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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 1, de 2007 e
regulamentada pela Portaria MME n° 47, de Fevereiro de 2008, com a finalidade de
garantir coerência e integração das metodologias e programas computacionais
utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE).
O Grupo de Metodologia 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 conta com a assessoria
técnica do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL (representado pelo
Departamento de Otimização Energética e Meio Ambiente).
Os estudos referentes ao tema da volatilidade do CMO/PLD iniciaram-se em julho de
2017, motivados pelos eventos de volatilidade observados em maio e junho daquele
ano. O Subgrupo de Trabalho de Volatilidade do CMO/PLD, subordinado ao GT
Metodologia, foi criado na reunião plenária da CPAMP realizada em 14 de junho de
2017. Análises mais extensivas após implementações computacionais nos modelos
foram realizadas ao longo do segundo semestre de 2018 e primeiro trimestre de 2019,
com os resultados apresentados no Relatório Técnico do GT Metodologia da CPAMP –
nº 04/2019.
A continuidade dos estudos relacionados ao tema da Volatilidade do CMO/PLD foi
deliberado em reunião plenária da CPAMP realizada em 23 de setembro de 2019. Desta
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forma, para o ciclo 2019/2020 foi priorizada a avaliação da versão do modelo NEWAVE
que não considera a ENA como variável de estado na etapa backward.
Considerando o contexto da pandemia do COVID-19, a CPAMP se reuniu nos dias 30 de
março e 09 de abril de 2020 e reavaliou os cronogramas das atividades da Comissão e

decidiu pela reprogramação de atividades no âmbito da Comissão. A principal motivação
para a postergação destas atividades estava associada às limitações tecnológicas
decorrentes da necessidade de processamento de grande massa de dados, que
impactavam diretamente o tempo das simulações encadeadas (backtests), etapa
fundamental para conclusão dos estudos.
Assim, este relatório apresenta os estudos realizados nos ciclos 2019/2020 e 2020/2021
no que se diz respeito às atividades do subgrupo de Volatilidade do CMO/PLD, sendo
que as análises mais extensivas após implementações computacionais nos modelos
foram realizadas ao longo do ano de 2020.
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2. Introdução
A característica hidrotérmica do Sistema Interligado Nacional (SIN) confere à sua
operação um componente de incerteza associado à geração de cenários/previsão do
comportamento hidrológico futuro, tendo, muitas vezes, o valor marginal da água como
o fator determinante para a trajetória do Custo Marginal de Operação (CMO) e do Preço
de Liquidação das Diferenças (PLD).
A Tabela 1 mostra um levantamento da volatilidade do preço da energia elétrica em
diversos países, com valores auferidos a partir das bases de preços dos operadores dos
respectivos sistemas. Para o mercado brasileiro foi considerado o histórico de junho
2018 a outubro de 2019, para os demais mercados foram observados os históricos de
2013 a 2017. Nota-se que no Brasil, a volatilidade pode ser considerada baixa –
aproximadamente 64% ao mês – quando comparada com a Colômbia e Canadá com
437% e 926%, respectivamente. Esses países têm como característica um sistema
elétrico muito semelhantes ao SIN, ou seja, fortemente baseados em fontes
hidroelétricas. O cálculo da volatilidade é dado pela equação (8) que estará exposto na
seção 5.3 de Resultados de DECOMP com decks encadeados de Janeiro/2019 a
Junho/2020.
Tabela 1 – Volatilidade do preço da energia em outros países.
País/Mercado
Canadá - Alberta
Chile (P. Azucar)
PJM
Colômbia
Califórnia (Independent System Operator)
Sudeste
Sul
Brasil - Semanal (DECOMP)
Nordeste
Norte

Volatilidade
horária
34,50%
26,00%
29,40%
16,30%
29,80%
2,40%
2,40%
2,70%
2,20%

Volatilidade em base
mensal
926%
698%
789%
437%
800%
64%
64%
72%
59%

É importante ressaltar que, embora a volatilidade no Brasil seja baixa quando
comparada a outros países, a volatilidade por si só não é um fator preocupante. O
questionamento, quando se trata de volatilidade no mercado brasileiro, são as
6

flutuações bruscas sem respaldo sistêmico totalmente claro, as quais podem estar
relacionadas a fatores não intrínsecos presentes na modelagem ou processo de uso dos
modelos computacionais.
A Figura 1 apresenta o histórico do PLD no submercado SE/CO. As barras em azul
representam a média anual do PLD do respectivo ano, já os gráficos em linha mostram
a média mensal do mês em questão. No gráfico também estão marcados alguns pontos
de variações abruptas do PLD, como é o caso do mês de fevereiro de 2019. Este período
é notoriamente úmido, contudo, teve um salto de PLD de aproximadamente 2,3 vezes
quando comparado ao mês anterior. Um forte candidato entre os motivadores dessas
variações de CMO/PLD de grande magnitude são as variáveis ligadas às tendências
hidrológicas. Dessa forma, um dos objetivos do presente relatório é a investigação da
tendência hidrológica no modelo NEWAVE, para se verificar se os preços estão sendo
influenciados de forma exacerbada devido a esse fator.

Figura 1 – PLD SE/CO histórico.
A correlação temporal entre as vazões afluentes das usinas hidrelétricas é explicada por
razões físicas, sendo uma característica marcante da operação dos reservatórios. Ao
longo do tempo, diversas abordagens tem sido propostas não só no Brasil, mas em
outros sistemas, para a consideração da tendência hidrológica em problemas desse tipo
[1], tais como: a inclusão de vazões passadas na função de custo futuro, que tem sido
proposta há muito tempo na literatura [2], a inclusão da vazão prevista como variável
7

de estado [3], [4] , a consideração de modelos autorregressivos periódicos [5], podendo
ser combinada com modelos que utilizam uma variável exógena [6], modelagem por
cadeia de Markov para representar estados secos e úmidos do sistema [7], entre outros.
Por conta da correlação temporal presente no processo hidrológico, as estimativas de
afluências futuras de uma hidrelétrica ou reservatório equivalente (REE) dependem de
variações das próprias afluências de períodos anteriores e, além disso, são influenciadas
pelas afluências das outras hidrelétricas/REEs. Destaca-se que a mudança na
disponibilidade dos recursos, seja o total no SIN ou alterando sua alocação entre as
hidrelétricas/REEs, pode mudar a solução do problema de otimização, inclusive
afetando o armazenamento presente e suas estimativas futuras.
A geração de cenários futuros de afluência pelos modelos computacionais usados no
setor elétrico, com forte componente estocástico, é dependente das variáveis de estado
“tendências hidrológicas” (expressa pelas vazões passadas). Estas variáveis, conjugadas
com a progressiva redução da capacidade de regularização dos reservatórios e da
crescente presença de usinas hidrelétricas a fio d’água, tem afetado de maneira cada
vez mais significativa a valoração presente e futura da água. Esta influência é tão mais
sensível quanto menor for o nível de armazenamento dos reservatórios. Conforme
descrito na Seção 4, através da Função de Custo Futuro (FCF), tais valorações se refletem
no CMO/PLD, tornando-o mais sensível às alterações das tendências hidrológicas e aos
desvios entre as vazões previstas e verificadas. Uma sensibilidade dessa influência é
apresentada na Figura 2, mostrando que os fatores que exercem maior influência no
comportamento do CMO/PLD estão associados à representação do comportamento
hidrológico.
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Figura 2 – Participação dos fatores de influência na volatilidade do CMO/PLD.
Os valores observados na figura acima são obtidos a partir da sensibilidade de
decomposição das variáveis, o qual é um estudo feito a partir da revisão anterior, onde
as variáveis são atualizadas de maneira incremental até que sejam contempladas todas
as atualizações contidas no preço da revisão atual.
Como referência, na Figura 3 é apresentado um esquema com os modelos hidrológicos
que são utilizados pelos modelos computacionais de planejamento energético de curto
prazo, da operação e formação de preço do setor elétrico brasileiro. As principais
características desses modelos são apresentadas a seguir:


os modelos chuva-vazão são determinísticos e fornecem as previsões diárias de
afluências, e da primeira semana do horizonte para a maior parte do parque
hidrelétrico.



o modelo PREVIVAZ [8] é um modelo estocástico e tem como principal objetivo
o fornecimento da previsão de vazão para as próximas semanas, utilizadas no
modelo DECOMP [9]. Os modelos chuva-vazão e o modelo PREVIVAZ são
modelos univariados, portanto devem ser executados para cada usina
hidrelétrica pertencente à configuração.
9



por sua vez, o modelo autorregressivo GEVAZP [10] é um modelo estocástico e
multivariado, utilizado no modelo DECOMP (segundo mês) e modelo NEWAVE
[11] (todo o horizonte). O modelo GEVAZP representa a incerteza do processo
estocástico de afluências de médio e longo prazo para gerar diversos cenários
futuros.

Figura 3 – Cadeia de modelos de previsão e geração de cenários hidrológicos do setor
elétrico.

Como exemplo ilustrativo de eventos que motivaram os estudos do subgrupo de
Volatilidade, a Figura 4 ilustra a média semanal dos valores oficiais de PLD registrados
entre 2017 e 2019: nos submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul, é possível caracterizar
três grandes eventos de volatilidade: nos trimestres maio-junho-julho/2017 e marçoabril-maio/2018, quando o preço apresentou queda abrupta durante o período seco,
voltando a se elevar em seguida, e no trimestre janeiro-fevereiro-março/2019, quando
o comportamento foi o oposto: o preço se elevou abruptamente durante o período
úmido, reduzindo na sequência.
Na Figura 5 são apresentados os mesmos preços, porém sem limitação de valores
mínimo e máximo, conforme saídas do DECOMP. Nota-se que as flutuações são ainda
mais acentuadas.
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Figura 4 – Média semanal do PLD oficial recente para os quatro submercados (limitado em mínimo e máximo).

Figura 5 – Média semanal do PLD oficial recente para os quatro submercados (sem limitação de piso e teto, conforme calculado pelo DECOMP).
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Essas flutuações acentuadas de CMO/PLDs em revisões relativamente próximas são
muitas vezes questionadas pelos agentes do mercado de energia. Como apresentado, o
passado recente das vazões tem um grande peso na formação do preço, sendo que
muitas vezes existe ainda um significativo desacoplamento entre as previsões feitas e as
vazões verificadas. Para tentar mitigar essa volatilidade do CMO/PLD descritas
anteriormente, no ciclo 2018/2019, as metodologias avaliadas como candidatas à
mitigação da volatilidade do CMO/PLD foram:
(i)

Não-redução automática da ordem do modelo autorregressivo periódico de

geração de cenários de afluência, PAR(p), quando da ocorrência de coeficientes
negativos no modelo autorregressivo que pode levar à construção de cortes com
inclinação positiva na FCF do NEWAVE;
(ii)

Utilização de correlação espacial em base mensal de ENAs entre REEs, em

substituição à correlação espacial em base anual empregada anteriormente no modelo
GEVAZP, utilizado tanto pelo DECOMP como pelo NEWAVE.
Conforme os resultados indicaram, nenhuma das duas metodologias apresentou
potencial para mitigar da volatilidade do CMO/PLD. Ao leitor, a complementação desses
resultados encontra-se no relatório do ciclo 2018/2019 [12].
Além disso, em ciclos anteriores ao do ciclo 2018/2019, outras metodologias foram
avaliadas ou cogitadas como potencias candidatas a mitigação da volatilidade tais como:
Linearização da Função de Custo Futuro, desconsideração da tendência hidrológica no
cálculo da FCF, amostragem esparsa da FCF, atenuação do sinal de correlação temporal,
resolução linear por partes do problema de otimização, média móvel do CMO/PLD,
combinação de previsões de afluência, extensão do horizonte do DECOMP e cenários
semanais no DECOMP a partir da segunda semana. Uma breve descrição das
metodologias do 2018/2019 estão contidas na Seção 9 – Anexo I deste documento.
Desde 2008, o ONS vem desenvolvendo metodologias e utilizando modelos físicos que
buscam o aperfeiçoamento da previsão de vazões na primeira semana operativa, o que
pode contribuir para a redução da volatilidade no PLD. A partir do PMO de julho/2020
foi incorporado o modelo europeu ECMWF na previsão de precipitação, além daqueles
atualmente utilizados (Eta40 e GFS), bem como a aplicação de metodologias de remoção
de viés com base nos desvios recentes entre os volumes previstos e verificados nas

bacias hidrográficas (atualizadas no PMO de outubro/2020). Até a elaboração deste
relatório, o modelo SMAP já estava sendo empregado nas bacias dos rios Paranaíba,
Grande, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, São
Francisco (até o posto Boqueirão) e Tocantins. O ONS pretende utilizar o modelo SMAP
na primeira semana em todas as bacias do SIN, visto que os resultados obtidos com esse
tipo de modelagem têm apresentado qualidade superior àqueles resultantes da
metodologia estatística de previsão com base no histórico de vazões por posto, em
médias semanais (PREVIVAZ), a qual não considera as informações de precipitação.
Nesse sentido, a CCEE e o ONS também coordenam o Grupo de Trabalho para uso do
modelo SMAP em horizonte estendido no modelo DECOMP no âmbito do Comitê
Técnico PMO/PLD, que poderá trazer uma melhoria na qualidade da previsão de vazões
ao longo do primeiro mês operativo e, consequentemente, um aprimoramento da
qualidade do planejamento, programação da operação e cálculo do PLD.
O uso da Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) no contexto do planejamento
da operação e formação de preço do SIN é baseado em robustas bases metodológicas,
nas quais a tendência hidrológica é fator preponderante para a formação das políticas
operativas, conforme endereçados em [13] e [14] e trabalhos ali citados. Conforme
discutido anteriormente, uma das variáveis de estado nos modelos utilizados pelo SIN é
a afluência passada. Pelas características da metodologia da PDDE, as afluências
passadas baseiam as disponibilidades de energia afluentes futuras e as suas incertezas
associadas [15]. Neste último trabalho, os autores identificam que essa variabilidade
exerce grande influência sobre os custos providos pela Função de Custo Futuro,
influência essa potencialmente maior que a exercida por outras variáveis de estado,
como os níveis de armazenamento, por exemplo. Essa variabilidade também é
explorada em [16] .
Para o ciclo 2019/2020/2021, na tentativa de mitigar a volatilidade discutida
anteriormente, decidiu-se estudar uma das abordagens proposta por [17]. A
metodologia trata da não consideração das ENAs passadas na construção da função de
custo futuro no modelo de planejamento energético de médio prazo. No modelo
NEWAVE, a afluência de cada reservatório equivalente é modelada através de um
modelo autorregressivo periódico - PAR(p) - indicando que as afluências do estágio atual
podem ter uma dependência das afluências ocorridas em estágios anteriores. Devido a
14

