MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ATA DE REUNIÃO
CMSE - COMITÊ DE MONITORAMENTO DO SETOR ELÉTRICO
ATA DA 215ª REUNIÃO (Extraordinária)
Data: 22 de fevereiro de 2019
Horário: 15h
Local: Sala 603 – MME e teleconferências
Participantes: Lista ao final da ata.

1.
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ATENDIMENTO ELETROENERGÉTICO
DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN
1.1.
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE se reuniu nesta sexta-feira, 22 de
fevereiro de 2019, de forma extraordinária, para avaliar as condições de suprimento energético.
1.2.
Tendo em vista os atuais armazenamentos dos reservatórios equivalentes das usinas
hidrelétricas do País, as previsões meteorológicas para os próximos dias e as ofertas competitivas de
importação de energia a partir do Uruguai e da Argentina, o Comitê decidiu desligar as usinas termelétricas
despachadas fora da ordem de mérito de custo, a partir da próxima semana operativa.
Deliberação: o CMSE deliberou pelo desligamento das usinas térmicas do SIN despachadas fora da ordem
de mérito de custo, a partir da 0h do dia 23 de fevereiro de 2019, quando iniciará a próxima semana operativa
do mês.
1.3.
Adicionalmente, o Comitê deliberou que o Operador Nacional do Sistema – ONS não deve
considerar a oferta de importação de energia do Uruguai e Argentina como recurso adicional, a partir da
próxima semana operativa, passando a considerar as ofertas semanais de importação.
Deliberação: a partir da 0h do dia 23 de fevereiro, o ONS não deve considerar a oferta de importação de
energia do Uruguai e Argentina como recurso adicional, passando a considerar as ofertas semanais de
importação conforme critério estabelecido na Portaria MME nº 339/2018.
1.4.
Por fim, conforme deliberado na 169ª reunião do CMSE, realizada em 1º de junho de 2017,
de forma a operar as interligações com critérios de segurança adequados, poderão ser despachadas usinas
termelétricas por garantia de suprimento energético nos subsistemas Nordeste e Norte.
1.5.
O Comitê reiterou a garantia do suprimento no ano de 2019 e destacou que permanecerá
reavaliando semanalmente as condições de suprimento do Sistema Elétrico Brasileiro.
1.6.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e determinada a lavratura desta ata
que, após aprovada pelos membros, vai assinada por mim, Ricardo Cyrino, Secretário-Executivo do CMSE.
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Anexo:

Nota Informativa - 215ª Reunião do CMSE (Extraordinária) (22-02-2019) (SEI nº 0265697).

Documento assinado eletronicamente por Ricardo de Abreu Sampaio
Cyrino, Secretário de Energia Elétrica, em 14/03/2019, às 09:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0265699 e o código CRC 3E12C170.
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