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Reserva de Potência Operativa 

1. Introdução  
Em sistemas de potência, as unidades geradoras compreendem os equipamentos 
conectados ao sistema capazes de transformar vários tipos de energia em energia 
elétrica. As cargas correspondem à potência elétrica demandada pelos consumidores, 
as quais variam aleatoriamente dentro de intervalos cíclicos diários, semanais e 
sazonais. Como a energia elétrica não pode ser armazenada, há a necessidade de que 
esta seja gerada no instante em que for requerida pela carga. 
 
Para manter o equilíbrio entre geração e carga, controladores de frequência atuam 
diretamente sobre os geradores. O controle de frequência é importante, pois a 
frequência é uma medida do balanço de potência ativa do sistema. Se as cargas do 
sistema crescem e a potência gerada não aumenta, o saldo de potência necessário para 
alimentar as cargas é obtido da energia cinética armazenada nas massas girantes das 
unidades dos geradores, que em consequência sofrem redução de sua velocidade, o 
que implica decréscimo de frequência. 
 
Em proporções maiores, fenômenos como este se repetem quando ocorrem grandes 
perturbações, tais como a saída súbita de um gerador, curto-circuito em linhas de 
transmissão ou uma grande variação da carga em um intervalo curto de tempo. Para 
garantir a segurança da operação, é necessário manter uma reserva de potência ativa 
sincronizada ao sistema que possa ser despachada rapidamente em caso de 
necessidade. 
 
A Reserva de Potência Operativa (RPO) é a quantidade de geração que deve ser 
reservada de forma a assegurar o controle adequado da frequência do sistema elétrico 
e dos intercâmbios. Insumo fundamental para a manutenção da segurança operacional 
elétrica, pois mitiga os riscos de não-atendimento e garante margem para atuação eficaz 
do controle automático de geração. 

Com a alteração do Artigo 2°, bem como a revogação do Parágrafo 5º do Artigo 3º do 
Decreto nº 5.163/2004 pelo Decreto n° 8.828 de 2016, a obrigação da contratação do 
lastro de potência foi revogada para todos os agentes, tem-se, portanto, a isenção das 
penalizações associadas ao seu eventual descumprimento, assim como a 
descontinuidade da comercialização da potência.  
 
Nesse cenário, a ANEEL, por meio da Nota Técnica n° 63/2016 – SRG/ANEEL, abriu a 
Consulta Pública 007/2016, com o objetivo de obter contribuições sobre a modelagem 
da RPO, atualmente não considerada de forma explícita nos modelos usados no 
planejamento e operação eletroenergética e de formação de preço (PLD). A motivação 
de tal modelagem, conforme a referida NT, é de “trazer maior aderência entre o 
planejamento e programação do sistema e a operação em tempo real”. 

2. Reserva de Potência Operativa – Aspectos Técnico s e 
Regulatórios 

A maioria dos geradores possui reguladores de velocidade que respondem à queda na 
frequência aumentando o torque mecânico das turbinas. Os geradores então aumentam 
sua geração, mas isso só é possível para as máquinas que não estão operando no seu 
ponto máximo de operação. Esta capacidade excedente àquela necessária para atender 
às cargas do sistema é definida na programação como reserva de operação. 
 
A reserva de operação, ou de potência operativa, consiste de reserva girante e reserva 
não-girante. A reserva girante corresponde à diferença entre a potência total efetiva das 
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unidades geradoras que já se encontram sincronizadas ao sistema e a demanda total 
do sistema num dado momento. A reserva não-girante é a parcela da reserva de 
operação de unidades geradoras que não estão em funcionamento, mas podem ser 
sincronizadas à rede e ter sua potência despachada dentro de um período de tempo 
especificado. 
 
As reservas operativas de um sistema de potência dependem da política adotada pelo 
planejamento da operação. Inúmeros fatores devem ser considerados para definir os 
montantes de reserva girante e não-girante, tais como previsão da demanda a curto e 
médio prazos, características de construção das unidades geradoras, limites de 
carregamento das linhas de transmissão, saídas programadas, riscos de saídas 
forçadas, custos e outros. Desta forma, os tipos de reservas operativas e seu âmbito de 
aplicação variam de acordo com critérios adotados em cada país ou região. 
 