esse acoplamento temporal, é natural que a ENA seja uma variável de estado
incorporada aos cortes de Benders [18] durante o processo de solução do modelo
NEWAVE, pois ela é uma variável que caracteriza o sistema no início de cada período. O
trabalho de [17] mostra que, da forma em que o modelo PAR(p) é implementado no
modelo NEWAVE, a FCF possui intrinsicamente uma sensibilidade maior das afluências
recentes ao invés do volume armazenado, fato que pode levar a uma flutuação de
preços elevada. Desta maneira, [17] propõe a retirada do modelo PAR(p) no cálculo dos
cortes de Benders do modelo NEWAVE. Ressalta-se que a proposta trata da
desconsideração da ENA na etapa backward do algoritmo da PDDE, onde os cortes são
efetivamente calculados, portanto, para se obter novos valores para os estados de
armazenamento, na simulação forward, a ENA continua sendo representada
normalmente. Mais detalhes da metodologia serão apresentados no próximo capítulo.
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3. Resumo Executivo
Na linha de investigação de potenciais causadores de volatilidades não intrínseca
presentes na modelagem ou processo de uso dos modelos computacionais de
planejamento, operação e formação de preço, o presente relatório tem como objetivo
a investigação da influência da tendência hidrológica na formação das políticas
operativas do modelo NEWAVE. Esta seção apresenta um resumo das conclusões e
recomendações do GT Metodologia acerca dos estudos de análise dessa alternativa
para mitigação da volatilidade do CMO/PLD.
Conforme analisado no documento, as políticas calculadas pelo NEWAVE sem a
consideração da variável de estado de tendência hidrológica (sem VETH), foi capaz de
mitigar a volatilidade quando simulado – com rodadas encadeadas NEWAVE/DECOMP
– em passado recente (Janeiro/2019 a Junho/2020) quando utilizada com parâmetros
de aversão a risco bem restritivos, como por exemplo (α=10, λ=90). No backtest do
período de Janeiro/2012 a Dezembro/2015, os casos sem VETH, com os parâmetros de
aversão a risco (α=10, λ=70) também apresentaram redução na volatilidade, porém com
uma menor preservação dos níveis de reservatórios ao final do horizonte, quando
comparado ao modelo vigente.
Constatou-se também que nos estudos em que a FCF do NEWAVE foi construída com
alterações nos níveis de segurança empregados no VminOp, o modelo DECOMP não
respondeu da forma esperada, fato que pode estar prejudicando as análises sobre a
eficácia da metodologia sem VETH na redução na volatilidade.
A resposta do modelo DECOMP no que se diz respeito a representação explícita de uma
restrição de armazenamento mínimo está sendo avaliada no âmbito do subgrupo de
representação do VminOp no DECOMP. Caso os estudos mostrarem que esta é uma
alternativa promissora, futuramente poderá se avaliar o impacto do uso da restrição de
armazenamento mínimo de conjunto de usinas (RHE) na mitigação da volatilidade do
CMO/PLD. Vale lembrar que apesar do modelo DECOMP permitir o uso da RHE,
atualmente nos casos oficiais estas restrições não são empregadas.
Sendo assim, embora a metodologia da não consideração da ENA como variável de
estado tenha reduzido a volatilidade do CMO/PLD tanto nas simulações encadeadas
NEWAVE/DECOMP dos períodos (2019-2020) e (2012-2015), foi necessário utilizar
16

parâmetros de aversão a risco bastante restritivos, principalmente colocando muito
peso para cenários mais críticos, como por exemplo (α=10, λ=90) onde 10% do cenários
mais críticos receberam um peso adicional de 90%. Além disso, na simulação de anos
hidrológicos bastante desfavoráveis (2012-2015) tais parâmetros de aversão a risco não
se mostraram suficientes para preservar o armazenamento equivalente ao caso do
modelo Vigentes.
O GT-Metodologia recomenda a não exclusão da ENA como variável de estado no
modelo NEWAVE para uso oficial. Deve-se dar continuidade aos estudos que buscam
uma melhor representação da condição hidrológica na cadeia de modelos e identificar
os fatores que causem uma eventual volatilidade não natural do CMO/PLD.
A Tabela 2 e a Tabela 3 fazem uma síntese das principais conclusões obtidas na
elaboração deste documento e endereça estudos futuros.
Tabela 2 – Tabela de síntese das conclusões.
Conclusões
Em simulações isoladas do NEWAVE, na comparação com a média das 2000 séries, a
metodologia sem VETH com os parâmetros do CVaR atuais (α=50, λ=35) obteve
decisões de energia armazenada menores que o modelo vigente, esvaziando os
reservatórios de energia. Já as simulações com o aumento da aversão ao risco do
CVaR, mostraram melhorias no aumento das trajetórias de armazenamento. Dessa
forma, o uso do modelo sem VETH exige a necessidade de aumento bastante elevado
na percepção de risco associada aos parâmetros das métricas de risco do CVAR, por
exemplo (α=10, λ=90).
Em simulações encadeadas de passado recente, Janeiro/19 a Junho/20, a
metodologia sem VETH com os parâmetros do CVaR (α=10, λ=90) obteve trajetórias
menos voláteis de CMO/PLD, com menor frequência de grandes variações, associadas
a decisões de energia armazenada semelhantes ao modelo vigente, contudo, este
resultado somente foi alcançado considerando um alto peso na aversão a risco.
As simulações encadeadas de horizonte mais curto (Janeiro/2019 a Abril/2019)
mostraram que o DECOMP, sem a consideração da modelagem RHE já implementada
no DECOMP, pouco contribuiu para a preservação de níveis mínimos de
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Conclusões
armazenamento, prejudicando a avaliação conjunta de novos parâmetros do
VMinOp.
O cenário de backtest (Jan/12 – Dez/15) na metodologia sem VETH com os
parâmetros do CVaR (α=10, λ=70) apresentou os melhores resultados em relação à
volatilidade do PLD, porém, mostrou-se menos seguro quanto ao armazenamento do
SIN no final do horizonte.
O cenário de backtest (Jan/12 – Dez/15) na metodologia sem VETH com os
parâmetros do CVaR (α=10, λ=80) apresentou volatilidade um pouco mais elevada do
que o caso sem VETH (α=10, λ=70), porém mostrou melhores armazenamentos ao fim
do horizonte, contudo ainda inferiores ao modelo vigente.
No cenário de backtest (Jan/12 – Dez/15) na metodologia sem VETH com os
parâmetros do CVaR (α=20, λ=35) com curva ajustada do CMSE 1 de VMinOP
apresentou maior volatilidade quando comparado aos outros cenários sem VETH
selecionados e ao modelo Vigente. Esse caso respondeu de forma semelhante ao caso
Vigente em termos de armazenamento final do SIN, porém não respondeu aos níveis
estipulados pela curva ajustada do CMSE como esperado.
Nos estudos em que a FCF do NEWAVE foi construída com alterações nos níveis de
segurança empregados no VminOp, o modelo DECOMP não respondeu da forma
esperada, fato que pode estar prejudicando as análises sobre a eficácia da
metodologia sem VETH na redução na volatilidade.
A resposta do modelo DECOMP no que se diz respeito a representação explícita de
uma restrição de armazenamento mínimo está sendo avaliada no âmbito do subgrupo
de representação do VminOp no DECOMP. Caso os estudos mostrem que esta é uma
alternativa promissora, futuramente poderá se avaliar o impacto do uso da restrição
de armazenamento mínimo de conjunto de usinas (RHE) na mitigação da volatilidade
do CMO/PLD.

1

Curva do CMSE é uma superfície de referência que é definida de forma a assegurar, no submercado
SE/CO, um armazenamento mínimo de 10% ao final do segundo ano. Optou-se pela representação
através de uma curva bianual foi motivada por se buscar condições de armazenamento que garantam o
suprimento adequado num horizonte maior.
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Conclusões
Analisando-se a função de custo futuro nos meses simulados, se observa uma variação
pequena nos valores d’água, de 100% a aproximadamente 15% de armazenamento.
Essa baixa variabilidade afeta o acionamento de usinas térmicas para complementar
o atendimento à demanda. Estes valores só se diferenciam quando o armazenamento
atinge níveis baixos.
Embora a adoção da metodologia da não consideração da ENA como variável de
estado tenha reduzido significativamente a volatilidade observada no CMO/PLD, foi
necessário considerar parâmetros bem mais restritivos para o mecanismo de aversão
a risco (CVaR). Adicionalmente, na simulação de anos hidrológicos bastante
desfavoráveis (2012-2015), tais parâmetros de aversão a risco não se mostraram
suficientes para produzir trajetória de armazenamento similar ao caso do modelo
Vigente, resultando níveis inferiores de armazenamento ao final do período de
simulação.
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Tabela 3 – Tabela de síntese dos trabalhos futuros.
Trabalhos Futuros
Prosseguir a investigação de potenciais causadores de volatilidades não intrínsecas
presentes na modelagem ou processo de uso dos modelos computacionais de
planejamento, operação e formação de preço.
Identificar na literatura a existência de metodologias que permitam diminuir o peso
da ENA como variável de estado na FCF. Caso se identifique alternativas promissoras,
deve-se avaliar sua implementação e consequentemente o impacto na redução da
volatilidade do CMO/PLD.
Avaliar no âmbito do CT PMO/PLD o uso do modelo NEWAVE que permite a
atualização da FCF semanalmente. Espera-se que essa atualização semanal reduza a
descontinuidade do problema, que pode ocorrer entre as atualizações mensais da
FCF. Ressalta-se que esta é uma alternativa que utiliza os arcabouços já existentes nos
modelos NEWAVE e DECOMP.
Ainda no âmbito do CT PMO/PLD, explorar outras formas de redução da volatilidade
conforme endereçadas na Seção 9 - ANEXO I ao presente documento. Entre elas, por
exemplo: (i) Inclusão de cenários semanais no DECOMP, isto é, abertura em árvore de
cenários a partir da segunda semana; (ii) uso do SMAP/ONS não apenas para previsão
da primeira semana a frente, mas para todo o horizonte do primeiro mês operativo.
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4. Metodologia
4.1

Desconsideração da ENA da Função de Custo Futuro

No planejamento da operação energética em países em que o sistema é dependente de
usinas hidrelétricas, uma forma clássica de se obter a política operativa é através do uso
da Programação Dinâmica Dual Estocástica [19] [20]. Através desse algoritmo, pode-se
modelar a incerteza das afluências através de modelos autorregressivos periódicos,
como é o caso do NEWAVE [21]. Neste contexto, o modelo PAR(p) de geração de
energias natural afluentes influencia diretamente no custo marginal de operação, o qual
se mostra sensível às mudanças nas condições hidrológicas. O Trabalho de [17]
problematiza este tema, e aborda duas formas para mitigar essas sensibilidade das
afluências recentes:
(i)

Controlar a alteração de geração térmica adicional através da penalidade na
função objetivo do problema linear;

(ii)

Reduzir a geração térmica e a variabilidade do custo marginal de operação
indiretamente, através da desconsideração das afluências passadas na
construção da FCF.

Neste ciclo de 2019/2020/2021, a comissão CPAMP/GT Metodologia decidiu avaliar a
abordagem (ii) que trata da desconsideração das afluências passadas na construção da
FCF. Uma característica desse processo é que existe uma tendência de diminuição da
geração térmica em virtude dos cortes apresentarem menor custo para a formação do
CMO/PLD. Por isso, uma das conclusões do autor [17] era de que concomitantemente
com a desconsideração das afluências passadas na FCF aconselha-se uma nova
calibração nos parâmetros de risco CVaR de modo a regular os níveis de despacho
térmico. A nova abordagem, visa alterar apenas o processo backward do método de
solução do NEWAVE. Para o melhor entendimento do leitor sobre o que está sendo
proposto, nos próximos parágrafos é apresentada uma breve descrição de como
funciona o método de solução da PDDE.
A PDDE é um método iterativo da classe dos algoritmos otimização por decomposição,
o qual consiste em dividir o problema inteiro – geralmente de grande porte – em uma
série de problemas menores, chamados de subproblemas. Em linhas gerais, o objetivo
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do algoritmo é que através dos subproblemas percorrendo uma amostra da árvore de
cenários total se possa encontrar uma solução 2 do problema maior. Basicamente, o
algoritmo é dividido em duas etapas: “forward” e “backward”. Uma iteração é
configurada ao passar por estas duas etapas. A cada iteração, multiplicadores de
Lagrange da solução ótima dos subproblemas e as variáveis de estado do estágio atual
são utilizadas para calcular uma função linear por partes em cada período, chamada de
função de custo futuro e composta pelos cortes de Benders [18] os quais são incluídos
a cada iteração. A etapa backward é a responsável pela construção da função de custo
futuro de cada período do horizonte de planejamento. Ao final do processo iterativo,
uma função de custo futuro é obtida para cada estágio do problema PDDE. Esse conjunto
de funções de custo futuro é denominado, de Política de Operação, sendo essas funções
calculadas para todos os estágios do horizonte de planejamento exceto para último.
A etapa forward tem por objetivo calcular os estados que servirão de dados de entrada
para o cálculo da FCF na etapa backward. A cada cenário, os subproblemas são
resolvidos do primeiro para o último estágio do horizonte de planejamento. Nesta etapa
também, calcula-se o custo superior (Zsup) e inferior do problema (Zinf) total.
Por sua vez, a etapa backward é utilizada essencialmente para calcular os cortes de
Benders. Para isso, este processo ocorre do último estágio para o primeiro, a cada
cenário e estágio são resolvidos um conjunto de subproblemas, ou aberturas, com
diferentes valores de incertezas considerando como estado inicial os pontos calculados
na etapa forward. Os cortes calculados no estágio atual são utilizados como restrição
nos subproblemas do estágio anterior.
No caso do modelo NEWAVE, a convergência se dá quando o custo inferior calculado na
simulação forward das últimas 3 iterações não sofre mais que 0,2% de variação em
relação a iteração atual.
Para demonstrar de forma clara o que motivou a proposta do trabalho, o autor [17]
encontra uma relação matemática que demonstra o impacto que o modelo PAR(p) e
volume armazenado causam no corte calculado. Para demostrar isso matematicamente,

2

Não necessariamente a solução ótima do problema grande, mas uma boa estimativa. De forma objetiva,
no contexto dos modelos de planejamento da operação e formação do preço, a solução neste caso é a
Função de Custo Futuro obtida para ser usado no DECOMP.
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parte-se do último estágio de um problema pequeno de otimização hidrotérmico.
Considere, um problema genérico para um estágio 𝑡 qualquer dado pela equação (1):

𝑧𝑡 =

min

𝑔𝑡𝑡 ,𝑔ℎ𝑡 ,𝑣𝑡 ,𝛼𝑡+1

𝑐𝑡 ∙ 𝑔𝑡𝑡 + 𝛼𝑡+1

𝑠. 𝑡
∗
𝑔𝑡𝑡 + 𝑔ℎ𝑡 = 𝐷𝑡
(𝜋𝑑,𝑡,𝑗
)
∗
𝑔ℎ𝑡 + 𝑣𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝑣𝑡−1 (𝜋𝑏ℎ,𝑡,𝑗 )

(1)

Onde:
𝑐𝑡

Custo unitário da usina térmica no estágio t.

