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1. Apresentação
Este relatório está inserido no contexto do Grupo de Trabalho de Metodologia
da CPAMP – Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas
Computacionais do Setor Elétrico, criada pela Resolução CNPE nº 01/2007 e
regulamentada pela Portaria MME n° 47/2008, com a finalidade de garantir coerência e
integração das metodologias e programas computacionais utilizados pelas instituições
e agentes.
O Grupo de Trabalho de Metodologia (GT Met) da CPAMP é coordenado pela
CCEE (representada pela Gerência Executiva de Preços, Modelos e Estudos Energéticos
- GEPME) e conta com a participação do MME (representado pelas Secretarias de
Energia Elétrica – SEE, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético – SPE
e Assessoria Econômica - Assec), da ANEEL (representada pela Superintendência de
Regulação da Geração – SRG), do ONS (representado pelas Gerências de Planejamento
Energético - PE e de Programação - PR) e da EPE (representada pela Assessoria da
Presidência e Superintendência de Planejamento da Geração – SGE). O grupo possui,
ainda, a assessoria técnica do CEPEL (representado pelo Departamento de Otimização
Energética e Meio Ambiente).

1.1. Motivação
O tema relacionado à geração de cenários de vazões naturais em usinas
hidrelétricas que compõem o Sistema Interligado Nacional vem sendo abordado e
incentivado pela CPAMP nos últimos anos. Em outubro/2017 o GT Met coordenou um
workshop com os agentes denominado “Alterações de padrões climáticos e hidrológicos
e avaliação da melhor representação energética de séries de vazões naturais”, ocasião
em que agentes, instituições e universidades tiveram a oportunidade de apresentar e
discutir sobre a não estacionariedade das séries históricas e seus efeitos no setor
elétrico. Em dezembro do mesmo ano, a atividade relacionada à geração de cenários foi
elencada dentre as prioritárias para o ciclo 2018/2019, quando se investigaram possíveis
relações das referidas anomalias com a variabilidade de índices climáticos e avaliaramse eventuais impactos à operação/planejamento caso o histórico atualmente
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empregado nas modelagens (1931-atual) fosse alterado. Os estudos estão descritos no
Relatório Técnico GT Metodologia CPAMP nº 05-2019. Na ocasião, um dos
desdobramentos das recomendações foi o enquadramento do tema no Projeto de
Assistência Técnica (META) celebrado entre o governo brasileiro e o Banco Mundial.
Em continuidade a este trabalho e destacando a importância dos estudos para o
setor elétrico, a macroatividade Representação Hidrológica: Geração de Cenários foi
mantida como prioritária no ciclo 2019/2020. Em reuniões plenárias realizadas em
março e abril de 2020, considerando o contexto da pandemia do COVID-19, a CPAMP
prorrogou suas atividades, estabelecendo como pauta única para o ciclo de 2019/2020
a implementação do preço horário. Na Nota Informativa disponibilizada no site do MME,
destacou-se que os demais aprimoramentos metodológicos previstos no cronograma de
atividades do GT Met para o ciclo 2019/2020 continuariam a ser desenvolvidos sem que
as propostas fossem submetidas à aprovação para adoção em 2021. Dessa forma, os
cronogramas, dentre os quais inclui-se a atividade Representação Hidrológica, foram
estendidos para o ciclo de trabalho 2020/2021.
Assim sendo, o presente documento apresenta os estudos sobre o
aperfeiçoamento metodológico do modelo de geração de cenários de afluências
atualmente empregado - PAR(p), visando preservar a condição hidrológica recente por
um período de tempo maior. O modelo proposto, denominado PAR(p)-A, foi
desenvolvido pelo CEPEL, conforme será descrito no Capítulo 3.

1.2. Objetivo
O presente Relatório Técnico tem o objetivo de avaliar o desempenho e
apresentar o posicionamento do GT Met acerca da metodologia desenvolvida pelo
CEPEL (denominada PAR(p)-A), tanto do ponto de vista da geração de cenários de
afluências, quanto de Programação Dinâmica Dual Estocástica. Para tal, apresentam-se
os resultados obtidos pelos modelos computacionais atualmente empregados no setor
elétrico, com abordagem dos eventuais impactos (vantagens e desvantagens) ao
planejamento da expansão, da operação e cálculo do PLD.
Ressalta-se que as análises ora apresentadas compõem a 1ª Consulta Pública
sobre o tema, detalhando o aperfeiçoamento metodológico proposto e resultados
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preliminares do modelo de geração de cenários GEVAZP (utilizado para simulação no
DECOMP e implementado internamente no NEWAVE). A partir dos encaminhamentos
da mesma, uma 2ª Consulta Pública, prevista em cronograma para início em abril/2021,
deverá incluir os resultados de backtests, incorporando também as demais
implementações estudadas pelo GT Met e sugeridas pela CPAMP, de forma a subsidiar
a adoção ou não da nova proposta metodológica nos modelos oficiais a partir de janeiro
de 2022.

2. Resumo executivo
Esta seção apresenta um resumo das conclusões e recomendações do GT Met
acerca dos estudos de Representação Hidrológica realizados no ciclo atual.
Conforme sintetizado na Tabela 1 e exposto mais adiante neste documento, a
metodologia de aperfeiçoamento do modelo GEVAZP, denominada PAR(p)-A, traz
melhorias importantes para a representação da hidrologia recente na geração de
cenários de vazões e de Energias Naturais Afluentes (ENAs.) Constatou-se, ainda, que o
modelo proposto tende a gerar cenários mais severos ao longo do horizonte estudado,
em comparação ao modelo vigente (PAR(p)), o que resulta, diretamente, na elevação
dos custos totais de operação. Dada a melhor representatividade hidrológica nos
cenários gerados pelo PAR(p)-A observou-se uma modificação no comportamento das
principais variáveis operativas, tornando importante reavaliar a percepção de risco do
setor frente a este novo comportamento. Sendo assim, caso seja aprovada a sua adoção,
será realizada uma reavaliação dos parâmetros do mecanismo de aversão a risco CVaR,
em conjunto com a adoção das demais metodologias estudadas neste ciclo de trabalho
do GT-Metodologia.

Tabela 1 – Resumo das conclusões e recomendações do GT Met acerca da consideração da
metodologia PAR(p)-A na geração de cenários e PDDE.
Conclusões
A metodologia PAR(p)-A permite a geração de cenários de afluências que melhor representam a
hidrologia recente.
O modelo PAR(p)-A gera cenários sintéticos mais severos que o PAR(p) em casos com tendência
hidrológica pessimista ou otimista. Assim, mesmo sem a consideração de aversão a risco, os cenários
mais severos geram maiores custos.
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Conclusões
Devido à maior persistência de cenários críticos, os custos totais de operação com o PAR(p)-A tendem
a se elevar em relação aos do PAR(p). A exceção ocorre para simulações sem tendência hidrológica,
neutro a risco e com simulação final com série histórica, quando os custos são equivalentes entre as
duas metodologias.
No geral, a média dos cenários de CMO empregando-se o PAR(p)-A tende a apresentar maior amplitude
(sazonalidade mais evidente) que o modelo PAR(p).
Dada a melhor representatividade hidrológica nos cenários gerados pelo PAR(p)-A observou-se uma
modificação no comportamento das principais variáveis operativas, tornando importante reavaliar a
percepção de risco do setor frente a este novo comportamento. Será realizada uma reavaliação dos
parâmetros do CVaR, em conjunto com a adoção das demais metodologias estudadas neste ciclo de
trabalho.
No backtest preliminar apresentado para o período de janeiro/2019 a junho/2020 demonstra-se maior
geração térmica com o PAR(p)-A do que na metodologia vigente e, consequentemente, maiores valores
de CMO/PLD em todo o horizonte.
Desenvolvimentos futuros
Incluir nos relatórios e/ou manuais de metodologia como é considerada a mudança de configuração
durante o ajuste do modelo ao se considerar o PAR(p)-A.
Incluir nos relatórios e/ou metodologia de usuário como é realizada a redução automática da ordem
ao se considerar o PAR(p)-A.
Definir um critério de significância do coeficiente psi (ψ) para consideração da parcela anual na geração
de cenários pelo modelo PAR(p)-A.
Aplicar o mesmo processo de derivação da FACP do PAR(p)-A à FACP do modelo PAR(p).
Apesar da melhoria na geração de cenários, ainda há espaço para aprimoramentos no modelo, uma
vez que em determinados casos não houve sequências de ENAs acumuladas de 5 anos piores do que
as sequências observadas no histórico.

3. Metodologia proposta para implementação no ciclo
2019/2021
Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado uma sequência persistente de
afluências abaixo da Média de Longo Termo (MLT) em algumas bacias hidrográficas dos
submercados Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste, bem como vazões superiores às
médias mensais no baixo Paraná e bacias da região Sul. O diagnóstico detalhado dessas
tendências de redução e acréscimo ao longo das séries históricas de determinadas
usinas hidrelétricas e por REE foi apresentado no Relatório Técnico GT Metodologia
CPAMP nº 05-2019.
Atualmente, o modelo GEVAZP, que utiliza a metodologia PAR(p), é responsável
pela geração de cenários de vazões naturais afluentes no modelo DECOMP e de Energia
Natural Afluente (ENA) no modelo NEWAVE. Analisando as séries sintéticas geradas por
este modelo, verifica-se que ele nem sempre consegue reproduzir cenários que
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considerem essa contínua tendência hidrológica recente, devido a uma característica
particular do PAR(p) em retornar à MLT após alguns poucos períodos.
Um exemplo desse comportamento é apresentado na Figura 1, para o
submercado Nordeste. Na figura à esquerda, apresenta-se a média anual histórica
verificada entre 1931 e 2018, na qual se observam ENAs consecutivamente abaixo da
MLT desde meados da década de 90, com tendência ainda mais clara a reduções nos
últimos 10 anos. À direita, apresenta-se a média dos 2.000 cenários do modelo NEWAVE
para o caso de maio/2020, comparativamente às médias históricas mensais. Apesar de
se verificar uma ENA média dos últimos doze meses abaixo da MLT anual (65% MLT
entre maio/2019 e abril/2020), a média dos cenários gerados equivale às MLTs já nos
primeiros períodos, muito condicionada aos meses de março e abril/2020 que
apresentaram, diferentemente dos demais meses do histórico recente, ENAs próximas
às médias mensais.

Figura 1 – Esquerda: ENA média anual realizada entre 1931 e 2018 no submercado Nordeste.
Direita: média dos 2.000 cenários gerados pelo NEWAVE para o submercado Nordeste,
comparativamente ao passado recente e MLT. Caso: PMO de maio/2020.

