análises conjunturais determinísticas 
e probabilísticas, destacando-se as evolu-
ções dos armazenamentos de cada subsis-
tema do SIN; 

• O segundo horizonte, que compreende 
os três anos restantes – 2021 a 2023, apre-
senta um caráter mais estrutural (análise 
não condicional), sendo avaliados indica-
dores como riscos de déficit e custos mar-
ginais de operação.

É importante observar que, devido à expan-
são do parque gerador hidroelétrico estar 
sendo baseada em quase sua totalidade, em 
usinas a fio d’água, sem a agregação de re-
servatórios de regularização, as condições de 
armazenamentos iniciais no final da estação 
chuvosa (maio) têm tido cada vez maior im-
portância para as avaliações energéticas nos 
estudos de médio e curto prazos, impactando, 
principalmente, os resultados dos primeiros 
dois anos do horizonte de análise de desem-
penho do SIN (análise condicionada). Desta-
cam-se as métricas normalmente utilizadas no 
planejamento da operação energética, como 
riscos de déficit, valor esperado da energia 
não suprida, custos marginais de operação e 
expectativas de armazenamento no final da 
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estação seca do primeiro ano de análise, com 
rebatimentos também nos armazenamentos 
prospectados para o final da estação chuvosa 
subsequente (2º ano da análise). 

Dessa forma, o monitoramento contínuo das 
condições meteorológicas e hidroenergéticas 
de curto e curtíssimo prazos é o que deve in-
dicar a necessidade da aplicação de medidas 
operativas que reduzam, na prática, os riscos 
de um eventual gerenciamento da carga, inclu-
sive avaliando possíveis articulações com agen-
tes do setor, MME, MMA, ANA, Ibama e órgãos 
ambientais estaduais para flexibilização de res-
trições operativas de diversas naturezas, tais 
como: uso múltiplo da água e/ou ambientais.

A eficicácia dessas medidas operativas, que 
permitem o pleno atendimento da carga, de-
pende fundamentalmente, do nível de reserva 
energética do SIN, na qual se inclui a reserva 
operativa do sistema para atendimento à de-
manda máxima e a mitigação dos impactos da 
variabilidade e intermitência da geração eóli-
ca e/ou solar. O dimensionamento adequado  
dessa reserva energética constitui uma impor-
tante avaliação dos estudos de planejamento 
da operação e subsídios ao planejamento da 
expansão.

O PEN 2019 é composto de três volumes:

• Esse Sumário Executivo, que apresenta 
uma visão global das características atuais 
do SIN, como a carga de energia, a matriz 
de energia elétrica atual e sua evolução, os 
custos de operação das usinas térmicas, a 
geração eólica e fotovoltaica, a evolução da 
rede com as grandes interligações interre-
gionais, bem como uma síntese dos princi-
pais resultados;

• Volume I – Condições de Atendimento, 
que aborda, além do conteúdo do Sumá-
rio Executivo, análises mais detalhadas dos 

principais resultados das avaliações energé-
ticas para o horizonte 2019/2023; e

• Volume II – Relatório Complementar, 
que, além de resultados de avaliações com-
plementares não apresentados no Volume I, 
traz ainda conceitos básicos necessários à 
interpretação dos resultados, um resumo da 
metodologia adotada e um conjunto de ane-
xos detalhando as informações e os dados 
considerados nesses estudos.

As principais constatações de ordem geral do 
PEN 2019 são:

• Considerando o fato de que, desde o final 
da década de 90, não entram em operação 
usinas hidroelétricas com reservatórios de 
regularização plurianual, o uso da geração 
termoelétrica tem sido cada vez mais intenso, 
mesmo com a ocorrência de anos hidrológi-
cos próximos à média de longo termo (MLT);

• Avaliações energéticas apresentadas neste 
PEN 2019 indicam que, face a crise hídrica 
da região Nordeste, que se prolonga desde 
o verão 2011/2012, possivelmente o SIN terá 
um segundo período crítico com as dimen-
sões próximas do período crítico histórico de 
junho/1949 a novembro/1956; 

• Nesse contexto, a geração eólica no subsis-
tema Nordeste tem sido uma fonte de ge-
ração de energia extremamente importante 
para garantir o atendimento energético do 
SIN;