𝑣𝑡

Volume durante o estágio i.

𝑎𝑡

Afluência do o estágio i.

𝑔𝑡𝑡

Geração térmica no estágio i.

𝑔ℎ𝑡

Geração hidrelétrica no estágio i

𝐷𝑡

Demanda no estágio i

𝛼𝑡+1

Custo futuro do estágio t +1.

∗
𝜋𝑑,𝑡,𝑗

Multiplicador de lagrange associado a equação de atendimento a demanda
no estágio t e nó j.

∗
𝜋𝑏ℎ,𝑖,𝑗

Multiplicador de lagrange associado a equação de balanço hídrico no estágio
i e nó j.

Neste problema, as variáveis de decisão são geração térmica, geração hidrelétrica, custo
futuro e volume armazenado durante o estágio 𝑡. A incerteza, fica a cargo da variável
𝑎𝑡 , a qual em (1) pode-se notar uma ausência de dependência temporal dos outros
estágios. O sistema descrito em (1) possui uma térmica e uma hidrelétrica e servirá de
base para nosso estudo a seguir.
Como explicado anteriormente, deseja-se encontrar uma expressão a qual traduz o
impacto da modelagem da afluência 𝑎1 , e volume inicial 𝑣0 . Neste problema pequeno,
contudo, o modelo de afluência a ser considerado a partir de agora será o modelo PAR
(p). Para isso, considere que ao modelo de otimização apresentado em (1) é incorporado
a equação (2) para representar da afluência um modelo autorregressivo periódico de lag
1:
𝑎𝑡 = 𝜙𝑡 ∙ 𝑎𝑡−1 + 𝜀𝑡

(2)

Onde:
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𝜀𝑡

Resíduo comum da afluência no estágio t

𝜙𝑡

É o parâmetro estimado do modelo PAR(p) de lag 1.

A equação (2) nos diz que a afluência no estágio t depende da afluência obtida no estágio
anterior (t-1) e um resíduo comum da afluência no estágio t.
A demonstração é iniciada na primeira iteração, no processo backward. O problema
total desse exemplo possui três estágios. Portanto, para uma dada decisão do modelo
no estágio 𝑡 = 2 (𝑣2∗ , 𝑎2∗ ) o problema de programação linear do terceiro estágio é3:
𝑧3 =

min

𝑔𝑡3 ,𝑔ℎ3 ,𝑣3

𝑐3 ∙ 𝑔𝑡3

𝑠. 𝑡
∗
(𝜋𝑑,3,𝑗
)

𝑔𝑡3 + 𝑔ℎ3 = 𝐷3
𝑗

𝑔ℎ3 + 𝑣3 = 𝜙3 ∙ 𝑎2∗ + 𝜀3 + 𝑣2∗

(3)

∗
(𝜋𝑏ℎ,3,𝑗
)

∗
∗
Com a solução ótima 𝑧3∗ , onde 𝜋𝑑,3,𝑗
e 𝜋𝑏ℎ,3,𝑗
são os multiplicadores de Lagrange da

demanda e do balanço hídrico respectivamente, o corte a ser incluído no backward do
estágio 𝑡 = 2 pode ser calculado como:
∗
∗
𝛼3 ≥ 𝑧3∗ (𝑎2∗ , 𝑣2∗ ) + 𝜋𝑏ℎ,3
∙ (𝑣2 − 𝑣2∗ ) + 𝜋𝑏ℎ,3
∙ 𝜙3 ∙ (𝑎2 − 𝑎2∗ )

(4)

Por sua vez, considerando uma solução ótima (𝑣1∗ , 𝑎1∗ ) do cenário vinda da simulação
forward do estágio 𝑡 = 1 e incluindo o corte (4) no subproblema referente ao estágio
𝑡 = 2, obtem-se o seguinte problema linear (5):
𝑧2 =

min

𝑔𝑡2 ,𝑔ℎ2 ,𝑣2 ,𝛼3

𝑐2 ∙ 𝑔𝑡2 + 𝛼3

𝑠. 𝑡
∗
(𝜋𝑑,2,𝑗
)

𝑔𝑡2 + 𝑔ℎ2 = 𝐷2
𝑗

𝑔ℎ2 + 𝑣2 = 𝜙2 ∙ 𝑎1∗ + 𝜀2 + 𝑣1∗

∗
(𝜋𝑏ℎ,2,𝑗
)

(5)

∗
∗
𝛼3 ≥ 𝑧3∗ (𝑎2∗ , 𝑣2∗ ) + 𝜋𝑏ℎ,3
∙ (𝑣2 − 𝑣2∗ ) + 𝜋𝑏ℎ,3
∙ 𝜙3 ∙ (𝑎2 −
∗
𝑎2∗ ) (𝜋𝑐,2,𝑗
).

Onde:
∗
𝜋𝑐,𝑖,𝑗

3

Multiplicador de Lagrange associado aos cortes c no estágio i e nó j

O indicie j é a j-ésima abertura em um vetor de incertezas dado por 𝜀3 = {𝜀31 , … , 𝜀3𝑁 }.
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∗
∗
Por sua vez, a solução ótima 𝑧2∗ , onde 𝜋𝑑,2,𝑗
e 𝜋𝑏ℎ,2,𝑗
são os multiplicadores de Lagrange

da demanda e do balanço hídrico respectivamente, o corte a ser incluído no backward
do estágio 𝑡 = 1 pode ser dado pela equação (6):
∗
∗
∗
∗
𝛼2 ≥ 𝑧2∗ (𝑎1∗ , 𝑣1∗ ) + 𝜋𝑏ℎ,2
∙ (𝑣1 − 𝑣1∗ ) + 𝜙2 ∙ (𝜋𝑏ℎ,2,𝑗
+ 𝜋𝑏ℎ,3
∙ 𝜙3 ∙ 𝜋𝑐,2,𝑗
)

∙ (𝑎1 − 𝑎1∗ )

(6)

Por fim, o subproblema do primeiro estágio é:
𝑧1 =

min

𝑔𝑡1 ,𝑔ℎ1 ,𝑣1 ,𝛼2

𝑐1 ∙ 𝑔𝑡1 + 𝛼2

𝑠. 𝑡
𝑔𝑡1 + 𝑔ℎ1 = 𝐷1
𝑔ℎ1 + 𝑣1 = 𝜙1 ∙

𝑎0∗

(𝜋𝑑,1 )
+

𝑗
𝜀1

+

𝑣0∗

(𝜋𝑏ℎ,1 )

(7)

𝛼2 ≥ 𝑧̃2 (𝑎1∗ , 𝑣1∗ ) + 𝜋̃𝑏ℎ,2 ∙ (𝑣1 − 𝑣1∗ ) +
𝜙2 ∙ (𝜋̃𝑏ℎ,2,𝑗 + 𝜋̃𝑏ℎ,3 ∙ 𝜙3 ∙ 𝜋̃𝑐,2 ) ∙ (𝑎1 − 𝑎1∗ ) (𝜋𝑐,1 ).

Com base em (7) pode-se concluir que para cada unidade de armazenamento com
volume inicial 𝑣0∗ , a variação no corte é igual ao multiplicador do balanço hídrico 𝜋𝑏ℎ,1
enquanto que o impacto para uma variação similar na afluência 𝑎1 é igual (𝜋𝑏ℎ,1 + 𝜙2 ∙
𝜋̃𝑏ℎ,2 ∙ 𝜋𝑐,1 + 𝜙2 ∙ 𝜋̃𝑏ℎ,3 ∙ 𝜙3 ∙ 𝜋̃𝑐,2 ∙ 𝜋𝑐,1 ) . Ao observar as expressões matemáticas de
impacto, nota-se que a função como um todo tem um potencial de sofrer uma variação
maior ao se alterar a afluência em detrimento do volume inicial. Desta forma, segundo
[17] isso explicaria o motivo pelo qual o modelo linear PAR(p) da forma em que é incluído
no modelo NEWAVE, apresenta um peso maior com pequenas variações de afluência
em contrapartida às variações de volume armazenado.
Com isso, para mitigar a volatilidade provocada pelo modelo PAR(p) a proposta é retirar
a afluência passada dos cortes da FCF, isto é, sem a variável de estado de tendência
hidrológica, assim os novos cortes calculados responderiam de forma explicita apenas a
variações de volume diminuindo a volatilidade. Vale destacar, que a modelagem do
PAR(p) continua existindo para calcular os estados na simulação forward, contudo, os
cenários de ENA utilizados nas etapas backward e forward passam a não ter mais relação
entre si, isto é, não são gerados da mesma forma, pois os cenários da backward não
trazem mais informação sobre o passado recente.
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5. Resultados

Esta seção apresenta uma proposta realizada no âmbito do GT Metodologia no
subgrupo de Volatilidade do CMO/PLD. Essa avaliação buscou verificar o
comportamento da versão do modelo NEWAVE que não considera a ENA como variável
de estado (sem VETH), tanto de forma individual pela observação das 2000 séries
simuladas no modelo NEWAVE, como pelo impacto provocado no modelo DECOMP pelo
acoplamento com a FCF do modelo NEWAVE. Para isso, a nova versão sem VETH é
comparada com o modelo Vigente. Ambas versões consideram todos os
aprimoramentos da CPAMP em uso desde janeiro de 2020 que são: reamostragem de
cenários forward, centroide, correlação espacial mensal, volume mínimo operativo e
número mínimo de iterações de 30.
Ao longo desta seção os resultados estão divididos em quatro blocos:
1.

Resultados de NEWAVE com execuções independentes.

2.

Resultados de DECOMP com decks encadeados de Janeiro/2019 a
Junho/2020.

3.

Resultados de DECOMP com decks encadeados de Janeiro/2019 até
Abril/2019 com alteração do VMINOP.

4.

Resultados de DECOMP com backtest de Janeiro/2012 – Dezembro/2015.

São apresentados os resultados dos casos sem VETH em que foram utilizados outros
parâmetros para a curva de aversão a risco (CVaR) e/ou outros valores para a curva do
volume mínimo operativo contida no arquivo curva.dat.
Entre as principais variáveis apresentadas destacam-se: o CMO/PLD por submercado,
armazenamento do SIN e por submercado, geração térmica por submercado e do SIN,
curvas de permanência de armazenamento e CMO, geração hidráulica do SIN, entre
outros.
Por fim, os estudos dos casos sem VETH foram executados na versão 27.4_semVETH.
Ressalta-se que, como a mudança acontece apenas na etapa backward, então é
necessário alterar o mnemônico REPR. VAR. EST. ENA (flag 2 – cenários Forward com TH
e cenários backward independentes) no arquivo dger.dat do modelo NEWAVE.
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5.1 Resultados do NEWAVE com execuções independentes
Esta seção apresenta uma comparação dos resultados do modelo NEWAVE entre as
metodologias sem VETH e a vigente. São apresentadas a média dos 2000 cenários para
grandezas como CMO, energia armazenada, curvas de permanência CMO/EARM e
geração térmica. Tendo em vista que a funcionalidade da métrica de risco CVaR é um
consenso no setor elétrico brasileiro e está implementado nos modelos oficiais
(NEWAVE4 e DECOMP). As primeiras simulações consideraram dois casos:
(i)

Modelo Vigente: executado com a versão 27 e CVaR (α=50, λ=35)

(ii)

Modelo sem VETH: executado com a versão 27.4_semVETH e CVaR
(α=50, λ=35).

As figuras abaixo mostram resultados da média das 2000 séries de CMO/PLD para todos
os submercados com a metodologia vigente, e a nova metodologia sem variável de
estado na tendência hidrológica. Foi considerado o Deck oficial do PLD do mês de Janeiro
de 2019. Nota-se que para todos os submercados ambas as metodologias obedecem
uma tendência de altas de CMO/PLD em hidrologias mais secas5 e baixas de preços em
períodos de estações chuvosas. Contudo, os níveis de preço do modelo vigente em
períodos chuvosos é majoritariamente maior do que o modelo sem VETH,.que
apresenta preços próximos a zero nesses mesmos períodos. Ressalta-se que o
resultados apresentados são divergentes até mesmo nos períodos iniciais, onde
teoricamente seria acoplado ao modelo DECOMP e consequentemente afetando a
volatilidade do preço semanal.