Visando evoluir a representação hidrológica na geração dos cenários pelo
modelo GEVAZP, motivados pelas discussões contínuas do GT Met acerca do assunto, o
CEPEL propôs uma nova metodologia de geração de cenários, intitulada PAR(p)-A
(Modelo Auto-Regressivo Periódico Anual). As formulações e novo processo de cálculo
dos coeficientes e da geração de cenários foram apresentadas no Relatório Técnico
CEPEL 1416/2020, anexo ao presente documento (Anexo A), o qual recomendamos a
leitura para ampla compreensão da metodologia proposta.
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Em resumo, o modelo PAR(p)-A introduz um novo termo na equação autoregressiva periódica, que representa a média das doze últimas afluências, descrito
matematicamente por:
𝑍𝑡 −𝜇𝑚

(

𝜎𝑚

) = 𝜙 𝑚 (1) (

𝐴𝑡−1 −𝜇 𝐴 𝑚−1

𝜓𝑚 (

𝜎𝐴 𝑚−1

𝑍𝑡−1 −𝜇𝑚−1
𝜎𝑚−1

𝑍𝑡−𝑝𝑚 −𝜇𝑚−𝑝𝑚

) + ⋯ + 𝜙 𝑚 (𝑝𝑚 ) (

𝜎𝑚−𝑝𝑚

)+

) + 𝑎𝑡

(1)

onde:
𝑍𝑡 é a variável aleatória do processo estocástico no estágio t;
𝜇𝑚 é a média do processo estocástico do período m correspondente ao estágio t;
𝜎𝑚 é o desvio padrão do processo estocástico do período m correspondente ao estágio
t;
𝑎𝑡 é a série de ruídos não correlacionados temporalmente, com média zero e variância
igual a 𝜎²𝑎 ;
𝜙 𝑚 (𝑘) é o coeficiente autorregressivo do período m correspondente ao estágio t e lag
k;
𝐴𝑡−1 é a média das últimas 12 observações do processo estocástico 𝑍𝑡 com referência a
(t-1);
𝜇 𝐴 𝑚−1 é a média do período m correspondente ao estágio t da variável 𝐴𝑡−1;
𝜎 𝐴 𝑚−1 é o desvio padrão do período m correspondente ao estágio t da variável 𝐴𝑡−1;
𝜓𝑚 é o coeficiente do período m correspondente ao estágio t da variável 𝐴𝑡−1 .
Assim como no modelo PAR(p) original, a identificação da ordem do modelo
PAR(p)-A se dá pela função de autocorrelação parcial (FACP). Atualmente, para o
modelo PAR(p) tradicional, a FACP periódica, que fornece para cada período
autocorrelações entre variáveis aleatórias do processo estocástico separados de k
intervalos de tempo condicionadas ao conhecimento do processo estocástico nos
períodos intermediários, é definida pelo conjunto dos últimos parâmetros
autorregressivos dos modelos de ordem k. A FACP do período m deve ser igual a zero
após o lag pm, quando a ordem do modelo de AR(p) nesse período é pm. No modelo
PAR(p)-A, com a inclusão da componente anual, a FACP em um período m não é mais
definida somente pelo conjunto dos últimos parâmetros autorregressivos dos modelos
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de ordem k. A FACP para os modelos PAR(p)-A tiveram, então, que ser derivadas,
chegando-se à expressão (21) do Relatório Técnico CEPEL 1416/2020.
O Relatório Técnico CEPEL 2002/2020 (Anexo B), por sua vez, detalha como o
Modelo Auto-Regressivo Periódico Anual (PAR(p)-A) é considerado no algoritmo da
Programação Dinâmica Dual Estocástica. Neste documento, é abordada a estratégia de
solução do problema de planejamento da operação de longo/médio prazo (POLMP) e a
construção dos cortes de Benders considerando a variável adicional da parcela anual.
Todas essas alterações oriundas da implementação do modelo PAR(p)-A
resultaram em novas versões dos modelos NEWAVE, GEVAZP e DECOMP, que foram
entregues pelo CEPEL ao longo do ciclo de estudo. Listam-se abaixo as versões e seus
principais aprimoramentos relacionados à atividade em questão:
NEWAVE


26.1.7_A12: Possibilidade de inclusão da média das últimas 12 afluências
no modelo de geração de cenários GEVAZP, baseado no modelo
estocástico PAR(p), versão sem execução da simulação final (08/11/2019)



27.1: Possibilidade de inclusão da média das últimas doze afluências no
modelo de geração de cenários GEVAZP, baseado no modelo estocástico
PAR(p) (disponibilizado pela primeira vez na versão 26.1.7_A12);
adequação do índice da configuração para cálculo da correlação cruzada
entre as afluências passadas e a média das últimas doze afluências
passadas; representação da média das últimas doze afluências passadas
na programação dinâmica dual estocástica durante o cálculo da política
(03/01/2020)



27.2: Opção de redução automática da ordem do modelo estocástico
PAR(p) em casos de inclusão da média das últimas doze afluências no
modelo de geração de cenários GEVAZP (recebido em 15/01/2020)



27.2.1: Ajuste no cálculo da matriz de carga compensada em casos com
inclusão da média das últimas doze afluências no modelo de geração de
cenários GEVAZP (30/01/2020)



27.2.2: Ajuste na leitura do arquivo contendo as energias da simulação
final histórica em casos com inclusão da média das últimas doze
afluências no modelo de geração de cenários GEVAZP (31/01/2020)
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Versão 27.2.4: Ajuste na funcionalidade simulação final histórica em
casos com inclusão da média das últimas doze afluências no modelo de
geração de cenários GEVAZP; impressão dos arquivos contendo as
energias históricas (06/03/2020)



Versão 27.4: Ajuste na opção do NWLISTCF que imprime os estados que
geraram a função de custo futuro, em casos que utilizem o PAR(p)-A
(03/07/2020)

GEVAZP


8.1: Possibilidade de inclusão da média das últimas 12 afluências no
modelo de geração de cenários GEVAZP, baseado no modelo estocástico
PAR(p) (06/02/2020)



8.1.1: Ajustes para execuções adequadas do modelo em rodadas do tipo
pente utilizando a modelagem PAR(p)-A (02/07/2020)

DECOMP


30.2: Funcionalidade de acoplamento com NEWAVE considerando a
média anual das afluências passadas como variável de estado adicional
nos cortes da Função de Custo Futuro (31/03/2020)

4. Estudos e resultados
Com base na metodologia apresentada nos relatórios técnicos elaborados pelo
CEPEL (Anexos A e B) e resumidas no capítulo anterior, o GT Met realizou diversas
análises relacionadas às estruturas dos modelos PAR(p) e PAR(p)-A, aos cenários de
vazões/ENAs gerados e aos impactos nas principais variáveis de mercado. Ao longo
deste capítulo, apresentam-se detalhadamente estes estudos e resultados.

4.1. Modelo ajustado
Conforme evidenciado no Relatório Técnico CEPEL 1416/20, a formulação do
modelo PAR(p)-A proposto inclui a parcela da média das últimas doze afluências,
ponderada pelo coeficiente psi ψ. As parcelas referentes à correlação com os meses
anteriores, dependendo da ordem do modelo (ordem p, atualmente definimos no

10

arquivo de dados de entrada ordem máxima 6 ) e relacionadas aos coeficientes fi φ, são
mantidas.
Primeiramente, avaliou-se como a alteração da metodologia do cálculo das
autocorrelações parciais influencia na determinação da ordem (p) do modelo. Essa
diferença entre as metodologias empregadas no processo de identificação do PAR(p) e
do PAR(p)-A foi indicada no Capítulo 3. As Figura 2 e Figura 3 apresentam os resultados
obtidos nos 12 REEs para os meses de fevereiro e agosto, respectivamente,
considerando a primeira configuração do PMO de maio de 2019, para a autocorrelação
parcial quando adotados os modelos PAR(p)-A (roxo) e PAR(p) (verde e amarelo). Para
o modelo PAR(p) foram consideradas duas metodologias de cálculo para a obtenção
das correlações parciais: através da metodologia tradicional (Yule-Walker) apresentada
em amarelo, e através da correlação condicionada, assim como considerado pelo
modelo PAR(p)-A, indicada em verde. Destacado em vermelho, encontra-se o valor do
ψ (coeficiente referente à parcela anual) estimado. Ressalta-se que neste teste não foi
considerado o processo de redução automática da ordem para a etapa de identificação.
Comparando as barras amarelas e verdes, tem-se a diferença entre os dois
métodos de obtenção da autocorrelação parcial. É possível observar que em alguns
casos, como no REE Paranapanema, as diferenças são pequenas. Porém, há outros REEs
em que essa diferença é relativamente importante, caso do REE Nordeste, por exemplo.
Porém as diferenças nos menores lags se mostra pequena.
Já na comparação das barras verdes com as roxas, tem-se a diferença devido à
inclusão da parcela anual. Como era esperado, na maioria dos casos a inclusão de uma
parcela explicativa adicional reduz a autocorrelação parcial. Quando o ψ possui um valor
pequeno, por exemplo para o REE Man-AP no mês de fevereiro, a diferença entre as
autocorrelações parciais reflete essa baixa influência da nova variável.
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Figura 2 – Autocorrelação parcial obtida com a metodologia tradicional (amarelo), correlação
condicionada (verde) e com a inclusão da parcela anual (roxo), bem como o valor do
coeficiente da parcela anual ψ (vermelho), em fevereiro para todos os REEs.
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Figura 3 – Autocorrelação parcial obtida com a metodologia tradicional (amarelo), correlação
condicionada (verde) e com a inclusão da parcela anual (roxo), em agosto para todos os REEs.

Para a formulação PAR(p)-A não existe um teste estatístico formal de
significância do coeficiente relacionado à parcela anual (ψ), de maneira que sua inclusão
seja considerada uma premissa básica do modelo. Para efeito de comparação, a Figura
4 apresenta os valores do psi para cada mês, em cada REE, com relação ao mesmo
intervalo de confiança (linha tracejada) utilizado na identificação da ordem do modelo.
Pode-se observar que o REE Itaipu possui os maiores valores de psi, sendo quase sempre
superiores à linha tracejada. Já o REE Sul possui os menores valores. Esses resultados
mostram que o psi reflete, de certa forma, a autocorrelação anual no modelo PAR(p)-A.
Por exemplo, o REE Itaipu e o REE Sul são os que possuem a maior e menor
autocorrelação anual, respectivamente, assim como os maiores e menores valores de
psi.
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Figura 4 – Valor do coeficiente psi (ψ) para cada mês e REE com relação ao valor de referência
do intervalo de confiança utilizado na identificação da ordem do modelo ajustado.

Ressalta-se que o valor do psi também é influenciado pela ordem final do
modelo. Assim, pode ocorrer de o coeficiente ser pequeno devido à ordem do modelo
ser alta, mostrando que sua inclusão não agrega informação ao processo, uma vez que
grande parte dessa informação já está contemplada pelas parcelas mensais no modelo.
Um exemplo dessa situação é apresentado na Tabela 2, com os modelos ajustados para
o REE Itaipu em janeiro. Observa-se que a ordem em ambos os modelos é 6, e a variável
psi possui um valor baixo, quase não alterando o modelo original.

Tabela 2 – Análise comparativa da ordem (p) e valores dos coeficientes φ e ψ para o REE Itaipu
em janeiro.
Fi 1
Fi 2
Fi 3
Fi 4
Fi 5
Fi 6
PSI
PAR
0.16099 0.020995 0.185915 0.283892 -0.16093 0.306063
PAR-A 0.166185 0.020951 0.194443 0.285866 -0.15042 0.317201 -0.03432
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Quando a ordem é a mesma e o valor de ψ é considerado desprezível, os modelos
ajustados com ambas as metodologias são praticamente iguais. Por exemplo, para o REE
Madeira em abril o modelo PAR(p)-A ajustado é de ordem 1, com um fi (φ) igual a 0,874
e psi (ψ) igual a -0,005, enquanto o modelo PAR(p) possui um φ igual a 0,871. Já quando
o psi possui um valor relativamente alto e a ordem (p) é a mesma em ambos os modelos,
verifica-se uma tendência a reduzir a relevância dos outros coeficientes (φ). Por
exemplo, para o REE Sudeste em janeiro ambas as metodologias ajustam um modelo de
ordem 1. O modelo PAR(p) possui um fi igual a 0,284, enquanto no PAR(p)-A esse
coeficiente é igual a 0,205, com um psi igual a 0,176.
Como a inclusão da correlação entre a parcela anual e a parcela mensal na matriz
de correlação condicionada influencia a correlação parcial calculada, então pode ocorrer
mudança na ordem do modelo.
Na Tabela 3 apresentam-se alterações verificadas nas ordens dos modelos para
o primeiro estágio em três casos de NEWAVE, para determinados REEs, bem como o
valor do coeficiente ψ para análise. Ressalta-se que, nesses resultados, consideraramse as diferenças existentes no processo de identificação entre os modelos PAR(p) e
PAR(p)-A na estimação das autocorrelações parciais.