• A despeito do alto grau de inflexibilidade de 
geração que se observa na matriz de ener-
gia elétrica do SIN para os próximos anos, 
que chega a montantes médios da ordem de 
70% da carga global prevista para o período 
2019/2023, seja pela não despachabilidade 
das fontes eólica e fotovoltaica em franca 
expansão, seja pela elevada geração à fio 
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d'água ds usinas da Amazônia durante as 
estações chuvosas, é mister o monitoramen-
to estrito das condições hidroenergéticas no 
horizonte de curto prazo, prospectando-se 
cenários de armazenamento para os finais 
de cada estação seca e chuvosa subsequen-
te, respectivamente, de forma a identificar-se 
a necessidade de eventuais ações de natureza 
heterodóxica para a garantia da segurança 
energética do SIN, à semelhança do passa-
do recente, outubro de 2018 e fevereiro de 
2019, quando o despacho fora da ordem de 
mérito – DFOM foi autorizado pelo CMSE 
frente às incertezas metereológicas presen-
tes na estação seca de 2018 e na estação 
chuvosa de 2019, vis-à-vis os estoques de ar-
mazenamento nos principais reservatórios de 
regularização do SIN naqueles momentos;

• Sob esse aspecto, apesar das análises ener-
géticas do PEN 2019 indicarem um equilí-
brio estrutural do SIN durante todo o hori-
zonte 2019/2023, com excedente de energia 
contratada e riscos de déficit bem abaixo do 
critério de garantia preconizado pelo CNPE, 
a participação de usinas térmicas na matriz 
com elevados custos operativos, mais de 
40% acima de 250,00 R$/MWh, faz com que 
essas usinas sejam despachadas por mérito 
econômico somente em situações hidrológi-
cas críticas, debitando estoques estratégicos 
de água armazenada dos principais reser-
vatórios de regularização do SIN para aten-
dimento à carga, o que torna o sistema sus-
cetível a despachos de geração térmica fora 
da ordem de mérito e muito dependente das 
próximas estações chuvosas para recuperar 
o equilíbrio estrutural em situações hidroló-
gicas críticas como as vivenciadas nos últi-
mos anos na região Nordeste;

• Nesse contexto, são importantes as ações de 
planejamento da expansão, que permitam 
valorar atributos de novas fontes de geração 

para a expansão da matriz de energia elé-
trica que garantam a flexibilidade operativa 
do sistema, inércia eletromecânica adequa-
da, sustentabilidade ambiental, capacidade 
de armazenamento de energia e modicida-
de tarifária, de forma a garantir não só o 
equilíbrio estrutural, mas também, o equilí-
brio conjuntural da operação do SIN;

• A geração termoelétrica também vem sendo 
necessária para complementação do aten-
dimento à demanda máxima em função da 
elevação da temperatura, no verão, com um 
consequente aumento no consumo de ener-
gia elétrica, bem como a significativa redução 
da geração eólica no subsistema Nordeste;

• A continuidade da expansão da transmissão 
se apresenta como de fundamental impor-
tância, permitindo a importação e/ou expor-
tação de grandes blocos de energia entre 
regiões, tirando proveito da diversidade hi-
drológica existente entre bacias e/ou regiões 
e mesmo entre as fontes de geração, como 
a eólica e a biomassa, fator importante para 
a garantia do abastecimento e da redução 
dos custos de operação;

• Adicionalmente, pode-se ratificar a conclu-
são de planos anteriores de que a expressiva 
expansão da geração eólica e solar para os 
próximos cinco anos exigirão ações opera-
tivas mitigadoras dos potenciais impactos 
sistêmicos e locais decorrentes da forte va-
riabilidade/intermitência, intrínsecas dessas 
fontes, bem como da sua baixa previsibili-
dade de geração em horizontes superiores 
a dias à frente.
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Características  
Atuais do SIN



Figura 1 - Evolução da Carga SIN - MWmed

Crescimento médio PIB (2019/2023)

2,7%  

 2019 - 68.733 MWmed

 2023 - 79.822 MWmed

Aumento Médio 
3,8% a.a.

Carga
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As previsões de carga adotadas foram elabo-
radas em conjunto pela EPE/MME, pelo ONS e 
pela CCEE, consubstanciadas no Boletim Técni-
co ONS/CCEE/EPE – “Previsões de Carga para 
o Planejamento Anual da Operação Energética 
2019-2023 – 1ª Revisão Quadrimestral”.

Elas tomam por base a avaliação da conjuntu-
ra econômica e o monitoramento do consumo 
e da carga, ao longo do ano de 2018 e nos 
primeiros meses de 2019, através das Rese-
nhas Mensais de Energia Elétrica da EPE, dos 
Boletins de Carga Mensais do ONS e dos Info 
Mercados Mensais da CCEE, bem como dos 
desvios entre os valores observados da carga 
e suas respectivas projeções elaboradas para 
o Planejamento Anual da Operação Energética 
2019-2023.



