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CONTEXTO ATUAL



Contexto Atual – Brasil (REN 697/2015 e REN 822/2018)

O&M
Perdas 

adic.

Controle primário de frequência Não - - -

Controle secundário de 

frequência (CAG)
Sim X X -

Despacho complementar para 

manutenção da reserva de 

potência operativa

Sim X X -

Suporte de Potência Reativa Não - - -

Suporte de Potência Reativa – 

UG como Compensador 

Síncrono

Sim X X X

Autorrestabelecimento Sim X X -

Sistema Especial de Proteção 

SEP
Sim X X -

Tipo de serviço ancilar
Celebração 

de CPSA

Tipos de custos a 

serem recuperados 

pelos agentes de 

geração

Custos 

 fixos

Custos 

variáveis



Controle Primário  Resposta imediata e autônoma das unidades geradoras sincronizadas (reguladores de velocidade).

Controle Secundário  Resposta de unidades controladas pelo CAG ou instruídas manualmente pelo Operador do Sistema, 

bem como a utilização de unidades de partida rápida visando restabelecer a frequência nominal.

segundos minutos t0

CONTROLE PRIMÁRIO CONTROLE SECUNDÁRIO

fref

Fr
eq

u
ên

ci
a 

d
a 

R
ed

e 
(H

z)

evento

Desvio de
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Frequência 
Nominal da Rede

60 Hz 

Resposta de Inércia

Reguladores de Velocidade Controle Automático de Geração 
CAG

Controle Primário e Secundário – Alguns Conceitos



• Os modelos baseados em conversores (DFIG
e Full Converter), como usinas eólicas e
solares, não possuem resposta natural de
inércia e de controle primário, a menos que
sejam controladas para essa finalidade
específica.

Gerador Síncrono 

com conversor 

(Full Converter)

Gerador de 

Indução com 

dupla alimentação 

(DFIG)

Gerador de 

Indução com 

velocidade fixa

• Os modelos do tipo Gerador de Indução
com velocidade fixa, embora diretamente
conectados à rede, não contribuem com
resposta em frequência (inércia) e controle
primário da mesma forma que os geradores
síncronos convencionais.

Inércia e Controle Primário – Efeito das Renováveis (Eólica e/ou
Solar)



Fonte: ONS

Com o aumento da participação das
renováveis na matriz, há uma
tendência de aumento da
necessidade de reserva operativa.
Haverá disponibilidade no longo
prazo?

Controle Secundário – Efeito das Renováveis (Eólica e/ou Solar)



Regulador

Operador/

Planejador

Empreendedores 

de Geração
Fabricantes

 Há necessidade? Já não há o 

suficiente desse serviço  a ser 

oferecido sem custo adicional?

 Os recursos de controle de potência 

são benéficos para o sistema, mas 

as fontes renováveis podem dar uma 

resposta confiável?

 Os recursos de controle de potência 

podem ser instalados, mas há 

demanda/mercado para isso?

 Talvez seja possível com um custo

adicional, mas haveria perda de 

receita por ineficiência e de vida útil 

do equipamento?

Serviços 

Ancilares:

Participação das 

Renováveis 

Controle Primário 

e/ou Secundário?

É possível adicionar recursos de Controle Primário e/ou Secundário
nas Renováveis (Eólica/Solar)?



USINAS DO CONTROLE AUTOMÁTICO 
DE GERAÇÃO (CAG)



Características das usinas participantes do CAG
• Receita anual R$44.156,20 (2016, atualizado pelo IPCA)

(REA ANEEL n.7.253/2018)

• 19 hidrelétricas com reservatório (26% do total)
(volume útil total 101.403 hm³)

• Potência instalada total das usinas 27GW (17% SIN em 2018);
• Idade de 8 a 46 anos (média de 28). Algumas já modernizadas;
• 16 c/ turbinas Francis e 3 c/ turbinas Kaplan;

Próximos anos (contexto)
• Maior importância do serviço com 

penetração das fontes eólica e 
fotovoltaica;

• PDE 2027 – UHE Indicativas:
o Qtd limitada (ex. aspectos 

socioambientais)
o UHE com Pinst < 400 MW

(exceto Tabajara e Bem Querer)

o Sem volume útil significativo

UHE Água Vermelha

UHE Barra Grande

UHE Emborcação

UHE Nova Ponte

UHE Estreito

UHE Lajeado

UHE Itá

UHE Machadinho

UHE Governador Bento Munhoz 
da Rocha Netto (Foz do Areia)

UHE Governador Ney Aminthas
de Barros Braga (Segredo)