4

Atualmente, os parâmetros estão em α=50, λ=35. Dentro do NEWAVE, esses parâmetros são alterados
no arquivo dger.dat
5
Estações secas: Maio-Novembro. Estações molhadas: Dezembro-Abril.
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Figura 6 – CMO/PLD (R$/MWh) por submercado.
Os níveis de preço mais baixos do modelo sem VETH apresentados Figura 6 tem como
característica representar funções de custo futuro mais otimistas calculadas pelo
modelo NEWAVE. A Figura 7 mostra os nos níveis de armazenamento para a média das
2000 séries de ambas simulações (Vigente e sem VETH). Observa-se que, a metodologia
sem VETH, para esse nível de aversão a risco, mantém os níveis de reservatório em um
patamar inferior à modelagem vigente.

Figura 7 – Energia Armazenada do SIN. Comparação entre o modelo Vigente e o com
modelagem Sem VETH ambos com os níveis atuais de risco.
Assim como discutido anteriormente, uma das recomendações de [17] é que seria
necessário uma calibração dos parâmetros de risco para que a abordagem sem VETH
obtenha critérios de suprimento em níveis próximos à metodologia vigente. Bem como,
mostrou-se, pelas Figura 6 e Figura 7 que os parâmetros atuais do CVaR não apresentam
resultados satisfatórios para se conseguir tal objetivo. Por tanto, é foi necessário utilizar
novos parâmetros para o mecanismo CVAR nas simulações a seguir, de forma a induzir
um maior nível de aversão ao risco.
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Uma vasta combinação de parâmetros do CVaR foi simulada e apresentada nas reuniões
do GT Metodologia/CPAMP a fim de encontrarmos um equivalência entre a
metodologia estudada e a atual. Sendo assim, para ter uma base de comparação, os
resultados apresentados a seguir foram selecionados por se aproximarem dos níveis de
despacho e armazenamento dos modelos atuais. Os casos selecionados são:
(i)

Vigente: executado com a versão 27 CVaR (α=50, λ=35).

(ii)

1090 sem VETH: executado com a Versão 27.4_semVETH e CVaR (α=10,
λ=90).

(iii)

1080 sem VETH: executado com a Versão 27.4_semVETH e CVaR (α=10,
λ=80).

A Figura 8 apresenta os resultados para a média das 2000 séries de CMO para todos os
submercados comparando as três sensibilidades descritas acima. Nota-se que para
todos os submercados ambas as sensibilidades obedecem uma tendência de alta/baixa
de preço conforme as hidrologias favorável/desfavorável. Contudo, nos períodos secos,
os níveis de preço dos casos sem VETH é maior – para ambos os níveis de CVaR – ao
longo de todo o horizonte de planejamento. Destaca-se que na maioria dos períodos
úmidos (dezembro-abril) os valores de CMO são similares para ambas as abordagens.
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Figura 8 – CMO/PLD (R$/MWh) por submercado dos casos vigente, 1090 sem VETH e
1080 sem VETH.
Na figura abaixo, são expostas as curvas de permanência do CMO para todos os
submercados. As curvas foram construídas observando as 2000 séries do mês de
Fevereiro de 2019, que é o mês de acoplamento do modelo DECOMP (para o deck de
Janeiro de 2019). Nos submercados Sudeste e Sul, observa-se que os cenários do modelo
vigente possuem uma gama de valores maior, isto é, inicia com custo nulo para cenários
mais baratos até atingir aproximadamente 800 R$/MWh nos cenários com custo
elevado. Por outro lado, os casos sem VETH possuem uma variabilidade menor 0-200
R$/MWh . Dessa forma, a variabilidade na abordagem sem VETH é menor, contudo,
nota-se que em praticamente 85% dos cenários os casos sem VETH apresentam CMO
mais elevado que o vigente. Observa-se um comportamento semelhante no
submercado Nordeste, com a gama de valores alcançadas de ambas as metodologias
ficaram semelhantes. No submercado Norte, os valores de CMO ficaram nulos para
ambas as metodologias para a maioria das séries. Neste caso, o modelo Vigente teve
valores não nulos apenas nos 15% cenários com custo mais elevado.
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Figura 9 – Curvas de permanência de CMO por submercado dos casos vigente,
1090/1080 sem VETH .
Quanto ao armazenamento, a Figura 10 mostra a energia armazenada do SIN para os
três casos simulados. Nota-se que a excursão da energia armazenada ao longo do
horizonte de simulação entre todas as metodologias é semelhante, contudo, as
metodologias sem VETH conseguem armazenar uma maior quantidade de energia ao
final do período de estudo.

Figura 10 – Energia armazenada do SIN rodada Jan/19.
A Figura 11 mostra que a metodologia sem VETH em todos os submercados apresenta
níveis maiores ou iguais de armazenamento do caso vigente. No submercado Sul,
considerando a nova abordagem e os parâmetros de CVar utilizados neste estudo,
sempre armazena mais água que a metodologia vigente durante todo o horizonte de
planejamento. Por outro lado, nos submercados Sudeste, Nordeste e Norte os níveis
ficaram muito semelhantes. Portanto, verifica-se que nesta simulação os níveis de
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parâmetros de risco escolhidos para a metodologia sem VETH conseguem manter os
níveis de armazenamento da metodologia atual.

Figura 11 – Energia Armazenada (EARM) média por submercado para os casos vigente,
1090/1080 sem VETH.
Na Figura 12, são exibidas as curvas de permanência de armazenamento para todos os
submercados. As curvas foram construídas observando-se as 2000 séries do mês de
Novembro de 2019, uma vez que é o mês onde se aplica a penalidade do VminOP. Em
todas as metodologias o espectro de valores percorrido pelos cenários é semelhante,
isto é, possuem valores mínimos e máximos próximos. No submercado Norte, observase que os cenários do modelo sem VETH possuem valores de armazenamento maiores
em praticamente todos os cenários, por outro lado no submercado Sul, observa-se que
em aproximadamente 80% dos cenários a abordagem sem VETH apresenta
armazenamento mais elevado que o caso vigente. Por fim, nos submercados Sudeste e
Nordeste é observada uma grande semelhança nas permanências de armazenamento.

33

Figura 12 – Curvas de permanência de EARM por submercado para os casos vigente,
1090/1080 sem VETH.
As figuras abaixo expõem a média dos 2000 cenários das variáveis de geração térmica.
Para todos os submercados, na maioria dos períodos de planejamento, a abordagem
sem VETH possui despacho térmico igual ou superior em comparação com a modelagem
vigente, indicando uma possível antecipação de despacho térmico. Os valores de
despacho são similares para todo horizonte de planejamento do deck de janeiro 2019.
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Figura 13 – Geração Térmica média das 2000 séries por submercado para os casos
vigente, 1090/1080 sem VETH.
Foram simulados e analisados outros casos do modelo NEWAVE, e os resultados
mostraram tendências similares. Visando a brevidade do relatório, os casos referentes
a decks de outros meses estão expostos na Seção 10.1 do anexo ao presente relatório.
De forma geral, para obter resultados similares àqueles observados com a metodologia
vigente, onde a tendência hidrológica fornece informação diretamente para a função de
custo futuro, foi necessário utilizar um nível de aversão a risco bem mais severo, que
proporcionou uma elevação no montante de geração térmica, e consequentemente, um
aumento de 2% nos níveis de armazenamento do SIN, como mostra a Figura 45 do Anexo
II – Resultados Adicionais da Metodologia SemVETH da subseção Fevereiro 2019:.
Todavia, observou-se uma alteração significativa no comportamento dos CMO/PLD ao
longo do horizonte e um acréscimo/decréscimo (dependendo do caso) acentuado nos
primeiros meses.
Vale ressaltar que devido a métrica de risco CVaR ser aninhada com relação aos estágios
futuros, foi necessário utilizar parâmetros mais avessos ao risco para compensar a
retirada da ENA como variável de estado na montagem da política do modelo NEWAVE
(Função de Custo Futuro). Por exemplo, para os estudos apresentados nesta seção foi
considerado que 10% dos cenários mais críticos, o que equivale a aproximadamente 2
cenários, tiveram um peso significativamente maior na construção da FCF.
Por fim, a Figura 14 mostra os gráficos de dispersão entre Energia Armazenada (EARM)
e CMO/PLD para os três casos simulados. Em linhas gerais, a metodologia vigente
apresenta uma variabilidade maior de valores CMO/PLD ao variar EARM do que os casos
sem VETH. Por exemplo, se fixado um EARM de 40% os valores de CMO/PLD podem
variar de aproximadamente de 190 a 600 R$/MWh, por outro lado, para o mesmo EARM
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observa-se uma variação de aproximadamente 50R$/MWh, isto é de 200-250 R$/MWh.
Este comportamento da FCF explica parte da volatilidade refletida no DECOMP. Podese também observar na Figura 13 que ao excursionar o reservatório do REE SE entre 20%
e 80% do seu armazenamento, o CMO varia entre 300 e 200 R$/MWh, no caso sem
VETH, o que pode não fornecer uma sinalização adequada nos casos onde ocorre uma
mudança nos níveis de armazenamento.

Figura 14 – Gráficos de dispersão do mês de Fevereiro 2019 para os caso vigente sem
VETH 1090 e sem VETH 1080.

5.2 Resultados de DECOMP com decks encadeados de Janeiro/2019 a
Junho/2020.
Esta seção apresenta uma avaliação da simulação encadeada NEWAVE/DECOMP para
os períodos recentes de Janeiro/2019 e Junho/2020, onde foi avaliado o impacto no
DECOMP das políticas calculadas com a versão do modelo NEWAVE que não considera
a ENA como variável de estado (sem VETH). Esse período teve como característica uma
frustação acentuada de ENAs projetadas em Janeiro de 2019, o que motivou o estudo
para essas datas. A Figura 15 apresenta as ENAs para janeiro e fevereiro de 2019, onde
são evidenciados um dos motivadores para o estudo dessa seção.
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Figura 15 – ENAs médias projetadas pelo deck de NEWAVE “Vigente” de jan/19 (em
azul) e fev/19 (em laranja) para o submercado SE/CO. O ponto preto é a ENA realizada
em jan/19.
Na curva de jan/19 (em azul) da Figura 15 é verificado que a ENA média das 2000 séries
do submercado SE/CO para o próprio mês de janeiro foi de 63.6 GWm. O ponto preto
no gráfico representa a ENA verificada em jan/2019 no valor de 41.7 GWm. Essa
frustação de ENA em jan/2019 de quase 22 GWm provocou uma redução de 46.6GWm
de ENAs projetadas no longo prazo (até dez/2023), quando comparadas as curvas de
jan/19 (azul) com fev/19 (laranja).
Em termos de armazenamentos, para essas mesmas simulações, verificou-se que o
projetado médio para o fim jan/19 foi de 74.3 GWm, quando o realizado foi de 59.6
GWm, ou seja, uma frustação de 14.7 GWm. Dessa forma, a frustação de ENA em
jan/2019 provocou uma redução de ENAs médias projetadas de 46.6GWm, enquanto o
reflexo em termos de armazenamento foi de apenas 14.7 GWm, ou seja, um impacto 3
vezes menor. Esse diferencial se refletiu nos preços de CMO/PLD de fevereiro de 2019,
o que motivou o estudo de sensibilidade do NEWAVE sem VETH para o período.
As variáveis observadas foram: CMO, armazenamento, geração térmica e energia
armazenada. Serão apresentadas três sensibilidades para o período, são elas:

(i)

Deck oficial: considera uso dos decks oficiais de cada mês;

(ii)

Vigente: executado com o NEWAVE com a versão 27 CVaR (α=50, λ=35)
e o DECOMP com a versão 30.1.
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(iii)

sem VETH 1090: executado o NEWAVE com a versão 27.4_semVETH e
CVaR (α=10, λ=90) e o DECOMP com a versão 30.1.

Além das análises gráficas que são apresentadas no decorrer dessa seção, foram
calculadas algumas métricas que também servem de insumo para análise da
volatilidade.
A primeira métrica é a volatilidade clássica propriamente dita, calculada como:
1

𝑃𝑡

𝑉𝑜𝑙 = √𝑇−1 ∙ ∑𝑇𝑡=1(𝑅𝑡 − 𝐸[𝑅])2 ; 𝑅𝑡 = ln (𝑃

𝑡−1

)

(8)

Onde:
𝑉𝑜𝑙

Volatilidade na base temporal dos estágios (semanal no caso).

𝑅𝑡

Retorno do tempo 𝑡.

𝑃𝑡

Valor da amostra do tempo 𝑡.

𝑃𝑡−1

Valor da amostra do tempo 𝑡 − 1.

𝐸

Operador que indica o cálculo da média dos retornos.

𝑇

Número total de amostras.