Tabela 3 – Análise comparativa da ordem (p) em ambos os modelos e magnitude do
coeficiente ψ para o 1º mês de diferentes casos e REEs.
Caso

REE

PMO
Janeiro/2013
PMO
Novembro/2014
PMO
Novembro/2017

Ordem (p) – 1º estágio

Ψ (PAR(p)-A)

PAR(p)

PAR(p)-A

ITAIPU

4

1

0,55600

SUL

1

1

0,04210

NORDESTE

5

1

0,02190

SUDESTE

1

1

-0,14600

ITAIPU

4

4

-0,00920

NORDESTE

3

1

-0,18900

Nos casos apresentados, verificam-se reduções ou manutenções da ordem p ao
empregar o PAR(p)-A. Interpretando os valores, listam-se as seguintes constatações:


Entende-se que ψ = 0,5560 (REE Itaipu para o mês de janeiro/2013) seja
um valor significativo dada a sua magnitude, enquanto ψ = - 0,00920 (REE
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Itaipu para o mês de novembro/2017) possa ser não significativo. No
entanto, o teste de significância não é realizado pelo modelo ou impresso
no arquivo “parp.dat”, inviabilizando a certa constatação acerca dos
impactos da magnitude do coeficiente;


Mesmo um REE com tendências de acréscimo nas ENAs desde a década
de 70 (REE Itaipu, conforme detalhado graficamente na Figura A.III do
Relatório Técnico GT Metodologia CPAMP nº 05-2019), pode haver ψ não
significativos, a depender do passado recente e do estágio de geração de
cenários (i.e. REE Itaipu para o mês de novembro/2017, ψ = - 0,00920);



Considerando, por hipótese a partir de conhecimentos técnicos, que ψ =
0,02190 (REE Nordeste para o mês de novembro/2014) seja não
significativo, pode-se constatar que a inclusão da parcela anual, mesmo
com ψ considerados baixos, pode alterar a ordem do modelo p (nesse
caso, p = 5 no PAR(p) foi reduzida a p = 1 no PAR(p)-A). De fato, pela
formulação apresentada pelo CEPEL em seus relatórios, dado que a
definição da ordem inclui a parcela anual ainda que ψ seja não
significativo, essa situação poderá ocorrer;



Podem ser obtidos valores positivos ou negativos do coeficiente ψ. Os
valores positivos indicam que a geração de cenários para aquele estágio
apresenta a mesma tendência verificada na média das últimas 12
afluências (elevação ou redução das ENAs). Os valores negativos, por sua
vez, evidenciam uma tendência contrária entre o mês de interesse na
geração de cenários e a parcela anual, dadas as vazões incluídas nos
termos autorregressivos;



As simulações consideraram a redução automática da ordem, o que
também pode influenciar nos resultados, além da inclusão da parcela
anual e do método de cálculo das correlações parciais.

Na Tabela 4 algumas dessas conclusões são resumidas, para melhor
entendimento do leitor. Ainda que o teste de significância não seja realizado no modelo
GEVAZP (rodado externamente para o DECOMP ou no próprio NEWAVE), foi informado
pelo CEPEL que o valor não significativo do coeficiente ψ terá um impacto pequeno na
geração de cenários, ainda que possa representar a alteração da ordem p.
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Tabela 4 – Constatações relacionadas aos valores do coeficiente ψ a partir da análise de
diferentes casos do NEWAVE por REE.
ψ
Significativo
Não significativo

Positivo

Negativo

Mesma tendência dos
12 meses anteriores
Parcela anual pode impactar
na ordem do modelo

Tendência contrária aos 12
meses anteriores
Parcela anual pode impactar
na ordem do modelo

4.2. Avaliação DECOMP: geração de cenários sintéticos de vazão afluente
Essa seção irá avaliar a qualidade da geração de cenários de vazão afluente do
modelo GEVAZP, que serve como insumo ao modelo DECOMP. Para esse fim, foram
realizadas simulações para todos os PMOs de 2019, com a metodologia atual do PAR(p)
e com o modelo proposto PAR(p)-A. Todos os casos foram executados com os
parâmetros utilizados no ano de 2020 (centroide, matriz de carga mensal, agregação nos
ruídos, ordenação automática das UHEs). Buscou-se avaliar pelo menos uma UHE de
cada REE, de forma a verificar os cenários gerados em bacias hidrográficas distintas.
Os gráficos a seguir apresentam, em percentual da MLT, o boxplot dos cenários
gerados para 2º mês operativo a partir dos modelos PAR(p) (vermelho) e PAR(p)-A
(verde) e para as vazões verificadas (linha azul). Adicionalmente, abaixo dos gráficos,
apresentam-se os valores do coeficiente relacionado à variável de média das últimas 12
afluências (ψ) e o valor percentual dessa variável em cada caso (%A12).
A Figura 5 refere-se aos resultados obtidos para a UHE Furnas. É possível
observar que, em sua maioria, as vazões verificadas estão contidas no intervalo de 75%
dos cenários sintéticos. Quando o valor de ψ é muito pequeno (entre 0,05 e -0,05),
constata-se que há quase uma coincidência entre os cenários gerados a partir das duas
metodologias. Nos outros casos, observa-se uma pequena alteração dos cenários
gerados com o modelo PAR(p)-A, aumentando ou diminuindo os cenários de vazão
afluente, no sentido em que se encontra a variável A12 (média das vazões dos últimos
12 meses). Por exemplo, no PMO-2019-02, a média dos últimos 12 meses era 52% MLT.
O modelo PAR(p) gerou cenários mais próximo de 60% MLT, enquanto os cenários
gerados pelo PAR(p)-A foram ligeiramente inferiores, devido à influência do coeficiente
psi. Já no PMO-2019-08 a variável A12 encontrava-se em 70% MLT. A mediana dos
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cenários gerados pelo modelo PAR(p) esteve próxima a 30% MLT, enquanto os cenários
gerados pelo modelo PAR(p)-A foram levados a vazões um pouco superiores.

Figura 5 – Boxplot dos cenários sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) (vermelho) e
PAR(p)-A (verde) comparado aos valores verificados (azul) para o segundo mês operativo de
cada PMO do ano de 2019 na UHE Furnas.

A Figura 6 apresenta os resultados para a UHE Itá, que se encontra no REE Sul.
Uma característica das UHEs da região Sul é que não se identifica uma clara sazonalidade
nas afluências, além de haver baixa autocorrelação anual. De fato, observa-se que, na
maioria dos meses, o psi possui um valor baixo. Com isso, é possível verificar que os
cenários gerados por ambos os modelos são similares na maioria dos meses.

Figura 6 – Boxplot dos cenários sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) (vermelho) e
PAR(p)-A (verde) comparado aos valores verificados (azul) para o segundo mês operativo de
cada PMO do ano de 2019 na UHE Itá.
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A Figura 7 apresenta os resultados para a UHE Itaipu. Conforme pode ser
observado em sua série histórica, as vazões afluentes à UHE ao longo das últimas
décadas têm sido majoritariamente superiores à MLT. Verifica-se que, de maneira geral,
o coeficiente ψ possui valores altos, exceto os casos do PMO de agosto e outubro/2019.
Assim, os resultados obtidos com o modelo PAR(p)-A são significativamente
influenciados.
Observa-se ainda que, apesar do PMO de outubro possuir ψ pequeno, as séries
geradas com as duas metodologias foram consideravelmente distintas. Isso ocorre
porque, ainda que o psi não tenha influência importante na geração de cenários deste
caso, a sua consideração no modelo alterou a ordem identificada (ordem 9 para o PAR(p)
e ordem 3 para o PAR(p)-A), modificando o resultado obtido.

Figura 7 – Boxplot dos cenários sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) (vermelho) e
PAR(p)-A (verde) comparado aos valores verificados (azul) para o segundo mês operativo de
cada PMO do ano de 2019 na UHE Itaipu.

Para isolar o efeito da alteração da ordem e da inclusão da parcela anual,
executaram-se os mesmos casos, porém, limitando a ordem p = 1 para todos os
modelos. A Figura 8 apresenta os resultados para a UHE Itaipu, onde nota-se que em
quase todos os meses os cenários gerados pelas duas metodologias diferem entre si. A
única exceção ocorre no PMO de agosto/2019, quando os resultados são similares.
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Nesse caso, o psi, ao contrário dos outros meses, não possui um valor relevante (ψ = 0,002), o que justifica essa equivalência entre os cenários.

%A12
PSI

168%
0.386

153%
0.407

146%
0.442

138%
0.146

139%
0.315

144%
0.234

145%
0.384

143%
-0.002

139%
0.340

126%
0.207

117%
0.137

116%
0.343

Figura 8 – Boxplot dos cenários sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) (vermelho) e
PAR(p)-A (verde), limitados a modelos ordem 1, comparado aos valores verificados (azul) para
o segundo mês operativo de cada PMO do ano de 2019 na UHE Itaipu.

Representando o REE Nordeste apresentam-se na Figura 9 os resultados obtidos
para a UHE Sobradinho. Nos últimos anos, a região Nordeste vem enfrentando uma
severa estiagem, conforme pode ser confirmado pelo percentual da variável A12, abaixo
de 50% MLT em todos os casos de PMO simulados. Consequentemente, há uma
tendência de que os cenários gerados com a metodologia PAR(p)-A sejam mais
pessimistas do que aqueles obtidos com o PAR(p) tradicional. No boxplot apresentado,
essa redução nos cenários de vazões para o segundo mês operativo só não ocorreu no
PMO de dezembro. Porém, verificou-se que foi ajustado um modelo de ordem 7 com o
PAR(p) e um modelo de ordem 1 com o PAR(p)-A, o que elevou o seu valor condicionado.
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Figura 9 – Boxplot dos cenários sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) (vermelho) e
PAR(p)-A (verde) comparado aos valores verificados (azul) para o segundo mês operativo de
cada PMO do ano de 2019 na UHE Sobradinho.

Por fim, a Figura 10 apresenta os resultados obtidos para a UHE Tucuruí. Podese observar que nos casos em que ψ possui um valor próximo a zero, quase não há
alteração dos resultados. Porém, nos outros casos, o modelo PAR(p)-A acaba gerando
cenários sintéticos mais próximos do observado, como, por exemplo, no PMO de
janeiro, quando o PAR(p)-A gera cenários mais secos, e no PMO de outubro, com vazões
superiores.

Figura 10 – Boxplot dos cenários sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) (vermelho) e
PAR(p)-A (verde) comparado aos valores verificados (azul) para o segundo mês operativo de
cada PMO do ano de 2019 na UHE Tucuruí.
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Como pode ser observado nos gráficos dos resultados por UHE, os resultados
obtidos com a metodologia PAR(p)-A tem comportamento similar ao PAR(p) na maioria
dos PMOs de 2019. A adição do novo termo na equação auto-regressiva, em alguns
casos, trouxe ganhos para a geração de cenários sintéticos de curto prazo.

4.3. Avaliação NEWAVE: geração de cenários sintéticos de Energia Natural
Afluente
Esta seção irá avaliar a geração de cenários sintéticos de Energia Natural
Afluente, que serve de insumo ao modelo NEWAVE. A introdução da parcela anual visa
aumentar a persistência das séries sintéticas geradas, de forma que estas reproduzam
mais adequadamente a hidrologia recente, principalmente para cenários de
médio/longo prazo.