UHE Capivara

UHE Tucuruí

UHE Itumbiara

UHE Campos Novos

UHE Peixe Angical

UHE Foz do Chapecó

UHE Passo Fundo

UHE Salto Osório

UHE Salto Santiago

Controle Secundário de Frequência (CAG)



Exemplos de Restrições Operativas
Procedimentos de Rede ONS – Submódulo 10.18

MONTANTE
• N.A.máximo - cheias podem atingir cidades próximas (ex. UHE Foz do Areia)
• Taxa máxima de deplecionamento – formação lagoas e aprisionamento peixes (Ex. UHE Salto Santiago)
• N.A.mínimo para afogar usina de montante – evitar cavitação nas turbinas (ex. UHE Salto Osório x UHE Salto Santiago)
• N.A.mínimo para assegurar abastecimento humano (ex. UHE Pedra do Cavalo)

JUSANTE
• Taxa máxima de variação da defluência em m³/s/h (ex. UHE Foz do Areia, UHE Salto Santiago)
• Vazão mínima defluente – preservação ictiofauna (ex. UHE Salto Osório)
• Vazão máxima defluente na cheia - inundação casa de força (Ex. UHE Salto Santiago)
• Vazão máxima vertida  - danos em pontes (Ex. UHE Salto Santiago)
• Vazão mínima por turbina – preservação ictiofauna (ex. UHE Teles Pires)

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS
• Faixa operativa das turbinas e desempenho (queda de referência, estabilidade hidráulica, cavitação)
• Estabilidade das margens do reservatório
• Chaminé de equilíbrio / circuito hidráulico / transitórios hidráulicos

Algumas restrições só podem ser verificadas após entrada em operação, outras podem ser previstas e mitigadas no 
EVTE/PB, evidenciando necessidades de aprimoramento: dos estudos e/ou do incentivo para a prestação do serviço.

FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A CAPACIDADE DE 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 



Principais efeitos

• Esforços dinâmicos em estruturas e componentes devido a fenômenos 

hidráulicos na partida/parada ou em carga parcial (vórtices entre pás, trança, 

flutuação de pressão/torque )  Fadiga, danos, redução da vida útil.

• Desgaste prematuro de componentes (ex. freios gerador)  Aumento custos e 

periodicidade das manutenções e redução da disponibilidade.

• Perdas energéticas: rendimento menor em carga parcial, volume de água gasto 

sem gerar energia (partidas, paradas, vazamentos no distribuidor), custo de 

oportunidade.

Desafios

• Projetos específicos  efeitos/custos diferentes

• Previsão da forma de operação nas fases iniciais dos estudos/projeto 

(ex. balanço entre rendimento x custos x flexibilidade)

Ex. turbinas Francis

EFEITOS DA OPERAÇÃO FLEXÍVEL NAS USINAS HIDRELÉTRICAS



PRÁTICAS INTERNACIONAIS



• A prestação do serviço pode ser efetuada tanto por
geradores quanto por cargas.

Quem pode
prestar o serviço

• Os serviços costumam ser contratados via leilões,
com periodicidade definida conforme o desenho de
mercado local. No caso da National Grid (Reino
Unido), por exemplo, a contratação ocorre em base
mensal. Já no caso da PJM (EUA), a contratação
ocorre em base diária e intra-diária.

Como é feita a 
contratação

• Boa parte dos serviços é remunerada considerando
duas variáveis: disponibilização do recurso e sua
ativação.

Como ocorre a 
remuneração

Serviços Ancilares: Práticas Internacionais



National Grid
(Reino Unido)

• Frequency response

• Reserve

• Reactive power

• Black start

• Demand turn-up

• Intertrip (generation 
curtail)

PJM
(EUA)

• Regulation service 
(frequency response)

• Synchronized reserve 
and non-synchronized 
services (reserve)

CNE*
(Chile)

• Control de frecuencia

• Control de tensión

• Control de 
contingencias 
(desconexión de 
carga o generación,..)

• Plan de recuperación

* A partir de 1º de janeiro de 2020.

Exemplos de Serviços Contratados



DIAGNÓSTICO – HORIZONTE PDE 2027



2023 2024 2025 2026 2027

Térmica 0 3.454 3.972 3.972 5.124

Solar 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

PCH 350 700 1.150 1.600 2.050

Hidráulica 0 118 674 1.034 1.351

Eólica 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Biomassa 480 1.010 1.540 2.070 2.600

UTE Ciclo Aberto + Tec.Armazenamento 1.305 3.997 7.762 7.762 13.142
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UTE Ciclo Aberto + Tec.Armazenamento Biomassa Eólica Hidráulica PCH Solar Térmica

Eólica + Solar 
Acréscimo de 15 GW 

até 2027

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027



Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027



Configuração 2017 Configuração 2027

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027



Submódulo 3.6 dos Procedimentos de Rede – Usinas do Tipo I - Alguns destaques

Operação em regime de frequência não nominal
Geração/absorção de 

potência reativa

Inércia sintética da central 

geradora eólica*

*. Não caracteriza, necessariamente, a participação na Regulação Primária e/ou Secundária.