Figura 2 - Capacidade Instalada SIN 2018 - 161.525 MW

Figura 3 - Capacidade Instalada SIN 2023 - 178.041 MW
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A hidroeletricidade continua 
como a principal fonte de 
geração de energia.

Cerca de 22% da oferta é 
de não simuláveis individual-
mente.

A capacidade instalada no SIN em 31/12/2018, 
totaliza 161.526 MW, dos quais 102.874 MW 
(63,7%) em usinas hidroelétricas, 22.875 MW 
(14,2%) em termoelétricas convencionais e nu-
cleares e 35.776 MW (22,1%) em PCHs, usinas 
a biomassa, eólicas e solares. 

Em 31/12/2023, a capacidade instalada no SIN, 
totalizará 178.041 MW, dos quais 107.601 MW 
(60,4%) em usinas hidroelétricas, 28.768 MW 
(16,2%) em termoelétricas convencionais e nu-
cleares e 41.672 MW (23,4%) em PCHs, usinas 
a biomassa, eólicas e solares.

Participação crescente das 
fontes eólica e solar reduzin-
do a participação da hidroe-
létrica na matriz.



Tabela 1 - Capacidade Instalada do SIN - abr/2019-dez/2023 - MW

10      PEN 2019 - Sumário Executivo 

Em termos de evolução da matriz de energia elétrica, ao se manter a atual tendência da expan-
são hidroelétrica, calcada em usinas com baixa ou nenhuma regularização plurianual, o papel 
das termoelétricas flexíveis ou de baixa inflexibilidade, com custos de operação moderados e com 
menores incertezas de suprimento de combustível (GN/GNL/Carvão) passa a ser fundamental na 
seleção dos projetos a serem ofertados nos próximos leilões de energia nova. Não obstante, as 
fontes alternativas complementares no período seco, como eólicas e biomassa, também apresen-
tam papel importante na segurança operativa do SIN.



Figura 4 - Incremento Anual da Oferta SIN 2018-2023 - MW
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O maior incremento anual ocorre entre 2018 e 2019 com acréscimo de 5.711 MW. Os acréscimos 
se reduzem até 2022. 

Em 2023, o aumento de 3.947 MW é proveniente preponderantemente da entrada de 1.522 MW 
de eólicas no Nordeste e 2 UTEs a gás no Sudeste/Centro-Oeste.

Essses incrementos podem ser alterados em função de novos leilões de energia nova com produ-
tos a serem entregues até 2023.



Figura 5 - Representação REEs e Subsistemas

Figura 6 - Principais Interconexões e Agrupamentos de Intercâmbios
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As interligações inter-regionais propiciam a transferência de grandes blocos de energia entre os sub-
sistemas, permitindo que o ONS, através da operação integrada do SIN, explore a diversidade hidro-
lógica entre regiões. 

A integração entre subsistemas contribui para a expansão da oferta de energia e para a otimização 
dos recursos energéticos, através da complementaridade energética existente entre eles.

No PEN foram representados como subsistemas 
equivalentes, além do Sudeste/Centro Oeste, 
Sul, Nordeste e Norte, os subsistemas Ma-
naus, Amapá, a Belo Monte e a Itaipu.

O sistema Acre-Rondônia (AC/RO) e as UHEs do 
Complexo do rio Madeira são considerados como 
reservatórios equivalentes de energia (REEs) per-
tencentes ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 
uma vez que não existem mais restrições de trans-
missão para troca de energia entre o Sudeste/
Centro-Oeste e essas duas áreas.



Figura 8 - Complementaridade Anual das Diversas Fontes de Geração 

Figura 7 - Energia Armazenada Máxima x Grau de Regularização 
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Tradicionalmente, o grau de regularização do 
SIN – GR é a quantidade de meses de estoque 
de energia.  É calculado como a relação entre 
a EARmáx e a carga a ser atendida (abatida da 
geração inflexível).

A energia armazenada máxima do SIN – EARmáx 
não apresenta variação entre 2019 e 2023, uma 
vez que o acréscimo de fonte hidroelétrica, entre 
maio/2019 e dezembro/2023,  se dará por usi-
nas com baixo ou nenhum grau de regularização 
anual ou plurianual. Apesar deste fato, importa 
destacar que a capacidade de armazenamento do 
SIN é da ordem de 292 GWmed, uma das maio-
res do mundo.

A consideração da inflexibilidade média anual da 
geração da Amazônia, bem como de todas as 
usinas a fio d'água do SIN, pode levar o grau de 
regularização do sistema para algo em torno de 
8 meses, no final de 2023, o que representa um 
crescimento virtual da capacidade de armazena-
mento pelo efeito da não despachabilidade dessa 
geração a fio d'água.