4.3.1. Casos de PMO/PLD e PDE/GF simulados
As principais motivações para escolha dos casos de NEWAVE foram abordagens
relacionadas às análises dos impactos da metodologia proposta no planejamento da
expansão, da operação e cálculo do PLD, considerando análises específicas de cada
período do ano (estações chuvosas e secas). Na Tabela 5 listam-se as simulações
realizadas, com as respectivas versões (para detalhamento das implementações
realizadas em cada versão, vide Capítulo 3).

Tabela 5 – Casos de PMO/PLD e PDE/GF simulados no modelo NEWAVE.
Caso

Versão NEWAVE

Caso

Versão NEWAVE

Janeiro/2013

27.2.4

Abril/2019

27.2.2

Novembro/2014

27.2.4

Maio/2019

27.2.2 / 27.3

Maio/2015

27.2.4

Junho/2019

27.2.2

Dezembro/2015

27.2.2

Julho/2019

27.2.2

Junho/2016

27.2.4

Novembro/2019

27.2.2

Novembro/2017

27.2.4

Dezembro/2019

27.3

Dezembro/2017

27.2.4

Janeiro/2020

27.2.2

Dezembro/2018

26.1.7

Maio/2020

27.4

22

Caso

Versão NEWAVE

Caso

Versão NEWAVE

Janeiro/2019

27.2.2

Agosto/2020

27.4

Fevereiro/2019

27.2.2

LEN A-4/2020

27.2.4

Março/2019

27.2.2

PDE 2029

27.2.4

4.3.2. Análise comparativa dos cenários gerados: PAR(p) e PAR(p)-A
Primeiramente, avaliaram-se os resultados do emprego de ambas as
metodologias de geração de cenários em casos originais de PMO/PLD, considerando as
implementações aprovadas pela CPAMP para uso a partir de janeiro/2020. Na Figura 11
apresentam-se as médias dos 2.000 cenários de ENA gerados no modelo NEWAVE para
os REEs Itaipu e Nordeste (PMO de dezembro/2018), bem como as médias mensais
realizadas nos meses anteriores à simulação. Nos gráficos verifica-se que, dado um
passado recente com realizações acima da MLT no REE Itaipu (média de 174% MLT), o
modelo PAR(p)-A (em verde) elevou as ENAs no horizonte plotado, melhor
representando a hidrologia dos últimos meses quando comparado ao PAR(p) tradicional
(vermelho). No sentido oposto, para o REE Nordeste o passado realizado de 46% MLT
(média entre dezembro/2017 a novembro/2018) contribuiu para que o PAR(p)-A
reduzisse as ENAs médias mensais nos cenários gerados em relação ao modelo atual,
ainda que nos dois primeiros meses a situação tenha sido inversa.
Essas observações foram as mesmas para outros REEs que apresentaram um
comportamento hidrológico adverso nos meses anteriores à rodada. Nos casos de
realizações próximas à MLT, em ambos os modelos as médias dos cenários de ENA
tenderam a valores próximos entre si.
REE Itaipu

REE Nordeste

Figura 11 – Médias dos 2.000 cenários de ENA gerados para os REEs Itaipu e Nordeste
comparativamente ao passado recente (12 meses anteriores ao caso de simulação). Caso:
PMO Dezembro/2018.
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Na sequência, procedeu-se à alteração do passado recente nos REEs para
analisar como ambos os modelos reagem às essas sensibilidades de tendência
hidrológica na geração de cenários de ENA (edições no arquivo EAFPAST.dat). Na Figura
12 explicitam-se as curvas de permanência da ENA para as seguintes sensibilidades na
ENA verificada nos 12 meses anteriores à rodada de dezembro/2019, para o REE Paraná:
a) 100% MLT em todos os REEs (cenário médio);
b) 30% MLT em todos os REEs (cenário pessimista); e
c) 150% MLT em todos os REEs (cenário otimista).
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REE Paraná

Permanência da Média dos 12 primeiros meses do horizonte de
cada cenário

Permanência da Média de todo o horizonte (109 meses) de
cada cenário

(a)
EAFPAST = 100% MLT

(b)
EAFPAST = 30% MLT

(c)
EAFPAST = 150% MLT

Figura 12 – Curvas de permanência dos 2.000 cenários de ENA gerados para o REE Paraná para diferentes sensibilidades de passados recentes. Caso: PMO
Dezembro/2019.
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A primeira coluna de gráficos refere-se às curvas de permanência dos 2.000
cenários de ENA da média dos 12 primeiros meses do horizonte gerado pelo GEVAZP do
NEWAVE. As sensibilidades realizadas no passado recente se refletiram na geração de
cenários esperada: (a) ao se considerar os últimos meses realizando 100% MLT, ambos
os modelos indicaram cenários próximos entre si e em relação à média histórica anual
(linha tracejada); (b) ao considerar um passado recente pessimista (30% MLT em todos
os REEs), o PAR(p)-A reproduziu melhor esse cenário, reduzindo a ENA média em todo
o horizonte de um ano à frente, em relação ao PAR(p); e (c) ao considerar um passado
recente otimista (150% MLT em todos os REEs), o PAR(p)-A reproduziu melhor essa
ocorrência, elevando a ENA média em todo o horizonte de um ano à frente, em relação
ao modelo atual.
A segunda coluna de gráficos, por sua vez, refere-se às curvas de permanência
dos 2.000 cenários de ENA da média de todo o horizonte à frente (estudo + pós estudo
= dezembro/2019 a dezembro/2028), visando uma análise estendida da geração de
cenários. Conforme esperado, com o passar dos meses os modelos tendem a valores
médios, aproximando os cenários de ENA gerados. Ainda assim, verifica-se que com o
PAR(p)-A, quando considerado o passado de 100% MLT, é possível ter uma maior
amplitude dos valores. Na sensibilidade do passado pessimista (b), a cauda inferior (de
menores valores de ENA) indica cenários mais restritivos ao se aplicar o PAR(p)-A,
indicando que a hidrologia recente também foi melhor representada em todo o
horizonte. Na cauda superior das curvas de permanência (maiores ENAs), os modelos
geraram cenários próximos entre si. Por fim, na simulação mais otimista (c), ainda que
o PAR(p)-A tenha elevado as ENAs dos cenários de maior magnitude (cauda superior), o
modelo também indicou ENAs inferiores ao PAR(p) tradicional nos cenários de menores
magnitudes.
Analisando-se os resultados para outros REEs e diferentes casos de PMO, essa
constatação prevaleceu: ainda que no passado recente se verifiquem ENAs superiores à
MLT, o modelo PAR(p)-A consegue reproduzir cenários mais pessimistas que o PAR(p)
na cauda inferior (i.e. percentis inferiores a 10% para a 2ª coluna da Figura 12c), de
maneira que em todo o horizonte analisado tenham-se cenários com ENAs inferiores
àquelas geradas pelo modelo tradicional. Essa resposta da metodologia proposta é
considerada benéfica, uma vez que tende a considerar cenários de ENA que percorrem
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maiores possibilidades (maior amplitude) do que a vigente. No entanto, deve-se tratar
com cautela os impactos de sempre serem consideradas ENAs mais pessimistas quando
refletidas na política operativa e variáveis de mercado. Essa abordagem é realizada no
item seguinte (4.4).
Explorando ainda mais essa questão de tendências hidrológicas adversas,
avaliaram-se em quantos períodos os cenários sintéticos gerados retornam à média com
as metodologias PAR(p) e PAR(p)-A.
Dado um passado recente de 50% MLT e 2.000 cenários sintéticos gerados para
o caso baseado no PMO de maio de 2019 em sua primeira configuração, apresenta-se
na Figura 13 a média dos cenários gerados por REE com o PAR(p) (verde), PAR(p)-A (azul)
e a MLT (vermelho). É possível observar que, na maioria dos REEs, os cenários gerados
pelo modelo PAR(p)-A demoram mais para retornar à média, quando comparado aos do
PAR(p). Destacam-se os REEs Sudeste, Itaipu, Paraná, Paranapanema e Nordeste, os
quais possuem a maior diferença entre as duas metodologias. No REE Itaipu, por
exemplo, não há um retorno à média, mesmo após 5 anos de horizonte.
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Figura 13 – Média dos cenários sintéticos de ENA gerados pela metodologia PAR(p) (verde) e
PAR(p)-A (azul) partindo de uma tendência hidrológica de 50% MLT paras os 12 REEs da
configuração atual, comparado à MLT (vermelho). Caso baseado no PMO de maio de 2019

Uma análise similar foi realizada, então, com uma tendência hidrológica de 150%
MLT, sendo as médias dos 2.000 cenários gerados por REE ilustradas na Figura 14.
Novamente, o modelo PAR(p)-A apresentou uma persistência maior.
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Figura 14 – Média dos cenários sintéticos de ENA gerados pela metodologia PAR(p) (verde) e
PAR(p)-A (azul) partindo de uma tendência hidrológica de 150% MLT paras os 12 REEs da
configuração atual, comparado à MLT (vermelho). Caso baseado no PMO de maio de 2019

Para melhor verificar a reprodução das estatísticas históricas, executou-se um
caso não condicionado (sem tendência hidrológica), com 200 cenários sintéticos de 88
anos, com a mesma configuração do caso anterior. A Figura 15 apresenta a
autocorrelação anual do histórico e a dos cenários sintéticos geradas com o PAR(p) e
com o PAR(p)-A. É possível observar que em todos os REEs há um aprimoramento na
reprodução dessa estatística por parte do modelo PAR(p)-A.

Figura 15 – Autocorrelação anual histórica (azul) comparada à sintética obtida com a
metodologia PAR(p) e PAR(p)-A.

No caso do planejamento da operação e cálculo do PLD de médio/longo prazo, a
representação de seus períodos críticos é extremamente relevante. Nesse contexto, fazse necessário avaliar a reprodução das sequências negativas, definidas como um
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período em que as vazões afluentes estão ininterruptamente abaixo de um valor prédeterminado, por exemplo, a MLT.
A Figura 16 ilustra o conceito de sequência negativa e suas variáveis associadas.
A linha contínua representa afluências e a linha pontilhada um limite pré-estabelecido.
Os intervalos (t1 - t2) e (t3 - t4) correspondem às sequências negativas, isto é, vazões
abaixo da MLT. Definem-se as variáveis aleatórias relacionadas às sequências negativas
como comprimento (C) e soma (S) da sequência negativa:
𝐶 = 𝑡2 − 𝑡1
𝑡2

𝑆 = ∑ 𝑍𝑡 − 𝜇𝑚 ,
𝑡1

onde, 𝑍𝑡 é a realização de ENA no estágio t e 𝜇𝑚 é a média do período m correspondente

ao estágio t;

Figura 16 – Exemplo de sequência negativa [5].

As Figura 17 e Figura 18 apresentam, respectivamente o máximo comprimento
(em meses) e a máxima soma de sequência negativa por REE, comparados com o boxplot
dos máximos comprimentos obtidos em cada cenário para os modelos PAR(p) e PAR(p)A. Observa-se que os cenários gerados com a metodologia PAR(p)-A possuem, de
maneira geral, soma e comprimento máximos maiores e mais próximos do valor
histórico que os obtidos com o PAR(p), em todos os REEs. Ou seja, o PAR(p)-A é capaz
de gerar cenários mais severos seguidamente por mais tempo que o modelo PAR(p).
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Figura 17 – Boxplot dos máximos comprimentos de sequência negativa (em meses) de cada
cenário sintético gerado com a metodologia PAR(p) (verde) e PAR(p)-A (azul) em comparação
com o histórico (vermelho).