Requisitos Mínimos – Renováveis (Eólica e/ou Solar) 

Operação 

Contínua

Desconexão 

Permitida com 

tmin de 10 s

Desconexão 

Permitida com 

tmin de 20 s

Permitida 

Desconexão 

Instantânea

Permitida 

Desconexão 

Instantânea

58,5 Hz 62,5 Hz 63,0 Hz56,0 Hz

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027



Caso Leve – Ano 2027 - Máxima Exportação do N/NE para o SE/CO – Fator de penetração de Eólica: 24%

Evento: Bloqueio do bipolo Xingu-Terminal Rio, com SEP de corte de UG na UHE Belo Monte

Característica do cenário: Despacho elevado de eólicas

Caso estável, sem violações!

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027 – Simulações Elétricas
de Desempenho Dinâmico



Caso estável, sem violações!

Carga Média – Ano 2027 - Máxima Importação do Nordeste

Evento: Redução de 9% da geração eólica do Nordeste

Característica do cenário: Forte dependência da Interligação

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027 – Simulações Elétricas
de Desempenho Dinâmico

Atuação CAG
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Caso estável, sem violações!

Carga Leve – Ano 2023 – Máx. Recebimento do SE/CO

Evento: Perda de Angra I

Característica do cenário: Baixa inércia no subsistema SE/CO

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027 – Simulações Elétricas
de Desempenho Dinâmico



• As simulações apontam para um sistema estável, considerando a configuração conforme planejada

• O sistema fortemente interligado permite maior flexibilidade operativa e melhor utilização dos recursos 

disponíveis em diferentes submercados

Diagnóstico do Sistema – Horizonte PDE 2027 – Simulações Elétricas
de Desempenho Dinâmico

Considerações:

• Estudos adicionais devem ser realizados para o adequado diagnóstico dos requisitos de Controle 

Secundário (dimensionamento da reserva operativa com análise probabilística, análise integrada GT, 

etc.)

• Os estudos de desempenho dinâmico são uma importante ferramenta para identificação de requisitos 

de inércia/controle primário



NOVAS TECNOLOGIAS/INOVAÇÕES



Portaria MME n. 187 / 2019

• Não especificar tecnologia, mas a necessidade do 
sistema

• Inserção e incentivo a novas tecnologias

• Competição / eficiência econômica

Neutralidade

• Formação de preço, Lastro e Energia, MRE, 
Sustentabilidade da Transmissão…

Interfaces com outros GTs

Os Serviços Ancilares podem ser uma importante fonte de 
receita para inserção de novas tecnologias no SIN, como as 
tecnologias de armazenamento.
É preciso identificar barreiras regulatórias e propor melhorias.

GT Inserção das Novas Tecnologias



29

Fonte: Adaptado de IEA Technology Roadmap - Energy Storage. 2014.

• As tecnologias de 

armazenamento são úteis em 

diferentes aplicações;

• De acordo com a potência e o 

tempo de descarga, há uma 

alternativa mais adequada;

• A inserção pode ser feita no 

local da geração, T&D ou mesmo 

no local de consumo (behind the

meter).

ÂMBITO

GERAÇÃO

T&D

USUÁRIO FINAL

Armazenamento: Tecnologias para diferentes aplicações



Fonte: Store D2.1 Report summarizing the current Status, Role and Costs of Energy Storage Technologies - 2012

Armazenamento: Tecnologias para diferentes aplicações



Chumbo-ácido
Avançada/Híbrida

Eficiência: 80-90%

Cap Instalada1: 90 MW/ 65 MWh

Vida útil: 10.000 ciclos

Custos 5 anos3: 25%

Maturidade: Média/Baixa

Eficiência: 75-90%

Cap Instalada1: 1150 MW/ 1.050 MWh

Vida útil: 15.000 ciclos

Custo em 5 anos3: 50%

Maturidade: Alta

Eficiência: 65-80%

Cap Instalada1: 46 MW/ 
144 MWh

Vida útil: 100.000 ciclos

Custo em 5 anos3: 40%

Maturidade: Baixa

Eficiência: 85-90%

Cap Instalada2: 530 MW/ 3.700 MWh

Vida útil: 5.000 ciclos

Custo em 5 anos3: n/a

Maturidade: Alta

Fontes: 1 DOE-Energy Storage Database, 2016 2 NGK, 2016               3 Navigant Research,2016                 4 AECOM, 2015

Baterias: Tecnologias e Uso (exemplos)



Fonte: climatetechwiki.org | Seneca Pumped Storage Generating Station – Pensilvânia - US

• Armazenamento: diário, semanal, mensal ou sazonal.