Para encontrar a volatilidade mensal basta multiplicar 𝑉𝑜𝑙 por √4 (considerando um
mês de 4 semanas). Outra métrica que foi aplicada é o desvio padrão da série de preços:
𝑇

1
𝑠𝑡𝑑 = √
∙ ∑(𝑃𝑡 − 𝐸[𝑃])2
𝑇−1

(9)

𝑡=1

E por fim, a frequência média é calculada como:
𝐹𝑀 [%] = 𝐹 ∙

100
𝑇

(10)

Onde:
𝐹𝑀 [%] Frequência média em relação ao limite inferior
𝐹[𝑙𝑖𝑚]
𝑙𝑖𝑚

Quantidade de eventos ocorridos com variação maior que um limite.
É o limite inferior que o preço variar
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Essas porcentagens de frequência média apresentadas significam a quantidade de
vezes, em relação ao total de semanas do estudo, que a série ultrapassou o limite
estipulado6.
A Tabela 4 apresenta o valor das métricas (8)-(10) entre os casos analisados nesta seção.
calculadas a partir dos valores de CMO apresentados na Figura 16. Nota-se que o caso
sem VETH apresentou uma volatilidade menor, menor desvio padrão e frequência com
desvio menor que 25% e 50% em comparação com o Vigente. A interpretação é que os
desvios intersemanais de pequena amplitude diminuíram, ademais, grandes desvios,
interpretados sobretudo pelas métricas FM, se reduziram ou ficaram no mesmo nível,
quando comparados ao modelo Vigente.
Ressalta-se que no cálculo da volatilidade, para coerências dos cálculos, foram retiradas
as séries de preço com valores nulos de CMO/PLD. Esse procedimento foi necessário
sobretudo para evitar divisões por zero nos cálculos apresentados em (8). Essas séries
de preço com valores nulos foram ocasionados pelos acoplamentos do mercado Sudeste
com o submercado Norte em momentos de grande afluência, sobretudo no período
úmido. Desta forma, esse tipo de ponto operacional não é representativo em termos de
volatilidade comparativa uma vez que praticamente todas as simulações apresentaram
o mesmo comportamento.
Tabela 4 – Valores das métricas calculadas. Valores referentes ao CMO/PLD Sudeste.
Caso
Oficial
Vigente
sem VETH 1090

Volatilidade
Semanal

Volatilidade em
base Mensal

Desvio
Padrão
[R$/MWh]

FM
[25%]

FM
[50%]

FM
[100%]

FM
[200%]

27%
36%
26%

54%
72%
52%

96,57
124,52
46,33

27%
32%
15%

8%
15%
5%

0%
3%
0%

0%
0%
0%

A Figura 16 apresenta os resultados do PLD, sem limitação de piso e teto, para a
simulação encadeada de janeiro/2019 a junho/2020. A simulação com a FCF construída
pelo modelo NEWAVE para o caso sem VETH 1090 apresentou resultados de PLD mais
estáveis no período de julho/2019 a janeiro/2020. Ao longo dos meses de abril/2019 e
maio/2019 ainda foram observados eventos de volatilidade do PLD/CMO, nos
6

Por exemplo, a frequência média 25% para o caso vigente foi de 29%, isto significa, que em 29% das
semanas totais do backtest, houve uma variação de PLD maior que 25%.
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submercados Sudeste e Nordeste. Comportamento, similar foi observado no
submercado Norte entre os meses de janeiro/2019 a fevereiro/2019. A mitigação da
volatilidade observada em determinados pontos, como por exemplo nos submercados
SE e S de fevereiro/2019, se deve ao fato de que a política calculada pelo modelo sem
VETH depende apenas do volume armazenado, conforme explicado na seção da
metodologia.

Figura 16 – PLD nos Submercados Sudeste, Sul, Nordeste e Norte

Um ponto que merece reflexão é se o PLD mais estável, obtido com a metodologia sem
VETH e conforme apresentado na Figura 16, fornece uma sinalização desejada para
eventos ocorridos no período, isto é, se representa a volatilidade intrínseca do processo.
A Figura 17 apresenta a geração térmica para os submercados Sudeste e Nordeste.
Observa-se que no submercado Sudeste, entre os meses de janeiro/2019 a março/2019,
para o caso que não considera a ENA como variável de estado o despacho térmico foi
inferior ao dos casos de referência. Neste mesmo período, ao avaliarmos a Figura 16,
observamos valores de PLD também mais estáveis, para esta sensibilidade. Já no
submercado Nordeste, o despacho térmico para o caso que não considerou a ENA como
variável de estado tem um comportamento similar ao dos casos de referência.
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Figura 17 – Geração térmica nos submercados Sudeste e Nordeste

A Figura 18 e a Figura 19 apresentam os gráficos de (i) geração termoelétrica
acumuladas; e (ii) soma da geração térmica acumulada respectivamente. Basicamente,
em (i) cada revisão, calcula-se a média da revisão presente até a revisão inicial. Em (ii) a
cada revisão, é somado o intervalo da revisão presente até a revisão inicial. Com esses
dois gráficos, conclui-se que ao final do horizonte a geração média acumulada e soma
da média acumulada são muito similares para os três casos.

Figura 18 – Geração termoelétrica acumulada de jan/19 a jun/20 para todos os casos.
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Figura 19 – Soma da geração termoelétrica acumulada de jan/19 a jun/20 para todos
os casos.
A Tabela 5 mostra na segunda coluna o custo total de operação ao longo do período de
simulação janeiro/2019 a junho/2020, isto é, a soma do custo imediato de cada revisão.
Na terceira coluna, mostra uma comparação dos custos de operação em relação ao caso
vigente. Nota-se que, neste caso, o total de geração termoelétrica do caso sem VETH
1090 é 6,77% mais baixo que o caso vigente.
Tabela 5 – Comparativo de custo imediato total entre os casos.
Caso

Total (R$ Bi)

Vigente
Oficial
sem VETH 1090

10,8
10,3
10,1

Diferença em relação ao
vigente (MM R$)

Variação em relação ao
vigente (%)

-569
-732

-5,2%
-6,7%

O armazenamento dos submercados é apresentado na Figura 20. No submercado
Sudeste, o caso que não considerou a ENA como variável de estado apresentou
armazenamento inferior ao do caso com a modelagem vigente. Este comportamento
também é observado no submercado Norte.
No submercado Sul é possível notar uma recuperação do nível de armazenamento no
caso que não considera a ENA como variável de estado em comparação ao caso com a
modelagem vigente. Por fim, no submercado Norte não tem-se diferença no
armazenamento ao compararmos os casos já citados anteriormente.
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Figura 20 – Energia armazenada nos submercados Sudeste, Nordeste, Sul e Norte
O armazenamento do SIN é apresentado na Figura 21. O caso com a modelagem que
não considera a ENA como variável de estado e o caso com a modelagem vigente
apresentam os níveis de armazenamento são bem próximos, a diferença média
observada de armazenamento no período é de 1%.

Figura 21 – Energia armazenada no SIN.
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5.3 Resultados de DECOMP com decks encadeados Janeiro/2019 até
Abril/2019 considerando sensibilidade de VMINop
Esta seção apresenta um estudo que buscou avaliar o impacto das políticas calculadas
pelo modelo NEWAVE que não considera a ENA como variável de estado (sem VETH) e
seu uso em conjunto com algumas sensibilidades de uso volume mínimo operativo
VminOp, no modelo DECOMP. Na presente seção, são mostradas as duas sensibilidades7
mais próximas ao caso vigente, são elas:
(i) Nível meta de 90% em abril do 2º ano nos REEs Sudeste, Paraná e
Paranapanema.
(ii) Nível meta considerando a curva média CMSE para os 5 anos do horizonte de
simulação nos REEs Sudeste, Paraná e Paranapanema.
No estudo (i), a adoção do valor de 90% em abril do 2º ano nos REEs do submercado
sudeste foi motivado depois de constatar que ao atribuir valores inferiores de nível meta
no NEWAVE, poucas mudanças foram observadas nas respostas do DECOMP, portanto,
escolheu-se um valor extremo para tentar fazer que a FCF respondesse de forma direta
no armazenamento visto pelo DECOMP.
O ajuste do nível meta VminOp para o submercado sudeste se deve ao fato de neste
submercado estarem concentradas as principais bacias hidrográficas com potencial de
armazenamento, representando cerca de 70% da Energia Armazenada do SIN.
A Figura 22 apresenta a curva média CMSE do volume mínimo operativo que foi
considerado nas simulações do presente estudo. Esta curva foi calculada considerando
os valores de referência médio dos anos de 2020 e 2021 utilizados pelo ONS para fins
de segurança energética do SIN8.

7

As demais sensibilidades estão disponibilizadas no Anexo II.
Os valores da curva de referência utilizados para se chegar na curva média CMSE podem ser obtidos no
site do mme: http://www.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias//asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/cmse-aprova-metodologia-para-avaliacao-da-necessidade-dedespacho-termico-fora-da-ordem-de-meri1/pop_up?_101_INSTANCE_pdAS9IcdBICN_viewMode=print&_101_INSTANCE_pdAS9IcdBICN_language
Id=pt_BR
8
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Figura 22 – Nível meta para os REEs Sudeste, Paraná e Paranapanema
Os resultados apresentados ao longo dessa seção se referem a uma simulação
encadeada considerando o período de janeiro a abril de 2019. Esse período foi
selecionado devido ao fato que, nesses desses meses, foi observado um evento de
volatilidade em que o PLD saiu de um patamar de 370 (R$/MWh) na Revisão 0 (RV0)
para 552 (R$/MWh) na Revisão 1 (RV1) e retornando para 550 (R$/MWh) na Revisão 3
(RV3) durante o mês de fevereiro de 2019, após as revisões da previsão de afluências
que ocorrem semanalmente.
A Figura 23 apresenta os resultados de PLD obtidos com o DECOMP versão 30.1
considerando a função de custo futuro (FCF) gerada pelo modelo NEWAVE na versão
27.4_semVETH. Observa-se que para o submercado Sudeste, o caso que considerou o
nível meta de 90% em abril do 2º ano e o caso que considerou o CVaR (10,90) foram os
que apresentaram melhores resultados em termos de estabilidade da variável em
questão. Por outro lado, ao se avaliar os resultados obtidos no submercado Nordeste
ainda se observam eventos de volatilidade para o mesmo período.

Figura 23 – PLD nos submercados Sudeste e Nordeste

A Figura 24 apresenta os a geração térmica para os submercados Sudeste e Nordeste.
De modo geral, observa-se que a geração térmica para os casos que não consideraram
a ENA como variável de estado é inferior que a do caso de referência (modelagem
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vigente), com exceção do caso que considerou o CVaR (10,90) cujo despacho térmico
está bem próximo aquele obtido pelo caso de referência (modelagem vigente).

Figura 24 – Geração térmica nos submercados Sudeste e Nordeste

A Figura 25 apresenta os a geração térmica do SIN. De modo geral, observa-se que a
geração térmica para os casos que não consideraram a ENA como variável de estado é
inferior que a do caso de referência (modelagem vigente). O caso que considerou o CVaR
(10,90) obteve níveis de despacho térmico bem próximos àqueles obtido pelo caso de
referência.

Figura 25 – Geração térmica do SIN

A Figura 26 apresenta o nível de armazenamento para os submercados Sudeste e
Nordeste. No submercado Sudeste o nível de armazenamento obtido pelos casos que
não consideraram a ENA como variável de estado é ligeiramente inferior a nível de
armazenamento do caso de referência (modelagem vigente), as maiores diferenças são
observadas nos meses de março e abril. Nota-se que nas simulações “sem VETH + curva
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média CMSE” o VminOp de 40% e 45% para os meses de março e abril, conforme Figura
22, pouco ou nada impactaram afim de forçar o modelo a atingir os valores meta,
ficando abaixo da curva Vigente. Essa é uma característica também observada nas
simulações da Seção 5.4, e subsidiará as conclusões do presente relatório.
Já no submercado Nordeste, os níveis de armazenamento praticamente não variaram.
No submercado Sul o caso que considerou o CVaR (10,90) obteve níveis de
armazenamento superiores aos do caso de referência. Em contrapartida os níveis de
armazenamento do submercado Norte foram inferiores ao do caso de referência.

Figura 26 – Energia armazenada nos submercados Sudeste e Nordeste

O armazenamento do SIN é apresentado na Figura 27. A sensibilidade que considerou o
nível meta de 90% para abril do segundo ano foi a que apresentou uma ligeira perda de
armazenamento no período avaliado. Para os demais casos, não se observam diferenças
significativas em termos de armazenamento. Assim, para esta sensibilidade
apresentada, pode-se inferir que a segurança energética do SIN não foi comprometida.
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Figura 27 – Energia armazenada no SIN.
No Anexo II – Resultados Adicionais da Metodologia SemVETH na seção
Complementação de Sensibilidades de VminOP podem ser encontradas outras
sensibilidades de VminOp que não foram apresentadas nesta seção.
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5.4 Resultados de DECOMP com backtest de Janeiro/2012 –
Dezembro/2015
Esta seção apresenta o backtest individual da metodologia sem VETH, uma avaliação da
simulação encadeada NEWAVE/DECOMP para os períodos passados de Janeiro/2012 e
Dezembro/2015, onde buscou avaliar o impacto no DECOMP das políticas calculadas
com a versão do modelo NEWAVE que não considera a ENA como variável de estado
(sem VETH). Ressalta-se que os cenários de vazões do DECOMP continuam sendo
gerados com modelos autoregressivos.
As variáveis observadas foram: CMO, armazenando, geração térmica e energia
armazenada, geração térmica acumulada e a soma da geração térmica acumulada.
Devido ao elevado número de simulações, optou-se por mostrar os resultados dos casos
que mais se aproximaram dos resultados que temos atualmente. Os demais estarão
contidos no Anexo II.
Para subsidiar a escolha dos casos mais promissores com relação à redução da
volatilidade do CMO/PLD foram aplicadas as métricas da volatilidade, desvio padrão e
frequência média. A Tabela 6 apresenta os resultados das métricas (8) – (10) aplicadas
a todos os casos simulados no backtest. Nota-se que no nome do caso “Aj” é abreviação
da palavra Ajustada. A coluna EARM SIN representa a % de energia armazenada do SIN
no último período de estudo.
Tabela 6 – Métricas utilizadas para tomada de decisão CMO/PLD Sudeste.
Vol.
Semanal

Vol. em
base
Mensal

Vigente

23%

45%

191,86

28%

13%

4%

2%

39,8

sem VETH 1090

36%

72%

237,60

28%

9%

2%

1%

42,3

sem VETH 1080

25%

50%

139,65

18%

7%

2%

1%

36,6

sem VETH 1070

17%

33%

112,76

16%

5%

1%

0%

31,4

sem VETH 5035 + CMSE Aj.

33%

66%

384,06

27%

10%

3%

1%

37,2

sem VETH 2035 + CMSE Aj.

35%

70%

387,43

28%

11%

3%

2%

41,1

sem VETH 5050 + CMSE Aj.

44%

87%

415,90

27%

11%

3%

2%

39,2

sem VETH 2050 + CMSE Aj.

37%

75%

411,04

31%

13%

3%

2%

44,5

sem VETH 2060 + CMSE Aj.