Figura 18 – Boxplot das máximas somas de sequência negativa (em meses) de cada cenário
sintético gerado com a metodologia PAR(p) (verde) e PAR(p)-A (azul) em comparação com o
histórico (vermelho).
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Adicionalmente, fez-se uma avaliação nas séries históricas e sintéticas a partir da
média móvel de 12 meses. A avaliação de sequências negativas realizada da maneira
tradicional pode esconder sua real extensão, dado que bastaria um mês acima da MLT
para encerrá-la. Sendo assim, esta avaliação tem como objetivo focar em períodos em
que a média móvel esteve abaixo durante os 12 meses, capturando sequências
negativas mais severas. As Figura 19 e Figura 20 apresentam os resultados para o
máximo comprimento e máxima soma de sequência negativa, respectivamente.
Novamente, observa-se que a metodologia PAR(p)-A consegue gerar cenários sintéticos
mais severos, mimetizando mais adequadamente essa característica da série histórica,
e sendo capaz de gerar cenários ainda mais críticos.

Figura 19 – Boxplot dos máximos comprimentos de sequência negativa (em meses) da média
móvel de doze meses para cada cenário sintético gerado com a metodologia PAR(p) (verde) e
PAR(p)-A (azul) em comparação com o histórico (vermelho).
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Figura 20 – Boxplot das máximas somas de sequência negativa (em meses) da média móvel de
doze meses para cada cenário sintético gerado com a metodologia PAR(p) (verde) e PAR(p)-A
(azul) em comparação com o histórico (vermelho).

Tratando, ainda, da avaliação da criticidade dos cenários sintéticos gerados,
buscou-se analisar a cauda das distribuições geradas. Primeiramente, a Figura 21 e a
Figura 22 trazem, para o SIN e para os REEs, respectivamente, o quantil 5% dos cenários
sintéticos gerados com as metodologias PAR(p) e PAR(p)-A em cada período da
simulação. Observa-se que, em ambas as figuras, os resultados são bastante similares,
indicando que a cauda inferior da distribuição dos cenários gerados não se altera com a
metodologia utilizada quando analisada a cada estágio (mês).

Figura 21 – Quantil 5% dos cenários sintéticos de ENA gerados com as metodologias PAR(p)
(vermelho) e PAR(p)-A (azul) para o SIN.
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Figura 22 – Quantil 5% dos cenários sintéticos de ENA gerados com as metodologias PAR(p)
(vermelho) e PAR(p)-A (azul) para o cada um dos 12 REEs.

Apesar de ocorrer uma igualdade das caudas das distribuições quando a
avaliação é feita período a período, foi observado anteriormente que o modelo PAR(p)A gera, de forma consecutiva temporalmente, cenários sintéticos mais críticos. Sendo
assim, calculou-se a média móvel de 12 meses de cada cenário gerado para fazer a
avaliação de suas caudas.
As Figura 23 e Figura 24 apresentam os quantis 5% para a série de média móvel
de 12 meses. É possível observar que a cauda dos cenários gerados com a metodologia
PAR(p)-A é cerca de 800 MWmês inferior no SIN, bem como ocorre em todos os REEs.
Em vermelho, ao lado dos nomes dos REEs, na Figura 24 está destacada a autocorrelação
anual de cada um. Observa-se que quanto maior é essa estatística, maior é a diferença
entre as duas caudas. Esse fato corrobora com os resultados encontrados
anteriormente, que apontavam para cenários mais severos gerados a partir da
metodologia proposta (PAR(p)-A).

Figura 23 – Quantil 5% da média móvel dedos cenários sintéticos de ENA gerados com as
metodologias PAR(p) (vermelho) e PAR(p)-A (azul) para o SIN.
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Figura 24 – Quantil 5% dos cenários sintéticos de ENA gerados com as metodologias PAR(p)
(vermelho) e PAR(p)-A (azul) para cada REE e suas respectivas autocorrelações anuais.

Por fim, para verificar se a nova metodologia consegue gerar cenários sintéticos
de ENA próximos aos valores históricos observados, foram realizadas simulações para
os PMOs de janeiro/2007 a dezembro/2018, gerando-se 2.000 cenários de cinco anos.
A cada PMO compararam-se os cenários gerados com o valor observado do mês
seguinte, e com o acumulado de ENA em um, três e cinco anos posteriores. Por exemplo,
para o PMO de janeiro de 2007, na análise de um ano acumulado, soma-se a ENA
ocorrida entre janeiro de 2007 e dezembro de 2007 do histórico, e compara-se com o
acumulado, no mesmo período, para os cenários sintéticos gerados. Como métrica de
avaliação utilizou-se o quão centralizado está o valor observado histórico, ou acumulado
histórico de ENA, em relação à nuvem de cenários sintéticos gerados por ambas as
metodologias. Casos em que o observado estava na mesma posição nas duas
metodologias ou que não foi contemplado em nenhum cenário em ambas foram
excluídos da contabilização.
A Tabela 6 apresenta o percentual de casos de PMO em que os valores
observados estiveram mais centralizados nos cenários gerados com o PAR(p)-A. É
possível observar que, quando avaliada apenas a geração de cenários para o mês
seguinte, as duas metodologias obtêm resultados similares, dado que o percentual
encontra-se próximo a 50% em todos os REEs. Somente há uma ligeira diferença do
PAR(p)-A para o REE Itaipu. Porém quando avaliado os acumulados de um, três e cinco
anos, essa diferença aumenta gradativamente, mostrando que os cenários gerados pelo
PAR(p)-A conseguiram estar mais próximos do observado na maioria dos casos, com
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exceção do REE Madeira. Em alguns REEs esse valor chega a 100% dos casos. Pode-se
inferir então que, para os casos avaliados, a metodologia PAR(p)-A consegue gerar
cenários que mais se assemelham à ENA verificada para o horizonte de planejamento
do modelo NEWAVE. Provavelmente, isso ocorre devido à maior amplitude obtida nos
cenários ao se aplicar o PAR(p)-A, conforme discutido anteriormente.

Tabela 6 – Percentual de casos de PMO entre janeiro/2007 e dezembro/2018 em que os
valores observados estiveram mais centralizados nos cenários gerados pelo PAR(p)-A
1 mês
1 ano
3 anos
5 anos

Sudeste
51.5
70.1
90.1
98.4

Madeira
51.1
50.7
38.3
51.2

T. Pires
48.5
58.3
76.7
86.9

Itaipu
57.1
59.0
100.0
100.0

Paraná Paranapanema
51.5
55.0
62.7
58.7
82.4
95.8
90.4
97.6

Sul
47.4
51.8
85.8
100.0

Iguaçu
48.9
62.4
88.2
100.0

Nordeste
48.9
88.1
99.1
100.0

Norte
52.6
53.2
72.9
75.9

B. Monte
44.9
42.1
75.2
94.0

Man-Ap
49.6
66.9
65.0
67.5

As Figura 25 a Figura 29 apresentam os boxplots dos cenários sintéticos de ENA
acumulada ao longo de um ano, obtidos com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A
(em azul), comparados com o valor observado da ENA acumulada (linha preta) para os
REEs Itaipu, Paraná, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente, nos PMO de janeiro de
2015 a dezembro de 2018.
Verifica-se para o REE Itaipu expressiva diferença entre as duas metodologias, na
qual o PAR(p)-A gera cenários com maior ENA acumulada e, consequentemente, mais
próxima ao observado, uma vez que tem se verificado ENAs superiores à MLT nos
últimos anos para o referido REE. Já para os REEs Paraná e Nordeste, os cenários gerados
pelo PAR(p)-A apresentam valores inferiores ao PAR(p) e mais próximos aos valores
observados no período avaliado, que foi sequencialmente abaixo da MLT. De maneira
geral, pode-se observar que ao longo dos casos analisados o comportamento de ambos
os modelos foi equivalente para os REEs Sul e Norte.
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Figura 25 – Boxplot dos cenários sintéticos de ENAs acumuladas ao longo de 1 ano obtidos
com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados com o observado (linha
preta), para o REE Itaipu.

Figura 26 – Boxplot dos cenários sintéticos de ENAs acumuladas ao longo de 1 ano obtidos
com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados com o observado (linha
preta), para o REE Paraná.
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Figura 27 – Boxplot dos cenários sintéticos de ENAs acumuladas ao longo de 1 ano obtidos
com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados com o observado (linha
preta), para o REE Sul.

Figura 28 – Boxplot dos cenários sintéticos de ENAs acumuladas ao longo de 1 ano obtidos
com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados com o observado (linha
preta), para o REE Nordeste.
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Figura 29 – Boxplot dos cenários sintéticos de ENAs acumuladas ao longo de 1 ano obtidos
com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados com o observado (linha
preta), para o REE Norte.

Apesar dessa melhoria na geração de cenários, ao se acumular a ENA ao longo
de 5 anos, verifica-se que, a partir de 2012, quase nenhuma simulação conseguiu gerar
ao menos um cenário sintético com ENA acumulada inferior à verificada para os REEs
Sudeste e Nordeste. A Figura 30 apresenta o boxplot dos cenários sintéticos acumulados
de 5 anos obtidos com o PAR(p) (em vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados
com o observado (linha preta) para o REE Nordeste. Observa-se que em todos os casos
apresentados a metodologia PAR(p)-A gera cenários mais extremos (tanto mais secos
quanto mais úmidos). Além disso, é possível observar que a partir de 2012, há uma
tendência da média do somatório do PAR(p)-A ser inferior ao gerado pelo PAR(p). Apesar
disso, poucos casos em 2012 e 2013 tiveram ao menos um cenário sintético acumulado
mais crítico que o observado.
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Figura 30 - Boxplot dos cenários sintéticos acumulados de 5 anos obtidos com o PAR(p) (em
vermelho) e com o PAR(p)-A (em azul) comparados com o observado (linha preta), para o REE
Nordeste.

O somatório da ENA verificada entre os anos de 2014 e 2018 é o pior de toda
série histórica para o REE Nordeste e, sendo o último caso avaliado o do PMO de
dezembro/2014, esses valores críticos ainda não tinham sido observados, não sendo
considerados como dado de entrada nas simulações de ambas as metodologias. É
desejável que um modelo de geração de cenários seja capaz de reproduzir cenários
ainda mais pessimistas que os valores observados. Sendo assim, ainda há espaço para
aprimoramentos na modelagem de geração de cenários.

4.4. Política operativa e principais efeitos nas variáveis de mercado
Dadas as diferenças nos cenários de ENA gerados pelo modelo atualmente
empregado - PAR(p) e a nova metodologia proposta (PAR(p)-A), torna-se imprescindível
a avaliação detalhada da decisão operativa pelo modelo NEWAVE, bem como os
principais efeitos destes cenários nas variáveis de mercado. Para tal, foram avaliados
tantos casos de PMO oficiais quanto simulações que sensibilizaram fatores da política
operativa e simulação final, aqui tratados separadamente para facilitar a interpretação.

4.4.1. Casos de PMO/PLD e PDE/GF oficiais
Na Figura 31 apresentam-se os resultados comparativos entre os modelos
PAR(p) (em azul, empregando-se a versão 27 do NEWAVE) e PAR(p)-A (amarelo, versão
27.2.4) para o caso de maio/2019, em termos de geração hidráulica, energia
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armazenada e geração térmica para o SIN e CMO do SE/CO (médias mensais dos 2.000
cenários). Os resultados detalhados por submercado encontram-se no Anexo C.
Ressalta-se que a comparação apresentada considera a simulação final a partir da série
histórica, buscando-se avaliar o efeito isolado da política operativa a partir de ambos os
modelos.
Conforme se observa nos gráficos, no geral, a simulação com o PAR(p)-A indicou
menor geração hidráulica no SIN, compensada por maior geração térmica e,
consequentemente, maior CMO no submercado SE/CO. Com isso, houve um ganho de
armazenamento em todo o horizonte.
Esse mesmo impacto nas variáveis ocorreu para a maioria dos casos de PMO
simulados no modelo NEWAVE, listados anteriormente na Tabela 5. Uma síntese dos
custos para casos simulados de janeiro a julho/2019 (simulação final com séries
sintéticas) é apresentada na Figura 32, evidenciando que o modelo proposto tende a
uma política de maior custo que o atual, principalmente devido à decisão de geração
térmica superior àquela pelo modelo atualmente vigente.
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Geração hidráulica (SIN)

Energia armazenada (SIN)

Geração térmica (SIN)

CMO (SE/CO)

Figura 31 – Média dos 2.000 cenários do modelo NEWAVE para diferentes variáveis – Caso: PMO Maio/2019, simulação final com série histórica.
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Figura 32 – Custos por componente para 5 anos de estudo nos casos de NEWAVE – Casos:
PMO Janeiro a Julho/2019.