O controle da frequência e dos desvios de intercâmbio, fundamentais para manter a 
segurança operacional do Sistema Interligado Nacional (SIN), dependem do montante 
da RPO e de que forma ele está alocado entre as unidades geradoras. Definido o 
montante global, são estabelecidas suas parcelas, as quais são alocadas nas unidades 
geradoras em função de: (i) configurações das áreas de controle; (ii) unidades geradoras 
sob o CAG e fora do CAG; (iii) programação dos intercâmbios e (iv) diretrizes de 
segurança do próprio sistema. 

No Brasil, a reserva de potência operativa do sistema é dividida em quatro parcelas, 
conforme critérios estabelecidos pela ANEEL, a saber: 

� Reserva primária (R1) : parcela destinada à regulação da frequência do 
sistema pela atuação dos reguladores de velocidade das unidades geradoras. 
Distribui-se por todas as unidades geradoras com regulador de velocidade 
desbloqueado e que não estejam com geração maximizada; 

� Reserva secundária (R2) : parcela destinada à regulação secundária ou CAG, 
sendo constituída de reserva girante. Eventualmente, pode ser utilizada para 
complementar a reserva terciária, quando ocorre a perda de unidades geradoras; 

� Reserva terciária (R3) : parcela responsável por cobrir saídas ou limitações 
não programadas de unidades geradoras. Esta parcela de reserva também deve 
ser girante. O valor de R3 é calculado a partir da determinação probabilística da 
reserva total do sistema, considerando a diversidade do uso das parcelas R1 e 
R2, perante o impacto da saída forçada de qualquer unidade geradora e o nível 
de risco assumido na fase de planejamento da operação; 

� Reserva complementar (R4): reserva disponível de cada área de controle, 
dedicada a recompor a parcela R3 nos casos de perdas de blocos de geração 
e/ou outras emergências de longa duração. É constituída pela soma de recursos 
disponíveis, tais como cargas que podem ser interrompidas, geração hidráulica 
ou térmica excedente e reprogramações de unidades geradoras, devendo estar 
disponível em até 24 horas. 



 Contribuição EDP à CP 007/2016 

5 

 

 

A Resolução Normativa n° 697/2015 estabelece os procedimentos para a prestação 
desses serviços bem como para a adequação das instalações das centrais geradoras. 

Embora as três parcelas da RPO sejam classificadas como serviços ancilares, a 
resolução citada só trata explicitamente das parcelas R1 e R2, definindo o controle 
primário de frequência como sendo “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” e o controle 
secundário de frequência como sendo “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”. 

Registra-se, portanto, que a remuneração do agente pela prestação do serviço de 
alocação de reserva de potência se dá apenas no que se refere à parcela R2 via 
Encargo de Serviço de Sistema (ESS), sendo esta, dentre as parcelas de reserva de 
potência, a única modalidade com obrigação de celebrar o CPSA com ONS. Neste caso 
são recuperados os custos fixos e variáveis (O&M) relativos ao serviço. O valor vigente 
da Receita Anual para R2 é de R$ 44.156,20 por central geradora. 

Ressalta-se ainda que no que se refere ao serviço prestado pela alocação das parcelas 
R1 e R4, ambos são obrigatórios, mas não se celebram contratos e o agente não 
recupera nenhum tipo de custo (fixo ou variável), salvo no caso da parcela R4 com 
custos variáveis de O&M (combustível). Dado que não se valorizam explicitamente os 
recursos hidráulicos, usinas hidrelétricas não recuperam nenhum tipo de custos de O&M 
na prestação destes serviços. 

O citado ato normativo descaracteriza como serviço ancilar a reserva de prontidão. 
 
É louvável a iniciativa da ANEEL com a abertura desta CP 007/2016, ao buscar conferir 
maior realismo entre a operação real e a considerada nos modelos computacionais de 
planejamento e programação do despacho e formação de preço. 
 
Entretanto,  é necessário ponderar-se que, como se pôde depreend er ao longo do 
que acima se expôs, é notória a relevância dos serv iços de prestação de reserva 
operativa e o benefício proporcionado ao sistema, f azendo-se necessário, não só 
o devido e adequado o ressarcimento dos serviços re lacionados às parcelas R1 e 
R4 – hoje não remunerados, embora obrigatórios ao g erador – como a revisão dos 
valores ressarcidos em decorrência da prestação dos  serviços relacionados às 
parcelas R2 e R3 . 
 