41%

82%

439,13

33%

16%

5%

2%

46,7

Caso

STD
FM
FM
FM
FM
[R$/MWh] [25%] [50%] [100%] [200%]

EARM
SIN[%]
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Com isso, pela combinação de apresentarem menores volatilidades, desvios de FM e
respostas em termos de armazenamento, conforme discutido abaixo, os casos
escolhidos como promissores para serem analisados nessa seção do relatório são:
(i) Vigente: NEWAVE versão 27 e DECOMP versão 30.1.
(ii) sem VETH 1080: executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR
(α=10, λ=80) e DECOMP versão 30.1.
(iii) sem VETH 1070: executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR
(α=10, λ=70) e DECOMP versão 30.1.
(iv) sem VETH 2035 + CMSE Ajustada: executados com NEWAVE versão
27.4_semVETH e CVaR (α=20, λ=35) e curva do CMSE 2020-2021 ajustada
para 90% em maio. DECOMP versão 30.1.
Ressalta-se que todos os casos contemplam os aprimoramentos dos modelos oficiais
usados a partir de janeiro de 2020. Os caso em que foram alteradas as curvas de nível
meta, ajustou-se a curva média do CMSE para alcançar 90% no mês de maio. Para tanto
foram alteradas as curva de VMINOP dos principais REEs do submercado Sudeste
(Sudeste, Paraná e Paranapanema). O nível de 90% no mês de maio foi adotado uma vez
que outras curvas menos restritivas se mostraram insuficientes para calcular políticas
que elevem o armazenamento no DECOMP. A Figura 28 apresenta a curva média do
CMSE e a curva ajustada9 utilizada nas simulações apresentadas nessas seções.

9

Os níveis da curva ajustada foram calculados com base nos valores da curva média, sendo que ambas
as superfícies tem o mesmo padrão, isto é, valores mais elevados nos meses de maio e junho e menores
nos demais.
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Figura 28 – Curvas de volume meta: Curva média CMSE 2020-2021 e Curva ajustada
para 90% em maio.
A Figura 29 apresenta o CMO/PLD para o submercado Sudeste para os casos citados
acima. Observa-se que o caso sem VETH 2035 + CMSE Ajustada apresentou em alguns
pontos volatilidade consideravelmente maiores que o vigente, como é o caso dos
períodos de fevereiro-abril de 2012, dezembro/2013-abril/2014, outubro/2014 e
dezembro/2014-março/2015. De maneira geral, as sensibilidades sem VETH 1080/70
acompanharam o modelo vigente, com alguns períodos se mostrando menos voláteis,
como é o caso de dezembro/2013-dezembro/2014. Por outro lado, outros pontos se
mostram mais voláteis, como é o caso de abril/2013-agosto/2013.
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Figura 29 – PLD/CMO (R$/MWh) do submercado Sudeste para os casos Vigente; Sem
VETH 1070; 1080; 2035 + CMSE Ajustado (Rodadas encadeadas de modelo DECOMP).
O submercado Sul e Sudeste estão acoplados em termos de CMO/PLD durante os anos
de simulação do backtest, fato que pode ser observado pela Figura 30. Portanto,
basicamente os mesmo pontos de volatilidade são observados em todos os casos já
citados anteriormente.

Figura 30 – PLD/CMO (R$/MWh) do submercado sul para os casos Vigente; Sem VETH
1070; 1080; 2035 + CMSE Ajustada.
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Na sequência dos resultados, a Figura 31 mostra o CMO/PLD para o submercado
Nordeste e Norte. Na maior parte do horizonte de estudo, os submercados estão
acoplados. O caso com a curva ajustada do CMSE apresentou em alguns períodos de
volatilidade consideravelmente maiores que o vigente, como é o caso dos períodos de
dezembro/2013-abril/2014, junho/2014-outubro/2014 e dezembro/2014-março/2015.
Por outro lado, apresentou menor volatilidade no período inicial de fevereiroabril/2014. De maneira geral, as sensibilidades sem VETH 1080/70 acompanharam o
modelo vigente, com alguns períodos se mostrando menos voláteis, como é o caso dos
períodos de dezembro/2013-maio/2014 e julho/2014-dezembro/2014. Por outro lado,
em alguns pontos se mostram mais voláteis, como é o caso de abril/2013-agosto/2013.

Figura 31 – PLD/CMO (R$/MWh) do submercado Nordeste e Norte para os casos
Vigente; Sem VETH 1070; 1080; 2035 + CMSE Ajustada.

Os pontos em que os casos sem VETH apresentou volatilidade muito maior que o
vigente, como são observados nos períodos de março/2012 e agosto/2014 na Figura 31,
deve-se aos níveis de risco adotados, isto é, ao considerar o CVaR (10,80) ou (10,70) é
atribuído muito peso aos cenários de custo mais elevado, fazendo com que a política
operativa calculada pelo NEWAVE seja mais restritiva. Desta forma, a decisão de
operação dessa política dada pelo DECOMP fica próxima ou na região de não linearidade
da pilha térmica, local onde qualquer desvio de geração térmica adicional gera uma
variação de PLD/CMO elevada. Atribui-se a esta justificativa o motivo pelo qual o caso
sem VETH 1090 apresentou maior volatilidade que o caso vigente no backtest 2012 a
2015. Nota-se que nos estudos expostos na seção 5.2 o qual tratava-se de rodadas
encadeadas entre os períodos de jan/2019 a Jun/2020 a metodologia sem VETH
apresentou volatilidade menor. Portanto, conclui-se que a conjectura do SIN nos
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períodos do backtest expuseram as consequências negativas que o ajuste muito restrito
do CVaR causam.
A Figura 32 mostra o comportamento da energia armazenada no SIN nos casos
apresentados. Nota-se que no primeiro ano, todos os casos tomaram decisões
semelhantes de enchimento dos reservatórios. No início do segundo ano até o final do
horizonte do backtest, as políticas calculadas pelo modelo NEWAVE para os casos sem
VETH 1070/1080 começaram a apresentar um comportamento mais otimista,
permitindo que seus reservatórios deplecionassem em relação ao caso vigente.
Naturalmente, o caso com os parâmetros de aversão ao risco mais baixo (10,70) é o que
apresenta maior diferença em relação ao caso vigente. Ressalta-se que o caso com a
curva do CMSE ajustada, ao final do horizonte apresenta praticamente os mesmos níveis
de armazenamento que o caso vigente, desta forma, observa-se que foi possível
assegurar o mesmo nível de segurança energética.

Figura 32 – Energia Armazenada no SIN ao longo do horizonte de estudo do Backtest
para os casos Vigente; Sem VETH 1070; 1080; 2035 + CMSE Ajustada.
Em concordância com uma tendência de deplecionamento exposta anteriormente, a
figura Figura 33 apresenta a energia armazenada ao longo do horizonte de simulação
para cada um dos submercados. Nota-se que para Sul e Norte todas as metodologias
apresentam decisões similares. Os resultados que influenciaram no deplecionamento
dos reservatórios do SIN, apresentados anteriormente, ficaram ao cargo das decisões
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observadas nos submercados Sudeste e Nordeste. Os casos sem VETH apresentaram
decisões de deplecionamento do reservatórios em relação ao Vigente. Vale destacar o
caso com a curva do CMSE Ajustada, apresentou energia armazenada acima do vigente
no submercado Sudeste, por outro lado, apresenta um deplecionamento muito elevado
no Nordeste. Isto é, o modelo decidiu utilizar o recurso hídrico disponível no
submercado Nordeste para manter níveis de armazenamento mais elevados no
submercado Sudeste.
Nota-se que o caso Vigente e os casos sem VETH 1080/1070 possuem os valores oficiais
das curvas de VminOP, ao contrário do caso sem VETH 2035 + CMSE Ajustada, onde
foram ajustados valores da curva para 90% em maio nos principais REE do sudeste.
Embora bem mais altos, esses valores de nível meta para o caso com ajuste do CMSE, as
decisões de energia armazenada no submercado Sudeste nas metodologias Vigente e
sem VETH 2035 + CMSE Ajustada foram semelhantes, isto é, o modelo DECOMP não
respondeu de forma apropriada os sinais dados pela política restritiva de nível meta
oferecidas pelo NEWAVE, isso se deve ao fato de, atualmente, o modelo DECOMP ainda
não ler o eixo da máxima violação da FCF entregue pelo modelo NEWAVE e não
considerar explicitamente restrições de volume mínimo operativo. Vale ressaltar que
este fato também ocorre no caso Vigente. Também, nesta simulação não se considerou
a representação da restrição de armazenamento mínimo de subsistemas (RHE), no
modelo DECOMP, por esta restrição ser modelada como uma restrição hard e estar em
avaliação no contexto do tema do SG de VMINop no presente ciclo. Logo, o modelo
DECOMP não consegue antecipar o despacho térmico de modo a preservar os
armazenamentos afim de evitar episódios de volatilidade de PLD observados
principalmente segunda metade do horizonte.

55

Figura 33 – Energia Armazenada por submercado para os casos Vigente; Sem VETH
1070; 1080; 2035 + CMSE Ajustada.
Por fim, a Figura 34 apresenta a geração térmica do SIN ao longo do período de estudo.
Em concordância aos resultados de CMO/PLD apresentados anteriormente, por vezes
as modelagens divergem na decisão de despacho. Este é o caso do período de
abril/2013-Agosto/2013 no qual as abordagens sem VETH 1080 e sem VETH 1070
possuem despacho superior à vigente, enquanto que para o mesmo período a
modelagem vigente e sem VETH com a curva ajustada possuem despachos praticamente
iguais. Por outro lado, no período fevereiro/2014-abril/2014 a situação se inverte, isto
é, as abordagens sem VETH 1080 e sem VETH 1070 possuem menor despacho enquanto
as outras duas possuem despacho maior.

Figura 34 – Geração Térmica do SIN para os casos Vigente; Sem VETH 1070; 1080; 2035
+ CMSE Ajustada.
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A Figura 35 apresenta os gráficos de média acumulada e a soma da geração térmica
acumulada. Nota-se que ao longo do horizonte, a geração média acumulada e soma da
média acumulada obedecem um mesmo perfil para os três casos sem VETH. Os
resultaram apresentaram um despacho acumulado a maior na maior parte do período
para o caso sem VETH 1080 e a menor para o caso VETH 1070, demonstrando a grande
sensibilidade das respostas do modelo ao parâmetro CVaR.

Figura 35 – Geração Térmica do SIN média acumulada e Geração Térmica do SIN soma
da média acumulada para os casos Vigente; Sem VETH 1070; 1080; 2035 + CMSE
Ajustada.
Por fim, a Tabela 7 mostra um comparativo entre o custo de operação termoelétrico ao
longo do período de simulação, o valor total em bilhões é referente a soma do custo de
operação termoelétrica de cada revisão no ano indicado, o símbolo Δ representa a
variação em relação ao caso vigente. No total dos 4 anos, isto é, somando todos os
custos de operação de cada ano, os casos sem VETH 1070 e 1080 apresentam um custo
menor de operação de 15% e 2% respectivamente, em comparação ao modelo vigente.
Por outro lado, o modelo que incluía a curva do CMSE ajustada apresenta um maior
custo entre os selecionados.
Tabela 7 – Comparativo entre os custos de operação entre casos selecionados
Ano

2012
Δ
Caso
R$Bi
(%)
Vigente
9,3
sem VETH 1070
8,1 -13%
sem VETH 1080
9,9 7%
sem VETH 2035 + CMSE Aj. 8,5 -9%
5.4.1

2013
Δ
R$Bi
(%)
10,0
10,5 5%
13,8 38%
9,9 -1%

2014
Δ
R$Bi
(%)
23,7
16,3 -31%
18,7 -21%
28,5 20%

2015
2012-2015
Δ Total
Δ
R$Bi
(%) R$ Bi
(%)
13,4
56,4
12,9 -4%
47,8 -15%
12,9 -4%
55,3 -2%
16,6 24%
63,4 12%

Dificuldades de Convergência do modelo DECOMP

Durante o processo de backtest 2012-2015 ambas as metodologias apresentaram casos
inviáveis no DECOMP. Com isso, foi realizado uma análise nos decks com o objetivo de
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verificar se cortes vindos da metodologia sem VETH impõe alguma dificuldade adicional
no processo de convergência do modelo DECOMP. Ademais, desejou-se investigar se o
tratamento de inviabilidades foi realizado de forma semelhante para ambas as
metodologias.
Para este estudo, foram investigados os decks de saída do DECOMP para as
metodologias Vigente, sem VETH 1070 e sem VETH 2035 + Curva Ajustada. Inicialmente,
foi feito uma análise visual em todos os casos para encontrar qual quantidade de casos
processados. Com isso, constatou-se que a quantidade de caso processados no DECOMP
para a conclusão do backtest foi de 354, 383, 396 respectivamente. Ou seja, um
aumento médio no número de processamentos de 8% (caso sem VETH 1070) e 12%
(caso sem VETH 2035 + Curva Ajustada) com relação ao caso Vigente.

Portanto, os

casos com a metodologia sem VETH possuem uma tendência de aumentar o número de
inviabilidades e a necessidade de reprocessamentos. Nota-se que o ano de 2015 foi que
mais apresentou mais casos de decks inviáveis.
Em seguida, foram analisadas 3 semanas e comparados os decks através de software10
de comparação. As datas analisadas foram revisão 1 de janeiro de 2012, revisão 4 de
agosto de 2014 e revisão 2 de outubro de 2015. A Tabela 8 abaixo contém uma síntese
dos casos analisados.
Tabela 8 - Recorrência de casos inviáveis no backtest para os decks de diferentes
revisões
Nome do caso
Vigente
sem VETH 1070
sem VETH 2035 +
Curva Ajustada

RV0 Janeiro 2012
1
1
1

Recorrência de inviabilidades
RV4 Agosto 2014
RV2 Outubro 2015
1
1
2
7
1

1

Observa-se que no caso de Janeiro de 2012, onde a condição hidrológica do sistema foi
mais favorável, todos os casos tiveram apenas um tratamento de inviabilidade. Ademais,
constatou-se que foram alterações em valores de evaporação, e em alguns limites
mínimos de geração e defluência, que foram flexibilizados principalmente na
modelagem do segundo mês do modelo.