Na sequência são apresentadas algumas sensibilidades para o caso do PDE 2029.
É importante relembrar que, ao implementar mudanças na geração de cenários de
afluências, as simulações finais com séries sintéticas são impactas devido à alteração das
ENAs, conforme observa-se nas figuras abaixo. Assim as comparações que se seguem
refletem as mudanças que ocorreriam na troca da versão do modelo.
Observa-se que para o deck do PDE 2029, em média, a ENA gerada pelo PAR(p)A apresentou uma tendência de redução nos REEs Nordeste e Paraná. Já no REE Itaipu
verificou-se uma tendência de aumento da ENA média e o REE Sul não apresentou
tendência de mudança na ENA. Destaca-se que o PAR(p)-A aumenta a persistência da
tendência, seja ela acima ou abaixo da MLT, como se observa nos resultados abaixo.
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Figura 33 – Média dos 2.000 cenários do modelo NEWAVE para diferentes variáveis – Caso: PDE2029, simulação final com séries sintéticas.
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Na Figura 34 observa-se aumento do custo total de operação, especialmente
devido a parcela de custo de geração térmica.

Figura 34 – Custo total de operação médio – Caso: PDE2029, simulação final com séries
sintéticas.

A evolução da geração térmica média indica que durante todo o horizonte há
aumento do despacho térmico ao usar a metodologia do PAR(p)-A, pois o modelo gera
cenários mais severos que o PAR(p) e, optando por armazenar mais água.

Figura 35 – Evolução da geração térmica – Caso: PDE2029, simulação final com séries
sintéticas.
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Figura 36 – Evolução do armazenamento – Caso: PDE2029, simulação final com séries
sintéticas.

Visando avaliar apenas o impacto da metodologia do PAR(p)-A na política,
utilizaremos as séries históricas na simulação final. Também se observa que as soluções
não são estatisticamente equivalentes e a parcela de custo de geração térmica é a que
mais aumenta ao usar o PAR(p)-A. Tal operação também eleva o CMO em termos
médios, contudo as permanências mostram que em cenários mais críticos o PAR(p)-A
apresenta valores de CMO menores que o PAR(p), evidenciando o benefício da
antecipação do despacho térmico. Também se observa elevação do armazenamento na
maioria dos percentis para o Nordeste e também para o SIN.

Figura 37 – Custo total de operação médio – Caso: PDE2029, simulação final com séries
históricas.
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Figura 38 – Evolução temporal e permanências do custo marginal de operação, geração térmica, geração hidráulica e armazenamento – Caso: PDE2029,
simulação final com séries históricas.
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Visando emular o que ocorreria na mudança da versão do modelo (alteração na
política e também na ENA da simulação final), são apresentados na sequência os
resultados para o leilão A-4 de 2020, ora considerando o modelo PAR(p),

ora

considerando o modelo PAR(p)-A.
Como o caso é sem tendência hidrológica, a média das séries tende à MLT, por
isso os dois modelos apresentam valores muito próximos.

Figura 39 – Evolução temporal da ENA – Caso: leilão A-4 de 2020, simulação final com séries
sintéticas.

Contudo, como já mencionado anteriormente, o PAR(p)-A aumenta a dispersão
dos cenários, ou seja, gera séries com ENA mais elevada e outros com ENA inferior ao
PAR(p) e, por isso, observa-se um aumento da geração térmica, bem como do custo
marginal de operação.
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Figura 40 – Evolução temporal do custo marginal de operação – Caso: leilão A-4 de 2020,
simulação final com séries sintéticas.

Consequentemente, ao usar o PAR(p)-A há uma tendência de aumentar a energia
hidráulica armazenada, conforme se verifica na Figura 41.

Figura 41 – Evolução temporal do armazenamento – Caso: leilão A-4 de 2020, simulação final
com séries sintéticas.

É importante ressaltar que o caso não foi reconvergido considerando os critérios
de suprimento. Para exemplificar a importância de reconvergir, ao usar o PAR(p)-A
verificou-se que a média do CMO das 10% séries de maior valor (CVaR10%(CMO)) estava
em torno de R$1.400,00/MWh, violando, portanto, o limite de R$800,00/MWh
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estabelecido. Assim, será dada continuidade nas análises para avaliar o mercado (que
será menor nessas condições), o rateio entre o bloco térmico e hidráulico.
Diante dos resultados apresentados reitera-se a recomendação de rever os
parâmetros do CVaR, sendo atualmente empregado CVaR (50,35).

4.4.2. Sensibilidades no passado recente (tendência hidrológica)
Analisaram-se, então, os custos totais de déficit x custos de geração térmica
(gráfico de Pareto) para o caso de dezembro/2019, considerando diferentes ENAs
realizadas nos últimos 12 meses, a fim de melhor entender a resposta do modelo a
passados recentes otimistas e pessimistas. As sensibilidades realizadas foram:
a) 100% MLT em todos os REEs;
b) 30% MLT no REE Sul e 100% MLT nos demais REEs;
c) 30% MLT no REE Itaipu e 100% MLT nos demais REEs;
d) 150% MLT no REE Nordeste e 100% MLT nos demais REEs;
e) 170% MLT no REE Sul e 100% MLT nos demais REEs; e
f) 170% MLT no REE Itaipu e 100% MLT nos demais REEs;
Em todos os casos, observou-se a redução dos custos de déficit e a elevação dos
custos de geração térmica (Figura 42) ao se empregar a metodologia PAR(p)-A. Apenas
no caso de 30% MLT no REE Itaipu e 100% MLT nos demais REEs (c) houve elevação em
ambos os custos.

Figura 42 – Gráfico de Pareto para diferentes ENAs realizadas por REE no passado recente –
Caso: PMO Dezembro/2019.
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Frente à constatação de que ao se empregar o modelo PAR(p)-A os custos totais
de operação se elevam na maioria dos casos, optou-se por uma análise detalhada de um
caso otimista e os impactos da metodologia proposta nos custos de operação. Procedeuse, então, para o caso de dezembro/2019, com a sensibilidade em que a ENA realizada
em todos os REEs nos 12 meses anteriores à simulação seria 150% MLT (resultados dos
cenários de ENA abordados na Figura 12c).
Na Figura 43 apresenta-se a análise dos custos de operação e geração térmica
condicionados aos cenários de ENA no SIN. As curvas plotadas consideraram a média de
todos os meses do horizonte de estudo+pós estudo (dezembro/2019 a dezembro/2028)
por cenário gerado. As curvas de permanência dos 2.000 cenários evidenciam que o
passado recente otimista contribui para que o modelo PAR(p)-A resultasse em maiores
valores de ENA, principalmente na faixa superior das mesmas. Na cauda inferior,
aproximadamente entre 80% e 100% de permanência, o modelo PAR(p)-A gera cenários
com ENA inferiores ao PAR(p). No entanto, para praticamente todos os 2.000 cenários,
os custos de operação e geração térmica ao se utilizar a metodologia proposta (laranja)
são superiores ao modelo vigente (azul).

ENA x COPER

ENA x CTERM

Figura 43 – Análise condicionada dos custos de operação (COPER) e geração térmica (CTERM)
em relação à média de 109 meses dos 2.000 cenários de ENA para o SIN – Caso: PMO
Dezembro/2019.

4.4.3. Sensibilidades nos tipos de simulação (política operativa e
simulação final)
A fim de explorar as motivações para que o modelo PAR(p)-A apresente uma
tendência de ter custos mais elevados simularam-se, para o deck de dezembro/2019
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(início de período úmido) e tendência hidrológica otimista (150% MLT em todos os
REEs), todas as combinações de política operativa e simulação final viabilizadas no
modelo NEWAVE, tal como resumido na Tabela 7. Com isso, espera-se tornar possível o
isolamento, na política, dos efeitos dos mecanismos de aversão a risco (CVaR e VMinOp)
e da tendência hidrológica (TH), bem como considerar cenários com e sem tendência
hidrológica ou série histórica na simulação final (SHIST).

Tabela 7 – Estudo de política operativa x simulação final para o caso do deck de NEWAVE do
PMO Dezembro/2019 dos modelo PAR(p) e PAR(p)-A, sensibilidade no passado recente de
150% MLT em todos os REEs
Simulação Final
Simulações NEWAVE

Política
Operativa

Com TH

Sem TH

SHIST

Com TH / Com aversão a risco

150MLT (caso-base)

SFsemTH

SHIST

Com TH / Neutro a risco

SemCVAR_SemVMIN

Sem TH / Com aversão a risco
Sem TH / Neutro a risco

SemCVAR_SemVMIN SemCVAR_SemVMIN
_SFsemTH
_SHIST

SemTH_SFcomTH

SemTH

SemTH_SHIST

SemTH_SemAversao
SemTH_SemAversao
SemTH_SemAversao
_SFcomTH
_SHIST

Os custos totais de operação para os doze casos são apresentados na Figura 44,
agrupados por tipo de simulação final (com tendência hidrológica, sem tendência
hidrológica e com série histórica). Observa-se que o emprego do modelo PAR(p)-A
(amarelo) representa custos mais elevados que o PAR(p) (azul) para todos os casos,
exceto para a última simulação realizada (política operativa sem tendência hidrológica
e neutra a risco e simulação final com série histórica), quando os valores são
estatisticamente equivalentes entre ambos os modelos.
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Simulação final com tendência hidrológica

Simulação final sem tendência hidrológica

Simulação final com série histórica

Figura 44 – Custos totais de operação pelo PAR(p) (azul) e PAR(p)-A (amarelo) para diferentes casos: política operativa (com/sem tendência hidrológica e
métrica de risco) e simulação final utilizada. Caso: Deck NEWAVE PMO Dezembro/2019.
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Analisando-se todos esses casos, entende-se que o principal motivo para os
custos mais elevados apresentados pelo modelo PAR(p)-A é a tendência desse modelo
gerar cenários que sequencialmente apresentam ENAs baixas (maior persistência da
tendência hidrológica) quando comparados ao PAR(p), ainda que os últimos 12 meses
realizados apresentem valores acima da MLT (i.e. 150% MLT realizado em todos os REEs
– Figura 12c e análises das sequência negativas e quantis 5% - Figura 17 a Figura 24).
Dessa forma, ainda que os mecanismos de aversão a risco tenham peso considerável
nos custos, a não consideração dos mesmos ainda mantém custos mais elevados ao se
empregar a metodologia proposta.
Complementarmente, realizaram-se análises detalhadas também para o deck de
NEWAVE de maio/2019, a fim de se verificar se o mesmo comportamento ocorre para
simulações em que o horizonte se inicia no período seco. Nessa etapa, visando-se
eliminar o efeito do condicionamento ao passado recente, foram analisados os casos
sem tendência hidrológica.
Para avaliar o impacto isolado do CVaR no aumento dos custos obtidos com o
uso do PAR(p)-A, procedeu-se com a comparação dos resultados a partir de ambas as
metodologias com os parâmetros atuais do CVaR (50,35) e neutro a risco (Figura 45 a
Figura 48).
Casos COM CVAR

Casos SEM CVAR

Figura 45 - Custo Total SIN -Caso COM CVAR

Figura 46 - Custo Total SIN - Caso SEM CVAR

Figura 47 - Geração Térmica SIN - Caso COM CVAR

Figura 48 - Geração Térmica SIN - Caso SEM CVAR
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Nas Figura 45 e Figura 46, para os casos simulados sem tendência hidrológica e
simulação final com série sintética, observa-se que, nos casos neutros a risco, a
diferença entre o custo total de operação diminui. Contudo, seus valores ainda são
maiores no caso com o PAR(p)-A. Esse comportamento também é observado ao
analisarmos a geração térmica em cada um dos casos.
Para que seja avaliada apenas a política operativa, eliminando-se os efeitos dos
diferentes cenários na simulação final, procedeu-se com rodadas sem CVAR e sem TH
na construção da política operativa (FCF) e utilizando séries históricas na simulação final
(SF), com as seguintes sensibilidades:


Séries históricas completas;



Séries históricas para o período de 1952 a 1961, dada a criticidade das
ENAs verificadas (cenário pessimista); e



Séries históricas para o período de 1986 a 1995, por sua característica de
afluências favoráveis (cenário otimista).