 Contribuição EDP à CP 007/2016 

6 

 

 
Além da adequada remuneração pelo relevante benefíc io sistêmico 
proporcionado pela prestação dos serviços ancilares  em questão, como 
discorrer-se-á a seguir, a eventual incorporação da  RPO nos modelos 
computacionais de planejamento e programação de des pacho requer, antes, a 
adequada consideração da demanda e da geração inter mitente, bem como a 
adequação de tais modelos para tal. 

3. Avaliação do Atendimento a Demanda Máxima no Méd io 
Prazo 

A NT ANEEL 063/2016 reitera que um dos objetivos a que se presta a CP é o de discutir 
o mérito da representação da RPO nos modelos computacionais de planejamento e 
programação de despacho e definição do PLD, já que “representar em detalhes as 
restrições do sistema é alcançar uma modelagem robusta para suportar as decisões 
que são tomadas para o planejamento e programação da operação”. 
 
A representação da RPO no ambiente do PMO se dá, pois, indiretamente, via a Análise 
do Atendimento à Demanda Instantânea Semanal, onde uma das principais ações a ser 
tomada como consequência do não atendimento à carga instantânea é a revisão do 
cronograma de manutenção das unidades geradoras, conforme Submódulo 7.3 dos 
Procedimentos de Rede, que detalha as atividades realizadas no PMO – Programa 
Mensal de Operação. 
 
A avaliação das condições de atendimento à demanda máxima do sistema é uma das 
atividades que integram também o escopo do planejamento da expansão do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). Desta forma, os Planos Decenais de Expansão de Energia 
(PDE) elaborados pela EPE/MME apresentam uma análise entre a capacidade máxima 
de potência hidrotérmica disponível e a demanda máxima instantânea, com o objetivo 
de verificar se o sistema é capaz de atender à sua demanda máxima. 
 
Esta avaliação é feita por meio da priorização, no balanço de ponta, da utilização de 
fontes de custo de operação zero, sendo estas as fontes renováveis de energia - 
hidrelétrica (inclusive PCH), biomassa e eólica – e de geração térmica inflexível, e a 
inclusão de uma análise por meio de um problema de programação linear para avaliar 
o atendimento à ponta, ao menor custo. 
 
Os critérios e as premissas a serem utilizados para a análise das condições de 
atendimento à demanda máxima são: 

� demanda máxima instantânea não coincidente entre subsistemas; 

� acréscimo de demanda para atender a reserva operativa; 

� utilização de intercâmbio entre subsistemas; 

� estabelecimento de limite para o risco mensal de déficit de potência. 

 
3.1 Reserva de Potência Operativa 
A reserva de potência operativa deve ser acrescida à demanda máxima do SIN, 
compondo o requisito a ser atendido pelo sistema de geração. Esta reserva operativa é 
um fator de segurança que visa a cobrir aumentos inesperados na demanda, saídas 
forçadas de unidades geradoras, entre outros eventos alheios à programação 
energética, além de assegurar a execução de procedimentos para a operação da rede 
elétrica. 
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Do ponto de vista energético adota-se o acréscimo de 5% à demanda máxima de cada 
região, seguindo assim o indicado no Submódulo 23.4 (seção 12.2.2) dos 
Procedimentos de Rede – PR, que descreve as diretrizes e os critérios para estudos 
energéticos para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 
 
Além deste, o Submódulo 21.7 dos PR estabelece as diretrizes, as responsabilidades e 
a sistemática para a quantificação e alocação da reserva de potência operativa do SIN. 
O Submódulo 23.3 também apresenta a forma de repartição desta reserva operativa 
entre as áreas de controle do SIN. Tais metodologias, entretanto, são aplicáveis 
somente aos estudos elétricos, devido à natureza do problema em análise. 
 
3.2 Risco de não atendimento à demanda máxima 
Definem-se como déficit de potência as situações nas quais a demanda máxima 
instantânea de qualquer região, acrescida dos fatores de segurança anteriormente 
citados, é maior que a oferta de potência, considerando sua capacidade de recebimento 
de outras áreas. 
 