10

Winmerge.
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Para os decks de agosto de 2014, observa-se que no modelo sem VETH 1070 foram
observadas alterações em poucas restrições, entre elas destaca-se valores de irrigação,
volume, defluência e geração. Nota-se que foram necessários ajustes apenas no
segundo mês operativo do DECOMP.
No último deck analisado, outubro de 2015, verificou-se a necessidade de alterações em
todos os períodos, com flexibilizações de geração e defluência mínima como principais
mudanças. No mais, o caso sem VETH precisou de 7 tratamentos de inviabilidade, no
entanto, com modificações pouco significativas quando comparadas ao caso Vigente.
Ressalta-se que embora os casos sem VETH mostrarem uma tendência de necessitarem
de um número maior de execuções para atingir a convergência sem inviabilidades no
modelo DECOMP, não foram observadas mudanças significativas em restrições que
comprometam a base de análise dos casos apresentados.
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6. Conclusões e Recomendações
Dando a continuidade à investigação de potenciais causadores de volatilidades não
intrínsecas presentes na modelagem ou processo de uso dos modelos computacionais
de planejamento, operação e formação de preço, nos ciclos 2019-2020 e 2020-2021 da
CPAMP foi avaliada, no Subgrupo de Volatilidade do CMO/PLD, uma metodologia
candidata à mitigação da volatilidade do CMO/PLD, a retirada da ENA como variável de
estado na construção da Função de Custo Futuro do modelo NEWAVE (sem VETH). Na
prática, equivale a não considerar o modelo PAR(p) no processo backward do método
de solução da Programação Dinâmica Dual Estocástica, responsável pelo cálculo do
conjunto de funções de custo futuro que compõem a política de operação do sistema
incorporado no modelo NEWAVE. Na metodologia proposta, as correlações temporais e
espaciais quando da geração do cenários hidrológicos são consideradas apenas processo
forward.
As simulações individuais do NEWAVE sem VETH mostraram que ao se considerar os
níveis atuais dos parâmetros do CVaR não foi possível garantir o mesmo nível de
segurança do sistema em termos de energia armazenada. Para alcançar tal objetivo, foi
necessário utilizar parâmetros de CVaR mais avessos ao risco, como (α=10, λ=90) por
exemplo. Essa necessidade de calibração pode ser explicada pelo aninhamento
característico da métrica de risco CVaR, que para compensar a retirada da ENA como
variável de estado na montagem das FCF do NEWAVE, exige parâmetros que ressaltem
os cenários mais críticos dos seus estágios futuros.
Conforme os resultados indicaram, apesar de desconsiderar a conhecida correlação
temporal que existe nas afluências aos reservatórios no cálculo da política operativa
pelo modelo NEWAVE, a metodologia se mostrou promissora no aspecto específico de
mitigação dos desvios de maior grandeza em rodadas encadeadas do período de (20192020) com parâmetros de CVaR mais avessos ao risco, isto é, (α=10, λ=90). Nas
simulações encadeadas de horizonte mais curto (Janeiro/2019 a Abril/2019) mostrou
que as rodadas com o modelo DECOMP, seguindo as mesmas premissas dos casos
oficiais 11 que ainda não representam explicitamente a funcionalidade do VMinOp,
11

Apesar do modelo DECOMP permitir o uso da restrição de armazenamento mínimo de subsistemas
(RHE), nos casos oficiais estas restrições não são empregadas pois estão modeladas como restrições do
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pouco contribuíram para a preservação de níveis mínimos de armazenamento, ainda
que o VMinOP já esteja presente no NEWAVE, prejudicando a avaliação conjunta de
novos parâmetros do VMinOp.
Entretanto, deve-se ressaltar que, analisando-se a função de custo futuro nos meses
analisados, se observa uma variação pequena nos valores da água, de 100% a
aproximadamente 15% de armazenamento. Essa baixa variabilidade afetará o
acionamento de usinas termelétricas para complementar o atendimento a demanda.
Estes valores só se diferenciam quando o armazenamento atinge níveis baixos. Outra
característica observada da abordagem VETH é que, ao adotar parâmetros de CVaR
muito avessos, perde-se parte importante da diversidade hidrológica, visto que as
decisões tendem a ser impactadas, majoritariamente, pelos cenários mais críticos.
Nos resultados do backtest de 2012 a 2015 da seção 5.4, o cenário sem VETH CVaR
(α=10, λ=70) apresentou os melhores resultados em termos das métricas de risco de
CMO/PLD, porém foi o menos seguro quanto ao armazenamento do SIN ao final do
horizonte. Já o cenário sem VETH CVaR (α=10, λ=80) apresenta volatilidade um pouco
mais elevada do que o caso sem VETH CVaR (α=10, λ=70), porém é mais seguro em
termos de armazenamento, em razão de um despacho térmico mais elevado no início
do horizonte. Contudo, ambos os modelos apresentaram níveis de armazenamento no
SIN abaixo do modelo Vigente ao final do horizonte, o que demonstra que a diminuição
da volatilidade veio acompanhada de um aumento do risco de suprimento futuro. Essa
situação é agravada pelo fato do modelo sem VETH CVaR (α=10, λ=80) ter apresentado
em grande parte do período níveis de geração térmica mais altos que os demais
modelos, mostrando a não eficácia da parametrização. Esses estudos motivaram os
estudos encadeados com VminOp, visando a preservação dos reservatórios.
O cenário sem VETH CVaR (α=20, λ=35) + CMSE Ajustada, assim como os outros casos
utilizando a curva CMSE Ajustada, apresentou volatilidades mais altas que as dos casos
anteriores, acompanhadas de maiores desvios de grande magnitude, medidas pela
métrica FM na Tabela 6. Neste caso, quando a situação hidrológica foi mais severa, o
modelo responde tão bem quanto o caso Vigente (com ENA como variável de estado)

tipo hard. Esse tipo de modelagem é diferente da representação de restrição de volume mínimo operativo
implementada no modelo NEWAVE, que permite a violação de uma restrição e apenas a máxima violação
é penalizada.
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em termos de armazenamento final do SIN. No entanto, fica aquém do caso vigente em
termos de antecipação de despacho térmico. Também para esta simulação o modelo
DECOMP não respondeu da forma esperada em termos de replecionamento tendo em
vista a curva do CMSE Ajustada. Dessa forma, também para esse caso faz-se necessária
uma versão de DECOMP capaz de representar as restrições de VminOp explicitamente,
compatível com a modelagem já representada no modelo NEWAVE. Caso o modelo
DECOMP consiga responder em termos de armazenamento, espera-se que partindo de
níveis mais altos, o modelo sem VETH responda de forma menos volátil e apresente
melhores resultados em termos de preservação de EARM ao final do período analisado.
Também é esperado um aumento na preservação do EARM no caso Vigente quando for
considerado o VminOp explicitamente no DECOMP.
Para fins de avaliação da representação explícita de uma restrição de armazenamento
mínimo no modelo DECOMP, em uma etapa futura, pode-se considerar o uso da
restrição de RHE e avaliar seu impacto na segurança operativa do sistema quando em
uso em conjunto com a metodologia que não considera a ENA como variável de estado
no modelo NEWAVE.
Com base no que foi exposto, embora a adoção da metodologia da não consideração da
ENA como variável de estado tenha reduzido significativamente a volatilidade
observada no CMO/PLD, foi necessário considerar parâmetros bem mais restritivos para
os mecanismos de aversão a risco (CVaR). Adicionalmente, na simulação de anos
hidrológicos bastante desfavoráveis (2012-2015), tais parâmetros de aversão a risco não
se mostraram suficientes para produzir trajetória de armazenamento similar ao caso
considerando o modelo Vigente, resultando níveis inferiores de armazenamento ao final
do período de simulação.
O GT-Metodologia recomenda a não exclusão da ENA como variável de estado no
modelo NEWAVE para uso oficial. Deve-se dar continuidade aos estudos que buscam
uma melhor representação da condição hidrológica na cadeia de modelos e identificar
os fatores que causem uma eventual volatilidade não natural do CMO/PLD.
Adicionalmente recomenda-se:
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Prosseguir a investigação de potenciais causadores de volatilidades não
intrínsecas presentes na modelagem ou processo de uso dos modelos
computacionais de planejamento, operação e formação de preço.



Identificar na literatura a existência de metodologias que permitam diminuir o
peso da ENA como variável de estado na FCF. Caso se identifique alternativas
promissoras, deve-se avaliar sua implementação e consequentemente o
impacto na redução da volatilidade do CMO/PLD.

No âmbito do CT PMO/PLD recomenda-se avaliar outras possíveis estratégias para
mitigar volatilidades não naturais, entre eles:


O uso do modelo NEWAVE que permite a atualização da FCF semanalmente.
Espera-se que essa atualização semanal reduza a descontinuidade do problema,
que pode ocorrer entre as atualizações mensais da FCF. Ressalta-se que esta é
uma alternativa de baixo custo de implementação, visto que utiliza os
arcabouços já existentes nos modelos NEWAVE e DECOMP.



Explorar outras formas de redução da volatilidade conforme endereçadas na
Seção 9 - ANEXO I ao presente documento, entre elas, por exemplo: (i) Inclusão
de cenários semanais no DECOMP, isto é, abertura em árvore de cenários a partir
da segunda semana; (ii) uso do SMAP/ONS não apenas para previsão da primeira
semana a frente, mas para todo o horizonte do primeiro mês operativo.
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9. Anexo I – Estudos Anteriores
Sendo o CMO/PLD os direcionadores de muitas das decisões operativas e comerciais
relacionadas ao SIN, é desejável que apresentem maior estabilidade temporal,
reduzindo a sua volatilidade, de maneira a conferir maior robustez às estratégias
técnicas e comerciais, bem como maior previsibilidade aos agentes.
O GT Metodologia, por meio do Subgrupo Volatilidade, vem estudando alternativas para
a mitigação da componente da volatilidade, focando principalmente no modelo
NEWAVE e no seu modelo de geração de cenários de afluência, o GEVAZP. Dentre as
possíveis causas de volatilidade previamente estudadas em ciclos anteriores ou que são
candidatos a temas em ciclos futuros, estão:

1) Linearização da Função de Custo Futuro: a Função de Custo Futuro (FCF) é
linearizada por partes, pois na solução do problema via PDDE (Programação
Dinâmica Dual Estocástica) a FCF é construída por um conjunto de hiperplanos de
diferentes inclinações, tangentes à FCF real (desconhecida), cujas derivadas
fornecem o CMO/PLD (Figura 36). A análise dos termos da FCF possibilita relacionar
a variação do custo total esperado em função das variações nos valores de suas
variáveis de estado (energias naturais afluentes e energia armazenada). As
mudanças de acesso a cortes contíguos da FCF ocasionadas nos pontos de
intersecção dos hiperplanos poderiam causar mudanças significativas no CMO/PLD,
ao se passar de um corte de Benders para outro com pequenas variações de estados
de armazenamento ou de tendência hidrológica, uma vez que cortes contíguos
apresentam um comportamento não suave da FCF, resultando em derivadas
descontínuas, o que pode provocar sobressaltos no comportamento do CMO/PLD.
Apesar de ter sido levantado em ciclos passados [22], este tema ainda precisa ser
analisado mais a fundo em próximos ciclos.
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Figura 36 – Formação da Função de Custo Futuro pela intersecção de hiperplanos de
diferentes inclinações, a partir dos quais se obtêm o CMO/PLD.

Amostragem esparsa da FCF: Por questões de viabilidade computacional, é considerado
um número limitado de cenários na determinação da FCF. Com isso a distância entre os
estados em que o custo futuro é calculado, e, portanto, a diferença entre as inclinações
de dois planos adjacentes, pode ser relevante. O modelo NEWAVE tem os cenários de
energia afluente definidos através de uma amostragem seletiva, que considera para
cada período uma amostra original de 100 mil vetores de ruídos distintos a partir da qual
serão selecionados/gerados os cenários utilizados durante o processo de determinação
da FCF. Em versões anteriores a 27, estes mesmos cenários eram utilizados em todas as
iterações. Contudo, a partir da versão 27 que entrou em vigor desde o início de janeiro
de 2020, estes cenários passaram a ser reamostrados a cada iteração, desta maneira,
considerando-se que o aumento do número de estados usados para construir a FCF
resultaria em maior recobrimento do espaço de estados, com uma menor diferença
entre as derivadas da FCF (Figura 37).
Este tema foi endereçado no ciclo passado, pois suspeitava-se que essas
implementações poderiam levar a uma redução da volatilidade do CMO/PLD causada
pela mudança de corte acessado na FCF. Entretanto, conforme consta no relatório não
tem impactos na volatilidade do CMO/PLD.
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Figura 37 – Construção da FCF sem reamostragem (esq.) e com reamostragem (dir.).

2)

Atenuação do sinal de correlação temporal: propôs-se atenuar o sinal de

autocorrelação temporal da afluência entre cada mês do ano e os meses anteriores no
cálculo da estratégia da operação e da formação de preços. Após um processo de
avaliação e teste, a proposta foi descartada, basicamente porque o modelo estocástico,
com parâmetros alterados em relação ao histórico de afluências, seria inverossímil e não
seria capaz de antecipar a ocorrência de secas de longa duração. Corroborando essas
justificativas, nos testes realizados, foi observada a redução generalizada dos valores de
CMO/PLD. Conforme será apresentado nas próximas seções, na etapa de testes do atual
ciclo considerou-se alterar a metodologia de definição da ordem (número de estágios
passados de afluência que influenciam nas afluências do estágio atual) do modelo
autorregressivo PAR(p) para mitigação da volatilidade.

