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APRESENTAÇÃO
Recentemente, aprimoramentos em relação à demanda, oferta e remuneração dos serviços
ancilares passaram a ser discutidos com maior frequência no setor. Do ponto de vista regulatório,
conforme agenda regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, registra-se a
tomada de subsídio nº 006/2019, que objetivou obter subsídios para fomentar abertura de
discussão sobre o tema serviços ancilares aplicáveis ao Sistema Interligado Nacional – SIN, e a
previsão de discussão em futura consulta pública da revisão da Resolução Normativa n°
697/2015, que regulamenta a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIN. Dos pontos
de vista operacional e de planejamento da expansão da geração e da transmissão, observam-se
ainda as discussões e projetos de lei referentes à chamada Modernização do Setor.
Sendo os serviços ancilares prestados principalmente pelos ativos de geração, é importante que
seja feita uma reflexão também do ponto de vista da estratégia de expansão do sistema, em
especial no que se refere à garantia da segurança, da qualidade e do menor custo global de
operação.
Assim, esse documento busca trazer reflexões conceituais e discutir a prestação de serviços
ancilares a partir de uma perspectiva de longo prazo e considerando a possível contribuição de
novas tecnologias, bem como avanços no desenho de mercado capazes de precificar os benefícios
de cada solução e a dinâmica de um sistema cada vez mais complexo.
Nesse contexto, de forma a permitir um debate na direção de desvincular a prestação dos serviços
ancilares de uma determinada tecnologia ou segmento, é apresentada proposta inicial de um
conjunto de atributos para os serviços ancilares ligados diretamente à atividade de planejamento
do setor elétrico. E quais tipos de estudos e passos são necessários para que se avance na
definição dos atributos associados a esses serviços. Espera-se, dessa forma, contribuir para a
discussão e evolução da regulação, conforme encaminhamentos em curso na ANEEL e nos
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.
Tendo como referência os tipos de serviços ancilares atualmente regulamentados, constantes da
citada REN Aneel nº 697/2015, e a relação desses serviços com o planejamento da expansão da
geração e da transmissão, observa-se que os serviços avaliados na presente Nota foram os
relacionados à regulação de frequência em suas diferentes escalas de tempo (primária,
secundária e despacho complementar) e suporte de reativos. Adicionalmente, é proposta a
categorização de um novo serviço ancilar que leve em consideração funções como provimento
de controle rápido de frequência e aumento de nível de curto-circuito local.
Por fim, registramos agradecimento às equipes da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e
do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS pelas contribuições apresentadas.
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1. Sumário Executivo
De forma a permitir um debate na direção de desvincular a prestação dos serviços ancilares de uma
determinada tecnologia ou segmento, é apresentada proposta inicial de um conjunto de atributos
para os serviços ancilares ligados diretamente a atividade de planejamento do setor elétrico, tendo
como base qual efeito se espera no sistema com a adequada prestação de cada serviço.
Tomando como base a REN 697/2015, os serviços ancilares que, de forma geral, podem ser
avaliados no ambiente de planejamento são: i) o controle de frequência em suas diferentes escalas
de tempo (primária, secundária e despacho complementar); e ii) o suporte de reativos.
Adicionalmente, foi categorizada uma nova possibilidade de serviço ancilar que leva em consideração
funções como o provimento de controle rápido de frequência. Também são apontados os tipos de
estudos que devem ser feitos para se avançar na definição dos atributos vinculados a cada serviço
ancilar abordado no documento.
i.

No que se refere aos serviços de controle de frequência, apresentam-se, resumidamente,
as seguintes considerações:
•

Controle Primário → O principal atributo a ser avaliado, como medida de aptidão da
tecnologia para prestação do serviço ancilar, é a capacidade de resposta rápida e
automática à variação de frequência, na escala de tempo de segundos, através da injeção
ou absorção de potência ativa na rede elétrica.

Num horizonte de longo prazo, se diagnosticada a insuficiência dos recursos existentes para a correta
atuação do controle primário de frequência, deve ser considerarada a abertura do serviço ancilar
para a participação de novas tecnologias ou a criação de outros serviços ancilares, capazes de
complementar a ação desse serviço, tal como o controle rápido de frequência.
•

Controle Secundário → É importante observar que a resposta rápida e a flexibilidade
para variação de despacho são atributos essenciais requeridos das máquinas
participantes do CAG, a fim de garantir o funcionamento adequado do controle. Por isso,
no SIN, historicamente, apenas unidades geradoras do tipo hidráulica, que contam com
regulador automático de velocidade e reservatórios de regularização participam desse
mecanismo de controle.

Para permitir a correta atuação do Controle de Frequência, é necessária a alocação de Reserva de
Potência Operativa (RPO) nas máquinas que participam do CAG, de modo que estas possam elevar
ou reduzir sua geração, de forma rápida, a fim de compensar desequilíbrios entre carga e geração
e restaurar a frequência do sistema após a ocorrência de eventos de natureza diversa.
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•

Despacho

Complementar para

Manutenção

de

Reserva Operativa

→

Atualmente, apenas os agentes de geração termelétricos são identificados como possíveis
prestadores desse serviço. De um modo geral, diversas fontes e tecnologias podem
ofertar esse serviço ao sistema como as Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHRs), baterias
e a Resposta da Demanda, assim como também podem prestar os serviços de controle
primário e secundário. Essas tecnologias podem servir como uma reserva não-girante,
pronta para entrar em operação em cerca de alguns minutos e possibilitar recuperação
das reservas primária e secundária em situações de carga elevada e restrições de
transmissão ou geração, por exemplo.
Para identificação da necessidade de prestação desse serviço ancilar, devem ser feitas análises
energéticas que considerem variados cenários. Basicamente, esses estudos devem citar o montante
de potência necessário, tempo máximo para que esse recurso entre em operação plena e o intervalo
de tempo em que sua potência será necessária.
•

Controle Rápido de Frequência → A eventual necessidade de recurso adicional
associado ao controle rápido de frequência deverá ser identificada a partir de diagnósticos
obtidos em estudos elétricos aprofundados, no âmbito dos transitórios eletromecânicos.
Cabe ressaltar que tais requisitos adicionais de controle rápido de frequência não devem
buscar, necessariamente, valores específicos de constante de inércia, mas sim a inserção
de recursos que sejam suficientes para contornar os problemas de desempenho
identificados nos estudos. Esses recursos poderiam ser especificados, por exemplo, pela
potência elétrica e capacidade de rampa de resposta em frequência, que normalmente é
da ordem de poucos segundos.

Os estudos devem procurar abranger os cenários mais críticos que o SIN pode experimentar em
termos de capacidade de estabilização de frequência nos primeiros instantes da perturbação, em
destaque, aqueles onde ocorrem alta participação de energia eólica e solar no atendimento à carga,
concomitante com um número reduzido de geradores síncronos conectados à rede.
•

Resposta da Demanda → Conceito que possibilita envolvimento dos agentes de
consumo nas reservas operativas, permite redução da demanda de alguns consumidores
previamente cadastrados. Do ponto de vista da manutenção da reserva de potência
operativa ou mesmo do controle de frequência, o corte de carga tem o mesmo efeito
prático que a entrada de geração.

Embora a Resposta da Demanda seja tratada, em alguns países, como um serviço ancilar específico,
deve-se avaliar uma proposta de desenho de mercado que busque introduzir esse recurso, em
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condições de competição com as demais tecnologias já citadas, para a prestação do controle de
frequência do SIN, podendo ser tanto no âmbito do controle primário, quanto do secundário.
ii.

Com relação à prestação do serviço de suporte de reativos, cabem as seguintes
considerações:

•

Evidencia-se que a falha na prestação desse serviço pode resultar na violação de limites
operativos ou mesmo em instabilidade de tensão. O principal fator que causa a
instabilidade de tensão é a incapacidade de o sistema atender localmente a demanda
reativa em um determinado momento que, embora seja essencialmente um fenômeno
local, suas consequências podem ter um impacto sistêmico, podendo resultar em colapso
de tensão.

•

Tendo em vista sua importância, alguns atributos necessários ao prestador dessa
categoria de serviço ancilar são propostos: capacidade de geração de potência reativa
controlada (regime permanente) e capacidade de injeção rápida de corrente reativa
(regime transitório).

•

A necessidade desses atributos no sistema tende a aumentar, no médio e longo prazo,
com a evolução da penetração de geração renovável variável e geração distribuída em
redes de mais baixa tensão. A quantificação dessa necessidade passa pela elaboração de
estudos elétricos específicos como de fluxo de potência, para avaliar condições de rede
normal e rede degradada, onde a capacidade de suporte reativo no sistema é mais
solicitada; e transitórios eletromecânicos, para avaliação da estabilidade de tensão a
grandes perturbações e a característica da resposta de equipamentos de suporte reativo
frente a essas perturbações.

Especificamente sobre a questão da RPO, mencionada no contexto do controle secundário, um ponto
que merece atenção é a redução da participação relativa das UHE na oferta de geração no longo
prazo, o que reduz também o percentual da capacidade de armazenamento do SIN em relação à
demanda. Como, atualmente, as UHE (especialmente as com reservatórios de regularização) são as
principais provedoras do serviço de RPO, a sua menor participação na matriz pode levar a situações
nas quais, mesmo que em montantes absolutos elas ainda possuam disponibilidade suficiente para
o suprir toda a necessidade do SIN, ocorra a “competição” entre o suprimento desse serviço e a
própria produção de energia. Essa competição levaria a impactos na sua receita evidenciando que a
garantir a reserva operativa não seria mais um subproduto intrínseco às UHE. Por outro lado, a
criação de produto que garanta a capacidade de potência do sistema pode trazer consigo,
novamente, a garantia da RPO como um subproduto, a depender das soluções tecnológicas
utilizadas. O acompanhamento dessa situação é de fundamental importância para correto desenho
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dos mecanismos e incentivos adotados para a expansão do sistema. Essa questão pode ser
potencializada pela ocorrência de cenários críticos, como o provocado pela crise hídrica na bacia do
rio São Francisco, que culminou, recentemente, no desligamento do CAG da área Nordeste,
implicando em redução temporária da RPO disponível.
Fazendo menção aos mecanismos de remuneração e contratação dos serviços ancilares, convém
destacar que a regulação atual prevê que determinadas usinas, previamente selecionadas, prestem
os serviços ancilares requeridos pelo operador do sistema, sendo remuneradas pelo custo
correspondente, reconhecido pelo regulador. Não se trata, portanto, de um mercado competitivo,
sendo pouco aberto a novas soluções que poderiam eventualmente atender os requisitos do sistema
a custos competitivos.
Dessa forma, considerando as diferentes tecnologias e suas diferentes vocações, conclui-se pela
importância de se avaliar um desenho de mercado, bem como uma atualização regulatória, que
permita que os requisitos identificados pelo planejador e operador sejam plenamente atendidos a
partir de um ambiente competitivo e tecnologicamente neutro.
E, apesar da criação de um ambiente competitivo e neutro poder alterar pouco a dinâmica já
observada no setor, com as usinas hidrelétricas que já prestam os serviços ancilares atualmente se
mostrando como as mais competitivas, deve ser estimulada a discussão de quais serviços devem
ser viabilizados por mecanismos de mercado e, dos demais, como deveria ser sua precificação, em
especial para as soluções em que a expansão da matriz naturalmente garante a disponibilidade dos
serviços ancilares.
Ressalta-se ainda que o tratamento dos serviços ancilares está intimamente ligado as outras
características da estrutura de mercado, como a formação dos preços de energia e critérios de
despacho, demandando maior atenção para comparação como experiências internacionais.
Entretanto, a observação do que consta da literatura no que se refere a experiências de outros
mercados é válida e importante.
Nesse sentido, visando agregar na discussão quanto aos mecanismos de remuneração e contratação
de serviços ancilares mais aderentes com a evolução do mercado de energia elétrica brasileiro, o
presente documento apresenta ainda experiência dos mercados da Califórnia, Estados Unidos,
Canadá, Austrália, Espanha e Portugal, Grã-Bretanha e Itália.
Por fim, reconhecendo a importância de se aprofundar e avançar nos temas aqui abordados,
encontra-se disponibilizada, a seguir, uma proposta de roadmap com a cronologia dos próximos
passos e atividades previstas, que intuitam fomentar reflexões específicas para alguns dos serviços
ancilares, bem como promover debates quanto à aderência de um instrumento de mercado para o
atendimento a requisitos associados a prestação desses serviços, que podem culminar com a
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necessidade de uma atualização do arcabouço regulatório para a sua efetiva implantação no setor
elétrico brasileiro.