A oferta de potência disponível em cada mês é uma variável aleatória. A estocasticidade 
do processo se deve às incertezas com relação à afluência aos reservatórios, que 
interferem diretamente no nível de armazenamento de acordo com a política operativa 
definida com auxílio do modelo NEWAVE. Para melhor representar esta incerteza, são 
utilizados os valores de armazenamento final em cada mês, calculado com este modelo, 
para cada cenário histórico de vazão afluente, a partir dos quais se estima a altura de 
queda e a máxima potência disponível nas usinas hidrelétricas. No caso de usinas a fio 
d’água não se considera a variação da altura de queda e, portanto, não são computadas 
as perdas de potência por deplecionamento. Assim, a potência máxima disponível, 
neste caso, será igual à potência efetiva da usina. Ademais, a fim de representar a forte 
sazonalidade dos novos empreendimentos da região Norte, e considerando que a 
geração destas usinas é preponderantemente a fio d’água, passa-se a considerar como 
contribuição à potência a energia gerada no patamar de carga pesada para cada mês. 
Já a potência máxima das usinas termoelétricas é baseada em sua disponibilidade 
máxima. Para outras fontes renováveis, a disponibilidade de potência considera o valor 
médio mensal da sua geração, já que o despacho é feito de maneira descentralizada, o 
que deve ser aprimorado. 
 
A disponibilidade de potência de cada região é, portanto, a soma desta parcela 
estocástica com a contribuição das demais fontes, representadas de forma 
determinística. Os limites de transmissão são as capacidades de intercâmbio para o 
patamar de carga pesada em cada interligação regional. Para cada um dos cenários 
analisados, é comparada esta oferta com a demanda máxima de potência a ser 
atendida. 
 
O risco de não atendimento à demanda máxima, ou seja, a probabilidade de ocorrência 
de cenários de déficit, é calculado em base mensal e contabilizado por meio do 
percentual de cenários com déficit em relação ao total analisado naquele mesmo 
período. 
 
Desta forma, é possível mensurar os riscos de déficit de forma condizente à natureza 
do problema, o que permite uma melhor avaliação das medidas a serem tomadas pelo 
planejador para mitigar falhas no atendimento à demanda máxima. 
 
3.3 Oferta de Potência  
A potência máxima disponível de uma usina é o maior valor que esta consegue produzir 
instantaneamente. Este valor é calculado para cada tipo de usina: hidrelétrica, 
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termelétricas e outras fontes renováveis (biomassa, eólica e PCH). As usinas 
hidrelétricas são separadas entre usinas com reservatório de regularização, a fio d’água 
e os novos empreendimentos localizados na região amazônica. 
 
Entre os fatores que influenciam neste cálculo estão as possíveis indisponibilidades das 
unidades geradoras, aqui consideradas, simplificadamente, por meio das taxas 
equivalentes de indisponibilidade forçada e indisponibilidade programada, 
respectivamente TEIF e IP. 
 
Os balanços serão calculados por subsistema, sendo a oferta de potência dada pela 
soma das potências máximas disponíveis das usinas localizadas em cada um deles.  
 
3.4 Análise das Condições de Atendimento 
A análise das condições de atendimento à demanda máxima é realizada de duas 
formas. A primeira delas é por meio de um balanço, cujo objetivo é estimar o montante 
de potência com o qual cada fonte contribui para o atendimento, priorizando a utilização 
de fontes de custo de operação nulo e a geração térmica inflexível, além de verificar a 
reserva de potência existente no sistema. Esta análise é feita para verificar a capacidade 
do sistema planejado para atender à demanda máxima e analisar, simplificadamente, 
as condições deste atendimento. Como principais resultados desta análise, podemos 
citar a necessidade de utilização das interligações e o montante de geração térmica 
flexível a ser utilizado. 
 
A segunda forma é pela solução de um problema de otimização, onde o objetivo é 
minimizar o custo de operação na ponta, considerando a demanda máxima de cada 
região, restrições de intercâmbio, disponibilidade de potência em cada usina, custo 
variável unitário (CVU) das usinas termelétricas e custo do déficit. Esta análise é um 
primeiro passo para avaliações econômicas, permitindo a estimativa do custo adicional 
para atendimento à ponta, além da comparação do custo esperado de operação com o 
investimento necessário para novos empreendimentos. 
 
Tal formulação é uma simplificação do problema. Devem ser buscadas evoluções, 
permitindo a inclusão, por exemplo, do valor da água e a representação de restrições 
operativas das usinas termelétricas, como tempo de partida e tempo mínimo de 
operação.  
 
