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Modernização do Setor Elétrico
A implantação do preço horário

São Paulo, 23 de março de 2018

Histórico
Resolução ANEEL 290/2001

PREÇO SPOT – PLD
Implantação do mercado em 3 etapas

1ª etapa

Resultados com periodicidade mensal
Modelo de simulação hidrotérmica de médio prazo (NEWAVE)

2ª etapa

Resultados com periodicidade semanal
Modelo de otimização hidrotérmica de curto prazo (DECOMP)

3ª etapa

Resultados com periodicidade horária (futuro...)
Modelo de otimização hidrotérmica diária (DESSEM)
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Desafios das Energias
Motivação:Renováveis
Aspectos Operativos
 Perda da capacidade de regularização
 Dificuldade para gerenciamento da carga a partir da capacidade hidroelétrica

 Produção hidrelétrica se torna cada vez mais dependente das afluências, que
resultam das chuvas

 Variabilidade e a imprevisibilidade de novas fontes de geração
 Significativa adição de geração eólica aumentou a intermitência da oferta de
energia, que vem sendo compensada por geração térmica e variação do
intercâmbio de energia para a região
 Inserção crescente de novas fontes de geração distribuída que faz com que a
carga líquida percebida pelo ONS tenha um perfil horário muito variável

 Elasticidade da demanda
 Utilização da flexibilidade da carga para compensar variações da oferta ->
implantação da Resposta da Demanda
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Implantação do DESSEM
Forma de uso do modelo DESSEM

Função de Custo Futuro do DECOMP

DESSEM

CCEE sem rede
Cálculo do PLD horário
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Entrada de Dados:
1) Previsão de Vazões
2) Previsão de Carga
3) Geração Eólica
4) Rede elétrica

ONS com rede
Programação Diária
CMO semi-horário
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DESSEM: Implantação nas atividade de programação da operação
e formação de preço
Marcos:


de SET/2017 a FEV/2018:
GT Metodologias: Estudo e recomendação da metodologia utilizada pelo modelo DESSEM para
programação da operação e formação de preço



de SET/2017 a MAR/2018:
FT-DESSEM: Validação do modelo DESSEM junto aos Agentes



de ABR/2018 a DEZ/2018 :
Simulação “Sombra”



JUL/2018:
CPAMP: Após CP do MME, deliberação da CPAMP sobre aprovação da metodologia utilizada pelo
modelo DESSEM para programação da operação e formação de preço



de JUL/2018 a OUT/2018:
ANEEL: Aprovação do uso do modelo DESSEM para programação da operação e formação de preço



JAN/2019:
Início do uso oficial do modelo DESSEM para programação da operação e formação de preço
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Implantação
Implantação do
do DESSEM
DESSEM
Forma de uso do modelo DESSEM

sábado

D

D+1

domingo

segunda

terça

quarta

quinta

sexta

D+2

D+3

D+4

D+5

D+6

D+7



Carga, previsão de geração eólica, sem rede elétrica



Agregação por patamar de carga



Vazões diárias



Carga, previsão de geração eólica e rede elétrica



48 estágios semi-horários



vazões diárias

D = Dia que se faz a programação até sexta feira
D+1 = Dia da Programação Diária

PLDh

FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO DO DECOMP

SEMANA OPERATIVA

D+ i = dias consecutivos para acoplamento com a FCF do DECOMP
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D-1 = Dia que se faz a programação até sexta feira
D = Dia da Programação Diária

PLDh

D+ i = dias consecutivos para acoplamento com a FCF do DECOMP

FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO DO DECOMP

SEMANA OPERATIVA
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Implantação do DESSEM
 Definições metodológicas
 Insumos

 Automatização e controle de todo o processo
 Revisão de acordo operacional ONS-CCEE
 Alterações legais, regulatórias e de procedimentos de rede

 Preparação dos Agentes
 Decisões CPAMP
 Autorização para uso do modelo
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Definições Metodológicas
 Validação do Modelo DESSEM:
 Seguindo o curso normal de validação com identificação de problemas de
codificação e correções.
 8 reuniões já realizadas
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Implantação do DESSEM
 Insumos
Previsão de vazões
Previsão de carga
Previsão de geração por fonte eólica
Previsão de geração por fonte solar

Rede elétrica
Dados de empreendimentos a serem solicitados aos agentes e
autorizados para uso pela ANEEL
Demais dados de entrada
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Implantação do DESSEM
 Insumos
 Previsão de vazões:
Previsão semanal de vazões diárias obtidas pelos modelos chuva-vazão para
todos os dias do horizonte do DESSEM. E para as bacias que não possuem
modelo chuva-vazão, será utilizado o modelo PREVIVAZ que produz previsões
semanais.

 Previsão de carga:
Proposição atual: Uso da carga da programação diária, obtida com a utilização
do modelo ANNSTLF (EPRI)
Avanços previstos: Utilização do PrevCargaDessem

 Previsão de geração por fonte eólica
Fornecida pelo modelo de previsão de geração de fonte eólica já em uso pelo
ONS. Esta previsão é a combinação das previsões de geração resultantes de
previsões de vento dos modelos ETA, GFS e ECMWF.

 Previsão de geração por fonte solar
Até que se tenha modelo, será feita com base em heurística a partir da geração
verificada.
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Implantação do DESSEM
 Insumos
 Rede elétrica
Conforme caso base disponibilizado pelo Planejamento Elétrico Mensal - ONS
Restrições de fluxo monitoradas na Rede de Operação do ONS

Dados de empreendimentos a serem solicitados aos agentes e
autorizados para uso pela ANEEL
Dados hidráulicos: polinômios e volumes já sendo revistos pelos agentes
Dados térmicos: restrições de rampa e duração

Demais dados de entrada
Régua 11
Carga ANDE
Manutenção hidráulica e térmica
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Implantação do DESSEM
 Onde estamos?
Alterações legais, regulatórias e de PR
 necessidade de estabilização do processo para alterações de PR
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 5 - Consolidação da previsão de carga
Módulo 7 - Planejamento da operação energética
Módulo 8 - Programação diária da operação eletroenergética
Módulo 9 - Recursos hídricos e meteorologia
Módulo 10 - Manual de Procedimentos da Operação
Módulo 18 - Sistemas e modelos computacionais
Módulo 23 - Critérios para estudos

 SRT/ANEEL (coordenação PR da ANEEL) já tem conhecimento do
assunto
 SRG será responsável: ONS vai encaminhar cronograma

 CP 042/MME finalizada com 27 contribuições
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Fim
Obrigada