Quanto menor o GR de um sistema, maior será 
a dependência de períodos chuvosos para o seu 
reenchimento a cada ciclo hidrológico anual e 
maior será o seu esvaziamento a cada final de es-
tação seca, aumentando a necessidade de fontes 
complementares nesse período e/ou mecanismos 
operativos de segurança específicos para a ga-
rantia de atendimento ao mercado, impactando 
diretamente o custo final da energia produzida, 
em favor da segurança operativa. 

Fato importante diz respeito ao perfil de geração 
das fontes alternativas, como biomassa e eó-
licas, que apresentam maior disponibilidade exa-
tamente nas estações secas do SIN, sendo, por-
tanto, complementares à oferta hídrica, ou 
seja, fontes que desempenham o papel de verda-
deiros “reservatórios virtuais”. A Figura 8 ilustra a 
complementaridade anual das diversas fontes, ou 
seja, a diversidade de produção ao longo de um 
mesmo ano permite mitigar o efeito da sazona-
lidade da oferta hídrica, compensando a perda 

gradual de regularização, desde que suas ofertas 
sejam firmes e em montantes equivalentes à redu-
ção da oferta hídrica, o que remete à importância 
da previsão dessas disponibilidades para efeito de 
planejamento da operação.



Figura 9 - Alocação da Geração do Complexo Madeira e Belo Monte na Curva de Carga
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A expansão da hidroeletricidade na Amazônia, com características de grande capacidade de pro-
dução no período chuvoso, sem reservatório de acumulação, e baixa produção no período seco, 
ocasiona uma acentuada sazonalidade da oferta. 

Como essa oferta é basicamente a fio d'água, a  geração das usinas da Amazônia é inflexível, ou 
seja, toda a geração disponível deverá ser despachada para os centros de consumo, através de lon-
gos sistemas de transmissão e/ou armazenada nos demais reservatórios do SIN.

A parte superior da figura acima representa a curva de carga do SIN e a parte inferior, a curva de 
carga remanescente, abatida da geração esperada das usinas do Complexo Madeira e de Belo 
Monte, que não é armazenável.

A expectativa é de que à medida que essas usinas terminem de motorizar, haja um evidente desloca-
mento virtual dos meses de consumo máximo no SIN (que ocorrem nas estações chuvosas e 
que passariam a ser “percebidos” pelas demais usinas do SIN apenas nas estações secas), permitido 
que durante as estações chuvosas, as usinas da Amazônia possam contribuir para a recuperação 
dos reservatórios de regularização, através de uma menor geração desses, deslocando o início 
do período de deplecionamentos nas estações secas (desde que sejam viáveis estas operações sob 
o ponto de vista da segurança do sistema elétrico e flexibilizadas as restrições de cunho ambiental).



Figura 10 - Evolução da Energia Armazenada do SIN no Cálculo do Período Crítico do SIN 

Operador Nacional do Sistema Elétrico      15

Em uma simulação para cálculo da energia firme de um sistema hidroelétrico, o período crítico é o 
intervalo de tempo em que o sistema passa da situação de máximo a mínimo armazenamento, sem 
reenchimentos intermediários.

O período crítico atualmente utilizado no setor elétrico no processo de cálculo dos certificados de 
garantia física de usinas hidroelétricas, pela EPE, compreende o horizonte de junho de 1949 a no-
vembro de 1956. 

Anualmente, o Operador avalia o período crítico do SIN e de seus subsistemas para a configuração 
de mais longo prazo analisada pelo ONS, atualmente dezembro de 2023. Nesse horizonte, o perío-
do crítico encontrado vai de junho de 1948 a novembro de 1955, como ilustrado a seguir. 

Entretanto, verifica-se, nos anos finais do histórico de vazões afluentes, um deplecionamento acen-
tuado do SIN, à similaridade do que ocorre num período crítico, ou seja, tudo indica que o SIN 
estaria em um novo período crítico face ao longo horizonte de meses (79), a partir do qual saiu do 
armazenamento máximo e não houve mais reenchimento pleno do armazenamento (de junho/2012 
a junho/2019), o que mostra uma compatibilidade entre as condições conjunturais de atendimento.