O resultado obtido por esta formulação pode ser comparado com o despacho 
determinado pelo modelo NEWAVE, possibilitando assim estimar a necessidade de 
geração térmica adicional para o atendimento à ponta e o seu custo. Ressalta-se que 
não são consideradas restrições elétricas dentro dos subsistemas nem procedimentos 
operativos, os quais podem alterar o despacho termelétrico tanto para atendimento à 
demanda de energia quanto de potência. Assim, o valor aqui obtido não deve ser 
interpretado como uma previsão de despacho, mas sim como uma estimativa do perfil 
de geração a longo prazo, que servirá de referência para as análises de planejamento 
da expansão. 
 
A avaliação do custo adicional pode ser realizada a partir de uma configuração de 
referência e diversas configurações de expansão como, por exemplo, considerando 
uma nova usina para reduzir o custo do despacho térmico adicional. A diferença entre 
os custos adicionais obtidos nestas duas situações representa o benefício operativo 
proveniente deste novo empreendimento. Este benefício deve ser comparado com o 
investimento necessário para a implantação desta nova usina, verificando assim a 
viabilidade desta expansão. Como este estudo é realizado com todas as séries 
históricas de vazão, tal análise pode ser feita em termos das médias de custo, para o 
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pior (ou melhor) cenário, ou algum outro parâmetro estatístico, como percentil de 90%, 
mediana, etc. 
 
A partir da geração adicional do caso de referência é possível definir alternativas de 
expansão, com a realização de novos investimentos, que possam trazer benefícios ao 
sistema, e analisar os custos adicionais destas configurações. A comparação destes 
custos define os benefícios operativos destas expansões, com os quais é possível 
analisar a viabilidade de cada alternativa. Entre os possíveis investimentos, pode-se 
citar a instalação de máquinas adicionais em usinas hidrelétricas existentes, para 
operação nos horários de pico de demanda. Desta forma, estas máquinas não trariam 
benefícios energéticos, contribuindo apenas com potência. Entretanto, o estudo desta 
sobremotorização deve ser aprofundado. 

4. Abordagem e o tratamento da reserva operativa no s 
modelos computacionais 

A não representação da reserva de potência operativa de forma explícita nos modelos 
de programação e despacho é apenas um dos elementos no universo das simplificações 
adotadas pelo setor tanto no âmbito dos estudos de planejamento como no cálculo do 
PLD. 
 
Para a etapa de médio prazo (NEWAVE) o foco é avaliar os impactos futuros das 
decisões do momento, de forma a capturar diferentes situações de suprimento do SIN, 
construindo o mapa estratégico, que é a função de custo futuro. Diz-se, portanto, que a 
representação das variáveis do sistema está associada, nesta etapa, às decisões 
estratégicas. 
 
Já para a etapa de curto prazo (DECOMP), o objetivo é obter diretrizes de operação que 
compatibilizem os impactos mapeados pela função de custo futuro às condições 
individualizadas do sistema hidrelétrico, ainda no aspecto energético, com 
representação indireta dos aspectos elétricos do sistema. Neste caso, aumenta-se o 
detalhamento do parque hidroelétrico, e as variáveis estão associadas às decisões 
táticas, como por exemplo, metas de geração semanais por usina. 
 
Sobre variáveis ou situações não representadas atualmente nos modelos NEWAVE e 
DECOMP para os estudos de planejamento da operação em relação à programação da 
operação, além da reserva de potência operativa, citam-se: 

� algumas restrições elétricas intrasubmercado; 

� compensação síncrona; 

� despacho de usinas termelétricas fora da ordem de mérito; 

� despacho das usinas eólicas conforme disponibilidade de vento. 

 
Tais simplificações também podem se traduzir em sub ou sobredimensionamento da 
geração, que resultam em uma distribuição espacial da oferta de geração muitas vezes 
descolada da realidade. 
 
Caso a intenção da ANEEL seja aprimorar os modelos de planejamento de forma a 
dimensionar mais corretamente a oferta de geração, há que considerar a utilização de 
ferramentas adequadas ao horizonte temporal específico. 
 
Quanto à motivação no que se refere à formação do PLD, a representação explícita da 
RPO traz uma incoerência em relação ao tratamento vigente de outros serviços 
ancilares. Por exemplo, os efeitos da compensação reativa não são representados 
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explicitamente nos modelos NEWAVE e DECOMP, o que também contribui para 
distorções na avaliação da disponibilidade de geração, além de não influenciar a 
composição do PLD. 
 