Figura 1 – Proposta de Roadmap – Serviços Ancilares
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2. Contexto Atual
A onda de reestruturação que atingiu diversos mercados de energia elétrica pelo mundo, a partir da
década de 1990, trouxe também maior complexidade para a regulação dos serviços ancilares, antes
planejados e realizados por empresas verticalizadas, detentoras dos ativos de geração, transmissão
e distribuição, também responsáveis pelos investimentos e operação dos seus respectivos sistemas.
A finalidade sistêmica, muitas vezes conflitante com os objetivos individuais dos agentes
relacionados a geração e transmissão de energia, fez com que cada país ou mercado adotasse uma
estratégia distinta para garantir o provimento dos serviços ancilares, quanto a forma de contratação,
remuneração e de planejamento e operação.
Em um sistema praticamente hidrotérmico, com predominância de geradores hidrelétricos e
consideravelmente interconectado, a disponibilidade de recursos para prestação dos serviços
ancilares tende a ser suficiente para atender as necessidades do sistema relacionadas à estabilidade,
segurança e qualidade da energia elétrica.
No caso do Brasil, a regulamentação dos serviços ancilares é, predominantemente, de carácter
mandatório e com remuneração baseada em custos, voltada ao aproveitamento dos ativos obtidos
com a expansão do sistema por critérios energéticos. Além disso, nos casos em que a competição
se dá pela remuneração, a receita proveniente tem baixa representatividade, em especial quando
comparada com a receita usualmente obtida com a comercialização da garantia física de energia.
Porém, observam-se alterações importantes no SEB, conforme apontamentos nos planos decenais
da expansão. Com a participação cada vez maior das fontes de geração variável e não-controlável
e de limitada previsibilidade, em especial eólica e fotovoltaica, inclusive de forma distribuída, e as
dificuldades em se construir novas usinas hidrelétricas, sobretudo com capacidade de regularização,
a forma de operar o sistema tem mudado significativamente, trazendo novos desafios.
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3. Perspectivas de Longo Prazo
Considerando a mudança da matriz e os novos desafios indicados nos últimos Planos Decenais de
Expansão, é possível observar algumas tendências tanto na característica quanto na operação do
sistema para os próximos anos:
•

Penetração crescente de novos recursos renováveis: Com a expansão majoritária de
usinas renováveis de perfil de geração variável, o parque gerador brasileiro poderá
apresentar uma maior incerteza associada ao curtíssimo prazo. E apesar de efeitos
atenuantes, como o efeito portfólio da penetração dessas fontes, espera-se que a
incerteza no tempo real apresente um acréscimo, impactando a demanda por serviços
ancilares de reserva operativa e estabilidade;

•

Mudança na forma de operação das hidrelétricas: Com a penetração massiva de
renováveis variáveis, as fontes controláveis, especialmente as hidrelétricas com
capacidade de regularização, poderão apresentar operação diferente da atual. É possível
que seja necessário manter os níveis de reservatório para atendimento de capacidade do
sistema, principalmente em meses onde o balanço de ponta é mais exigente, como verão
e final do período seco. Essa alteração no despacho, poderá fazer com que a gestão dos
serviços ancilares seja alterada;

•

Expansão da geração utilizando critérios de atendimento a capacidade de potência: Com
a crescente necessidade de atenção à capacidade de atendimento instantâneo, pode-se
alavancar o uso de tecnologias que também possuem capacidade de prestar serviços
ancilares, permitindo a disponibilização de mais recursos ao operador e possibilitando
aumento da eficiência econômica na operação do sistema.

•

Inserção de Recursos Energéticos Distribuídos: A inserção em larga escala dos Recursos
Energéticos Distribuídos - REDs tornará o planejamento e a operação do sistema elétrico
ainda mais complexos. Alterações súbitas na demanda de energia e novos padrões de
consumo serão aspectos a serem considerados, influindo na demanda de serviços
ancilares. Por outro lado, a introdução desses novos recursos, como a geração distribuída,
baterias atrás-do-medidor, resposta da demanda e veículos elétricos (na modalidade V2G
– vehicle-to-grid) também podem prover serviços ancilares para a rede, atuando no curto
prazo para a estabilidade do sistema elétrico.

Mudanças como as destacadas apontam para não só desafios técnicos, mas também para a
necessidade de adequações regulatórias. E, no sentido de melhorar o funcionamento do mercado
de energia brasileiro, por exemplo, observam-se as propostas no âmbito da modernização do setor
elétrico, por meio de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que indicam necessidade
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de revisão dos procedimentos atuais para contratação dos serviços ancilares. De forma geral,
apontam diretrizes importantes, como a neutralidade tecnológica para os mercados de energia e a
necessidade de criação de mecanismo concorrencial para contratação de serviços ancilares, as quais
exigem alterações nos mecanismos infralegais hoje existentes. Dessa forma, se faz necessário
discutir o correto regramento para que a precificação por mercado desses serviços seja eficiente,
evite práticas anticoncorrenciais e viabilize a participação de qualquer agente, seja de geração ou
de consumo, capaz de prestar os serviços.
Portanto, apesar das necessidades atuais do sistema relacionadas aos serviços ancilares estarem
atendidas pelo uso dos recursos existentes devemos, desde já, buscar o desenho de um modelo
concorrencial capaz de indicar aos agentes as necessidades sistêmicas futuras para essas
modalidades.
Destaca-se, entretanto, que a criação de um mercado competitivo pode não ser a melhor opção
para todos os tipos de serviços ancilares, principalmente para aqueles cuja natureza intrínseca limita
o número de concorrentes, como o serviço de controle de reativos e de autoreestabelecimento
devido às necessidades locacionais.
Além disso, estando alguns serviços relacionados à segurança e estabilidade do sistema, a criação
do mercado competitivo deve garantir ainda que eventuais falhas de mercado ou comportamentos
motivados por interesses individuais não possam prejudicar a operação do sistema interligado.
Atenção deve ser dada ainda ao conceito de confiabilidade associado a reservas de curto e longo
prazo, sendo útil distinguir entre reservas operacionais e reservas de planejamento. As reservas
operacionais (operating reserves) são um excesso de potência em um determinado dia, sendo um
dos aspectos fundamentais dos serviços ancilares. As reservas de planejamento (planning reserves),
ou resource adequacy, referem-se a ações usadas para garantir que recursos estejam disponíveis
no futuro, conforme necessário. Essas reservas merecem ser diferenciadas, pois as primeiras têm
utilidade no curto prazo – até alguns minutos – e as últimas são planejadas para estarem disponíveis
no médio/longo prazo.
Os conceitos, no entanto, estão interconectados: sem envolver esforços de resource adequacy de
longo prazo o operador do sistema provavelmente não terá opções de reserva necessárias para
manter o sistema em equilíbrio no curto prazo. Portanto, o planejador e o operador devem estar em
sinergia no que tange à utilização dos serviços ancilares e reservas operacionais.
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4. O Papel do Planejamento de Longo Prazo
A identificação da necessidade e prazo para entrada em operação de prestadores de serviços
ancilares é de suma importância no âmbito do planejamento de longo prazo. Apenas nesse ambiente
é possível aliar as considerações de dimensões técnicas, econômicas e regulatórias, permitindo
atender as necessidades do sistema de maneira a gerar o menor impacto econômico e
socioambiental.
Tendo em vista uma possível dinamização do ambiente regulatório de serviços ancilares no Brasil,
torna-se ainda mais importante definir a maneira que o planejamento de longo prazo pode atuar
para garantir a disponibilidade de recursos para a prestação desses serviços na quantidade e
momento adequados à realidade do sistema elétrico brasileiro.
Considerando as normas vigentes sobre o assunto no Brasil, a definição dada aos serviços ancilares
é direta, isto é, é feita por meio da declaração de uma série de serviços que são considerados como
tal. A ausência de uma definição conceitual, do que constitui os serviços ancilares como um conjunto,
traz dificuldades em estabelecer uma fronteira clara na prestação desses serviços no ambiente da
geração, transmissão e distribuição.
A título de exemplo, em [Cigre Brochure 435] são elencadas definições conceituais utilizadas por
quatro agências reguladoras internacionais. Essas definições têm como tema comum a relação vital
desses serviços com a confiabilidade e segurança dos sistemas de transmissão e distribuição, e que
assim sendo, podem estar distribuídos tanto a nível de geração como de transmissão e distribuição.
Ainda que vários desses serviços sejam específicos do ambiente de geração, alguns equipamentos
da rede de transmissão e distribuição são também capazes de prestar serviços ancilares, mais
notadamente no suporte reativo para controle do perfil de tensão da rede e por meio de sistemas
de proteção.
Atualmente, considerando como o ambiente regulatório brasileiro está estruturado, existem
diferentes formas de provimento de serviços ancilares em sua definição mais ampla. Em cada uma
dessas formas existe um conjunto específico de regras para contratação e remuneração desses
serviços.
Uma forma se dá por meio da prestação de serviços ancilares por parte da geração, onde unidades
geradoras (UG) são capacitadas a desempenhar funções secundárias além da geração de energia
elétrica. A remuneração do investimento se dá em alguns casos com base no custo adicional
declarado das empresas, ou está implícita no contrato de energia, devido aos requisitos técnicos
pré-estabelecidos para conexão da usina ao sistema (acesso à rede).
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Outra forma é no ambiente de planejamento de expansão da transmissão, que define investimentos
determinativos para garantir a adequada operação do sistema em um horizonte decenal (longo
prazo). Nos diversos estudos realizados são identificadas limitações na rede de transmissão e
distribuição e recomendados, dentre diversas obras, a instalação de equipamentos para
fornecimento de serviços semelhantes aos oferecidos no ambiente de geração, normatizados na REN
697/2015. Essas recomendações se tornam objeto de licitação e os equipamentos passam a ser
remunerados por meio de receita anual permitida (RAP), definida em certame público.
Do ponto de vista do planejamento, no horizonte de longo prazo, se vislumbra uma maior
necessidade da integração de prestadores de serviços ancilares em todos os segmentos do sistema,
muito em razão do progressivo aumento da inserção de geração renovável variável e de recursos
energéticos distribuídos (RED).
Mesmo que no futuro o conceito de serviços ancilares permaneça abarcando apenas os serviços
atualmente listados e referentes ao setor de geração, ainda assim será um ponto de especial atenção
a necessidade de determinar qual o melhor balanço de alocação desses serviços nos diferentes
segmentos do setor elétrico, realizando a co-otimização de investimentos nesses diferentes
ambientes regulatórios, de forma a obter o desempenho adequado ao menor custo global.
De forma a permitir um debate na direção de desvincular a prestação dos serviços ancilares de uma
determinada tecnologia ou segmento, será apresentada a seguir uma proposta inicial de um
conjunto de atributos para os serviços ancilares ligados diretamente a atividade de planejamento do
setor elétrico. Com esses atributos, busca-se definir primariamente qual efeito se espera no sistema
com a adequada prestação de cada serviço, independente do segmento onde foi alocado ou do
agente responsável por seu provimento.
Dessa maneira, abre-se o caminho para uma modernização do ambiente regulatório de serviços
ancilares, visando garantir maior dinamismo na contratação dessa classe de serviços que deve
assumir cada vez maior importância no sistema elétrico brasileiro.
Tomando como base a REN 697/2015, os serviços ancilares que, de forma geral, podem ser
avaliados no ambiente de planejamento são a regulação de frequência em suas diferentes escalas
de tempo (primária, secundária e despacho complementar) e o suporte de reativos. Adicionalmente,
é proposta a categorização de um novo serviço ancilar que leve em consideração funções como
provimento de controle rápido de frequência, sendo um dos recursos a inércia, e aumento de nível
de curto-circuito local. Também serão tratados quais tipos de estudos são exigidos na definição de
necessidade dos atributos de cada serviço ancilar abordado, buscando ainda elucidar os passos
necessários no processo de aquisição desses serviços.
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4.1.

Controle de Frequência

A estabilidade de frequência, em sistemas elétricos, está associada ao balanço entre carga e
geração.
No Sistema Interligado Brasileiro (SIN), a frequência deve ser mantida dentro de uma faixa de
controle admissível em torno da referência de 60Hz. A ocorrência de eventos, de natureza diversa,
pode afetar o equilíbrio entre carga e geração, provocando desvios da frequência em relação a
referência. Nessa situação, a atuação de mecanismos de controle de frequência é fundamental para
a garantia da estabilidade e desempenho satisfatório do sistema.
Historicamente, o controle de frequência no SIN tem sido desempenhado, majoritariamente, por
máquinas rotativas sincronizadas a rede, as quais têm a capacidade de armazenamento de energia
cinética em sua massa girante e possibilidade de controle da potência produzida.
Após a ocorrência de eventos que provoquem desbalanço entre carga e geração, essas máquinas
podem fornecer resposta inercial e aumentar ou reduzir a potência fornecida (dentro dos limites da
faixa operativa) para corrigir os desvios da frequência em relação a referência de 60Hz. A equação
[1], que consiste numa simplificação da Equação de Oscilação (Kundur, 1994), representa o
comportamento da máquina síncrona frente a ocorrência de eventos. Nota-se que qualquer
desbalanço entre a potência mecânica imposta ao rotor da máquina síncrona e a potência elétrica
entregue pelo gerador à rede provoca uma variação da velocidade angular da máquina,
inversamente proporcional a sua constante de inércia.
Isso significa que quanto maior é a constante de inércia da máquina, menor é a taxa de variação de
sua velocidade angular no tempo (dω⁄dt) e, portanto, maior é a sua contribuição para o controle de
frequência do sistema, fornecendo resistência à elevação ou queda brusca de frequência (f=ω⁄2π).

𝑑𝜔
1
= 𝜔0 ×
× (𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 )
𝑑𝑡
2𝐻

[1]

Onde:
𝜔 é a velocidade angular da máquina;
𝜔0 é a velocidade angular nominal;
𝑡 é o tempo;
H é a constante de inércia da unidade geradora;
𝑃𝑚 é a potência mecânica;
𝑃𝑒 é a potência elétrica;

A Figura 2, mostra a resposta transitória de uma máquina síncrona a um aumento de carga de 10%,
considerando-se diferentes valores de constante de inércia, em um sistema teste. Nota-se que
quanto maior o valor da constante de inércia da máquina, menor é a taxa de variação da frequência
imediatamente após a ocorrência do evento.
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É importante observar que no exemplo da Figura 2, em regime permanente, a frequência do sistema
estabiliza em um valor inferior a referência de 60Hz, pois não foi utilizado um mecanismo de controle
de frequência capaz de reconstituir o equilíbrio entre carga e geração.

Figura 2 – Efeito da variação da constante de Inércia na taxa de variação de frequência

No sistema exemplo, composto por um único gerador alimentando uma carga, qualquer variação
positiva ou negativa na demanda elétrica provoca variação de mesmo sinal na variável 𝑃𝑒 , da
Equação 1. Se nenhuma medida de controle for tomada, o desvio entre a potência mecânica (𝑃𝑚 ) e
a potência elétrica (𝑃𝑒 ) provocará um desvio da velocidade angular da máquina (ω) e consequente
variação na frequência do sistema (f=ω⁄2π), conforme observado anteriormente na Figura 2, onde
um aumento de 10% na carga do sistema provocou redução de 0,2Hz na frequência em regime
permanente.
Para restaurar a frequência do sistema em seu valor original, seria necessário o aumento do valor
da potência mecânica (𝑃𝑚 ) da máquina síncrona, após a ocorrência do evento, o que pode ser
realizado através do ajuste da abertura de válvulas ou pelo distribuidor1 que controlam a admissão
de combustível e água nas turbinas térmicas e hidráulicas, respectivamente. Esse ajuste é
desempenhado pelos reguladores automáticos de velocidade, sistemas de controle que constam em
grande parte das plantas de geração convencional (hidráulicas ou térmicas).
Em um sistema multimáquinas, mais de uma máquina é capaz de contribuir para o
reestabelecimento da frequência do sistema em torno da referência de 60Hz, após a ocorrência de
um evento. Isso se dá através da atuação dos reguladores de velocidade de cada máquina, e nesse
caso, o somatório dos incrementos ou decrementos individuais na potência mecânica deve ser capaz
de compensar a variação total da demanda do sistema.
O controle de frequência no SIN é desempenhado por dois mecanismos, o Controle Primário de
Frequência e o Controle Secundário de Frequência, que operam de forma sequencial e complementar

1

E rotor, para máquinas com dupla regulagem.
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após a ocorrência de eventos que provoquem desbalanço entre carga e geração e que, para fins
regulatórios, são reconhecidos como serviços ancilares.
Ainda nesse contexto, os itens 4.1.4 e 4.1.5 introduzem, respectivamente, alguns conceitos
relacionados ao controle rápido de frequência e resposta da demanda, que também são recursos
aplicáveis para o controle de frequência do sistema.