Esses casos são tratados separadamente na sequência.

4.4.3.1.

Simulação final com séries históricas completas

A fim de eliminarmos o efeito da severidade dos cenários sintéticos na simulação
final, foram processados casos com a simulação final utilizando-se séries históricas,
mantendo, assim, os dois casos na mesma base de comparação e focando apenas no
cálculo da política operativa.
Como cada conjunto de 5 anos da série histórica parte de um passado diferente
(i.e. o passado de 1932 a 1936 é o ano de 1931 e o passado de 1942 a 1946 é o ano de
1941), podemos considerá-la como cenários não-condicionados. Sendo assim, a adoção
da geração de cenários sintéticos não-condicionada (sem TH) no cálculo da política,
torna essa comparação mais adequada à análise desejada.
Na Figura 49, observa-se que para o PMO de maio de 2019 e caso sem CVAR com
série histórica para ambas as metodologias, o custo total da operação foi praticamente
o mesmo. Os casos com o PAR(p) se mostram menos sensíveis ao uso do CVAR, com
redução do Custo Total de Operação (COPER) de apenas 1% entre os dois casos. Com o
PAR(p)-A essa queda foi de 20% do valor original.
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Figura 49 – Custo Total de Operação para os casos sem TH e SF com séries históricas. Caso:
PMO Maio/2019.

Na Figura 50 percebe-se que, apesar da evolução temporal em ambos os casos
ser semelhante, os picos do custo total de operação do caso PAR(p) são geralmente
superiores aos do caso PAR(p)-A, para o caso avaliado.

Figura 50 – Evolução média mensal – COPER. Caso: PMO Maio/2019.

Na Figura 51 nota-se que, apesar do custo total de operação (COPER) ser
ligeiramente inferior no caso PAR(p)-A, a geração térmica se manteve superior ao longo
de praticamente todo o horizonte. Este comportamento pode ser explicado através da
análise da Figura 52 que demonstra que o menor acionamento de térmicas com a
metodologia PAR(p) resultou em mais déficits e violações, principalmente de geração
hidráulica mínima (GHMIN) em comparação ao PAR(p)-A.
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Figura 51 – Geração Térmica média por Submercado. Caso: PMO Maio/2019.

Figura 52 – Custos de operação. Caso: PMO Maio/2019.

Na sequência, observa-se o comportamento do CMO em cada um dos
subsistemas: os casos com o uso do PAR(p)-A são mais elevados, exceto no último ano
do horizonte de estudo (Figura 53). Consequentemente às decisões do modelo
NEWAVE, verifica-se uma maior energia armazenada no SIN (Figura 54) ao utilizar o
PAR(p)-A.
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Figura 53 – Evolução do CMO Médio Mensal por Submercado. Caso: PMO Maio/2019.

Figura 54 – Energia Armazenada Média ao final do mês no SIN. Caso: PMO Maio/2019.

4.4.3.2.

Séries históricas para o período de 1952 a 1961

(pessimista)
Neste item são apresentados os resultados das simulações no modelo NEWAVE
caso ocorresse a série observada de 1952 a 1961, que compõe o período crítico do
Sistema.
Através da análise das variáveis de mercado, constata-se que, no caso PAR(p)-A
houve um incremento de geração térmica, em comparação com o caso PAR(p). Este
incremento de geração térmica levou à operação sem déficits e redução de violações no
caso PAR(p)-A. Analisando o mês de ocorrência do déficit no caso PAR(p) (agosto de
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2022), o SIN apresentou armazenamento de 9100 MW, enquanto o caso PAR(p)-A
resultou em cerca de 21.000 MW de energia armazenada no mesmo estágio (Figura 59).
Os gráficos de energia armazenada e CMO por submercado para essas
simulações foram apresentados no Anexo C.

Figura 55 - COPER - Simulação Final com série histórica de 1952
a 1961

Figura 57 – Déficit SIN - Simulação Final com série histórica de
1952 a 1961

Figura 56 - GTERM - Simulação Final com série histórica de
1952 a 1961

Figura 58 – Demais variáveis - Simulação Final com série
histórica de 1952 a 1961

Figura 59 – Energia Armazenada Final no SIN. Simulação final com série histórica de 1952 a
1961. Caso: PMO Maio/2019.
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4.4.3.3.

Séries históricas para o período de 1986 a 1995

(otimista)
Na sequência são apresentados os resultados das simulações da operação pelo
modelo NEWAVE, a partir da simulação final com a série observada entre 1986 e 1995,
que representa um período de afluências favoráveis.
Nas Figura 60 e Figura 61 não são observadas diferenças significativas para o
custo total de operação e energia armazenada no SIN, o que demonstra políticas de
operação semelhantes nos casos com a metodologia PAR(p) e PAR(p)-A, caso se
considere um cenário otimista de afluências (política operativa sem CVaR e sem TH).
Os gráficos de geração térmica por submercado para essas simulações foram
apresentados no Anexo C.

Figura 60 – Custo Total de Operação – SIN. Simulação final com série histórica de 1986 a 1995.
Caso: PMO Maio/2019.

Figura 61 – Energia Armazenada Final no SIN. Simulação final com série histórica de 1986 a
1995. Caso: PMO Maio/2019.
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Os valores dos CMOs (Figura 62) com o uso do PAR(p)-A mostram-se superiores,
sugerindo que a metodologia parece indicar que a FCF do PAR(p)-A se mantém
preparada para um período hidrológico mais severo, mesmo com séries históricas que
representam um cenário otimista de ENAs.

Figura 62 – Evolução do CMO Médio Mensal por Submercado. Caso: PMO Maio/2019,
simulação final com série histórica de 1986 a 1995.

4.4.4. Sensibilidades nos parâmetros do CVaR
A principal motivação para a implementação de mecanismos de aversão a risco
(atualmente representados pelo CVaR e VminOp) na cadeia de modelos computacionais
atualmente empregada pelo setor elétrico vem das condições hidrológicas
desfavoráveis vivenciadas nos últimos anos, que levaram o Comitê de Monitoramento
do Setor Elétrico - CMSE à adoção de medidas heterodoxas aos modelos de otimização,
para o despacho de usinas termoelétricas, em determinados meses.
Entende-se, portanto, que uma melhor representatividade da hidrologia nos
modelos computacionais represente decisões mais próximas à realidade, reduzindo a
probabilidade de ocorrência de níveis de água nos reservatórios tão baixos quanto
aqueles verificados nos últimos anos e, consequentemente, mitigando a necessidade de
se adotarem medidas heterodoxas.
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Para viabilizar a análise das métricas de risco adequadas, apresentam-se na
Figura 63 os resultados da média dos 2.000 cenários de CMO do submercado SE/CO para
três casos de PMO do modelo NEWAVE, sensibilizando o parâmetro λ do mecanismo
CVaR. No geral, a variação de λ entre 20% e 40% utilizando-se o PAR(p)-A resultou em
CMOs superiores ao do modelo oficial (α = 50% e λ = 35% com o PAR(p)). Além disso,
verifica-se uma maior amplitude nos valores médios de CMO obtidos pelo PAR(p)-A.
O mesmo se verifica nos gráficos de Pareto da Figura 64, evidenciando maiores
custos de déficits e de geração térmica nos casos em que se emprega a metodologia
proposta. No entanto, é importante ressaltar que o caso oficial (azul claro), ao
considerar o modelo PAR(p) vigente, apresenta decisões a partir de cenários distintos
dos demais (com PAR(p)-A, em azul escuro) na simulação final. Assim, deve-se
concentrar nos efeitos obtidos entre os casos com a parcela anual, que possuem os
mesmos cenários durante a simulação final.
Maio/2019

Novembro/2019

Janeiro/2020

Figura 63 – Média dos 2.000 cenários de CMO no SE/CO para diferentes conjuntos de
parâmetros do CVaR no modelo NEWAVE. Casos: PMO Maio e Novembro/2019 e
Janeiro/2020.
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Maio/2019

Novembro/2019

Janeiro/2020

Figura 64 – Gráfico de Pareto considerando diferentes conjuntos de parâmetros do CVaR no
modelo NEWAVE. Casos: PMO Maio e Novembro/2019 e Janeiro/2020.

Posteriormente, realizou-se a análise de Pareto para o caso do PMO de
maio/2019, considerando os resultados com séries sintéticas (Figura 65) e com séries
históricas (Figura 66) para os casos base (CVaR 50,35) e neutro a risco. Ao se considerar
a simulação final com série histórica torna-se possível afirmar que a diferença entre os
resultados obtidos pelas modelagens PAR(p) e PAR(p)-A é decorrente apenas da função
de custo futuro.
Os casos considerando a modelagem PAR(p)-A estão sinalizados por (A),
enquanto aqueles com a modelagem tradicional são denominado (P).
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CDEF x CTERM (SSINT)
PMO Maio/2019 - Par(p)-A x Par(p)
1 400.00

(A) Neutro

1 200.00

Custo Déficit

1 000.00
(P) Neutro

800.00
600.00
(A) Base

400.00
(P) Base

200.00
-

5 000.00

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

Custo GT

Figura 65 – Gráfico de Pareto - (A) PAR(p)-A x (P) PAR(p). Caso: PMO Maio/2019, simulação
final com séries sintéticas.

CDEF x CTERM (SHIST)
PMO Maio/2019 - Par(p)-A x Par(p)
300
(P) Neutro - 37%

Custo Déficit

250
200
150

(A) Neutro - 38,4%

100
50

0
20000

(P) Base - 42,1%

25000

30000

35000

(A) Base - 45,1%

40000

45000

Custo GT

Figura 66 – Gráfico de Pareto - (A) PAR(p)-A x (P) PAR(p). Ao lado do nome do caso encontra-se
o percentual de energia armazenada do SIN em novembro de 2019. Caso: PMO Maio/2019,
simulação final com série histórica.

