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Resumo – O Sistema Interligado Nacional é formado por 152 hidrelétricas de médio e grande porte, 

1.023 pequenas centrais hidrelétricas, 2.605 usinas térmicas e 272 usinas eólicas, com potência 

instalada de 144.947 MW. De julho/2002 a junho/2012, em média, 91% da energia elétrica 

produzida no Brasil foi de origem hídrica. Durante esses dez anos a demanda de energia e a 

capacidade instalada do sistema aumentaram em mais de 50%, e o custo marginal de operação 

(CMO) se manteve abaixo de 100 R$/MWh boa parte do tempo. Entretanto, de julho/2012 a 

maio/2015, o SIN passou por um intenso período seco. Isso produziu uma queda significativa na 

geração hidrelétrica e um deplecionamento considerável dos reservatórios de regularização do 

sistema, colocando em risco o atendimento à carga. Neste período 76% da demanda foi suprida 

pelas hidrelétricas e o CMO passou a valores superiores a 1000 R$/MWh. Nesta situação surgem 

dúvidas quanto à capacidade do sistema em atender a demanda de energia nos próximos meses sem 

déficit, além de outros impactos econômicos devido ao aumento do CMO. Este trabalho analisa 

essas questões empregando o modelo SolverSIN, apresenta os principais resultados obtidos e 

algumas conclusões importantes diante desta seca histórica. 
 

Palavras-Chave – operação hidrotérmica, seca, recursos hídricos. 

 

THE 2013-2015 DROUGHT AND SOME OF ITS IMPACTS ON THE 

BRAZILIAN INTERCONNECTED POWER SYSTEM OPERATION 
 

Abstract – The Brazilian hydrothermal system consists of a completely linked network of 152 

medium and large hydropower plants, 1,023 small hydropower plants, 2,605 thermal and 272 wind 

power plants, with a total installed capacity of 144,947 MW. From July 2002 to June 2012, on 

average 91% of Brazilian electric generation was provided by hydropower plants. During these ten 

years, both the energy demands and installed capacity increased by about 50%, and the marginal 

cost of thermal dispatch was kept under 40 US$/MWh most of the time. However, from July 2012 

to May 2015, major watersheds in Brazil suffered from a severe drought. As a result, hydropower 

production was reduced and reservoir storages were drawn down. Only 76% of demand was 

supplied by hydropower. This drove the marginal cost of thermal dispatch to over 350 US$/MWh. 

Some questions have been raised about the ability of the power system to recover from its current 

state, considering energy prices, risk of shortage and effect of demand management. To answer 

these questions, particularly in the event of a prolonged drought in the future, we use the SolverSIN 

model to perform a sensitivity analysis. Different hydrological scenarios are used to carry out the 

analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A principal fonte de energia elétrica no Brasil é a água, com 63% da capacidade instalada, 

28% é de origem térmica e 9% por outras fontes de energia, destacando-se, nos últimos anos, o 

crescimento de usinas eólicas (ANEEL 2015). Durante anos úmidos, como de julho de 2002 a junho 

de 2012, a produção média de energia elétrica de origem hídrica foi de 91% (ONS 2015). 

Entretanto, em anos secos este número cai muito, levando à maior produção de energia elétrica a 

partir de usinas térmicas. A figura 1 ilustra muito bem a situação brasileira. Em cores aparecem a 

produção de energia elétrica por fonte de janeiro desde janeiro de 2000 até maio de 2015. A linha 

pontilhada em laranja na parte superior representa o percentual de geração hídrica. Por muitos anos 

esta porcentagem oscilou em torno da média de 91%. A linha tracejada em vermelho corresponde 

ao armazenamento do reservatório agregado de energia nacional. Pode-se também observar a 

variação sazonal da produção energética e a situação atual considerada crítica, mostrando o 

deplecionamento do reservatório brasileiro (hídrico) de energia. 

 
Figura 1 – Produção Média Mensal de Energia Elétrica do SIN (ONS 2015) 

Este gráfico ilustra muito bem a situação hidrológica brasileira em anos recentes e ressalta a 

severidade da seca observada, principalmente nos últimos três anos, de 2013 a 2015. O período 

chuvoso no Brasil termina em março e o período seco encerra no final de setembro. Observa-se 

também outra seca importante, a de 2001/2002. A seca atual levou ao menor armazenamento 

observado de energia hídrica no Brasil. No início de dezembro de 2014 o armazenamento chegou a 

16%, antes disso, o menor armazenamento observado era o de 2002, com somente 21%. 