4.1.1. Controle Primário de Frequência
O Controle Primário de Frequência pode ser definido como o “controle realizado por meio de
reguladores automáticos de velocidade das unidades geradoras, para limitar a variação da frequência
quando da ocorrência de desequilíbrio entre a carga e a geração” (ANEEL, 2015).
No SIN, todas as unidades geradoras do tipo hidráulica ou térmica, que contam com regulador
automático de velocidade, participam desse mecanismo de controle, de forma distribuída,
mandatória e não remunerada.
Esse controle possui uma característica de regulação estática, no qual a potência das máquinas
participantes é ajustada automaticamente em função da frequência medida no seu ponto de conexão
à rede, seguindo uma curva pré-definida e configurada através do parâmetro “R”, conhecido como
Estatismo (Vieira Filho, 1984), conforme indicado na Figura 3.

Figura 3 - Característica Estática do Regulador de Velocidade

A ação do Controle Primário de Frequência reduz, porém não elimina, o desvio de frequência do
sistema em relação ao valor de referência (60Hz), sendo necessária a atuação de um mecanismo de
controle complementar para atingir esse fim, o qual é descrito na Seção 3.1.2.
A partir de uma pesquisa sobre práticas internacionais relacionadas a Serviços Ancilares (Cigré,
2010), envolvendo países da América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa e Oceania foi
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demonstrado que em mais de 50% desses países o Controle de Frequência Primário é um serviço
ancilar mandatório.
No caso brasileiro, o benefício sistêmico que esse mecanismo proporciona é usufruído por todos os
agentes, através da segurança operativa, o que justifica a manutenção do caráter mandatório e não
remunerado (de forma explícita) desse serviço ancilar.
A prestação compulsória do serviço não deve ser avaliada como um ônus exclusivo para os geradores
térmicos e hidráulicos, já que outras fontes não despacháveis, tais como a eólica, apesar de
apresentarem limitações relacionadas a ausência de reguladores de velocidade, também contribuem
de forma mandatória e não remunerada para a regulação primária de frequência, através da Inércia
Sintética (ONS, 2019), que agrega um benefício sistêmico igualmente usufruído por todos os agentes
do SIN.
Num horizonte de longo prazo, se diagnosticada a insuficiência dos recursos existentes para a correta
atuação do Controle Primário de Frequência, deve ser considerarada a abertura do serviço ancilar
para a participação de novas tecnologias ou a criação de outros serviços ancilares, capazes de
complementar a ação desse serviço, tal como o controle rápido de frequência.
O principal atributo a ser avaliado, como medida de aptidão da tecnologia para prestação do serviço
ancilar, é a capacidade de resposta rápida e automática à variação de frequência, na escala de
tempo de segundos, através da injeção ou absorção de potência ativa na rede elétrica.
No caso do sistema italiano, por exemplo, existe uma proposta para que as instalações consideradas
aptas a participar desse serviço devem absorver ou injetar 100% da potência comprometida, dentro
de um período de 1 segundo após a ocorrência do evento que provocou sua ativação, e devem ser
capazes de manter esse aporte por pelo menos 30 segundos. Após esse intervalo, a contribuição
pode ser reduzida linearmente até ser interrompida em 5 minutos (Terna, 2019), conforme Figura
4.

Figura 4 - Dinâmica da contribuição de potência através do serviço de Reserva Rápida
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A Reserva Rápida é um serviço de tecnologia neutra e, portanto, pode ser fornecido por geradores
(independentes ou agregados, no contexto da Geração Distribuída (GD)), por consumidores
cadastrados em mecanismos de resposta da demanda e por sistemas de armazenamento de energia
(independentes, associados a usinas híbridas ou “atrás do medidor”, também no contexto da GD),
desde que sejam capazes de atender os requisitos de resposta rápida exigidos.

4.1.2. Controle Secundário de Frequência
O Controle Secundário de Frequência pode ser definido como o “controle realizado por unidades
geradoras participantes do Controle Automático de Geração – CAG, destinado a restabelecer ao valor
programado a frequência de um sistema e/ou o montante de intercâmbio de potência ativa entre
subsistemas” (ANEEL, 2015).
Por definição, esse controle atua de forma local, por área de controle, conforme ilustrado no
diagrama esquemático da Figura 5. As máquinas participantes do CAG de cada subsistema são
responsáveis por compensar os desbalanços de potência na área, restaurando a frequência e/ou o
intercâmbio programado para os valores de referência (pré-falta), dado que a atuação distribuída
do controle primário pode provocar alteração na importação ou exportação de potência das áreas
de controle, embora estudos demonstrem (NREL, 2019) a capacidade de fontes baseadas em
inversores de frequência, como fotovoltaica e eólica, participarem do CAG.

Figura 5 - Áreas de controle e interligações entre áreas

A atuação do CAG pode ser entendida como uma ação de controle que visa a transição do sistema
para um estado de equilíbrio o mais próximo possível do estado pré-falta após a ocorrência de um
evento, ou seja, após a atuação desse mecanismo de controle, a frequência do sistema se restaura
em torno de 60Hz, o despacho das usinas que não participam desse controle, mas que participam

EPE-DEE-NT-090/2021: Serviços Ancilares sob a ótica de Planejamento da Expansão

22

Ministério de Minas e Energia

do Controle Primário, retorna ao valor programado e o intercâmbio entre áreas também é restaurado
ao valor original.
É importante observar que a resposta rápida e a flexibilidade para variação de despacho são
atributos essenciais requeridos das máquinas participantes do CAG, a fim de garantir o
funcionamento adequado do controle. Por isso, no SIN, historicamente, apenas unidades geradoras
do tipo hidráulica, que contam com regulador automático de velocidade e reservatórios de
regularização participam desse mecanismo de controle.
Para permitir a correta atuação do Controle de Frequência, é necessária a alocação de Reserva de
Potência Operativa (RPO) nas máquinas que participam do CAG, de modo que estas possam elevar
ou reduzir sua geração, de forma rápida, a fim de compensar desequilíbrios entre carga e geração
e restaurar a frequência do sistema após a ocorrência de eventos de natureza diversa.
A RPO pode ser classificada em três tipos, descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Classificação da Reserva de Potência Operativa
Reserva Primária (R1)
Reserva Secundária (R2)
Subclassificação
Utilização

Alocação

Quantificação

Reserva para redução
de geração (R2r)
Associada ao Controle
Primário de Frequência.

Em cada área de controle do
SIN, essa reserva deve ser
distribuída por todas as
unidades geradoras com
regulador de velocidade
desbloqueado e que não
estejam operando com
potência máxima.
1% do somatório entre a
carga própria e a importação
da área de controle.

Reserva para
elevação de geração
(R2e)
Associada ao Controle Secundário de Frequência.

Reserva Terciária (R3)

(R2r) é destinada a
compensação de
variações positivas de
frequência.
Em unidades sob o
controle do CAG entre a
geração efetivamente
realizada e o limite
inferior de geração.

(R2e) é destinada a
compensação de
variações negativas de
frequência.
Em unidades sob o
controle do CAG, entre o
limite máximo de
geração das unidades
geradoras e a geração
efetivamente realizada.

2,5% da carga da área
de controle + Reol2.

4% da carga da área de
controle + Reol.

Destinada a complementar a
Reserva de Potência Operativa do
Sistema.

Preferencialmente em unidades
sob o controle do CAG da área de
controle correspondente, salvo em
caso de restrições operativas, tais
como faixa de operação de
máquina ou limite de transmissão,
entre outras.
O valor é calculado de forma
probabilística e consiste na
diferença entre a reserva
probabilística total calculada para o
sistema (quando superior a 5% da
carga) e as Parcelas R1 e R2.

Reol é a Parcela destinada a compensação da variação de geração eólica (atualmente, se aplica apenas às áreas de controle Nordeste e Sul, onde há
maior concentração dessas fontes, sendo, inclusive, passíveis de serem reavaliados pelo ONS conforme a evolução do sistema). O valor de Reol para a
região Nordeste é equivalente a 6% da geração eólica prevista na área, enquanto o valor de Reol para a região Sul é equivalente a 15% da geração eólica
prevista para essa área, em virtude da maior variabilidade do vento local.
2
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Pode-se inferir pela metodologia empregada para quantificação da RPO, que o aumento da
inserção da fonte eólica na matriz energética brasileira tem demandado aumento da reserva de
potência secundária, principalmente em virtude das características de variabilidade e
complexidade de previsão da geração dessa fonte além do horizonte horário, e, portanto,
impactado de forma mais sensível a operação das usinas que compõe o CAG, sinalizando um
ponto de atenção para o horizonte de longo prazo, já que existe perspectiva de crescimento da
participação de fontes renováveis na matriz.
Outro ponto de atenção em relação ao horizonte de longo prazo é a redução da participação
relativa das UHE na oferta de geração, o que reduz também o percentual da capacidade de
armazenamento do SIN3 em relação à demanda. Como, atualmente, as UHE (especialmente as
com reservatórios de regularização) são as principais provedoras do serviço de RPO, a sua menor
participação na matriz pode levar a situações onde, mesmo que em montantes absolutos, elas
ainda possuam disponibilidade suficiente para o suprir toda a necessidade do SIN, ocorra a
“competição” entre o suprimento desse serviço e a própria produção de energia. Essa competição
levaria a impactos na sua receita evidenciando que a garantir a reserva operativa não seria mais
um subproduto intrínseco às UHE. Por outro lado, a criação de produto que garanta a capacidade
de potência do sistema pode trazer consigo, novamente, a garantia da RPO como um subproduto,
a depender das soluções tecnológicas utilizadas. O acompanhamento dessa situação é de
fundamental importância para correto desenho dos mecanismos e incentivos adotados para a
expansão do sistema. Essa questão pode ser potencializada pela ocorrência de cenários críticos,
como o provocado pela crise hídrica na bacia do rio São Francisco, que culminou, recentemente,
no desligamento do CAG da área Nordeste, implicando em redução temporária da RPO disponível.
Cabe observar que a definição quanto a capacidade de regularização e dimensionamento dos
reservatórios das hidrelétricas, durante fase de estudos4, considera apenas os benefícios
energéticos na avaliação custo-benefício. Assim, uma sinalização econômica adequada
relacionada a prestação de serviços ancilares poderia acrescentar maior valor à capacidade de
armazenamento, favorecendo a implantação de usinas com reservatório de regularização.
De maneira análoga, o cálculo da Garantia Física das usinas hidrelétricas com base na Energia
Firme (determinada a partir das vazões médias mensais no local do aproveitamento, durante
período crítico do sistema) funciona como um incentivo para que o projeto das unidades

3 Em um prazo mais longo, a capacidade de armazenamento e regularização das usinas hidrelétricas existentes pode ser reduzida
devido a ação de sedimentos (assoreamento).
4 A construção das hidrelétricas envolve longo processo de estudos, outorga e licenciamento, sendo o projeto, e demais informações,
importantes para a definição do preço-teto nos leilões de concessão e para o planejamento da expansão da geração. Para novas
usinas hidrelétricas, os Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), conduzidos conforme Instruções da Eletrobrás, não
consideram detalhamentos relacionados a prestação de serviços ancilares da usina ao sistema, impossibilitando que definições e
escolhas de projeto possam ser avaliadas e balizadas para o atendimento às múltiplas necessidades do sistema elétrico.
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geradoras seja feito de forma a maximizar o rendimento e faixa operativa associados as condições
de cálculo. No entanto, para a utilização das UG na prestação de serviços ancilares, como o
controle de frequência secundário (CAG), características distintas (e muitas vezes conflitantes)
daquelas associadas a Energia Firme podem ser mais interessantes para o sistema, como um
engolimento mínimo mais baixo ou uma colina centrada em outro ponto de funcionamento.
Isso faz com que as máquinas sejam projetadas e otimizadas para um objetivo, porém sejam
utilizadas para outro, distorcendo a aderência entre o planejamento e operação e prejudicando a
disponibilização de recursos para prestação de serviços ancilares.
A previsão da forma de operação e a valoração do serviço de reserva de potência para o controle
de frequência, permitiria ponderar escolhas de projeto (como aquelas relacionadas às passagens
hidráulicas da turbina), possibilitando o “trade-off” entre as diversas possibilidades de
desempenho.
Outra particularidade associada às hidrelétricas refere-se a restrições hidráulicas operativas
observadas após a entrada em operação.
O Item 2.3 do Submodulo 10.18 dos Procedimentos de Rede do ONS mostra um inventário de
restrições hidráulicas operativas das usinas hidrelétricas integrantes do SIN, como taxa máxima
de variação da defluência, as restrições de níveis d’água nos reservatórios e limitações de
potência mínima de unidades geradoras.
Tais restrições, influenciam diretamente a capacidade de prestação de serviços ancilares das
usinas hidrelétricas, limitando o tempo de partida, de parada, de tomada e retirada de carga,
reduzindo a faixa operativa das UG e reduzindo a capacidade de armazenamento.
Embora algumas restrições somente possam ser conhecidas após a entrada em operação da
usina, outras poderiam ser previstas e mitigadas durante fase de projeto, permitindo internalizar
custos e avaliar melhores soluções técnicas, econômicas e socioambientais.
Desta forma é possível inferir que não há incentivo adequado que favoreça estudos aprofundados
e detalhados em fase de projeto, com o objetivo de identificar possíveis restrições e realizar
adequações para garantir a prestação dos serviços ancilares.
Uma valoração mais adequada dos serviços ancilares poderia motivar a oferta projetos já
concebidos para esta finalidade, potencializando a vocação natural das usinas hidrelétricas.
O aumento da necessidade de reserva secundária de potência, acompanhada pela redução
percentual de usinas aptas a contribuir com essa reserva no horizonte futuro, evidencia a
necessidade de análises aprofundadas em relação ao tema, envolvendo dentre outros aspectos,
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a viabilidade de inserção de novas tecnologias no Controle Secundário de Frequência,
contribuindo com o aumento da RPO, e a revisão metodológica de quantificação e alocação da
reserva secundária.

