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Apresentação 

Conforme estabelecido no art. 6º do Decreto nº 6.353/2008, para a realização dos leilões de 

energia de reserva o Ministério de Minas e Energia - MME define o montante total de energia 

de reserva a ser contratada, com base em estudos da Empresa de Pesquisa Energética - 

EPE. 

Nesse contexto, a presente Nota Técnica apresenta os aspectos conceituais que norteiam a 

estimativa da necessidade de contratação de energia de reserva, assim como esclarece 

sobre o cancelamento do 2º LER 2016. 
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1. Aspectos conceituais da Energia de Reserva 

O que é a energia de reserva? 

O conceito geral do que é reserva de capacidade de geração foi introduzido pela legislação 

que dispõe sobre a comercialização de energia, especificamente no art. 3º da Lei nº 10.848, 

de 15 de março de 2004. 

Nesses termos, trata-se da capacidade a ser contratada “com vistas em garantir a 

continuidade do fornecimento de energia elétrica”, conforme definição do Poder Concedente, 

cujos custos decorrentes de sua contratação, devem ser “rateados entre todos os usuários 

finais de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN (...) e os autoprodutores 

apenas na parcela da energia decorrente da interligação ao SIN, conforme regulamentação” 

(art. 3º-A da Lei nº 10.848). 

A regulamentação vigente sobre o tema foi estabelecida no Decreto nº 6.353, de 16 de 

janeiro de 2008, que definiu, em seu art. 1º, § 1º, que energia de reserva (ER) é “aquela 

destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao Sistema 

Interligado Nacional – SIN”. Nestes termos, desde então, a ER tem sido contratada de modo 

a anular qualquer desequilíbrio entre a garantia física (GF) do sistema e a real capacidade 

física de suprimento do sistema, não havendo necessidade de reserva se a confiabilidade de 

suprimento estiver assegurada. 

2. Estimativa da necessidade técnica de contratação de energia de 
reserva 

De onde vem a necessidade de compra de reserva? 

Diferentemente dos leilões de energia nova (A-3 ou A-5) ou existente (A-1 ou ajuste), em 

que a necessidade de contratação advém das declarações das distribuidoras, o volume a ser 

contratado nos leilões de ER é calculado pela EPE de forma a recompor a adequabilidade de 

suprimento físico compatível com o critério de suprimento do sistema. 

A metodologia atualmente utilizada pela EPE para o cálculo da necessidade de energia de 

reserva é descrita, tecnicamente, da seguinte forma: 

Dados de entrada 

a) Definição de uma configuração de referência para a oferta do sistema; 
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b)  Definição de um critério de suprimento; 

c) Definição de um cenário de variação de CVU, contra o qual se deseja proteger a 

confiabilidade do suprimento; 

d) Compilação dos valores vigentes de GF das usinas despachadas centralizadamente de 

uma dada configuração de referência, denominados lastro comercial (aqui se incorporam 

efeitos de revisões ordinárias de garantias físicas de usinas existentes); 

e)  Compilação do montante total de energia de reserva já contratado 

Desde o primeiro leilão de energia de reserva em 2008 até 1º LER 2016 foram 

contratados aproximadamente 4 GW médios de energia de reserva, proveniente de 

usinas especialmente contratadas para este fim, desconsiderando-se aproximadamente 

1,5 GW médios1 associados aos empreendimentos sem previsão de entrada em 

operação comercial, conforme indicação do DMSE/MME2. 

f) Análise de Balanço Físico de Oferta de Energia do SIN ao longo dos próximos 5 anos 

A análise em questão tem como objetivo identificar o momento da contratação adicional 

de energia de reserva, especialmente se esta deve ser feita em caráter de urgência. 

Para tal, calcula-se a maior demanda de energia que pode ser suprida pelo parque 

gerador em cada ano do horizonte de estudo, atendendo ao critério de suprimento 

vigente, e compara-se com a projeção da demanda de energia para cada um desses 

anos. 

Sendo assim, foi feita a análise do balanço oferta e demanda do sistema através de 

balanços físicos anuais obtidos a partir de uma configuração de referência, sendo 

comparada a demanda de cada um dos anos do estudo com a oferta física anual 

ajustada ao critério de suprimento vigente, tendo sido considerados 9 Reservatórios 

Equivalentes de Energia - REEs, Conditional Value at Risk - CVaR com parâmetros α = 

50% e λ = 40%, custo de déficit de 4.650 R$/MWh e ajuste a CME de 193 R$/MWh. 

O cronograma de entrada em operação comercial dos empreendimentos obedeceu 

aquele oriundo da configuração do último Programa Mensal de Operação (PMO) de 

Novembro de 2016, já considerando o cenário definido pela última reunião do DMSE. 

                                                 
1
 Inclusive a energia de reserva referente à UTE Angra III , devido à paralisação das obras da usina. 

2
 Conforme reunião do DMSE de novembro de 2016. 
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Estimativa da Necessidade de Contratação de ER 

Com base nos dados anteriores, a necessidade de energia de reserva é estimada da seguinte 

maneira: 

1. Cálculo da maior demanda que a configuração (a) consegue suprir atendendo o 

critério de confiabilidade (b) e considerando os CVUs definidos em (c); 

2. Obtém-se a soma dos certificados de lastro comercial obtidos em (d); 

3. Se (1) < (2), não há necessidade de contratação de reserva; 

4. Se (1) > (2), obtém-se a necessidade de reserva pela diferença algébrica entre (1) – 

(2) – {montante de reserva já contratado, etapa (e) anterior} 

5. Utiliza-se a informação de (f) para verificar o melhor momento de compra de (4).  

Por exemplo, em caso de sobreoferta de energia constata-se que a contratação de 

reserva adicional de energia poderia ser realizada de forma escalonada no tempo de 

acordo com a absorção do excesso de oferta física pela evolução da demanda de 

energia. 