Figura 11 - GT inflexível x GT flexível (f (CVU))
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A necessidade de atendimento a uma carga crescente, associada à redução gradativa da capacida-
de de armazenamento no SIN e à tendência de oferta hidroelétrica abundante apenas no período  
chuvoso (por exemplo, a oferta da Amazônia, com sazonalidade acentuada), obriga a complementa-
ção da geração hidroelétrica no período seco de cada ano, seja por usinas térmicas convencionais e/
ou pelas fontes alternativas (eólicas/biomassa/solar). Assim, o parque térmico e as fontes alternativas 
passam a ter, cada vez mais, o papel de “reservatório virtual” do SIN. 

As usinas termelétricas convencionais, flexíveis ou não, passam a desempenhar um papel importante 
na segurança do SIN.

A figura ilustra o importante 
papel da complementação 
térmica em função da inflexibi-
lidade e dos custos operacio-
nais (CVU).



Figura 12 - Distribuição dos CVUs por Fonte 

Figura 13 - Potência Térmica do SIN x CVU
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O montante de geração térmica disponível e seu custo para despacho são fatores determinantes 
no novo perfil da oferta do SIN. Pode-se observar, além da interseção entre os custos das diversas 
fontes, uma elevada dispersão - UTEs com custos para despacho variando de 11 (carvão) e 16 (bio-
massa) até 54 (óleo combustível e diesel) vezes superior ao da UTE mais barata (nuclear).

A figura a seguir ilustra que a faixa de CVU em que há o maior incremento de geração térmica está 
entre 100,00 R$/MWh e 250,00 R$/MWh, onde é acrescido um montante de aproximadamente 
6.100 MW de potência. Para os CVU mais elevados, na faixa de 800,00 R$/MWh a 1.700,00 R$/MWh, 
não há um incremento de potência significativo, o que acaba colaborando para a volatilidade dos 
CMOs quando do despacho de geração térmica nessa faixa de disponibilidade, o que inclusive ex-
plica a alteração de bandeiras tarifárias entre PMOs ao longo de cada ano.



Figura 15 - Carga Global/Carga Líquida do SIN em 2019 e 2023

Figura 14 - A Representação da Geração Não Controlável
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A parcela de geração inflexível corresponde a um valor de 75% da carga global em 2019 e 70% da 
carga em 2023, restando, desta forma, apenas 25% e 30%, respectivamente, da projeção de carga 
global para o despacho hidrotérmico por ordem de mérito. 

Esta alta parcela de inflexibilidade é um dos motivos para a obtenção de riscos de déficits estruturais 
bastante baixos, conforme apresentados nos estudos desse PEN 2019.

Nos modelos de otimização, toda geração representada de forma inflexível (geração não controlável) 
é abatida da carga global projetada, resultando em uma carga líquida a ser atendida pelas demais 
fontes flexíveis no processo de otimização (UHEs e UTEs).



Figura 16 - Balanço Energético Nordeste out/2009 a abr/2019 

Figura 17 - Evolução de Potência e Geraçõo Eólica SIN 2017-2023
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A crescente participação da fonte eólica na matriz elétrica do SIN tem sido e será fundamental para a 
manutenção dos estoques de energia armazenada nas usinas hidroelétricas e associadas à possibilidade 
de redução de geração termoelétrica no SIN.

Esse novo paradigma na operação do SIN traz, porém, desafios ligados, principalmente, à intermitência/
variabilidade dessa fonte. 

O recorde histórico de geração eólica média horária no SIN ocorreu em 22/11/2018 às 01:00h, che-
gando a 10.299,5 MW, quando o atendimento à carga com geração eólica foi de 17,9% e o fator de 
capacidade, 79,4%. O recorde histórico diário foi de 8.983,6 MW, atendendo 14% da carga do SIN e 
ocorreu em 12/09/2018 (fator de capacidade 72,3%).

A evolução da potên-
cia e geração verifi-
cada eólica de jan/17 
a abr/19 e estimativa 
para esta fonte até 
dez/23 de acordo 
com a RN 843/2019.

Ocorrem momentos 
em que o subsistema 
Nordeste é exportador 
de energia em razão 
da alta disponibilidade 
de geração eólica.



Figura 18 - Localização das Usinas Eólicas Existentes em maio/19

Figura 19 - Comparação entre Geração Eólica e Solar no dia 23/mar/19
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A maior parte das usinas solares fotovoltaicas, provenientes dos últimos Leilões de Reserva, entrarão 
em operação comercial durante os próximos anos, num montante aproximado de 4 GW instalados, 
trazendo novos desafios operativos e de previsibilidade nas diversas etapas da operação do SIN. 