Como explicado anteriormente, a modelagem PAR(p)-A gera ao longo do
horizonte cenários sintéticos de energia mais severos que a modelagem PAR(p), assim
espera-se que seu custo de operação (basicamente formado pelos custos de geração
térmica e déficit) seja mais elevado. Para as simulações com séries sintéticas, tanto no
caso base quanto no caso neutro a risco observa-se este efeito (Figura 65). Verifica-se,
portanto, que a consideração da parcela anual na modelagem das séries sintéticas altera
a política operativa do modelo NEWAVE no sentido de tornar o modelo mais avesso ao
risco na solução do problema.
A consideração de mecanismos de aversão a risco reduz o custo de déficit ao
mesmo tempo que eleva o custo de geração térmica, comportamento que pode ser
observado na Figura 66 ao considerar a FCF obtida com a modelagem PAR(p)-A na
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simulação com série histórica em um caso neutro a risco. Nesse caso, observa-se que,
com um pequeno incremento no acionamento das térmicas, a modelagem PAR(p)-A
conseguiu reduzir mais da metade do déficit resultante na modelagem PAR(p), ainda
que as magnitudes desses custos sejam distantes entre si. Adicionalmente, observa-se
um acréscimo de 1,4% no armazenamento do SIN em novembro do primeiro ano. Já no
caso com a utilização do CVAR com os parâmetros oficiais, a modelagem PAR(p)-A tem
um aumento de geração térmica e um acréscimo de 3% no nível de armazenamento no
SIN ao final do primeiro período seco (P Base).
Apesar dessa constatação de elevação nos custos para diferentes casos
empregando-se o modelo PAR(p)-A, ressalta-se que, apenas com os resultados do
modelo NEWAVE, não é possível afirmar que o CMO e PLD serão prioritária e
constantemente superiores aos obtidos pelo modelo vigente. A decisão de operação e
cálculo do PLD é baseada no acoplamento do modelo DECOMP nos cenários do modelo
NEWAVE, podendo haver casos de PMO e revisões com custos inferiores ao vigente. Tais
análises, obtidas a partir dos resultados de backtests, serão realizadas para o período
comumente empregado na CPAMP (janeiro/2012 a dezembro/2015) e incluídas na 2ª
Consulta Pública, conforme previsto em cronograma para a presente atividade.
Ainda assim, dado que no âmbito da atividade de Volatilidade do CMO/PLD
empregaram-se testes relativos ao PAR(p)-A para o período de janeiro/2019 a
junho/2020, apresentam-se na sequência resultados prévios deste backtest
(encadeamento NEWAVE e DECOMP) para uma primeira sensibilidade em relação aos
seus possíveis impactos. Nas Figura 67 a Figura 69 apresentam-se os resultados da
simulação retrospectiva encadeada para o CMO/PLD do submercado Sudeste/CentroOeste, geração térmica e energia armazenada no SIN, respectivamente, para os
seguintes conjuntos de parâmetros do CVaR:


Deck Oficial - CVaR (50,35) com PAR(p), diferenciando as modelagens
válidas ao longo do ano de 2019 daquelas de 2020, quando as
metodologias aprovadas pela CPAMP foram incorporadas;



Modelagem vigente: CVaR (50,35) com PAR(p), que considera as
implementações atualmente válidas para todo o período simulado;



Modelagem vigente + PAR(p)-A + CVaR (50,35);



Modelagem vigente + PAR(p)-A+ CVaR (50,30);
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Modelagem vigente + PAR(p)-A+ CVaR (50,25);



Modelagem vigente + PAR(p)-A+ CVaR (50,20);



Modelagem vigente + PAR(p)-A+ CVaR (50,10); e



Modelagem vigente + PAR(p)-A + sem CVaR

Figura 67 – CMO/PLD obtido na simulação retrospectiva encadeada de janeiro/2019 a
junho/2020.

Figura 68 – Geração térmica no SIN obtida na simulação retrospectiva encadeada de
janeiro/2019 a junho/2020.
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Figura 69 – Energia armazenada no SIN obtida na simulação retrospectiva encadeada
de janeiro/2019 a junho/2020.

Comparando os resultados da modelagem vigente (linha preta) com os
resultados da simulação que considera o PAR(p)-A e os parâmetros atuais do CVaR
(modelagem vigente + PAR(p)-A + CVaR 50,35 – linha cinza), verifica-se, em semelhança
aos resultados do modelo NEWAVE, a elevação do CMO/PLD em grande parte do
horizonte simulado. Esse cenário reflete a maior geração térmica em todo o SIN,
resultando, consequentemente, em maior armazenamento (dada a redução na geração
hidráulica). As exceções ocorreram entre maio e junho/2019 e de abril a maio/2020,
quando ambas as simulações apresentaram CMO/PLD baixos e estatisticamente
equivalentes.
Ainda em comparação com o modelo atual, verifica-se que as sensibilidades dos
parâmetros nos conjuntos (50,30) e (50,25) não representaram custos próximos ao
modelo vigente, exceto pelo período inicial (janeiro a março/2019) ou momentos de
CMO/PLD nulos. A redução dos parâmetros para (50,20) já apresentou maior aderência
ao modelo vigente ao longo do horizonte de simulação encadeada, ainda que em
determinados períodos tenha resultado em menores gerações térmicas e menores
custos (janeiro a março/2019) e, em outros como dezembro/2019 a março/2020 tenha
apresentado política mais cara que a atual. Ainda assim, em todos os meses a energia
armazenada de ambas as simulações se mostrou próxima.
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Por fim, analisando-se a simulação sem CVaR, as variáveis apresentam operação
menos onerosa na maior parte das semanas operativas, ainda que seja superior à
modelagem vigente entre a RV0 de janeiro/2020 e a RV0 de fevereiro/2020. Nesse
período específico, portanto, mesmo a não consideração do mecanismo de aversão ao
risco indicou uma maior geração térmica.
Portanto, baseando-se nessas primeiras sensibilidades do parâmetro CVaR, temse como ponto de partida a investigação dos resultados para os conjuntos (50,20) e
(50,25), uma vez que melhor se aproximam dos custos atualmente modelados. Ainda
assim, o backtest detalhado para o período crítico de janeiro/2012 a dezembro/2015
será de grande valia para uma análise aprofundada sobre a questão. Como observado,
a melhoria na representação hidrológica pela consideração do PAR(p)-A torna possível
a adoção de parâmetros menos restritivos no CVaR, caso se queira manter os custos de
operação aos níveis atuais. Todavia, ressalta-se que os parâmetros do mecanismo de
aversão a risco devem refletir a real percepção a risco do setor de forma a reduzir a
necessidade de se adotar medidas heterodoxas.

69

5. Conclusões, desenvolvimentos futuros e recomendação
Frente aos resultados e análises expostos, resumem-se as seguintes conclusões:
1. A metodologia proposta, denominada PAR(p)-A, representa uma melhoria na
representação hidrológica dos cenários de afluências, de maneira que
passados recentes otimistas ou pessimistas sejam melhor considerados nos
modelos computacionais atualmente empregados no setor elétrico;
2. O modelo PAR(p)-A consegue gerar cenários sintéticos mais severos,
mimetizando mais adequadamente essa característica da série histórica. Esse
resultado foi observado para as diferentes sensibilidades de passado recente,
fossem com tendência hidrológica pessimista (i.e. 50% MLT em todos os
REEs) ou otimista (i.e. 150% MLT em todos os REEs);
3. Devido a essa maior persistência de cenários críticos (sequência negativa), os
custos totais de operação empregando o PAR(p)-A tendem a se elevar. O
principal responsável por essa elevação é o custo de geração térmica que,
para a maioria das sensibilidades realizadas no modelo NEWAVE, aumentou
em relação ao modelo vigente. A exceção ocorre para simulações de política
operativa sem tendência hidrológica e neutro a risco e com simulação final
com série histórica, quando os custos podem ser considerados
estatisticamente equivalentes;
4. No geral, a média dos 2.000 cenários de CMO empregando-se o modelo
PAR(p)-A tende a apresentar maior amplitude (sazonalidade mais evidente)
que o modelo PAR(p). Entende-se esse resultado como uma questão a ser
aprofundada nos próximos estudos da atividade, caso a metodologia
proposta seja implementada nos modelos computacionais a partir de
janeiro/2022;
5. Dada a melhor representatividade hidrológica nos cenários gerados pelo
PAR(P)-A, observa-se que, caso se queira manter os mesmos resultados do
caso atual, o CVaR deverá ser considerado no modelo NEWAVE com um
menor peso;
6. As rodadas encadeadas dos modelos computacionais NEWAVE/DECOMP, a
partir do backtest do período de janeiro/2012 a dezembro/2015, encontramse em execução pelo GT Met, conforme previsto no cronograma da atividade.
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As análises de tais resultados serão abordadas no âmbito da 2ª Consulta
Pública (início previsto para abril/2021). Para auxiliar nas conclusões
preliminares, apresentaram-se os resultados do backtest do período de
janeiro/2019 a junho/2020, onde se verifica que as rodadas com os
parâmetros atuais + PAR(p)-A indicam maior geração térmica que o modelo
vigente e, consequentemente, maiores valores de CMO/PLD em todo o
horizonte.
Ao longo do estudo, as instituições apresentaram ao CEPEL dúvidas e sugestões
de aprimoramentos. Com base nisso, o grupo elenca os seguintes aperfeiçoamentos
futuros:
1. Inclusão nos relatórios e/ou manuais de metodologia do CEPEL de
detalhamentos sobre como é considerada a mudança de configuração
durante o ajuste do modelo ao se empregar a metodologia PAR(p)-A;
2. Inclusão nos relatórios e/ou manuais de metodologia do CEPEL de
detalhamentos sobre como é realizada a redução automática da ordem ao se
considerar o PAR(p)-A;
3. Definição de um critério de significância do coeficiente psi (ψ) para
consideração da parcela anual na geração de cenários do modelo PAR(p)-A.
Entende-se que, a partir dessa informação, o impacto da inclusão da parcela
anual na alteração da ordem (p) do modelo ou na magnitude dos coeficientes
fi (φ) será mais claro;
4. Consideração do processo de identificação da ordem tal como é realizado no
PAR(p)-A (correlações condicionadas) também para o modelo vigente PAR(p), sem a simplificação referenciada em literatura. Com isso, as
comparações entre os modelos serão mais claras, sem a necessidade de
elaboração de cálculos pelo usuário, além daqueles que são realizados nos
modelos GEVAZP e NEWAVE; e
5. Nas análises apresentadas, apesar da melhoria na geração de cenários, a
partir de 2012 quase nenhuma simulação conseguiu gerar ao menos um
cenário sintético com ENA acumulada de 5 anos inferior ao observado. Sendo
assim, ainda há espaço para aprimoramentos no modelo de geração de
cenários.
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Por fim, o GT Met recomenda a continuidade do estudo de se implementar a
metodologia PAR(p)-A na geração de cenários e construção da FCF nos modelos
computacionais. Os resultados ora apresentados são promissores e deverão compor
importante parcela dos resultados a serem consolidados para a 2ª Consulta Pública.
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7. Anexos
Anexo A: Relatório Técnico CEPEL 1416/2020 - Proposta Metodológica
para o Aprimoramento da Memória de Modelos Auto-Regressivos
Periódicos

Anexo B: Relatório Técnico CEPEL 2002/2020 - Consideração do Modelo
Auto-Regressivo Periódico Anual (PAR(p)-A) no Algoritmo de
Programação Dinâmica Dual Estocástica
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Anexo C: Figuras e tabelas de resultados adicionais
SUDESTE/CENTRO-OESTE
Geração hidráulica

Energia armazenada

Geração térmica

CMO

SUL
Geração hidráulica

Energia armazenada

Geração térmica

CMO

NORDESTE
Geração hidráulica

Energia armazenada
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Geração térmica

CMO

NORTE
Geração hidráulica

Energia armazenada

Geração térmica

CMO

Figura C.1 – Média dos 2.000 cenários do modelo NEWAVE para diferentes variáveis por
submercado – Caso: PMO Maio/2019, simulação final com série histórica.
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Energia armazenada por submercado

CMO por submercado

Figura C.2 – Média dos cenários do modelo NEWAVE para diferentes variáveis por submercado
– Caso: PMO Maio/2019, simulação final com série histórica para o período de 1952 a 1961.
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Figura C.3 – Média dos cenários do modelo NEWAVE para a geração térmica por submercado –
Caso: PMO Maio/2019, simulação final com série histórica para o período de 1986 a 1995.
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