4.1.2.1.

Perspectivas de longo prazo associadas ao Controle Secundário de
Frequência

No passado, a decisão pela participação exclusiva de usinas hidrelétricas com reservatórios de
regularização no Controle Secundário de Frequência se justificava tanto pelo viés técnico, já que
características inerentes a essas fontes, tais como a capacidade de regularização, são desejáveis
para a constituição de reserva operativa confiável, quanto pelo viés econômico, uma vez que o
custo de oportunidade associado (geração frustrada pela necessidade de manutenção de reserva)
pode ser compensado pelo Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)5.
Conforme estabelecido na Resolução Normativa n.° 697(ANEEL, 2015), as centrais geradoras que
participam do Controle Secundário de Frequência podem ser remuneradas por receita anual fixa,
desde que prestem o serviço sem falhas e tenham sido aprovadas nos testes realizados pelo ONS.
O recurso para pagamento desse serviço é proveniente de Encargos de Serviços do Sistema –
ESS e, portanto, é rateado pelos consumidores do SIN. Essa remuneração tem a finalidade de
compensar os custos decorrentes do desgaste excessivo de equipamentos, tais como sistemas
de comunicação e o mecanismo distribuidor das turbinas, em função do seu uso intensivo durante
a atuação do CAG.
O mecanismo de remuneração pode ser considerado equacionado numa visão de curto prazo,
ainda que passível de revisões no sentido de garantir melhor adequabilidade da receita anual aos
custos associados ao serviço prestado.
Destaca-se ainda que esse modelo de remuneração não considera as diferentes características e
custos de cada usina, sendo a baixa padronização uma característica intrínseca às usinas
hidrelétricas.
No longo prazo, entretanto, com a inserção crescente de fontes renováveis na matriz, se houver
previsão de aumento na necessidade de oferta do serviço ancilar de Controle Secundário de
Frequência, deve ser avaliada uma forma de atrair investimentos para a participação de outras
fontes ou novas tecnologias nesse serviço. Essa necessidade poderá ser identificada em cenários

O MRE é o mecanismo criado para mitigar riscos hidrológicos e de participação obrigatória de todas as hidrelétricas com despacho
centralizado. O MRE torna o concessionário da UHE indiferente às decisões de despacho do ONS, uma vez que a contabilização de
sua geração é proporcional a produção total das usinas integrantes do MRE. O mecanismo também permite que o operador otimize
o despacho e utilize as usinas não despachadas para prestar serviços ancilares ao sistema, sem que ocorra custo de oportunidade
relacionado a produção de energia.
5
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onde o uso do recurso hidráulico como reserva operativa for insuficiente para garantir a
confiabilidade do sistema ou em cenários em que a operação não otimizada dos recursos
energéticos possa implicar em distorções na formação do preço de energia. Essa avaliação,
entretanto, deve ser feita de forma integrada com a criação dos demais produtos e serviços
necessários para a expansão, como os produtos relacionados à capacidade de potência. A
depender das características técnicas dos empreendimentos que componham o sistema, alguns
serviços poderão ainda ser garantidos como subprodutos, não mais do suprimento energético,
mas, possivelmente, da associação do atendimento energético e de capacidade de potência.
Nos últimos anos, os efeitos da crise hídrica, que culminaram no desligamento do CAG da região
Nordeste, trouxeram impactos significativos para a formação de preços no SIN. Tendo em vista
que a reserva desse subsistema está sendo alocada no CAG da região Sudeste, é permitida a
adoção de folga na interligação Nordeste – Sudeste, para viabilizar o escoamento adicional de
potência em situações de desequilíbrio entre carga e geração, principalmente decorrentes da
variação de geração eólica no Nordeste.
Numa situação de importação de energia pela região Nordeste, para garantir essa folga no
intercâmbio, pode ser necessário o acionamento de usinas térmicas de Custo Variável Unitário
(CVU) elevado e fora da ordem de mérito, dentro do subsistema, o que implica em aumento do
PLD em relação ao valor que seria praticado se não houvesse a restrição de reserva operativa.
De acordo com a contribuição da empresa Norsk Hydro para a Tomada de Subsídios 06/2019 da
ANEEL (Norsk Hydro, 2019), os custos resultantes do despacho de térmicas fora de ordem de
mérito por reserva de potência, somaram, entre outubro de 2018 e maio de 2019, cerca de 1.2
bilhões de reais em Encargos de Serviço do Sistema, o que evidencia a necessidade de avaliação
da metodologia atual de alocação e quantificação da reserva de potência, com foco na
comparação de custos com possíveis alternativas.
Dentre as alternativas vislumbradas para aprimorar o serviço de Controle Secundário de
Frequência, no longo prazo, podem ser consideradas:
•

A criação de um mercado de serviços ancilares;

•

Mudanças na metodologia de cálculo da RPO;

•

Expansão da capacidade das interligações regionais.
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4.1.2.2.

Criação de um mercado de serviços ancilares para controle secundário
de frequência

Com a criação de um mercado de serviços ancilares e o estabelecimento de um critério de
remuneração atrativo, haveria incentivo para a participação de outras fontes e novas tecnologias
no Controle Secundário de Frequência, dentre elas:
•

Outros geradores que possuam os atributos requeridos para a prestação do serviço
(por exemplo: usinas térmicas ou hidrelétricas de pequeno porte);

•

Mecanismos de Resposta da Demanda;

•

Gerenciamento de energia via agregadores de GD;

•

Sistemas de Armazenamento; e

•

Reserva compartilhada de geração renovável (ESIG, 2020).

A aptidão de cada tecnologia para prestação desse serviço deve ser comprovada por alguns
atributos básicos, tais como:
•

A capacidade de resposta rápida, na escala de minutos, à desvios de frequência,
através da injeção ou absorção de potência na rede elétrica;

•

Capacidade de Injeção e/ou Absorção de potência firme na rede elétrica, enquanto o
serviço estiver sendo requisitado.

•

Alguns ajustes regulatórios também podem ser necessários para garantir a
competitividade entre as diferentes tecnologias dentro de um mercado de serviços
ancilares, dentre os quais:

•

Estabelecimento de termo contratual para assegurar uma parcela da potência
comprometida com a prestação do serviço, ou seja, a capacidade (C) de contribuição
da tecnologia;

•

Definição do tempo de duração da contribuição de potência (Td): Tempo mínimo em
que a tecnologia deve contribuir, continuamente, com a injeção ou absorção da
capacidade total contratada;

•

Definição do tempo de rampa de subida (Ts): Tempo máximo admitido para que o
equipamento atinja a potência total contratada, após o acionamento do serviço;
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•

Definição do tempo de rampa de redução (Tr): Define a taxa de redução da
contribuição de potência, até que ela seja totalmente interrompida;

•

Separação do serviço em duas categorias: Controle Secundário por Elevação de
Frequência e Controle Secundário por Redução de Frequência (IRENA, 2019).

Em relação ao último ponto, a separação do serviço de Controle Secundário de Frequência em
duas categorias pode contribuir, principalmente, para a inclusão do consumidor na prestação do
serviço, uma vez que o gerenciamento da redução de carga através de mecanismos de resposta
da demanda pode ser muito efetivo para a elevação da frequência, como mostra a experiência
da Califórnia com a implementação de programas de interruptibilidade da carga e da Província
de Jiangsu, na China, com a implementação de programas baseados no controle direto da carga
(EPE, 2019).
Outra aplicação pode ser observada no mercado da Califórnia (CAISO) com os serviços
“Regulation Up” e “Regulation Down”, permitindo o uso mais eficiente dos recursos e tecnologias
disponíveis.
Para usinas hidrelétricas reversíveis (UHR)6 a separação direcional do controle secundário de
frequência permitiria a prestação do serviço no modo de geração (aumentando ou diminuindo a
potência), no modo de bombeamento (aumentando ou diminuindo o consumo) e entre os dois
modos de operação permitindo reservas de potencias ainda maiores.
Da mesma forma, a separação do serviço em duas categorias também permitiria a participação
de geradores térmicos e centrais hidráulicas com restrições de redução da potência de origem
diversa, como o cumprimento de contratos de consumo de combustível e necessidade de geração
de potência mínima para evitar problemas de instabilidade hidráulica, no Controle Secundário por
Elevação de Frequência, onde sua contribuição seria limitada à injeção de potência adicional na
rede.
Estaria apta a participar do serviço de Controle Secundário por Redução de Frequência, qualquer
tecnologia que possua os atributos necessários e que seja capaz de armazenar a potência que
seria originalmente injetada na rede ou elevar seu consumo de potência, em resposta a desvios
positivos de frequência.
A Figura 6 descreve a atuação de cada uma das categorias, após a ocorrência de eventos que
provoquem variação da frequência do sistema. O subescrito “E” foi utilizado para descrever
grandezas relacionadas ao Controle Secundário por Elevação de Frequência, enquanto o
6

A capacidade de prestação dos serviços depende das características técnicas, concepção construtiva e tecnologia adotada em cada
usina, como o uso de unidades com rotação variável e grupos ternários operando em curto circuito hidráulico.
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subescrito “R” foi utilizado para descrever grandezas relacionadas ao Controle Secundário por
Redução de Frequência.
Frequência do
Sistema (Hz)

Atuação do Controle
Secundário por
Redução de
Frequência
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Atuação do Controle
Secundário por
Elevação de
Frequência

Potência
Injetada na
rede (MW)
CE

Tempo

TsR TdR
TsE

TdE

TrR

Tempo

TrE

-CR
Atuação do
Controle
Secundário por
Elevação de
Frequência

Atuação do
Controle
Secundário por
Redução de
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Figura 6 - Atuação do Controle Secundário por Redução e por Elevação da Frequência

4.1.2.3.

Mudanças na metodologia de cálculo da RPO

De acordo com a metodologia adotada para o cálculo da reserva secundária, descrita na Tabela
1, pode-se inferir que o aumento da inserção de fontes variáveis de energia no SIN será
acompanhado pelo aumento da demanda por reserva de potência operativa, principalmente em
função da parcela Reol.
A quantificação da reserva de potência como uma porcentagem fixa da geração eólica
programada, acrescida de uma porcentagem fixa da carga prevista por subsistema, pode ser
considerada sobremaneira conservadora, à medida que não leva em consideração, aspectos
relacionados ao comportamento dinâmico da geração eólica e da carga ao longo do tempo.
Uma metodologia de cálculo de reserva dinâmica poderia provocar variações sensíveis na
quantificação da RPO do sistema, associada a geração eólica. Para a implantação dessa
metodologia, seria necessária a modelagem horária do perfil de carga e de velocidade do vento
em cada região do sistema. Alguns métodos probabilísticos, como a Simulação de Monte Carlo
Sequencial, por exemplo, seriam capazes de fornecer a RPO mínima necessária para que se atinja
o grau de segurança considerado satisfatório para o sistema, por patamar horário.
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A possibilidade de atualização dos montantes calculados para o médio e longo prazo, dentro do
horizonte diário, com intervalo horário ou inferior, poderia trazer uma assertividade ainda maior
para a quantificação da RPO, principalmente considerando-se que os erros entre a geração
programada e verificada são minimizados nas previsões de curto prazo.

4.1.2.4.

Expansão da capacidade de interligação entre subsistemas

Conforme detalhado ao longo do capítulo, em decorrência da crise hídrica na bacia do Rio São
Francisco, que culminou no desligamento do CAG, e da maior participação da geração eólica no
suprimento da demanda, o Operador Nacional do Sistema vem operando o Controle Secundário
de Frequência de uma forma diferenciada, utilizando a reserva de potência da região Sudeste
para compensar eventuais variações da geração eólica na região Nordeste, permitindo assim, que
ocorram desvios de intercâmbio em relação ao valor programado, após a ocorrência de eventos
que provoquem desbalanço entre carga e geração nesse subsistema.
Para viabilizar a utilização desse recurso, é necessário, em alguns cenários extremos,
principalmente os de máxima importação da região Nordeste, a manutenção de uma folga no
intercâmbio entre as regiões Sudeste e Nordeste, através do despacho de usinas térmicas locais.
Isso pode significar, nesses cenários extremos, que o custo da energia está sendo elevado, para
garantir segurança sistêmica.
Conforme ilustrado na Figura 7, nota-se que num cenário em que a RPO disponível no subsistema
Nordeste seja maior que a RPO calculada, é possível a adoção de um despacho compatível com
o aproveitamento ótimo dos recursos de geração do SIN. Em contrapartida, em cenários onde a
RPO disponível no subsistema Nordeste seja menor que a RPO calculada, pode ser necessário o
despacho de térmicas locais de custo elevado e a redução do despacho de usinas de menor custo
no subsistema Sudeste, o que gera uma variação positiva no custo final da energia.
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Figura 7 - Características de diferentes cenários de disponibilidade de RPO

A proposta de expansão da capacidade das interligações regionais, além das necessidades
identificadas para o suprimento de energia, funcionaria como um meio de evitar a necessidade
de manutenção de folga no intercâmbio regional e, portanto, viabilizaria o aproveitamento ótimo
dos recursos energéticos, mesmo em cenários críticos de importação ou exportação regional.
Esse recurso só é válido e efetivo, entretanto, enquanto existir RPO disponível para atender as
necessidades globais do SIN, já que este é um mecanismo que apenas viabiliza a transmissão da
potência adicional entre subsistemas, e, portanto, propicia a alocação distribuída de RPO no SIN.
Para atestar a viabilidade econômica dessa metodologia, os custos incorridos da expansão
adicional devem ser avaliados e comparados com o custo de geração fora da ordem de mérito
evitada.