3. O cancelamento do 2º LER 2016 

Já havia a sinalização técnica que a necessidade de reserva era reduzida? 

A EPE já vem, desde Agosto, sinalizando para uma necessidade técnica de contratação de 

baixo volume no leilão de energia de reserva. Esta sinalização vem sendo feita em reuniões 

e/ou apresentações públicas, como aquela realizada no 2º Workshop de revisão de Carga, 

de 7 de dezembro de 2016 no ONS, e no 1º Workshop sobre os Leilões, realizado na Aneel 

no inicio de Dezembro.  

Esta necessidade reduzida é resultado de dois fatores. Primeiro, da dura realidade 

econômica do país, enfrentado atualmente uma das piores recessões econômicas da história. 

Atrelada a uma menor perspectiva de crescimento econômico, a entrada de oferta 

contratada em leilões anteriores já causava um excesso de oferta para os próximos anos. 

Segundo, a perspectiva do resultado da revisão ordinária de garantia física, em andamento, 

que adequa a real capacidade de suprimento do lastro contratual das hidroelétricas à 

realidade física e cria potencial necessidade de contratação para os leilões regulares de 

energia (existente ou nova) e não para o LER.  As análises técnicas da EPE refletiram esta 
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realidade, apontando para um volume bastante reduzido para a contratação no LER, mas 

não nulo. 

Porque o leilão foi cancelado? 

A decisão de não contratar tal volume de reserva, o que redundou no cancelamento do 2º 

LER de 2016, foi tomada pelo poder concedente tendo em vista a recente, inesperada e 

significativa deterioração da perspectiva para o cenário econômico, o que gerou a revisão de 

carga (divulgada em 7 de dezembro) pelo ONS, CCEE e EPE, exacerbando a sobreoferta no 

sistema.  As novas projeções indicam uma redução de cerca de 3.500 MWmédios na carga 

de energia anteriormente prevista para 2019, ano de início da entrega da energia que seria 

comercializada no 2º LER de 2016, o que corresponde à aproximadamente a 1,5 vez a 

garantia física de uma usina do porte de Santo Antônio ou Jirau. 

O gráfico a seguir mostra o balanço físico do sistema, onde nota-se que, para 2019 (o início 

de suprimento do 2º LER era julho de 2019), este excesso alcança cerca de 9 GW médios: 

 
 

Um segundo fator contribuindo para a decisão de cancelamento é que as instituições 

setoriais, incluindo MME e EPE, começaram a analisar, muito recentemente, a possibilidade 

de usar um mecanismo de mercado para permitir a redução de montantes contratados, com 

um leilão para descontratação de energia reserva.  

Estuda-se a possibilidade de utilizar este mecanismo de mercado para descontratar projetos 

que ainda não entraram em operação comercial, reduzindo o volume de sobreoferta, o que 

beneficiaria o consumidor. Além disso, esse mecanismo representaria uma alternativa de 



11 
EPE-DEE-RE-105-2016-r0: Necessidade de Energia de Reserva para o SIN – 2º LER 2016 

 

 

Ministério de Minas e Energia 
 

solução administrativa, rápida e eficiente para empreendimentos com dificuldades de 

implantação, evitando soluções que podem resultar em judicialização e processos longos e, 

por outro lado, preservando o sinal regulatório de seriedade quanto ao cumprimento de 

obrigações. 

Este procedimento está ainda sendo estruturado e será detalhado oportunamente. 

Mas não houve contratação, já no segundo semestre deste ano, de PCHs? 

Os volumes contratados foram também pequenos, o que corrobora a declaração de baixa 

necessidade de contratação de reserva. 

E como ficam os próximos leilões? 

O volume de compra de energia dos leilões de energia nova regulares (A-3, A-5) é oriundo 

das distribuidoras, que declaram suas necessidades de energia nova de forma a garantir a 

cobertura contratual de seu mercado. No caso da energia de reserva, a necessidade é 

estimada pelo planejador como descrito anteriormente. 

Em ambos os casos, a evolução da demanda de energia – que é influenciada pelo 

crescimento econômico – é de forte importância. No caso da demanda dos leilões regulares 

de energia nova, a dinâmica do portfolio de contratos das distribuidoras é fator também de 

influencia. 

A EPE continuará a avaliar as perspectivas econômicas e seus impactos nas projeções do 

crescimento do consumo de eletricidade. Caso a retomada econômica seja mais demorada 

do que o esperado, isso trará um significativo desafio para a contratação de todas as fontes, 

seja em leilões regulares de energia nova, onde a demanda é oriunda de declarações de 

distribuidoras, ou de energia de reserva, caso esta se mostre necessária.  

Este é, sem dúvida, o maior desafio do setor e precisa ser enfrentado em conjunto com a 

organização da oferta que o planejamento efetivamente pode contar em seus planos, o que 

resulta no equacionamento dos projetos com dificuldade para entrar em operação ou que 

serão cancelados. 

 

 