O recorde de geração solar média horária no SIN ocorreu em 30/01/2019 às 12:00h, chegando 
a 1.554,4 MW, quando o atendimento à carga com geração solar foi de 1,8%, com fator de capa-
cidade de 91,3%. O recorde histórico diário foi de 593,5 MW, atendendo 0,5% da carga do SIN e 
ocorreu em 29/01/2019 (Fator de Capacidade 34,8%).

Destaque para o dia 
23/03/2019 em 
que a geração solar 
superou a eólica no 
subsistema Nordeste.

Capacidade Instalada 
Em mai/2019: 15 GW
Em dez/2023: 17 GW
Concentração dos 
parques eólicos nos 
subsistemas Nordeste 
e Sul.



Figura 20 - Localização das Usinas Fotovoltaicas Existentes em maio/19

Figura 21 - Evolução de Potência e Geraçõo Fotovoltaica SIN 2017-2023
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A progressiva redução de custos envolvendo a tecnologia de geração fotovoltaica poderá criar um 
ambiente propício para uma quebra de paradigma no que diz respeito à matriz elétrica brasileira, 
seja com a expansão de grandes plantas fotovoltaicas, bem como com a utilização de painéis solares 
na geração distribuída (roof top).

A evolução da potência 
e geração verificada 
fotovoltaica de jan/17 
a abr/19 e estimativa 
para essa fonte até 
dez/23 de acordo com 
a RN 843/2019.

Capacidade Instalada 
Em mai/2019: 2 GW
Em dez/2023: 4 GW
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Análise de  
Desempenho do SIN



Figura 22 - Evolução dos Armazenamentos, CMO do SE/CO e Geração Termoelétrica do SIN 
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A Análise Conjuntural (análise condicionada às 
condições hidrometeorológicas vigentes) tem 
por base os estudos de médio prazo que deram 
suporte ao PMO de maio de 2019. Essa análi-
se é apresentada mensalmente ao CMSE, dan-
do subsídios ao monitoramento das condições 
energéticas vigentes.

Nos primeiros dois anos da análise das condi-
ções de atendimento, o desempenho do sistema 
depende basicamente das condições hidroener-
géticas de curto prazo, em especial dos níveis 
de partida ao final da estação chuvosa (maio 
de 2019) e dos níveis que serão alcançados ao 
final da estação seca (novembro de 2019).

Considerando-se que, nesse período, qualquer 
alteração da oferta depende essencialmente da 
viabilidade da antecipação de obras já em an-
damento, seja de geração ou transmissão, as 
ações sistêmicas para a segurança do atendi-
mento à carga se limitam a proteger o siste-
ma para diferentes hipóteses de severidade das  
estações seca (maio a novembro) e chuvosa 

(dezembro a abril do segundo ano), através do 
uso de ações operativas de curto prazo.

Para as simulações da estação seca de 2019 
(maio a novembro), foi adotada a simulação 
com o modelo DECOMP, considerando para o 
subsistema Sudeste/Centro-Oeste, previsões de 
vazões a partir do modelo SMAP, adotando-se a 
precipitação verificada em 2018 (pior cenário), 
em 2015 (melhor cenário dos últimos 5 anos) e 
a média dos últimos 5 anos (2014-2018). Para 
o subsistema Nordeste, adotou-se o pior ano 
do histórico de vazões (2017). Nesse Sumário 
será apresentado apenas o pior cenário (ano de 
2018), sendo os demais detalhados no Volume 
I - Condições de Atendimento.

AVALIAÇÃO PROSPECTIVA PARA 2019
As avaliações prospectivas foram realizadas a 
partir da previsão de vazões afluentes aos apro-
veitamentos do SIN, que equivalem, em mé-
dia, a 92% da MLT para o subsistema Sudeste/
Centro-Oeste e 30% da MLT para o subsistema 
Nordeste. 



Figura 24 - Curva de Permanência de Armazenamento do SE/CO em Nov/19 

Figura 25 - Curva de Permanência de Armazenamento do NE em Nov/19 

Figura 23 - Evolução dos Armazenamentos, CMO do NE e Geração Termoelétrica do SIN 
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As curvas de permanência  
do armazenamento ao  
final do período seco de 
2019 (novembro) para os 
subsistemas Sudeste/ 
Centro-Oeste e Nordeste,  
são obtidas a partir de uma  
simulação de 2.000 séries 
sintéticas de ENA,  
condicionadas ao passado 
recente.



Figura 26 - Custo Marginal de Operação – Previstos x Verificados (Sudeste/Centro-Oeste)

Figura 27 - Permanência dos CMO do SE/CO de maio/2019 (R$/MWh)
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ANÁLISE DOS CUSTOS MARGINAIS DE OPERAÇÃO

A título de exemplo, são comparados no gráfico a seguir os CMOs estimados nos estudos do PEN 
2016 a 2018, com os valores previstos nos estudos dos PMOs para o període de janeiro a maio 
de 2019. 