O sistema hidrelétrico brasileiro é formado por 152 hidrelétricas de médio e grande porte, 

1.023 pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 2.605 usinas térmicas e 272 usinas eólicas, com um 

total de 144.947 MW de potência instalada. A energia pode ser transmitida de uma região a outra no 

país. Mesmo regiões com secas mais severas podem ser atendidas por outras regiões com maiores 

disponibilidades de energia. Este tipo de integração permite aumentar a eficiência do sistema em 

atender à carga nacional de energia, com custo mínimo. O sistema de transmissão de energia 

nacional é feito através de quatro grandes subsistemas: Norte, Nordeste, Sudeste/Oeste e Sul. O SIN 

é operado de forma centralizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e é 

supervisionado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
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Considerando que o custo da água turbinada é muitas vezes inferior ao custo de combustível 

para gerar energia elétrica, operar com custo mínimo significa minimizar o despacho de usinas 

térmicas, além de minimizar o não atendimento da carga (falha). Este último custo é muito elevado, 

cerca de 6.000 R$/MWh. 

O maior desafio técnico é, portanto, determinar os despachos hídricos e térmicos que 

satisfaçam a demanda a custo mínimo. Este é um problema muito complexo pois as variáveis 

envolvidas exibem forte caráter aleatório, além do número elevado de variáveis de decisão e de 

equações de restrição que compõem o modelo de otimização. Enfim, é um problema de otimização 

de grande porte, não linear e estocástico. 

Os tomadores de decisão enfrentam um enorme dilema. A decisão de gerar mais hidro do que 

térmica é correta se chover, mas errada se não chover. A decisão errada depleciona as hidrelétricas e 

aumenta o risco de faltar energia no futuro. Por outro lado, se a decisão for gerar mais térmica e 

poupar hidro, caso chova, os reservatórios vão verter, vai se perder energia, e o custo de produzir 

energia, pelo contrário, será mais elevado, mas se não chover, a decisão é correta, poupa-se água. 

Também é preciso considerar que no Brasil os contratos de energia são na sua maioria vinculados 

ao preço nacional de energia, o chamado CMO, que varia semanalmente, dependendo da situação 

hidrológica e do horizonte de planejamento, hoje considerado cinco anos à frente. O preço de 

energia depende diretamente do CMO, interpretado como sendo o preço do MW da térmica 

despachada mais cara no primeiro mês do planejamento operacional. Este preço sinaliza o preço do 

chamado mercado spot de energia. 

O planejamento operacional opera da seguinte forma: os modelos oficiais, chamados 

NEWAVE/DECOMP são processados mensalmente, em intervalos mensais. O primeiro é um 

modelo estocástico de Programação Dinâmica (PD) que emprega um esquema de geração de 

cenários hidrológicos, com parâmetros estimados a partir dos dados históricos e atualizados 

mensalmente com as últimas vazões observadas. Para o primeiro mês o modelo usa uma previsão de 

afluências e do segundo mês em diante são gerados cenários em árvore, considerando cinco anos de 

horizonte de planejamento. Considerando o estado atual do sistema hidro, o modelo despacha as 

usinas hidro e as térmicas. São consideradas inúmeras equações de restrição para usos múltiplos, 

com destaque para restrições de volume para controle de cheias nos meses úmidos, de outubro a 

março. São consideradas também restrições de volumes para atender riscos futuros de atendimento 

à carga, este risco é fixado em 5%. O ONS processa seus modelos para os cinco anos planejamento, 

mas só implementa os despachos do primeiro mês. Os modelos definem o CMO que indica o preço 

mensal de energia por subsistema. Semanalmente o modelo é reprocessado e o preço de energia 

recalculado. No mês seguinte, com novas observações, os modelos são reprocessados. 

Um dado interessante é a relação entre o desenvolvimento econômico e a carga, percebe-se 

uma diminuição nos últimos meses em função do atual desaquecimento da economia. 

Considerando-se a seca atual, este declínio da carga é até favorável. O crescimento da carga deve 

ser atendido pela expansão de capacidade do sistema. 