Desta forma, outras adequações mostram-se prioritárias à incorporação nos modelos 
do setor, como a adequada consideração da geração intermitente. 
 
Voltando-se à reserva operativa a que se trata esta CP, sabe-se que a reserva quente 
necessária ao sistema é definida pelo ONS de acordo com os Procedimentos de Rede 
e constitui-se em uma folga de geração que deve ser alocada em determinadas usinas 
do SIN, a princípio, em horizonte de mais curto prazo, por isso volta-se a sua 
representação no DECOMP. Tal representação pode ser realizada por meio de inserção 
de restrições no modelo ou limitando-se a geração máxima ou mínima de uma usina 
despachável.  
 
Considerando a representação das usinas e das possibilidades de informação dos 
limites operacionais, pode-se afirmar que, do ponto de vista metodológico, a 
representação da RPO no modelo DECOMP é imediata, sem necessitar qualquer 
aprimoramento no seu código. Entretanto, para o modelo NEWAVE é necessário incluir 
a consideração de limites explícitos de geração máxima/mínima por usina. 
 
Outra questão importante é o fator temporal conflitante entre a representação detalhada 
da reserva de potência operativa (que deve ser alocada em base horária ou a cada meia 
hora nas unidades geradoras) e o menor intervalo de tempo (estágio) representado nos 
modelos que é o patamar de horas intra semanal (no modelo DECOMP), agrupando 
intervalos horários de diferentes dias da semana (perde-se a informação cronológica). 
 
Uma possível solução para se contornar parcialmente esta questão é adotar, nos 
horizontes de médio e curto prazos, a representação simplificada dos requisitos totais 
de reserva via acréscimo da demanda. Entretanto, esta representação tanto no 
NEWAVE como no DECOMP pode trazer distorções uma vez que os requisitos de 
reserva de uma área podem estar sendo atendidos com geração alocada em outro 
subsistema, o que do ponto de vista da segurança do sistema pode não fazer sentido. 
 
Cabe destacar, ainda, a necessidade de inclusão da modelagem adequada das usinas 
eólicas e solar-fotovoltaica que estejam conectadas à rede básica. Isto porque usinas 
com geração intermitente aumentam a necessidade de serviços ancilares em função da 
intermitência da sua produção. A adequação que se mostra plausível é a introdução de 
patamares de geração não despachável centralizadamente correspondentes aos 
patamares de carga, o que passaria a representar ainda que simplificadamente as 
oscilações da geração intermitente frente às variações de demanda. 
 
A demanda considerada também deve ser revista de forma a ser observada a máxima 
demanda instantânea coincidente ou não coincidente, no caso mais conservador, do 
sistema no momento em que ela de fato ocorre. A adoção no modelo de mais um 
patamar de carga de forma a representar a demanda máxima do sistema seria de início 
uma boa solução a questão em tela.  
 
Dever-se-ia ainda avaliar a pertinência da decisão de volume de reserva operativa 
ser obtido via modelo de otimização ou definido ext ernamente ao modelo tal como 
é hoje. Tendo em vista as simplificações do modelo,  que o tornam não sensível a 
variações de demanda e geração das fontes intermite nte, sugere-se que a decisão 
de volume e consideração de reserva de potência ope rativa seja mantida tal como 
é atualmente, até que as adequações de demanda e ge ração não despachável 
estejam representadas nos modelos e que estes estej am preparados para tal.  
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5. Impactos da representação da reserva operativa n os 
modelos  

Da forma como a Consulta Pública encaminha o questionamento, a modelagem da 
reserva de potência operativa aplicada aos modelos NEWAVE e DECOMP pode 
implicar mudanças na formação do PLD. 

Na medida em que a representação da RPO exige considerar limitações na geração 
máxima ou mínima de usinas ou até mesmo como acréscimo na demanda, é esperado 
que o custo total de operação varie e impacte diretamente os valores de custo marginal 
de operação, e consequentemente o PLD. 

O aumento do PLD afetará principalmente os agentes expostos ao mercado de curto 
prazo, e valorará as exposições decorrentes de maior rebaixamento da Garantia Física 
(GSF) em função da menor geração hidroelétrica pela operação em reserva de potência, 
embora todos os agentes do sistema se beneficiem do aumento da segurança do 
abastecimento. 