4.1.3. Despacho Complementar para manutenção de Reserva Operativa
O despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa pode ser definido
como “despacho de unidades geradoras de usinas termelétricas despachadas centralizadamente,
com vistas a preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas
participantes do CAG em qualquer subsistema” (ANEEL/2018).
Embora este serviço esteja sendo tratado na regulação vigente como um complemento para a
reserva secundária, o mesmo também poderia ser conceituado como Reserva Terciária ou
Complementar, que corresponde à reserva utilizada para resguardar a regulação primária e/ou
secundária de frequência em caso de necessidade de elevação de geração. O tempo de resposta
da regulação terciária é da ordem de alguns minutos e maior do que o tempo de resposta da
regulação secundária, enquanto que o tempo de uso depende da duração das variações de
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geração em relação à carga. A regulação terciária usualmente é realizada através de modificações
manuais no despacho, ou por meio do chaveamento de unidades de reserva.
Como as perspectivas atuais indicam que as fontes alternativas continuarão ganhando espaço na
matriz brasileira, a quantidade de reservas operativas necessárias à operação segura do sistema
tende a ser cada vez maior.
Conforme resolução vigente, apenas usinas termelétricas podem prover o serviço de despacho
complementar para manutenção da reserva de potência operativa. Uma vez identificadas pelo
ONS e classificadas como aptas, essas usinas termelétricas, poderão ofertar preços, de até 130%
do seu CVU. Os principais atributos necessários para o provimento desse tipo de serviço são:
•

Capacidade de entrada em operação rápida, da ordem de aproximadamente 30
minutos;

•

Geração mínima, a ser calculada em estudos específicos;

•

Possibilidade de realizar grandes rampas de elevação de geração; e

•

Manutenção da Potência gerada durante algumas horas.

De um modo geral, diversas fontes e tecnologias podem ofertar esse serviço ao sistema como as
Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHRs), baterias e a Resposta da Demanda, assim como também
podem prestar os serviços de controle primário e secundário.
Essas tecnologias podem servir como uma reserva não-girante, pronta para entrar em operação
em cerca de alguns minutos e possibilitar recuperação das reservas primária e secundária em
situações de carga elevada e restrições de transmissão ou geração, por exemplo.
Para identificação da necessidade de prestação desse serviço ancilar, devem ser feitas análises
energéticas que considerem variados cenários. Basicamente, esses estudos devem citar o
montante de potência necessário, tempo máximo para que esse recurso entre em operação plena
e o intervalo de tempo em que sua potência será necessária.

4.1.4. Controle Rápido de Frequência
Em virtude das características das fontes e da crescente inserção de geração eólica e solar na
matriz energética brasileira, torna-se essencial a existência de uma rede de transmissão resiliente
e uma alocação de reserva de potência capaz de manter equilíbrio entre carga e geração,
garantindo a estabilidade de frequência do SIN.
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Especificamente sobre a inércia do sistema, torna-se importante acompanhar a evolução da
matriz energética, bem como a expansão do sistema de transmissão no sentido de se identificar
eventuais impactos quanto à capacidade de recuperação do SIN frente às perturbações de grande
porte, tais como perdas de grandes troncos de interligação ou de grandes blocos de geração.
De acordo com o que foi apontado na Figura 2, no início do item 4.1, quanto menor a inércia
equivalente disponível no sistema, maior será a taxa de variação da frequência (Rate of Change

of Frequency - RoCoF) diante de uma mesma perturbação, o que pode significar uma maior
necessidade de atuações de sistemas especiais de proteção como o Esquema Regional de Alívio
de Carga (ERAC), riscos de danos em máquinas sincronizadas ou mesmo colapsos de grandes
proporções.
Visando melhor entendimento sobre esse tema, a Figura 8 mostra um exemplo do
comportamento da frequência diante de um evento hipotético de desbalanço de carga e geração,
apontando a ordem de grandeza de tempo de atuação de cada recurso. Neste exemplo, fica
destacado que o recurso de controle rápido de frequência, que também pode ser provido pela
inércia das máquinas, é o que responde de forma instantânea na janela de tempo inerente ao
controle primário, sendo, neste caso, suficiente para deter, em poucos segundos, o declínio da
frequência e permitir que os reguladores de velocidade consigam atuar e estabilizar a frequência
para valor considerado como aceitável (desvio de frequência).

Figura 8 –Resposta de frequência no tempo

É importante destacar que as condições mínimas de inércia podem variar conforme a composição
da matriz energética e a configuração do sistema de transmissão interligado. Dessa forma,
eventual necessidade de recurso adicional associado ao controle rápido de frequência deverá ser
identificada a partir de diagnósticos obtidos em estudos elétricos aprofundados, principalmente
no âmbito dos transitórios eletromecânicos.
Cabe esclarecer que eventuais requisitos adicionais de controle rápido de frequência não devem
buscar, necessariamente, valores específicos de constante de inércia, mas sim a inserção de
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recursos que sejam suficientes para contornar os problemas de desempenho identificados nos
estudos. Esses recursos poderiam ser especificados, por exemplo, pela potência elétrica e
capacidade de rampa de resposta em frequência.
Os estudos devem procurar abranger os cenários mais críticos que o SIN pode experimentar em
termos de capacidade de estabilização de frequência nos primeiros instantes da perturbação, em
destaque, aqueles onde ocorrem alta participação de energia eólica e solar no atendimento à
carga, concomitante com um número reduzido de geradores síncronos conectados à rede.
Considerando as características do sistema elétrico brasileiro, ainda com uma forte predominância
de geração hidráulica, a questão da inércia ou controle rápido de frequência até então não vinha
sendo motivo de preocupação, justamente por conta das propriedades intrínsecas às unidades
geradoras das grandes hidrelétricas, que contribuem de forma significativa com a inércia
equivalente do sistema.
Com a redução gradual dessa participação das hidrelétricas na matriz energética ao longo dos
anos, existe uma expectativa de que, em algum momento, os estudos de planejamento apontem
para a necessidade de recursos adicionais de controle rápido de frequência.
Nesse sentido, a EPE vem realizando uma série de estudos, cujos resultados parciais têm
apontado que, ao menos no horizonte de médio prazo, o sistema ainda não apresenta problemas
estruturais quanto ao desempenho, mesmo que considerando o elevado grau de penetração das
fontes renováveis (EPE, 2019).
Sensível às dificuldades enfrentadas pelo ONS, ainda que de ordem conjuntural, os estudos de
médio/longo prazo têm buscado realizar análises adicionais, no sentido de se buscar identificar
eventuais dificuldades do sistema planejado, principalmente aquelas vinculadas a possíveis
problemas de atrasos de obras em transmissão. Tais análises podem concluir pela robustez do
sistema mesmo diante de situações de rede degrada, ou, na hipótese de identificação de
problemas, avaliar o custo-benefício de se indicar reforços adicionais como medida mitigadora.
Portanto, não obstante as conclusões parciais dos estudos de planejamento ainda não apontem
para problemas de desempenho no médio prazo, entende-se que existe a necessidade de se
avaliar a criação do novo serviço ancilar de controle rápido de frequência, principalmente por
conta das questões regulatórias carecerem de um tempo para serem amplamente discutidas com
os agentes e, enfim, implementadas. Portanto, não seria razoável aguardar os estudos apontarem
a necessidade para só então se propor um tratamento regulatório.
Embora exista o entendimento de que até então, no sistema brasileiro, o recurso de controle
rápido de frequência é predominantemente suprido pela inércia das fontes que utilizam geradores
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síncronos (hidrelétricas ou térmicas), há que se avaliar, no âmbito regulatório, a criação de um
mecanismo que permita a introdução de diferentes tecnologias para fornecimento deste recurso.
Países como Chile e Itália estão investindo em políticas de abertura de mercado para a
participação de novas tecnologias, através da criação de serviços ancilares para suprimento de
Reserva Rápida de Frequência, tais como o “Control Rápido de Frecuencia” (CNE, 2017) e o “Fast

Reserve” (Terna, 2019).
É importante ressaltar que além da inércia provida pelos geradores síncronos, existe o recurso
de inércia sintética exigido aos geradores eólicos de forma mandatória e não remunerada,
conforme previsto nos Procedimentos de Rede (ONS, 2019). De acordo com a Figura 9, os
aerogeradores devem possuir uma ferramenta de controle que forneça potência ativa adicional
de 10% da Potência Nominal (Pnom), por um período mínimo de 5 segundos, em eventos de
subfrequência com desvios superiores a 0,2 Hz.

Figura 9 –Requisito de inércia sintética para aerogeradores

De forma análoga aos recursos de compensação reativa e controle de tensão, eventual melhoria
nesses requisitos mínimos poderia demandar investimentos adicionais em equipamentos que
possibilitem o atendimento dos critérios, bem como a introdução de ineficiências na entrega da
energia por conta de ajustes no ponto de operação dos aerogeradores. Dessa forma, entende-se
que esses custos seriam repassados no valor da energia a que o empreendimento é contratado,
gerando assim um ônus indireto pelo aumento do custo global do projeto.
Portanto, quando eventuais necessidades adicionais forem identificadas, uma das ponderações a
serem feitas deve ser entre a possibilidade de aumentar as exigências dos requisitos mínimos
obrigatórios dos novos aerogeradores, com consequentes impactos econômicos nesses projetos,
ou direcionar o atendimento dessas necessidades para a contratação de novos recursos.
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Um outro conceito que cabe mencionar neste item do documento é o relativo à potência de curtocircuito da rede, que está associada à capacidade de provisão de corrente pelo sistema durante
a ocorrência de um curto-circuito, evitando colapsos de tensão. Essa corrente é proveniente da
energia armazenada no campo das máquinas rotativas, portanto, assim como no caso da inércia,
são as usinas com geradores síncronos (hidráulicas / térmicas) que mais contribuem para a
elevação da potência de curto-circuito.
Para sistemas com múltiplos elos de corrente contínua (High Voltage Direct Current - HVDC), que
é o caso do sistema brasileiro (Figura 10), é totalmente desejável uma potência de curto-circuito
mais elevada de modo a propiciar o adequado desempenho elétrico.

Figura 10 –Múltiplo Elos de Corrente Contínua no Sistema Elétrico Brasileiro

Perturbações de grande porte, principalmente aquelas com efeitos de afundamento de tensão,
podem levar a uma interrupção temporária da potência transmitida em elos de corrente contínua
eletricamente próximos, sendo essa interação entre elos comumente chamada de efeito multi-

infeed.
O efeito multi-infeed é natural e esperado para sistemas interligados com múltiplos elos de
corrente contínua eletricamente próximos, porém, a capacidade de recuperação do sistema diante
de uma perturbação de grande porte será tão melhor quanto maior for a potência de curtocircuito nos pontos de chegada desses elos.
Conforme já mencionado, a principal contribuição para o aumento da potência de curto circuito
vem das máquinas síncronas. Adicionalmente, de forma indireta e limitada, o nível de curtocircuito pode ser aumentado a partir da expansão da rede interligada.
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Com isso, salvo a questão da expansão da rede interligada, o incremento de potência de curtocircuito a partir da disponibilização de mais máquinas síncronas em operação também agrega,
inerentemente, inércia ao sistema.
Dessa forma, considerando como atributos os recursos de controle rápido de frequência
(inércia/inércia sintética) e potência de curto-circuito, exemplificamos, na Tabela 2 a seguir
algumas tecnologias disponíveis e quais atributos cada uma delas tem maior vocação:
Tabela 2 – Tecnologias e atributos associados
Tipo
Gerador Síncrono (hidro, térmica, etc.)

Controle Rápido de
Frequência
Inércia
Inércia
sintética
x

Compensador Síncrono

x

Volante de inércia (flywheel)

x

Potência
de curtociruito
x
x

Baterias

x

Aerogeradores (full converter)

x

Portanto, considerando as diferentes tecnologias e suas diferentes vocações, conclui-se pela
importância de se avaliar um desenho de mercado (caso se identifique a escassez), bem como
uma atualização regulatória, que permita que os requisitos identificados pelo planejador e
operador sejam plenamente atendidos a partir de um ambiente competitivo e tecnologicamente
neutro.

4.1.5. Resposta da Demanda
A Resposta da Demanda, conceito que possibilita envolvimento dos agentes de consumo nas
reservas operativas, permite redução da demanda de alguns consumidores previamente
cadastrados. Do ponto de vista da manutenção da reserva de potência operativa ou mesmo do
controle de frequência, o corte de carga tem o mesmo efeito prático que a entrada de geração.
Incentivos financeiros devem ser ofertados aos agentes para que eles aceitem se submeter a
esse mecanismo, diante do risco de corte de carga. Nesse contexto, dependendo da remuneração
oferecida, os consumidores podem ter interesse em criar alguma forma de geração própria como
Geração Distribuída e/ou Cogeração para seu atendimento no caso de corte de carga. Ainda,
podem estudar o deslocamento do seu consumo para outros horários.
Embora a Resposta da Demanda seja tratada, em alguns países, como um serviço ancilar
específico, deve-se avaliar uma proposta de desenho de mercado que busque introduzir esse
recurso, em condições de competição com as demais tecnologias já citadas, para a prestação do
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controle de frequência do SIN, podendo ser tanto no âmbito do controle primário, quanto do
secundário.
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4.2.