Evidencia-se a maior dispersão dos valores estimados com os verificados nos meses com situação 
de criticidade hidrológica, como ocorrido no início de 2019.



Figura 28 - NSPU e ENA Dez/19 a Abr/20 Necessários para 10, 20 e 30 EARmax% SE/CO em nov/20
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AVALIAÇÃO PROSPECTIVA PARA 2020

Considerando a significativa influência dos armazenamentos ao final da estação seca de 2019 nas 
condições de atendimento de 2020, quando haverá uma forte dependência da estação chuvosa 
deste ano para reenchimento do sistema, foram feitas avaliações de requisitos de ENAs em dife-
rentes períodos que permitam o atingimento de níveis mínimos de segurança capazes de garantir 
o atendimento da carga de 2020. Avaliaram-se os diversos cenários de ENAs para o ano de 2020 
com os seguintes critérios:

(I) Definição de quais os níveis de armazenamento ao final do período úmido (NSPU) - abr/2020 
necessários para atingir o nível mínimo de armazenamento de 10%, 20% e 30% EARmáx, res-
pectivamente, em nov/2020, considerando a 1ª, 2ª e a 3ª pior ENA histórica que possa ocorrer 
entre maio e novembro de 2020;

(II) Definição de quais as respectivas ENAs de dez/2019 a abr/2020 necessárias para atingir os 
níveis de abr/2020 obtidos recursivamente em (I).



Figura 29 - EARfinal % Sudeste/Centro-Oeste - 2000 Séries Sintéticas

Figura 30 - EARfinal % Nordeste - 2000 Séries Sintéticas
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AVALIAÇÃO PROBABILÍSTICA PARA 2020

A partir dos armazenamentos resultantes da simulação prospectiva para 2019 com o pior cenário 
de chuvas para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste (2018) e as piores chuvas para o subsistema 
Nordeste (2017), foi realizada uma simulação estocástica, iniciando ao final do período seco de 
2019 (dezembro), considerando a previsão de ENAs da prospecção como tendência hidrológica.



Figura 31 - Riscos de Deficit (%) – Avaliação Estrutural

Figura 32 - Evolução Mensal do CMO Médio e Estatísticas SE/CO, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente.
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CMOs médios anuais inferiores aos Custo 
Marginal de Expansão de Energia – CME 
de 154,00 R$/MWh.

Em todos os anos do horizonte e em todos 
os subsistemas, os riscos de deficit estão 
inferiores ao critério de garantia postulado 
pelo CNPE (risco máximo de 5%).

A Análise Estrutural (análise não condiciona-
da ao passado recente) inicia seu horizonte 
de planejamento ao final do período úmido 
(maio/2019), com os níveis iniciais de arma-
zenamento descritos na análise conjuntural, e 
com a geração dos cenários sintéticos 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 2021/2023.



Figura 33 - Evolução da Carga e Oferta de Energia Contratada do SIN

Figura 34 - Balanço de Energia
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Existem sobras de 
energia contratada 
no SIN ao longo do 
período 2019/2023.

À exceção do Sul, 
todos os subsistemas 
apresentam balanço 
positivo.

O balanço de energia tem 
significado apenas indica-
tivo da oferta estrutural de 
energia elétrica do SIN na 
medida em que não consi-
dera as transferências de 
energia entre os subsistemas 
ao longo do ano e a redução 
de disponibilidade de ener-
gia das usinas hidráulicas 
em situações hidrológicas 
desfavoráveis.

O balanço estático de energia elaborado compara a oferta de energia prevista com a carga proje-
tada no horizonte de análise, onde foram considerados para:

• as UHEs e UTEs, os certificados de garantia física dos empreendimentos;

• as usinas não simuladas, a expectativa de geração de acordo com a Resolução Normativa  
n° 843/2019 (antiga RN 440/2011 e RN 476/2012).



Figura 36 - Balanço Estático do Cenário mais Crítico - Sul

Figura 35 - Balanço Estático do Cenário mais Crítico - Sudeste/Centro-Oeste 
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O Balanço Estático de Demanda do SIN tem 
por objetivo analisar o atendimento à deman-
da ao longo de um dia, para cada mês do 
horizonte de 5 anos, identificando a disponibi-
lidade de potência, o despacho térmico adicio-
nal ao mérito e possíveis congestionamentos 
nos intercâmbios entre os subsistemas. 