Ademais, conforme pode-se depreender da Figura 1 abaixo, usinas com geração 
intermitente aumentam a necessidade de fontes despacháveis em função da 
inconstância da sua produção. Assim, propor simplesmente a alteração do PLD, alterará 
a valoração do MWh como se toda a energia produzida fosse igual. Tem-se, portanto, a 
necessidade de ter uma precificação justa para o MWh controlável que pode oscilar para 
compensar as fontes intermitentes. 

 

Figura 1 – Geração eólica NE + S Horária e Mensal em 2015 

Assim, observando-se as ponderações apontadas no it em anterior, geradores que 
estão efetivamente contribuindo para a segurança do  sistema e que, atualmente, 
não são completamente remunerados por este serviço,  ou seja, a consideração 
da RPO deve estar associada à remuneração adequada do serviço que será 
prestado. 
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Citam-se abaixo os impactos aos geradores que prestam o serviço de reserva de 
potência. 

Partidas, despacho em carga reduzida ou ciclo abert o em centrais termoelétricas  

O serviço de reserva de potência operativa concebido por usinas termoelétricas se dá 
por meio de despacho em carga reduzida, ciclo aberto e centrais em prontidão que são 
chamadas a operar no momento em que o sistema requer sua potência. 

O Operador frequentemente requer o despacho em carga parcial de usinas 
termoelétricas despacháveis com CVU diferente de zero, o que é possível com a 
operação em patamares de carga muito baixos em relação à potência total do 
empreendimento e com a operação em ciclo aberto. Esta flexibilidade operativa 
explorada pelo ONS permite que este operador disponha do despacho da usina em um 
patamar mais elevado durante o período da ponta de consumo ou menor geração das 
fontes intermitentes (carga plena), podendo em outros momentos reduzir essa geração 
para um patamar menor (carga reduzida).  

Na condição de geração em carga reduzida ou em cicl o aberto, percebe-se um 
custo adicional em razão do aumento do consumo espe cífico de combustível 
(eficiência energética) e o fato de que o custo var iável da usina é função, 
principalmente, desta variável. Este aumento do cus to operacional é suportado 
exclusivamente pelo agente gerador, sem qualquer co ntrapartida do sistema. 

Poder-se-ia intuir que a modulação da carga deveria ser feita com usinas hidrelétricas, 
dada a sua predominância na matriz energética e a mais rápida e segura resposta ante 
aos transientes de demanda e também da intermitência das outras fontes renováveis, 
instantaneamente a estas usinas incube a manutenção da frequência do sistema no 
patamar de equilíbrio de 60 Hz. Entretanto, tendo em vista a perda da capacidade de 
regularização do sistema, a inserção de montante significativo de geração não 
despachável e intermitente e na ocorrência de baixos níveis de armazenamento a rápida 
e efetiva resposta das hidrelétricas fica comprometida frente à modulação da carga e a 
inconstância da geração não despachável. O requisito de despachabilidade tão 
necessário neste cenário já é provido pelos recursos térmicos, principalmente os que 
operam com um custo variável reduzido. 

Para as centrais em reserva de prontidão, o despach o intermitente acarreta o 
aumento da probabilidade de falhas devido ao desgas te mais intenso dos 
equipamentos em relação a operação mais estável, al ém dos relevantes custos de 
partida.  

Em termos de precificação, o tratamento dado às tér moelétricas seria a adoção 
de CVU diferenciado ou ressarcimento do adicional d e custo incorrido via 
Encargo de Serviços de Sistema – ESS, em razão do a umento do consumo 
específico de combustível quando a planta opera em carga reduzida ou ciclo 
aberto fornecendo reserva quente ao sistema, ou sej a, fora de sua condição 
técnico-econômica ótima. Para as centrais em reserv a de prontidão requer-se-ia, 
ao menos, o ressarcimento dos custos de partida. 
 
Disponibilidade e despachabilidade das usinas hidre létricas 
 
No caso das hidroelétricas, sabe-se que a reserva de potência é fornecida pelos 
reservatórios e nesta condição a planta pode vir a gerar volume inferior ao despacho 
ótimo requerido pelo modelo, penalizando-a em suas transações no MRE e de forma 
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mais gravosa na exposição ao curto prazo ocasionada pelo rebaixamento de sua 
Garantia Física. Impactos na indisponibilidade também são percebidos. 
 