Conforme foi comentado anteriormente, o planejamento operacional do SIN apresenta um 

grande desafio técnico no campo da análise de sistemas. Alguns modelos alternativos estão sendo 

desenvolvidos para tratar este problema extremamente complexo com enfoques tecnológicos 

diferentes. Nesta linha podem ser citados, os modelos HIDROTERM (Zambon et al. 2012, 2013, 

2014) e o SolverSIN (Lopes 2007, Lopes et al. 2013). O NEWAVE (CEPEL 2013) é o modelo 

oficial do ONS. Outros modelos são o SDDP de (Pereira et al. 1998) e o modelo ODIN (Zambelli et 

al. 2013). Esses modelos empregam diferentes metodologias, cada um com certas vantagens e 

desvantagens. Considerando a complexidade do problema, é fundamental aos decisores dispor de 
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resultados obtidos por diferentes metodologias, isso é mais importante do que simplesmente 

comparar modelos. Com certeza, este ponto de vista possibilita análises analíticas de maior alcance, 

principalmente em situações críticas, como a presente seca. 

O principal objetivo deste trabalho é discutir a atual seca observada no Brasil e estabelecer 

sua relação com o atendimento da carga e com o preço da energia. O trabalho adota para esta 

análise o modelo SolverSIN, modelo que tem se demonstrado extremamente robusto, prático e 

extremamente efetivo para ser processado com máquinas de pequeno porte. 

 

METODOLOGIA 

 

O modelo SolverSIN emprega a técnica de otimização não linear e possibilita uma análise 

expedita do planejamento operacional do SIN. Ele pode ser processado em notebooks e emprega 

planilha de cálculo acopladas às rotinas do sistema GAMS (GAMS 2014). 

A função objetivo do SolverSIN é minimizar o custo total da operação, isto é, minimizar o 

custo de operação das usinas térmicas somado ao custo do não atendimento da carga. As variáveis 

de decisão são: a transmissão de energia entre os quatro subsistemas brasileiros, os despachos 

térmicos, os despachos hidro e os vertimentos. O SolverSIN trabalha com os reservatórios 

equivalentes de energia por subsistema. Esses reservatórios precisam ser operados com algumas 

funções de perda, estimadas em função dos dados históricos, eles também vertem sem estar cheios, 

função da sua concepção teórica, diferente dos reservatórios de água.  

As restrições do modelo são: balanço energético, balanço hídrico, balanço de troca, volumes 

máximos e mínimos, capacidades térmicas, alguns requisitos mínimos para certas usinas, como as 

usinas nucleares, restrições hídricas em algumas regiões e restrições de transporte de energia nas 

linhas de transmissão. 

A figura 2 apresenta o esquema básico e as conexões entre os quatro subsistemas brasileiros. 

A energia pode fluir nas duas direções. 

 
Figura 2 - Esquema de linhas de transmissão do SIN, conforme adotado pelo modelo SolverSIN 

Como dado de entrada fundamental, o modelo recebe as energias afluentes a cada subsistema, 

são as chamadas Energias Naturais Afluentes (ENA). São elas, as ENA, que definem o cenário 

hidrológico. Além disso, deve ser conhecida a expansão de capacidade do sistema no horizonte de 

planejamento, tanto hidro como térmica, as funções de perda para cada região e as funções de custo 

das térmicas. Essas funções estabelecem a relação entre custo de produção de energia térmica e as 

usinas que podem ser despachadas, ou seja, elas estabelecem uma ordem de mérito no despacho 

térmico, feito da usina mais barata para a mais cara. 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

 

A SECA 2013/2014 E SUA ANÁLISE 

 

As análises aqui apresentadas consideram três situações recentes, outubro, novembro e 

dezembro de 2014. Foram considerados cinco cenários hidrológicos, conforme será apresentado a 

seguir. Duas variáveis forma analisadas, o déficit no atendimento da carga e o CMO para os quatro 

subsistemas brasileiros. 