• Vantagens similares as hidrelétricas convencionais com

reservatório (ex. flexibilidade, longa vida útil,

renovável)

• Vantagens em relação à UHE convencional: podem ser

construídas próximas ao centro de carga, ter menores

reservatórios e, em alguns casos, um ou ambos

reservatórios fora do curso d’água (UHR circuito

semiaberto ou fechado, respectivamente)

Usinas Hidrelétricas Reversíveis - UHR



Estado do Rio de Janeiro

Locais promissores para 
implantação de UHR 

(ciclo semiaberto)



Usina Hidrelétrica Reversível Kops II (Áustria)

• Inicio de operação: 2008  /  3 x 150MW

• Pelton + Motor/Gerador + Conversor de Torque + Bomba

- p/ bombear: Potência rede + Potência Pelton

- p/ gerar: Potência Pelton (bomba desacoplada)

Potência entre – 450MW e + 450 MW em menos de 30 seg.

Maior custo em relação a UHR convencionais:
A valoração dos atributos influencia as decisões de projeto e 
concepção construtiva da usina, com impactos em custos, 
cronograma e desempenho.

Solução específica para rampa de carga abrupta / ampla faixa para reserva operativa

UHR com grupos ternários em curto circuito hidráulico



• Projeto piloto na Southern California Edison (SCE)

• Permite reserva girante, sem consumo de combustível 

• Redução do consumo de combustível e emissões

GE’s LM6000 Hybrid EGT

50MW+10MW

Solução híbrida: Turbina gás + bateria

Turbina a gás + baterias



Instalação de novas UGs em poços existentes

Agente Usinas

Poços preparados 

para novas 

unidades geradoras 

Potência disponível nos poços [MW]

CEMIG São Simão 4 1075

CEMIG Três Marias 2 123

CEMIG Jaguara 2 213

CESP Porto Primavera 4 440

CHESF Luiz Gonzaga 4 1000

Copel Gov. Bento Munhoz 2 838

Duke Taquaruçu 1 105

Duke Rosana 1 89

Endesa Cachoeira Dourada 1 105

Tractebel Salto Santiago 2 710

Fonte: EPE-DEE-RE-112/2012-r0 (em atualização)

Podem contribuir com inércia/controle 
primário e controle secundário!



Conversão de UGs para operarem como compensadores síncronos

• Atualmente, disponibilidade do recurso com foco em controle de tensão (remuneração 

via tarifa de serviços ancilares – R$/Mvarh);

• Geralmente, as usinas participantes são UHEs;

• Uma vez identificada a necessidade de inércia adicional, pode ser uma solução 

interessante, visto que UGs operando como compensadores síncronos também 

contribuem com inércia;

• Sugere-se avaliar forma de contratação e remuneração para esse serviço, com foco em 

suprimento de inércia.



CONCLUSÕES



• Matriz elétrica brasileira ainda tem grande participação hidrelétrica, com
alguma margem atender as necessidades de controle primário e secundário
de frequência no curto/médio prazo.

• Tendo em vista as incertezas associadas à rede degradada por eventuais
atrasos de obras transmissão, geração e/ou elementos fora de operação, essa
margem pode ser bastante reduzida para determinados cenários.

• A operação flexível nas hidrelétricas, intensificadas pela penetração das fontes
de geração variável e não controlável, pode acelerar a deterioração dos
equipamentos, com impactos na produção de energia.

• A melhor identificação dos requisitos de Reserva de Potência do sistema pode
nortear projetos e concepções construtivas mais adequadas, sendo importante
a previsibilidade.

Conclusões



• A neutralidade quanto à indicação de tecnologia, identificando apenas as
necessidades do sistema, pode criar um modelo de mercado competitivo, com
sinais econômicos que propiciem a entrada de novas tecnologias.

• Os serviços ancilares podem ser uma importante fonte de receita para
viabilizar empreendimentos. Um mercado competitivo para alguns desses
serviços, desde que co-otimizados com o mercado de energia, pode ser uma
solução vantajosa para o sistema.

Conclusões



Obrigado.

Contatos: +55 21 3512-3249

daniel.souza@epe.gov.br

Daniel José Tavares de Souza