Suporte de Reativos

Ao contrário da frequência do sistema, que é coerente por todo um sistema interconectado, as
tensões nos barramentos variam formando um perfil, que é dependente da geração e demanda
local de potência reativa, assim como da topologia da rede.
O suporte de potência reativa adequado em sistemas de potência se faz necessário para manter
dentro dos limites operativos as tensões de barramentos, evitando mau funcionamento e danos
a componentes da rede e de consumidores. Em casos de contingências o sistema também
depende do provimento adequado de suporte reativo para suportar flutuações de tensão.
Uma vez que não é desejável o transporte de potência reativa pela rede de transmissão, o
fornecimento desse serviço deve ser distribuído em diferentes pontos, de acordo com as
características de demanda local, evitando assim violações do carregamento de linhas de
transmissão e transformadores e aumento das perdas elétricas.
A demanda de potência reativa pode variar em razão do comportamento dos consumidores e do
nível de carregamento do sistema de transmissão e distribuição. Dessa forma, o serviço de
suporte reativo deve ser capaz de seguir a curva de demanda, que durante períodos de carga
leve requer absorção de potência reativa excedente, enquanto que em períodos de carga elevada,
requer sua produção.
A falha na prestação desse serviço pode resultar na violação de limites operativos ou mesmo em
instabilidade de tensão. O principal fator que causa a instabilidade de tensão é a incapacidade de
o sistema atender localmente a demanda reativa em um determinado momento. O motivo pode
ser que a fonte reativa esteja muito distante ou não tenha capacidade suficiente. Embora a
instabilidade de tensão seja essencialmente um fenômeno local, suas consequências podem ter
um impacto sistêmico, podendo resultar em colapso de tensão.
Tendo em vista sua importância, alguns atributos necessários ao prestador dessa categoria de
serviço ancilar são propostos a seguir:
•

Capacidade de geração de potência reativa controlada (regime permanente): Controle
da tensão de um barramento em um determinado valor ou faixa de valores, por meio
da modulação (geração ou absorção) de potência reativa, em uma escala de tempo de
minutos a horas; e

•

Capacidade de injeção rápida de corrente reativa (regime transitório): Entrega de
resposta reativa proporcional ao afundamento de tensão na escala de tempo de
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microssegundos a segundos. Análogo a capacidade de manter reservas na regulação
de frequência, mas orientado a segurança dinâmica de tensão e qualidade da energia.
A necessidade desses atributos no sistema tende a aumentar, no médio e longo prazo, com a
evolução da penetração de geração renovável intermitente e geração distribuída em redes de
mais baixa tensão. A quantificação dessa necessidade passa pela elaboração de estudos elétricos
específicos como:
•

Fluxo de potência: para avaliar condições de rede normal e rede degradada, onde a
capacidade de suporte reativo no sistema é mais solicitada; e

•

Transitórios eletromecânicos: para avaliação da estabilidade de tensão a grandes
perturbações e a característica da resposta de equipamentos de suporte reativo frente
a essas perturbações.

É importante ressaltar que, devido à característica fortemente locacional do suporte reativo, o
valor agregado da prestação desse serviço difere entre os diversos barramentos do sistema. Por
exemplo, a disponibilidade de suporte reativo numa barra remota em relação a região em que se
procura incrementar esse serviço não é atrativa, pois pode se mostrar prejudicial ao sistema
enquanto aumenta as perdas na transmissão. Logo, os estudos realizados para a determinação
de necessidade dos atributos propostos para esse serviço devem ter foco restrito na rede local
sob análise.
Perspectivas de longo prazo associadas ao Suporte Reativo
Atualmente, do ponto de vista regulatório, são considerados como prestadores de serviço ancilar
de suporte de reativo apenas unidades geradoras enquanto fornecem potência ativa, ou operam
como compensadores síncronos. Quanto a remuneração, essa ocorre somente quando a operação
se dá como compensador síncrono, por meio da tarifa de serviços ancilares – TSA. As demais
usinas que geram potência ativa prestam o serviço sem ônus para o sistema.
No âmbito da geração eólica e fotovoltaica, a prestação desse serviço também deve ser realizada
sem ônus para o sistema, todavia, por não fazer uso de máquinas rotativas ligadas diretamente
ao sistema (com exceção da tecnologia DFIG) essa classe de geração não possui a mesma aptidão
para prover suporte reativo.
Com o aumento da penetração desse tipo de geração e da necessidade de manter o suporte de
reativos adequado às solicitações do sistema optou-se por revisar os requisitos técnicos de novos
entrantes no sistema. Em 2017, foram incluídos então no Procedimento de Rede novos requisitos
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técnicos mínimos para conexão de eólicas e fotovoltaicas ao sistema, que permitissem até certo
ponto sanar a deficiência de suporte reativo dessas tecnologias.
A partir da entrada em vigor desses novos requisitos houve um aumento da disponibilidade de
suporte reativo sem ônus direto do ponto de vista sistêmico, contudo, toda geração éolica e
fotovoltaica que se conecta ao sistema desde então deve realizar investimentos adicionais em
equipamentos que possibilitem o atendimento desses critérios. O custo dessa adequação é
necessariamente repassado no valor da energia a que o empreendimento é contratado, gerando
assim um ônus indireto pelo aumento do custo global.
A decisão de se obter o serviço por meio de requisitos mínimos mandatórios é claramente válida,
entretanto, com a modernização do ambiente regulatório de serviços ancilares se espera
possibilitar outras formas de aquisição do suporte reativo necessário ao sistema, identificando
ainda a opção mais econômica e adequada para alocação justa dos custos do serviço.
Na experiência internacional verifica-se que alguns países contam com mecanismos de
compensação financeira para serviços ancilares de suporte reativo em ambiente de mercado.
No Reino Unido, a National Grid realiza leilões de serviços de suporte reativo. Os geradores podem
ofertar o provimento do serviço em um produto composto por uma componente de capacidade
(preço por MVAr e quantidade ofertada) e uma componente de utilização (curva de preço MVArh).
Os vencedores do leilão entram em contratos bilaterais anuais e são pagos por ambas as
componentes (Bhattacharya K. 2001).
Na Califórnia, o operador local CAISO contrata suporte de potência reativa em contratos de longo
prazo com usinas de alta confiabilidade e com a caracteristica de must-run. A quantia requerida
no curto prazo é determinada no day-ahead, depois que o mercado de potência ativa é finalizado
e o consumo de energia e despacho são conhecidos. Então o operador determina o montante de
potência reativa requerida por localidade baseado em uma análise de fluxo de potência do
sistema. Patamares de tensão diários são então enviados aos geradores contratados e as
transmissoras da região. Dos geradores é requerido que forneçam potência reativa dentro de um
fator de potência 0,90 em atraso a 0,95 em avanço, conforme a Figura 11 (Zhong J., 2002). Para
absorção ou geração de potência reativa além desses limites, os geradores são compensados
financeiramente, incluindo um pagamento caso sejam requeridos a reduzir a gerção de potência
ativa.
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Figura 11 - Requisito de potência reativa mandatório e remunerado no sistema da Califórnia

No sistema da NYISO, em Nova York, o serviço de suporte de reativos é provido com base em
custos incorridos. Geradores operando dentro de suas capacidades são solicitados pelo operador
a gerar ou absorver potência reativa para manter tensões dentro de limites pré-estabelecidos.
Além disso, a NYISO também paga compensações a geradores em caso de renda perdida em
razão de solicitação de geração de reativo elevada. Caso a operação solicite que o gerador reduza
sua entrega de potência ativa, para garantir os limites térmicos de corrente de armadura e de
campo, o gerador faz jus a chamada Lost Opportunity Cost (LOC) pelo volume de receita perdida
pela geração não comercializada.
No mercado de eletricidade da Australia todos os provedores de suporte reativo são elegíveis a
receber a availability payment component por sua disponibilidade a prestar o serviço quando
chamados. Compensadores síncronos também recebem uma parcela chamada de enabling

payment component, paga quando seus serviços são ativados pelo operador para uso. Os
geradores, por sua vez, recebem a compensation payment component, que é baseada em seu
custo de oportunidade e é paga sempre que há alguma restrição que o impeça de operar de
acordo com decisões de mercado, semelhante a LOC existente na NYISO.
Cabe destacar que, num possível mercado de suporte reativo o operador necessita de um critério
apropriado para determinar as melhores ofertas e formular seu planejamento de contratação (Lin,
X.J. 2005). Diferentemente de mercados de potência reativa onde as ofertas são selecionadas
em ordem ascendente de preço, mercados de potência reativa, como citado anteriormente,
necessitam incorporar também o aspecto locacional das fontes. Assim o operador necessita
considerar não apenas os preços ofertados, mas também aspectos técnicos envolvidos na
alocação de suporte reativo para chegar a contratos mais adequados para o sistema como um
todo.
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5. Mecanismos de Remuneração e Contratação
A regulação atual prevê que determinadas usinas, previamente selecionadas, prestem os serviços
ancilares requeridos pelo operador do sistema, sendo remuneradas pelo custo correspondente,
reconhecido pelo regulador. Não se trata, portanto, de um mercado competitivo, sendo pouco
aberto a novas soluções que poderiam eventualmente atender os requisitos do sistema a custos
competitivos.
Destaca-se, entretanto, que a proposta de criação de um mercado competitivo de serviços
ancilares foi objeto da Consulta Pública n. 33 de 2017, do MME, que tratou de aprimoramentos
do marco legal do setor elétrico, sendo também discutida durante a tramitação do Projeto de Lei
do Senado n. 232, de 2016.
Em conformidade com os encaminhamentos relacionados a modernização do setor, pontua-se o
entendimento de que uma regulação tecnologicamente neutra permitiria a participação de novas
tecnologias no mercado, como baterias e usinas hidrelétricas reversíveis, além de outras que
venham a se viabilizar, trazendo maior disponibilidade de recursos e/ou aumentando a eficiência
econômica da operação.
Porém, isso requer um mercado mais complexo, com mecanismos que induzam a competição e
que permitam a submissão de propostas de forma dinâmica, conforme as necessidades do
sistema, o que se torna ainda mais complexo ao se considerar que alguns serviços ancilares
buscam resolver dificuldades operativas no curtíssimo prazo.
Tais questões foram debatidas pelo Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico,
instituído por meio da Portaria n. 187/2019 e que contou com participação do MME, EPE, ANEEL,
ONS e CCEE. Com o objetivo de desenvolver propostas de Modernização do Setor Elétrico,
tratando de forma integrada diversos temas, o GT foi subdivido em subgrupos, sendo um deles
o de “Inserção das novas tecnologias”, que buscou identificar tecnologias de geração,
transmissão e armazenamento de energia elétrica, inclusive aquelas inseridas no lado da
demanda, que podem se tornar viáveis nos próximos anos, apontando as barreiras à inserção
das mesmas, bem como sugestões de ações.
Dentre os apontamentos desse grupo, destacam-se:
•

A capacidade dos sistemas de armazenamento (p. ex. baterias eletroquímicas e usinas
hidrelétricas reversíveis) de prestar serviços ancilares, fornecer potência sob demanda
e auxiliar na gestão da capacidade de transmissão;
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•

A possibilidade dos Recursos Energéticos Distribuídos (RED), como armazenamento e
resposta pelo lado da demanda, participarem de um mercado competitivo, juntamente
com as soluções de geração e transmissão, competindo com recursos centralizados.
Tal participação pode ser feita individualmente ou por meio de “agregadores”, que
formam plantas virtuais; e

•

Programas de Resposta da Demanda como potenciais provedores de serviços ancilares.

Convém destacar que a remuneração pela prestação de serviços ancilares, por si só, dificilmente
é suficiente para viabilizar uma usina, representado geralmente uma pequena parte de sua receita
total. Logo, não é de se esperar que a criação de um mercado competitivo de prestação desses
serviços, por si só, seja suficiente para o desenvolvimento de novas tecnologias. Tampouco, tal
viabilização seja um objeto em si. O que se propõe, é a possibilidade de que diferentes soluções
tecnológicas compitam pela prestação dos serviços requeridos pelo operador, visando um
ambiente de mercado tecnologicamente neutro e que induza ao menor custo.
Ainda que se crie esse ambiente competitivo e neutro, é possível que o resultado pouco se altere,
ou seja, as usinas hidrelétricas que já prestam os serviços ancilares atualmente se mostrem as
mais competitivas e continuem a fazê-lo. Portanto, há que se pesar os custos de transação
associados a um desenho de mercado mais complexo, porém tecnologicamente neutro, em
relação à solução regulatória convencional.
Ressalta-se ainda que o tratamento dos serviços ancilares está intimamente ligado as outras
características da estrutura de mercado, como a formação dos preços de energia e critérios de
despacho, demandando maior atenção para comparação como experiencias internacionais.
Entretanto, a observação do que consta da literatura no que se refere a experiências de outros
mercados é válida e importante.
Referências Internacionais
Um estudo publicado por Singh e Papalexopoulos (1999) apresenta a contratação dos serviços
ancilares pelo Operador Independente do Sistema (ISO) em mercados reestruturados de energia,
em especial os serviços relacionados a reserva de potência no mercado da Califórnia.
Conforme os autores, em estruturas de mercado com a competição entre geradores no mercado
de energia, a necessidade de reserva de potência pode requerer a utilização de geradores inframarginais, impondo a necessidade de escolha entre o fornecimento de energia e a prestação do
serviço ancilar, implicando em eventuais custos de oportunidade, que podem influenciar a
dinâmica de interação entre os mercados de energia e serviços ancilares.
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O estudo mostra um exemplo da Califórnia, onde inicialmente o serviço de reserva girante
(Spinning Reserve) foi contratado para um determinado dia, sujeito a preço-teto definido pelo
regulador. Para o período entre 7h e 21h o preço-teto relativamente baixo em relação a outras
oportunidades, induziu a redução das ofertas e recursos disponíveis para o provimento de
reserva.
A relação dos serviços ancilares com os preços do mercado de energia é também apontada por
Hirst e Kirby (1997), em um relatório destinado a tratar a criação de mercados competitivos para
serviços ancilares nos Estados Unidos.
Segundo Singh e Papalexopoulos (1999), uma forma possível de precificar o serviço de reserva é
adquirir simultaneamente reserva e energia em um leilão único, compensado as unidades que
prestam os serviços de reserva com seu custo de oportunidade derivado do leilão de energia,
sendo esta forma possível de funcionar em estruturas de mercado onde o órgão responsável pela
aquisição dos serviços ancilares é também aquele responsável pela operação do mercado de
energia.
Uma outra forma apontada é a definição de leilões separados e sequenciados para a aquisição
da energia e dos diferentes tipos de serviços ancilares, permitindo que ofertas não selecionadas
em um leilão possam ser consideradas no leilão subsequente. Essa forma é a apontada como a
mais adequada para estruturas de mercado onde o operador do sistema (ISO) é separado do
operador de mercado.
Sobre a participação de REDs em mercados de serviços ancilares, cabe mencionar que esta já é
uma realidade em outros países. Na Europa, a empresa Next Kraftwerke, por exemplo, possui
uma virtual power plant (VPP) com cerca de 5.500 unidades distribuídas, que ofertam serviços
ancilares (reserva primária, secundária e terciária) no mercado europeu (IRENA, 2019). Nos EUA,
a FERC requisitou que todos os operadores (ISO e RTO) estabelecessem um modelo para a
participação de armazenamento em mercados de energia, capacidade e serviços ancilares.
Adicionalmente, os operadores deveriam definir a capacidade mínima para participação em tais
mercados, não podendo ser maior que 100 kW (FERC, 2018). Nesse contexto, o NYISO conseguiu
aprovar sua proposta de agregadores de RED, permitindo a participação de recursos de menor
porte, e não apenas armazenamento (FERC, 2020).
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CAISO – Califórnia (EUA)
Os serviços ancilares adquiridos, via mercado competitivo, são:
•

Regulation-up/down: reserva capaz de responder ao sinal do controle automático
de geração para aumentar ou diminuir sua produção de energia;

•

Spinning reserve: capacidade de prontidão das unidades geradoras já conectadas
ou sincronizadas com a rede, que podem entregar energia em até 10 minutos; e

•

Non-spinning reserve: capacidade de prontidão que pode ser sincronizada com a
rede e levada a uma carga especificada em até 10 minutos.