Os dados básicos empregados no processamento do SolverSIN foram: 

 Número de cenários hidrológicos (ENA): cinco 

 Dados do sistema para planejamento operacional, obtidos dos arquivos do ONS: outubro, 

novembro e dezembro de 2014 

 Horizonte de planejamento: dois anos 

 Intervalo de tempo: mês 

 Estado final do sistema: o volume de longo termo mensal (MLT) para cada subsistema 

 Condição inicial: volumes observados atuais 

As séries hidrológicas foram estudadas estatisticamente e foram determinadas probabilidades 

de ocorrência para sequências de dois anos. Foram analisados cinco cenários hidrológicos 

diferentes, essas cinco sequências são classificadas de acordo com os critérios abaixo: 

1. Seca muito severa (probabilidade 5%) 76,8% da MLT (Média de Longo Termo) 

2. Seca severa (percentil 10
th

) -- 83,5% da MLT 

3. Seca moderada (percentil 25
th)

 -- 90,3% da MLT 

4. Hidrologia mediana (percentil 50
th

) -- 97,8% da MLT 

5. Hidrologia critica observada em 1953/1954. 

As figuras de 3 a 5 apresentam os resultados para o primeiro cenário, a seca muito severa. As 

figuras da esquerda mostram o despacho térmico, as do meio as transmissões de energia entre os 

subsistemas e as da direita os valores do armazenamento de energia nos reservatórios, variáveis 

chamadas de EAR. Não se observam grande anomalias. 

A linha em azul das figuras à direita representam o maior subsistema, o Sudeste. Não se 

observam déficits no atendimento da carga, isso para os três meses considerados na análise. A 

geração térmica é de 17.000 MW. Ao final do segundo ano, a produção térmica alcança seu valor 

máximo. 

Os gráficos das linhas de transmissão mostram um intenso intercâmbio com a região Sul (em 

azul) que recebe energia do Sudeste (valores negativos). Em termos de armazenamento, os 

resultados mostram intensa variação sazonal. O reservatório do Sudeste não se recupera, os 

subsistemas Norte e Sul chegam a zero por duas vezes. Este resultado mostra a importância das 

conexões entre os subsistemas, a energia flui do Norte para o Sudeste e, deste, para o Sul. Este grau 

de mobilidade é fundamental para assegurar a eficiência do sistema e garantir o atendimento da 

carga nacional. 
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Figura 3 - Seca muito severa, outubro de 2014 

 
Figura 4 - Seca muito severa, novembro de 2014 

 
Figura 5 - Seca muito severa, dezembro de 2014 

A figura 6 mostra os resultados obtidos para o cenário hidrológico mediano. A situação do 

SIN é bem melhor com esta hidrologia. O sistema não despacha térmicas adicionais acima do 

mínimo, e o subsistema Sudeste se recupera mais rapidamente. Em termos de transmissão, o 

subsistema Sul importa energia do Sudeste. A variação sazonal da EAR é ainda importante, mas o 

sistema se recupera mais rápido. A transmissão é ainda muito importante para a região Sul. 

 
Figura 6 - Hidrologia mediana, dezembro de 2014 

O quinto cenário é a sequência 1953-1954, os dois anos mais secos observados. A figura 7 

mostra os resultados, todas as térmicas são despachadas, até o final do segundo ano, e observa-se 

um déficit de energia na região Sul do país, no último mês analisado. 

Geração Térmica total 

Geração Térmica total 

Geração Térmica total 

Geração Térmica total 
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Figura 7 - A sequência hidrológica 1953-1954, a mais crítica já observada no Brasil, em dois anos 

A figura 8 apresenta o valor do CMO nos quatro subsistemas para a hidrologia mais severa. O 

CMO varia de cerca de 500 R$/MWh até 800 R$/MWh, em função do despacho térmico. Ressalta-

se que o CMO de 2002 a 2012 oscilou a maior parte do tempo abaixo de 100 R$/MWh. 

 
Figura 8 - A seca mais severa: variação do CMO para os quatro subsistemas 

 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Os resultados aqui apresentados mostram que a situação do SIN é bastante delicada frente à 

seca intensa que vem sendo observada nos últimos três anos. Muito embora seja baixo o risco de 

déficit de energia, o custo de produção de energia aumenta consideravelmente em função do 

despacho das usinas térmicas. Somente no cenário mediano o sistema se recupera razoavelmente 

bem, com despachos térmicos relativamente menores. Por outro lado, a seca observada em 1953-

1954 causa déficit e apresenta elevado despacho térmico. É um fato preocupante porque não é um 

cenário gerado, mas sim um cenário observado. Enfim, este trabalho mostra a importância que a 

análise de sistemas possui na análise de cenários hidrológicos diante do planejamento operacional 

de um sistema hidrotérmico como o brasileiro, é uma área que necessita ainda de grandes 

investimentos em pesquisa. 
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