Para estas usinas o benefício à confiabilidade do s istema advindo da 
disponibilidade e da despachabilidade destas hidroe létricas necessárias para a 
prestação do serviço de reserva operativa deve ser reconhecido e remunerado 
adequadamente. 

6. Conclusão 
Com a alteração do Artigo 2°, bem como a revogação do Parágrafo 5º do Artigo 3º do 
Decreto nº 5.163/2004 pelo Decreto n° 8.828 de 2016, a obrigação da contratação do 
lastro de potência foi revogada para todos os agentes, tem-se, portanto, a isenção das 
penalizações associadas ao seu eventual descumprimento, assim como a 
descontinuidade da comercialização da potência.  
 
Seria necessário regulamentar com outra metodologia a precificação do requisito de 
reserva de potência, tão necessário ao atendimento da demanda máxima, ao controle 
da frequência do sistema e aos desvios de intercâmbio das áreas de controle da rede 
de operação, contribuindo de forma efetiva para a segurança operacional elétrica do 
SIN.  
 
A NT 063/2016 menciona que outros mercados de energia no mundo consideram 
explicitamente um mercado de potência, indicando, portanto, que este pode ser um 
caminho mais adequado para a indústria de energia no Brasil, conforme citação: “15. 
Convém mencionar que a modelagem da reserva operativa não é algo inédito ou peculiaridade 
do SIN. Em mercados de eletricidade mais abertos o serviço de reserva de potência é ofertado 
por geradores e remunerados pelo mercado. Nestes casos, a reserva operativa disponibilizada 
e contratada pelo Operador, ou outro que o represente, não pode ter a energia vinculada à esta 
reserva negociada no mercado de curto prazo de energia elétrica. Seu uso fica exclusivo à 
remuneração paga pelo Operador pela reserva operativa”. 
 
É, portanto, fundamental uma revisão mais ampla da representação e da remuneração 
dos serviços ancilares no Brasil, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, a 
representação apenas da RPO e não de outros serviços ancilares nos modelos de 
planejamento parece incoerente. Mais importante que representar a reserva de potência 
operativa nos modelos computacionais de planejamento e programação de despacho e 
definição do PLD é avaliar se os geradores que prestam tal serviço estão sendo 
remunerados adequadamente.  
 
Os agentes fornecedores de serviços ancilares, principalmente no que se refere à RPO, 
possuem pouco ou quase nenhum gerenciamento sobre os montantes alocados e que 
as consequências técnicas e comerciais dessa modelagem devem ser cuidadosamente 
avaliadas por todos os envolvidos. 
 
Ademais, estudos de planejamento de longo/médio prazo avaliam a quantidade de 
reserva de capacidade instalada necessária para manter o risco de não atendimento à 
carga em qualquer momento abaixo de determinado nível. Tais estudos apoiam os 
planejadores do sistema no que diz respeito à adição de capacidade para atender à 
carga de demanda (e não de energia) conforme seu crescimento ao longo dos anos e 
se distinguem totalmente dos estudos de reserva operativa que se caracterizam por 
serem estudos de curtíssimo prazo.  
 
Neste caso, os estudos são baseados em previsões de perdas em capacidade de 
geração e alterações na demanda, examinando-se o risco de a carga não ser atendida 
em um intervalo entre a saída de uma unidade geradora e o acionamento da reserva. 
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Deste modo, seria uma aproximação inserir montantes de reserva de potência no 
DECOMP, bem como não faria sentido colocá-los no NEWAVE. 
 
Dessa forma, embora louvável a iniciativa da ANEEL com a abertura desta CP 
007/2016, ao buscar conferir maior realismo entre a  operação real e a considerada 
nos modelos computacionais de planejamento e progra mação do despacho e 
formação de preço, é necessário ponderar-se que, co mo se pôde depreender ao 
longo do que acima se expôs, é notória a relevância  dos serviços de prestação de 
reserva operativa e o benefício proporcionado ao si stema, fazendo-se necessário 
o devido e adequado o ressarcimento destes serviços . 
 
Além da adequada remuneração pelo relevante benefíc io sistêmico 
proporcionado pela prestação dos serviços ancilares  em questão, a eventual 
incorporação da RPO nos modelos computacionais de p lanejamento e 
programação de despacho requer, antes, a adequada c onsideração da demanda 
e da geração intermitente, bem como a adequação de tais modelos para tal. 