A participação no mercado de serviços ancilares pode ser feita por geradores ou consumidores
desde que certificados pela CAISO, conforme necessidades e procedimentos pré-estabelecidos,
incluindo a instalação e certificação de equipamentos relacionados a telemetria.
Recursos de armazenamento de energia podem participar dos mercados de energia e serviços
ancilares sob duas formas: Non-generator resources (NGR) e Pump Storage.
O operador determina os preços marginais dos serviços ancilares co-otimizando ofertas de SA e
de energia para a demanda prevista, de forma a atender critérios e requisitos de confiabilidade
de rede estabelecidos pela NERC.
Quando a oferta de serviços ancilares não é suficiente para atender os requisitos do sistema, os
preços marginais são determinados conforme valores regulados pré-estabelecidos pelo CAISO,
influenciando os preços marginais de energia, de forma consistente com o processo de cootimização e estimulando o aumento de ofertas.
PJM (EUA)
Os serviços ancilares adquiridos, via mercado competitivo, são:
•

Regulation: recursos capazes de responder ao controle automático de geração. A
aquisição é feita conforme ofertas dos agentes, sendo as ofertas co-otimizadas com as
ofertas de energia no Real Time Market (RTM), e o preço marginal determinado a cada
5 minutos. O serviço é ainda classificado entre a regulação do tipo A, fornecida por
recursos mais lentos e com maior capacidade e a regulação do tipo D para recursos
mais rápidos com menor capacidade, permitindo ao operador a aquisição de recursos
mais adequados as necessidades do sistema em cada momento;
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•

Primary Reserve: que é constituído por reservas sincronizadas (“synchronized
reserves”) e não sincronizadas (“non-synchronized reserves”), ambas capazes de
responder em até 10 minutos a partir do comando de despacho do operador. Tem
processo de contratação similar a serviço Regulation. Para garantir a disponibilidade
de reserva quando o volume de ofertas não é suficiente para atender os requisitos de
rede, a determinação do preço marginal considera fatores de majoração préestabelecidos, fornecendo sinal econômico para atrair maior número de participantes;

•

Day-ahead scheduling reserve: reserva suplementar capaz de fornecer energia em
até 30 minutos, programadas no mercado do dia seguinte. Fornece sinal de preço
explicito que encoraja geradores e consumidores a programar a reserva e estimula o
desenvolvimento de novos recursos capazes de prover este serviço. O montante de
reserva contratado neste mercado poder variar conforme alertas de previsão do tempo.

ISO-NE - New England (EUA)
Os serviços ancilares adquiridos, via mercado competitivo, são:
•

Regulation: recursos capazes de aumentar ou diminuir a geração conforme sinal do
controle automático de geração. O volume contratado corresponde aquele necessário
para atender critérios da North American Electric Reliability Corporation’s NERC, com
preço marginal baseado na oferta dos agentes, incluindo componentes fixo (capacity)
e variável;

•

Forward reserve market (FSM): recursos destinados para garantir que a reserva
seja capaz de fornecer energia em períodos de 10 a 30 minutos. São contratados em
dois leilões competitivos, sendo um para o período denominado verão (junho a
setembro) e outro para o período denominado inverno (de outubro a maio); e

•

Real-time reserve pricing: corresponde a um crédito para as unidades geradoras
que possuem reserva operativa no mercado “real-time”, cobrindo custo de
oportunidade e compensando participantes por recursos sincronizados e de rápida
partida nos momentos em que o sistema apresenta escassez de reservas.
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AESO – Alberta (Canadá)
Dos serviços ancilares utilizados pelo operador (Operating Reserve, Transmission must-run, Black

Start e Load shed) apenas o serviço denominado Operating Reserve é contratado via mercado
competitivo, por meio de plataforma de negociação e ofertas dos agentes para o dia seguinte.
O “Operating Reserve” pode ser classificado como Regulating ou Contingency, sendo este último
dividido entre Spinning (unidades sincronizadas) e Supplemental (unidades não sincronizadas).
A quantidade de reservas operativas adquiridas pelo operador é determinada conforme critérios
de confiabilidade definidos pelo Western Electricity Coordinating Council (WECC).
NEM – Austrália
O Australian Energy Market Operator (AEMO) opera oito mercados separados para a entrega de
serviços de controle de frequência (FCAS) (mercado competitivo), como também gerencia a
aquisição de serviços para controle de suporte da rede (NSCAS) e de reinicialização do sistema
(SRAS), sob contratos com os prestadores de serviços.
O Frequency Control Ancillary Service (FCAS) é usado para manter a frequência no sistema
elétrico, a qualquer momento, conforme exigido pelos padrões de frequência do NEM, e pode ser
dividido em dois tipos: de Regulação e de Contingência.
O controle de frequência de regulação é a correção do balanço resposta a pequenos desvios de
carga ou geração e são controlados centralmente em um dos centros de controle da AEMO. Já o
controle de frequência de contingência refere-se à correção do saldo de geração e demanda após
um grande evento de contingência, como a perda de uma unidade geradora, de uma carga
industrial ou um grande elemento de transmissão. Esses serviços são usados apenas
ocasionalmente e são controlados localmente e acionados pelo desvio de frequência que segue
um evento de contingência.
Existem oito mercados no NEM para a aquisição de FCAS, são eles:
•

Regulação: i) Regulation Raise e ii) Regulation Lower.

•

Contingência: iii) Fast Raise (6 Second Raise), iv) Fast Lower (6 Second Lower),
v) Slow Raise (60 Second Raise), vi) Slow Lower (60 Second Lower), vii) Delayed

Raise (5 Minute Raise) e viii) Delayed Lower (5 Minute Lower).
Os participantes devem se registrar no AEMO para participar de cada mercado do FCAS. Uma vez
registrado, o agente pode enviar uma oferta para esse serviço, por meio do sistema de
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gerenciamento de mercado da AEMO. Uma oferta enviada para um serviço de aumento
representa a quantidade de MW que um participante pode adicionar ao sistema, em um
determinado período de tempo, para aumentar a frequência. Uma oferta enviada para um serviço
de redução representa a quantidade de MW que um participante pode obter do sistema, no
período de tempo determinado, para diminuir a frequência.
Durante todo e qualquer intervalo de despacho do mercado, o NEMDE (National Electricity Market

Dispatch Engine) deve permitir que uma quantidade suficiente de cada um dos oito produtos do
FCAS, dentre as propostas enviadas, atenda ao requisito do mercado de FCAS (MW). A oferta de
custo mais alto a ser ativada (habilitada) definirá o preço marginal para a categoria FCAS.

Figura 12 - Esquematização do mercado de FCAS (Fonte: AEMO, 2015)

Durante períodos de demanda alta ou baixa, pode ser necessário que o NEMDE mude a meta de
energia de um gerador ou carga programada para minimizar o custo total (de energia + FCAS)
para o mercado. Esse processo é chamado de co-otimização.
Para cada intervalo de expedição do mercado, o NEMDE determina um preço de compensação
para cada um dos oito mercados do FCAS. Esse preço então é usado para determinar os
pagamentos a cada um dos fornecedores, sob a seguinte fórmula: Pagamento = MWE x CP / 12,
onde:
•

MWE é a quantidade de MW habilitados pelo NEMDE para o serviço que está sendo
liquidado; e

•

CP é o preço de compensação do serviço nesse intervalo de despacho.

Uma vez determinados os pagamentos de cinco minutos, eles são somados ao longo de um
intervalo de negociação e expressos como pagamentos de meia hora.
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Como os requisitos de aumento de contingência são definidos para gerenciar a perda do maior
gerador do sistema, todos os pagamentos por esses serviços são pagos pelos geradores. Por
outro lado, como os requisitos de redução de contingência são para gerenciar a perda do maior
elemento de carga ou transmissão no sistema, todos os pagamentos por esses serviços são pagos
pelos consumidores. A recuperação de serviços de contingência é proporcional aos participantes
com base na geração ou consumo de energia no intervalo de negociação.
A recuperação dos pagamentos pelos serviços de regulação é baseada na metodologia Causer

Pays. Sob essa metodologia, a resposta dos geradores e das cargas medidos, aos desvios de
frequência, é monitorada e usada para determinar uma série de fatores que causam o
pagamento. Para cada intervalo de negociação do mercado, os pagamentos totais dos serviços
de regulação são pagos por participantes específicos, com base nesses fatores causadores de
pagamento.
Para fins de pagamento do FCAS, o mercado é tratado globalmente, sendo assim, os participantes
são tratados igualmente, independentemente da região.
Já o Network Support and Control Ancillary Service (NSCAS) é usado principalmente para o
controle a tensão em diferentes pontos da rede elétrica, dentro dos padrões prescritos, tendo
como objetivos o controle do fluxo de energia nos elementos da rede, de acordo com suas
limitações físicas, e a manutenção da estabilidade transitória e oscilatória no sistema. Esse tipo
de serviço pode ser dividido em 3 categorias distintas: Voltage Control Ancillary Service (VCAS),

Network Loading Control Ancillary Service (NLCAS) e Transient and Oscillatory Stability Ancillary
Service (TOSAS)
O System Restart Ancillary Service (SRAS) é direcionado para situações de contingência nas quais
houve um blecaute completo ou parcial do sistema e o sistema elétrico deve ser reiniciado. Ele
pode ser fornecido por duas tecnologias separadas: General Restart Source e Tip to House Load.
Os serviços de NSCAS e o SRAS são fornecidos ao mercado sob contratos de longo prazo
negociados entre a AEMO, como representante do mercado, e o agente que presta o serviço.
Esses serviços são pagos por meio de uma mistura de pagamentos de:
- Habilitação – quando o serviço está especificamente ativado;
- Disponibilidade – feitos para cada intervalo de negociação em que o serviço está disponível;
- Teste – referente aos custos incorridos no teste anual de serviço; e
- Uso – feitos para cada intervalo de negociação quando o serviço é usado.
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Os pagamentos do serviço NSCAS são pagos por todos os consumidores do mercado, enquanto
os pagamentos pelo serviço SRAS são direcionados para consumidores e geradores divididos
igualmente (base 50/50).
Mercado Elétrico Ibérico (MIBEL) – Espanha e Portugal
Com a concretização do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) houve a consolidação do
conjunto de procedimentos, regras e condições econômicas e técnicas entre Portugal e Espanha.
Assim, ficou definida a criação de um Operador de Mercado Ibérico (OMI) responsável pela gestão
dos mercados organizados do MIBEL, sendo que teria uma estrutura interligada com as seguintes
partes:
•

OMIE (pólo espanhol), com a competência da gestão do mercado diário e intradiário;
e

•

OMIP (pólo português), encarregue da gestão dos mercados a prazo.

O OMIE tem, portanto, a responsabilidade sobre as transações de compra e venda decorrentes
da participação dos agentes de mercado nas sessões que agregam, numa lógica de market
splitting, as zonas espanhola e portuguesa do MIBEL.
No entanto, cada operador da rede de transmissão português (REN) e espanhol (REE) é
responsável pela operação do respectivo sistema elétrico.
Mercado diário
O mercado diário (single day-ahead coupling - SDAC) é parte integrante do mercado de produção
de energia elétrica e tem como finalidade a realização das transações através da apresentação
de ofertas de venda e de aquisição de energia elétrica por parte dos agentes do mercado para
as vinte e quatro horas do dia seguinte. O preço e o volume de energia numa hora determinada
são estabelecidos pelo cruzamento entre a oferta e a procura, seguindo o modelo acordado e
aprovado por todos os mercados europeus.
Os agentes compradores e vendedores localizados na Espanha ou em Portugal apresentam suas
ofertas ao mercado diário através do OMIE, que é o único NEMO (Nominated Electricity Market

Operator) designado nestes países. As suas ofertas de compra e venda são analisadas tendo em
conta a sua ordem de mérito econômico e em função da capacidade de interligação disponível
entre as zonas de preço.
Dadas as características do sistema elétrico, é necessário que os resultados do mercado diário
também sejam viáveis do ponto de vista físico, além do econômico. Assim, depois de obtidos,
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estes resultados são enviados ao Operador do Sistema para a sua validação do ponto de vista da
viabilidade técnica, podendo sofrer pequenas variações como consequência da análise de
restrições técnicas, dando lugar a um programa diário viável.
Mercados intradiários
Os mercados intradiários são ferramentas importantes para que os agentes do mercado possam
ajustar, através da apresentação de ofertas de venda e aquisição de energia, o seu programa
resultante do mercado diário em conformidade com as necessidades que esperam no tempo real.
O mercado intradiário de leilões tem como objetivo atender, por meio da apresentação de ofertas
de venda e de aquisição, os ajustes sobre o Programa Diário Viável Definitivo cuja base de
programação é o resultado do mercado diário. Ele está estruturado em seis sessões com
diferentes horizontes de programação para cada sessão e gerencia as áreas de preço de Portugal
e Espanha, e a capacidade livre das interligações: Espanha-Portugal, Espanha-Marrocos e
Espanha-Andorra.
O Mercado intradiário contínuo (single intraday coupling - SIDC) oferece aos agentes de mercado
a possibilidade de gerenciar seus desequilíbrios energéticos com duas diferenças fundamentais
em relação ao mercado intradiário de leilões:
•

Além de obter acesso à liquidez do mercado no nível local, os agentes podem se
beneficiar da liquidez disponível nos mercados de outras áreas da Europa, dado que a
capacidade de transporte transfronteiriço está disponível entre as zonas; e

•

O ajuste pode ser feito até uma hora antes do momento da entrega.

