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1. Contribuições
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2. Respostas
I.

Curto prazo para contribuições

Realmente, neste ciclo, o prazo da consulta pública foi curto, considerando o início efetivo dos trabalhos a
partir da pauta prioritária estabelecida em 29/03/2017. Porém, em ciclos futuros os prazos de consulta
pública serão maiores e os temas serão discutidos com antecedência adequada.

II.

Eficientização do modelo NEWAVE

Nesta etapa, adotaremos a seleção de cortes e o avanço na representação de 12 REEs, porém os estudos
serão continuados e a divulgação será feita para os agentes.

III.

Revisão dos marcos da CPAMP (Resolução CNPE nº 7 de 2016)

Está sendo considerada a ampliação a participação dos agentes no processo de discussões
metodológicas no âmbito da CPAMP com realização de mais reuniões amplas e workshops ao longo
do processo.
IV.

Representação explícita das perdas

A metodologia para representação explícita das perdas nos modelos foi estudada pela CPAMP
utilizando como referência uma funcionalidade dos modelos Newave e Decomp já implementadas e
conhecidas. Portanto, não há riscos no processo de validação nas Forças Tarefas.
Os dados e entrada de fatores de perdas deverão seguir no rito previsto de governança da ANEEL,
com previsibilidade de no mínimo um mês.
Aprimoramentos na metodologia serão feitos na medida em que avancemos no conhecimento
sobre as parcelas de perdas na distribuição (técnicas e não técnicas) e rede básica (linhas internas
aos submercados) que compõe a perda total somada a carga global.
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