A análise consiste num balanço estático com 
enfoque probabilístico, considerando oferta 
hidrotérmica resultante da simulação de dife-
rentes séries hidrológicas no modelo SUISHI e 

cenários de geração de energia eólica e fo-
tovoltaica para atendimento aos requisitos de 
demanda em base horária. 

Os resultados mostram as condições de aten-
dimento à demanda em cada subsistema para 
a hora mais crítica do SIN de cada mês (hora 
com menor folga de recursos energéticos). 

As diferenças entre as barras de oferta e a 
curva de carga indicam a ocorrência de im-
portação ou exportação para atendimento à 
demanda máxima. 



Figura 37 - Balanço Estático do Cenário mais Crítico - Nordeste

Figura 38 - Balanço Estático do Cenário mais Crítico - Norte

Na simulação da 
série histórica de 
2016 (série cuja 
simulação resultou 
na menor ocorrên-
cia de sobras), não 
foram observados 
deficits para nenhum 
cenário no horizonte 
2019/2023.  
Todavia, despachos 
térmicos adicionais 
ao mérito econô- 
mico podem ser  
necessários em  
cenários com  
baixa geração  
eólica e fotovoltaica 
ao longo do dia.
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Figura 39 - Representação Gráfica da Definição dos Indicadores de Segurança
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No contexto da segurança eletroenergética do SIN, o estoque de energia armazenada nos re-
servatórios tem se tornado progressivamente mais relevante, sendo a variável de estado deter-
minante para a indicação de ações de segurança do atendimento à carga. 

Os fatores que causam essa característica são: a dificuldade de se quantificar a oferta futura de 
água devido à sua natureza aleatória, a gradual perda da capacidade de regularização pluria-
nual do sistema de reservatórios do SIN e, ainda, a intensificação do uso da geração hidroelétri-
ca, em substituição à geração termoelétrica de custo variável de operação elevado. 

A medida da segurança do atendimento pode se traduzir pelo posicionamento do estoque de 
energia em relação às curvas de requisitos de armazenamento definidas para condições hidro-
energéticas de segurança do atendimento, previamente fixadas. 

Essa abordagem de avaliação das condições de atendimento, através da valorização dos es-
toques de segurança no curto e médio prazos, define os chamados Indicadores de Segurança 
Energética (ISEN).

As avaliações das condições de atendimento de curto prazo através dos ISEN devem ser reali-
zadas a cada PMO da estação chuvosa, considerando apenas os resultados obtidos do primeiro 
ano de simulação. Essa premissa se justifica pela maior variabilidade dos cenários hidrológicos 
nessa estação. Para os indicadores de segurança de curto prazo, foram adotadas as configura-
ções dos PMOs de janeiro a maio de 2019, simuladas com a versão 25.6 do NEWAVE, conside-
rando as evoluções e adequações metodológicas propostas nas atividades do ciclo 2018/2019 
do GT- Metodologia da CPAMP (reamostragem, correlação espacial mensal, uso do centróide 
como representante do k-means e mecanismo de aversão ao risco CVAR + VMinOp).

Delimitadas as faixas, os Indicadores de Segurança Energética são definidos conforme figura 
acima.



Figura 41 - Indicadores de Segurança Conjunturais Nordeste - 2019

Figura 40 - Indicadores de Segurança Conjunturais Sudeste/Centro-Oeste - 2019 
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Observa-se que os ISEN estão em estado verde em janeiro de 2019, passando para estado 
amarelo nos meses subsequentes, para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste. Essa indicação está 
coerente à situação hidrológica que foi observada nesse subsistema, quando, à medida que o 
período úmido foi se configurando, foi necessária uma atenção maior às condições de atendi-
mento. 

Com relação ao subsistema Nordeste, o diagrama indica que a situação hidrológica dessa re-
gião permanece crítica, estando o indicador em estado vermelho entre fevereiro e abril.



Figura 42 - Indicadores de Segurança Estruturais Sudeste/Centro-Oeste - 2020/2023

Figura 43 - Indicadores de Segurança Estruturais Nordeste - 2020/2023
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Observa-se que os ISEN estão em estado verde em janeiro de 2019, passando para estado 
amarelo nos meses subsequentes, para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste. Essa indicação está 
coerente à situação hidrológica que foi observada nesse subsistema, quando, à medida que o 
período úmido foi se configurando, foi necessária uma atenção maior às condições de atendi-
mento. 

Com relação ao subsistema Nordeste, o diagrama indica que a situação hidrológica dessa re-
gião permanece crítica, estando o indicador em estado vermelho entre fevereiro e abril.