A finalidade deste mercado é facilitar o comércio de energia entre diferentes áreas da Europa
continuamente e aumentar a eficiência global das transações nos mercados intradiários na
Europa.
Os serviços ancilares gerenciados por mecanismos de mercado no MIBEL são:
•

Secondary regulation: serviço que tem como objetivo manter o equilíbrio entre
demanda e geração, corrigindo os desvios de frequência do sistema, e seu horizonte
de ação temporário varia de 20 segundos a 15 minutos. Este serviço é remunerado por
meio de mecanismos de mercado, através de dois conceitos: disponibilidade (faixa de
controle) e uso (energia). É equivalente ao produto europeu conhecido como aFRR automatic Frequency Restoration Reserves;
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•

Tertiary regulation: é um serviço que, se subscrito, tem se a obrigação de licitar e
é gerenciado e remunerado por meio de mecanismos de mercado. Seu objetivo é
resolver os desvios entre geração e consumo e a restauração da reserva de faixa de
controle secundária utilizada. A reserva da banda de controle terciário é definida como
a variação máxima de geração de energia que uma unidade de geração pode executar
em no máximo 15 minutos e que pode ser mantida por pelo menos 2 horas. É
equivalente ao produto europeu conhecido como mFRR - manual Frequency

Restoration Reserves; e
•

Deviation management: esse também é um serviço gerenciado e remunerado por
mecanismos de mercado, cujo objetivo é solucionar desvios entre geração e demanda
que podem aparecer no período entre o final de um mercado intradiário e o início do
próximo mercado intradiário. É equivalente ao produto europeu conhecido como RR Replacement Reserves.

National Grid ESO – Grã-Bretanha
Os serviços ancilares gerenciados por mecanismos de mercado são:
•

Firm Frequency Response (FFR): é o fornecimento de resposta dinâmica ou não
dinâmica a mudanças na frequência (dividida em primária, secundária e alta). A FFR
pode ser provida por agentes pertencentes ou não do BMU (Balancing Mechanism
Units), fornecedores existentes e novos.

A National Grid adquire os serviços através de um processo de licitação mensal online. Após uma
avaliação de pré-qualificação, os fornecedores de FFR podem acessar a plataforma de licitação
eletrônica, onde podem oferecer lances para um ou vários meses. Os pagamentos são feitos com
base na disponibilidade, com pagamentos adicionais por despacho.
•

Firm Frequency Response Bridging (FFR Bridging): é uma subcategoria de FFR
que permite que agentes menores, inclusive do lado da demanda, possam assegurar
um contrato dentro desse mercado. O objetivo é endereçar o arranjo atual que limita
a entrada no mercado de FFR para os agentes que já possuem 10 MW ou mais de
volume contratado. Esse contrato visa preencher essa lacuna e reduzir a barreira à
entrada no mercado de FFR. O contrato de FFR Bridging é por um período definido de
um ou dois anos, com um preço determinado por MW, que depende do tipo de serviço
prestado (por exemplo, secundário, primário + alto);

•

Enhanced Frequency Response (EFR): é um novo serviço que exige que os
provedores ofereçam uma resposta dinâmica, atingindo 100% de output de energia
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ativa proporcional dentro de 1 segundo de um desvio de frequência. Isso contrasta
com os serviços de resposta em frequência existentes, que podem ter escalas de tempo
de até 10 segundos ou 30 segundos (dependendo do serviço). Os resultados do leilão
de EFR foram anunciados em agosto de 2016, com 201MW de capacidade adquirida
em 8 diferentes locais de armazenamento. As propostas foram aceitas com base em
custos mínimos para a National Grid.
•

Frequency Control by Demand Management (FCDM): esse serviço fornece
resposta de frequência através da interrupção de partes da carga do consumidor
contratadas para este serviço. Geralmente esse serviço é contratado com base na
interrupção do fornecimento por um período máximo de 30 minutos e deve ter uma
capacidade mínima de 3 MW. Este serviço é adquirido por meio de negociação bilateral
entre fornecedores e National Grid. Segundo estatísticas, é provável que ocorram
interrupções entre aproximadamente dez a trinta vezes por ano. O FCDM é necessário
para gerenciar grandes desvios de frequência que podem ser causados, por exemplo,
pela perda significativamente grande de geração.

Existem vários serviços de reserva operacional diferentes no sistema britânico, que são acionados
em momentos que o operador do sistema (National Grid) precisa fornecer energia extra, seja
pelo aumento da geração ou pela redução da demanda, a fim de lidar com o aumento imprevisto
da demanda e a indisponibilidade da geração. São eles:
•

Fast Reserve: através dele a entrega rápida de energia ativa é fornecida, por meio
de aumento da geração ou redução da demanda, dentro de dois minutos após a
instrução. Uma vez instruído, o provedor desse serviço precisa ser capaz de sustentar
a produção por um período mínimo de 15 minutos. O tamanho mínimo de instrução é
de 50 MW para uma única unidade. O Fast Reserve pode ser fornecido como serviço
opcional ou firme, sujeito a um processo licitatório no qual as propostas são avaliadas
com referência aos custos esperados, desempenho e possíveis implicações de restrição
e interações com outros fornecedores;

•

Short Term Operating Reserve (STOR): Esse serviço permite que, em
determinados horários do dia, se tenha energia extra para auxiliar a gerenciar a
demanda real do sistema, sendo maior do que o previsto, ou a indisponibilidade
imprevista de geração. As aquisições são realizadas por meio de um processo de
licitação competitivo, sendo que ocorrem três rodadas de licitações por ano. Os
fornecedores enviam seus preços para disponibilidade e utilização, e são considerados
o valor e os custos de cada proposta apresentada e comparados com os custos
econômicos da aquisição do mesmo volume de reserva de fontes alternativas. Além
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disso, também pode-se considerar vários outros fatores, incluindo a confiabilidade
histórica e a localização geográfica de uma unidade ou local. O volume mínimo
necessário é de 3 MW, que pode ser fornecido em um único agente ou por meio de
uma agregação deles (aproximadamente 20% do volume STOR é contratado por meio
de um agregador). A entrega desse serviço precisa ser feita dentro de 20 minutos após
a instrução e deve ser possível, se necessário, manter a produção total por pelo menos
duas horas. O serviço STOR pode ser fornecido por ativos de geração ou demanda e é
predominantemente oferecido por usinas termelétricas a gás do tipo Ciclo Aberto, além
da participação de uma pequena quantidade de usinas reversíveis e usinas
termelétricas a gás do tipo Ciclo Fechado na oferta desse serviço. Também pode ser
oferecido por outras tecnologias como geração a diesel e Resposta pela demanda; e
•

BM Start-Up: esse produto destina-se ao fornecimento de recursos de 'prontidão
energética' que podem ser convertidos em utilização de energia, se necessário. Uma
outra parte desse produto é o Hot Standby, que é um acordo contratual para manter
um gerador em um 'estado de prontidão' depois que uma solicitação de inicialização
for feita. Os contratos de BM Start-Up são feitos bilateralmente entre os geradores e o
operador do sistema, National Grid.

A National Grid também gerencia os níveis de tensão em nível local para atender às diferentes
necessidades do sistema. Sem as injeções apropriadas de energia reativa (Reactive Power) em
locais corretos, o perfil de tensão do sistema de transmissão excederá os limites operacionais e
de planejamento. Nesse sentido, tem-se o serviço:
•

Enhanced Reactive Power Service (ERPS) é o fornecimento de suporte de tensão
que excede o requisito técnico mínimo do Obligatory Reactive Power Service (ORPS),
ou a capacidade de energia reativa de qualquer outra usina ou equipamento que possa
gerar ou absorver energia reativa, mas não é requerido para fornecer o serviço ORPS.
O ERPS é contratado por meio de licitação, porém há pouca informação disponível
sobre como a National Grid avalia as diferentes propostas. Há pouco interesse nesse
serviço, pois o financiamento total para o fornecimento de energia reativa é limitado.

Além dos serviços mencionados, existem:
•

Black Start: é o procedimento para recuperar de um desligamento total ou parcial do
sistema de transmissão, sendo assim, sob condições de emergência, as estações Black
Start recebem o suprimento de uma fonte de geração auxiliar local. A aquisição desse
serviço geralmente ocorre via National Grid, onde interesse deve ser manifestado
durante a negociação do contrato de conexão. Os contratos do Black Start são
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organizados bilateralmente entre o gerador e a National Grid e só podem ser mantidos
por uma planta conectada à rede de transmissão. Com o fechamento recente de usinas
à carvão, o número de instalações capazes de prestar o serviço de Black Start na rede
está reduzindo. No futuro, as alternativas de baixo carbono terão que substituir esse
papel na rede;
•

Demand Turn-Up: é um serviço projetado para incentivar grandes usuários de
energia e geradores a aumentar a demanda (por meio de turnos) ou reduzir a geração
quando houver excesso de energia no sistema - normalmente durante a noite e durante
as tardes de fim de semana e feriado. Existem dois tipos de prestação: fixo e opcional.
O fixo tem como vantagem o pagamento garantido de disponibilidade durante as
janelas que os fornecedores se declaram disponíveis. Já o opcional oferece a
capacidade de alterar os pagamentos de disponibilidade e utilização frequentemente
para refletir o clima e as condições do mercado (maior flexibilidade). Para o serviço
fixo, os provedores declaram na fase da licitação os preços que desejam receber pela
disponibilidade e utilização. Já para no opcional, os provedores podem alterar seus
preços duas vezes por semana para refletir as condições do mercado. Para o processo
licitatório, as ofertas recebidas para prestação do serviço de Demand Turn Up são
avaliados, por exemplo, tempo e duração da resposta; tempo de recuperação; entre
outros; e

•

Commercial Intertrips: é um serviço em que os geradores concordam em reduzir,
descarregar ou desconectar da rede em resposta a determinados eventos (geralmente
uma falha em linhas de transmissão específicas). Usado para gerenciar o sistema de
transmissão da Grã-Bretanha após falhas não planejadas e confiáveis que precisam ser
protegidas de acordo com os padrões de segurança e qualidade do fornecimento.
Geralmente operam normalmente em menos de 100 milissegundos, permitindo que
sejam usados para resolver problemas térmicos e de estabilidade. Os contratos para
esse serviço são negociados bilateralmente entre o National Grid e o gerador. Os
pagamentos são compostos por: pagamento de armamento, pago por cada período de
liquidação em que o gerador (a pedido da National Grid) permite que os sinais passem
do esquema de intertrip para o disjuntor relevante; e Taxa de trip, que é paga quando
um sinal é enviado ao disjuntor relevante de um gerador, fazendo com que o gerador
interrompa a saída do sistema de transmissão.

TERNA - ITÁLIA
Em novembro de 2019, a empresa Terna (operador do sistema italiano) lançou uma consulta
pública para iniciar um projeto piloto de fornecimento do serviço de Reserva Rápida (Fast
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Reserve) para rede, com o objetivo de melhorar a estabilidade da frequência da rede, em
coordenação com os serviços já existentes (Terna, 2019).
A Reserva Rápida é um serviço de tecnologia neutra e, portanto, pode ser fornecido pelas
chamadas Unidades de Reserva Rápida (Fast Reserve Units), que podem ser dispositivos de
produção independentes ou agregados, mecanismos de resposta a demanda e de
armazenamento, autônomos e “behind-the-meter”. E pode ser fornecido por recursos
independentes conectados a um único ponto de conexão da rede e por recursos agregados.
Foram estipulados limites mínimo e máximo para uma única unidade de reserva rápida, de 5 MW
e 25 MW de capacidade, para garantir que a resposta da unidade seja significativa assim como a
reserva seja melhor distribuída por todo o território.
Como é um serviço novo e afim de testar novas tecnologias, a proposta da Terna é de adquirir
os recursos por meio de um contrato a termo com duração de 3 a 4 anos, com remuneração com
base na disponibilidade, em €/MW por hora.
O serviço de Reserva Rápida deverá ser adquirido por meio de um processo de licitação
competitivo, em um leilão de preço descendente, neutro em tecnologia.
Tanto o limite de preço quanto a quantidade a ser adquirida nesse leilão, são definidos com base
nos benefícios esperados para o sistema resultantes da introdução da Reserva Rápida. É
identificado o quanto seria necessário reduzir da produção variável de energia renováveis para
garantir um nível adequado de inércia do sistema durante horas de alta produção dessas
tecnologias.
Os vencedores desse processo licitatório serão obrigados a garantir a disponibilidade por um
número predefinido de horas por ano. Durante os períodos em em que a disponibilidade é
solicitada, a capacidade contratada de uma unidade deve ser usada exclusivamente para a
Reserva Rápida e não deve fornecer outros serviços (em uma unidade de reserva rápida, a
capacidade contratada pode ser menor que a sua capacidade total). A capacidade não contratada
das unidades de reserva rápida, e quando não é solicitada disponibilidade da Reserva Rápida,
pode participar do mercado atacadista de energia e outros serviços auxiliares, tendo assim a
possibilidade de complementar as receitas da Reserva Rápida com as receitas de outros
mercados.
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Considerando as experiências internacionais analisadas, a Figura 13 resume os tipos de serviços
ancilares identificados, em mercados competitivos de outros países.

Figura 13 – Tabela Resumo – Serviços ancilares em mercados competitivos de outros países
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