3)

Resolução linear por partes do problema de otimização: levantou-se a hipótese

de as aproximações lineares por partes na representação do problema de otimização
(ex.: função de produção hidráulica, evaporação, restrições elétricas) serem causa de
volatilidade do CMO/PLD. Para verificar esta hipótese, simulou-se o DECOMP no modo
PLD único (um único cenário, com afluências e armazenamentos realizados). Na rodada
de PL único, não há incerteza/mudanças no cenário de afluência, pois o problema de
otimização é resolvido com o conhecimento perfeito do cenário de afluência ao longo
de todo o horizonte. Conforme mostrado na Figura 38, observa-se que, na simulação do
DECOMP (modo PL único) considerando a previsão hidrológica perfeita (vazões
verificadas), o PLD resultante seria bastante estável ao longo do tempo (linha vermelha).
Por outro lado, ao se refazerem as rodadas oficiais encadeadas de NEWAVE e DECOMP
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sem CVaR, nota-se que, apesar de menos elevado, o CMO/PLD ainda segue uma
trajetória bastante volátil (linha verde). Com isso, concluiu-se que são a incerteza
hidrológica e o consequente desvio nas previsões os responsáveis por provocar
variações expressivas no CMO/PLD, de maneira que a linearização da representação do
problema realizada pelo DECOMP não é causa de volatilidade.

Figura 38 – Trajetória de CMO/PLD rodada com cenários estocásticos e com PL único.

4)

Média móvel do CMO/PLD: considerou-se que o CMO/PLD utilizado no PMO e

suas revisões fosse composto pela média do CMO/PLD obtido pelo modelo DECOMP
com os valores obtidos nas quatro semanas anteriores. Descartou-se a proposta, por se
julgar inadequado que as decisões fossem definidas com maior influência de
informações referentes a acontecimentos do passado, e não com base em informações
atualizadas.

5)

Combinação de previsões de afluência: considerou-se adotar como vazão

prevista para as futuras semanas do mês corrente uma combinação das previsões
semanais, as quais são revistas a cada semana, com uma previsão invariante ao longo
de todo o mês, definida na elaboração do PMO. A previsão invariante considera a média
condicionada da previsão mensal de vazões elaborada com o uso do modelo GEVAZP
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(Figura 39). Os resultados indicaram que a combinação da previsão, apesar de reduzir a
volatilidade do CMO/PLD, levou a maiores atrasos na captura das mudanças de
tendência hidrológica ao longo do mês, impactando a política operativa. Este tema foi
abordado pelo Subgrupo Volatilidade do CMO/PLD em 2011, cujo estudo está
documentado em [22].

Figura 39 – Combinação de vazões previstas atualizadas a cada semana com vazões
invariáveis ao longo do mês.

Apesar de reduzir a volatilidade intra-mês, os resultados mostraram que a combinação
de previsões de vazões não diminui a distância entre o CMO/PLD obtido na última
revisão e o primeiro CMO/PLD obtido no PMO de meses subsequentes, conforme
indicado na Figura 39.
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Figura 40 – Resultados de ENAs previstas com e sem combinação de vazões revisadas
com uma parcela invariável.
6)

Extensão do horizonte do DECOMP: tal alteração permitiria considerar a

diversidade hidrológica entre as bacias por um maior número de meses, atenuando a
influência da representação agregada (em Reservatórios Equivalentes de Energia – REEs)
adotada na construção da FCF do modelo NEWAVE. Foi proposto avaliar o uso do
modelo DECOMP de uma árvore de cenários para horizonte superior a dois meses,
entretanto essa proposta eleva significativamente o tempo de execução do modelo
DECOMP. Tal implementação permanece como potencial candidato à redução da
volatilidade a ser estudado em ciclos futuros, além de ser item candidato a análise
dentro do escopo da atividade Representação Hidrológica.

7)

Cenários semanais no DECOMP: A abordagem da incerteza quanto aos cenários

hidrológicos futuros a partir da segunda semana do DECOMP (abertura em cenários a
partir da segunda semana, e não somente no segundo mês), permanece como um
potencial candidato de redução da volatilidade do CMO/PLD, a ser investigado em ciclos
futuros, pois alteraria o ponto de acoplamento do DECOMP com a FCF do NEWAVE,
trazendo maior estabilidade às previsões de cenários.
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O Programa Mensal de Operação (PMO) considera de forma determinística as vazões
das semanas do primeiro mês. A cada semana a previsão é revista, e um novo valor
médio mensal é utilizado para gerar os cenários do segundo mês, que por sua vez são
utilizados para consultar a FCF fornecida pelo modelo NEWAVE. Os cenários estocásticos
gerados no segundo mês do DECOMP podem se acoplar à FCF do NEWAVE em pontos
diferentes daqueles pontos de acoplamento da rodada da revisão anterior, uma vez que
a trajetória dos cenários determinísticos de vazões previstos para as semanas do
primeiro mês do horizonte se altera a cada revisão do PMO, afetando semanalmente o
conjunto de cenários gerados para o segundo mês, Figura 41.
Acredita-se que essas frentes de trabalho auxiliarão na redução da volatilidade do
CMO/PLD, uma vez que levarão a melhorias na previsão semanal de afluências no PMO
e revisões. Adicionalmente, o ONS desenvolveu, em parceria com a Fundação Cearense
de Pesquisa e Cultura (FCPC), uma metodologia para uso do modelo SMAP/ONS na
previsão de vazões para todas as semanas do primeiro mês operativo. Nesse projeto,
realizado para três bacias do SIN (Grande, Iguaçu e Tocantins), foi verificado um ganho
no desempenho nas previsões semanais e mensais do primeiro mês operativo, em
relação às previsões obtidas com a metodologia atual. Um novo estudo será
desenvolvido no âmbito do Comitê Técnico PMO/PLD, com aumento do número de
bacias e de anos envolvidos. Caso sejam confirmados os bons resultados obtidos no
projeto com a FCPC, a utilização do modelo SMAP/ONS ao longo de todo o primeiro mês
operativo deverá contribuir para a estabilidade das previsões, influenciando a mitigação
da volatilidade do CMO/PLD, principalmente durante o período de estiagem das regiões
Norte, Sudeste e Nordeste (abril a setembro).
Uma possível alternativa de mitigação dessa variabilidade seria a utilização do modelo
SMAP/ONS não apenas para previsão da primeira semana à frente, mas para todo o
horizonte do primeiro mês operativo, podendo tornar menos volátil a trajetória das
vazões determinísticas, principalmente no período abril/setembro. Sendo um modelo
conceitual de transformação da chuva em vazão, o modelo SMAP/ONS estima
continuamente a umidade do solo e os escoamentos de base e superficial, o que
possibilita a previsão de vazões em função das condições hidrológicas da bacia e das
previsões de precipitação. Essa representação permite que a previsão de vazões seja
mais realista para o 1º mês à frente, pois melhor interpreta o balanço hídrico da água
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nas bacias, não considerando apenas o histórico de vazões na previsão das semanas
seguintes.

Figura 41 – Acoplamento dos cenários de afluências do segundo mês do DECOMP com
a FCF do NEWAVE para as previsões do PMO e para a primeira revisão semanal.
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10.

Anexo II – Resultados Adicionais da Metodologia SemVETH

Nesta parte do relatório serão apresentados resultados adicionais dos que foram
apresentados na seção dos resultados.

10.1 Simulações adicionais NEWAVE
Nesta seção são apresentados mais 2 decks do NEWAVE, mês de fevereiro e março,
ambos do ano de 2019. Assim como na seção de resultados, apresenta-se os casos:
(i)

Modelo Vigente: executado com a versão 27 CVaR (α=50, λ=35).

(ii)

Modelo 1090 sem VETH: executado com a Versão 27.4_semVETH e CVaR (α=10,
λ=90).

(iii)

Modelo 1080 sem VETH: executado com a Versão 27.4_semVETH e CVaR (α=10,
λ=80).

10.1.1 Fevereiro 2019:

A Figura 42 apresenta os resultados para a média das 2000 séries de CMO para todos os
submercados comparando as três sensibilidades descritas acima. Nota-se que para
todos os submercados ambas as sensibilidades obedecem uma tendência de
altas/baixas de preço conforme as hidrologias favoráveis/desfavoráveis. Contudo, nos
períodos secos, os níveis de preço dos casos sem VETH é maior – para ambos os níveis
de CVaR – ao longo de todo o horizonte de planejamento. Destaca-se que na maioria
dos períodos úmidos (dezembro-abril) os valores de CMO são similares para ambas as
abordagens. Destaca-se que, apenas os níveis iniciais das metodologias sem VETH são
menores que o vigente.
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Figura 42 – CMO/PLD (R$/MWh) por submercado.
Na figura abaixo, são expostas as curvas de permanência do CMO para todos os
submercados. As curvas foram construídas observando as 2000 séries no mês de
acomplamento com o modelo DECOMP, isto é, Março de 2019. Nos submercados
Sudeste e Sul, observa-se que os cenários do modelo vigente possuem uma gama de
valores maior, isto é, inicia com custo nulo para cenários mais baratos até atingir
aproximadamente 1800 (R$/MWh) nos cenários com custo elevado. Por outro lado, os
casos sem VETH possuem uma variabilidade menor 0-300 (R$/MWh). Nota-se que em
praticamente 50% dos cenários os casos sem VETH apresentam CMO mais elevado que
o vigente. Observa-se um comportamento semelhante no submercado Nordeste,
contudo a porcentagem de cenários maior cai para 35%. Por fim, no submercado Norte,
os valores de CMO ficaram nulos para a metodologia vigente e sem VETH para cerca de
35% e 60% dos cenários respectivamente.

Figura 43 – Curvas de permanência de CMO por submercado dos casos vigente,
1090/1080 sem VETH. Março 2019.
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A figura abaixo mostra que a metodologia sem VETH para os parâmetros escolhidos de
risco conseguem manter os níveis de armazenamento próximos ao vigente. A média dos
2000 cenários indica que para o submercado Sul, a abordagem sem VETH tem energia
armazenada maior que a metodologia vigente durante todo o horizonte de
planejamento. No Norte e Sudeste, as metodologias tem energia armazenada
praticamente iguais. Por fim, nos submercado Nordeste os níveis e EARM ficaram um
pouco baixo para o caso sem VETH.

Figura 44 – EARM para todos os submercados .
A Figura 45 mostra a média dos 2000 cenários na energia armazenada do SIN para o mês de
fevereiro de 2019, em comparação com o modelo vigente, nota-se que ao final do período
houve um acréscimo de 1% e 2% nas metodologias 1080 e 1090 respectivamente.

Figura 45 – Média de 2000 cenários da energia armazenada.
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Na Figura 46 são expostas as curvas de permanência do armazenamento para todos os
submercados obtidas com as 2000 séries do mês de Novembro de 2019. Em todas as
metodologias o espectro de valores percorrido pelos cenários é semelhante, isto é,
possuem valores mínimos e máximos próximos. No submercados Norte e Sul observase que os cenários do modelo sem VETH possuem valores de armazenamento maior em
praticamente todos os cenários, por outro lado no Sul, no Nordeste a abordagem sem
VETH apresenta armazenamento mais baixo que o caso vigente. Por fim, no Sudeste,
aproximadamente 45% dos cenários apresentam armazenamento menor em
comparação com o vigente.

Figura 46 – Curvas de permanência de EARM por submercado dos casos vigente,
1090/1080 sem VETH. Novembro 2019.
A Figura 46 mostra a média das 2000 séries para a geração térmica em cada
submercado.
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Figura 47 – Geração Térmica nos submercados.
10.1.2 Março 2019

Assim como os decks anteriormente apresentados a Figura 48 apresenta os resultados
para a média das 2000 séries de CMO para todos os submercados comparando as três
sensibilidades: (i) Vigente CVaR (50,35); (ii) sem VETH CVaR (10,90) e (iii) sem VETH CVaR
(10,80. Nota-se o mesmo comportamento que as demais. Para todos os submercados
ambas as sensibilidades obedecem uma tendência de altas/baixas de preço conforme
as hidrologias favoráveis/desfavoráveis. Contudo, nos períodos secos, os níveis de preço
dos casos sem VETH é maior – para ambos os níveis de CVaR – ao longo de todo o
horizonte de planejamento. Destaca-se que na maioria dos períodos úmidos (dezembroabril) os valores de CMO são similares para ambas as abordagens.

Figura 48 – CMO/PLD (R$/MWh) por submercado.
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A Figura 49 mostra as curvas de permanência do CMO para todos os submercados. As
curvas foram construídas observando as 2000 séries no mês de abril 2019. Nos
submercados Sudeste e Sul, observa-se que os cenários do modelo vigente possuem
uma gama de valores maior, isto é, inicia com custo nulo para cenários mais baratos até
atingir aproximadamente 1800 (R$/MWh) nos cenários com custo elevado. Por outro
lado, os casos sem VETH possuem uma variabilidade menor 0-300 (R$/MWh). Nota-se
que em praticamente 50% dos cenários os casos sem VETH apresentam CMO mais
elevado que o vigente. Observa-se um comportamento semelhante no submercado
Nordeste, contudo a porcentagem de cenários maior cai para 35%. Por fim, no
submercado Norte, os valores de CMO ficaram nulos para a metodologia vigente e sem
VETH para cerca de 35% e 60% dos cenários respectivamente.

Figura 49 – Curvas de permanência de CMO por submercado dos casos vigente,
1090/1080 sem VETH. Abril 2019.
A Figura 50 mostra que a metodologia sem VETH em todos os submercados. Este
resultado é muito semelhante ao apresentado no corpo do texto. No submercado Sul, a
abordagem sem VETH tem energia armazenada maior que a metodologia vigente
durante todo o horizonte de planejamento. Por outro lado, nos submercados Sudeste,
Nordeste e Norte os níveis ficaram muito semelhantes.
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Figura 50 – EARM em todos os subsistemas.
NaFigura 51, são expostas as curvas de permanência do armazenamento para todos os
submercados obtidas com as 2000 séries do mês de Novembro de 2019. Em todas as
metodologias o espectro de valores percorrido pelos cenários é semelhante, isto é,
possuem valores mínimos e máximos próximos. No submercados Norte e Sul observase que os cenários do modelo sem VETH possuem valores de armazenamento maior em
praticamente todos os cenários, por outro lado no Sul, no Sudeste e Nordeste a
abordagem sem VETH apresenta armazenamento mais baixo que o caso vigente.
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Figura 51 – Curvas de permanência de EARM por submercado dos casos vigente,
1090/1080 sem VETH. Novembro 2019.

10.2 Complementação de Sensibilidades de VminOP
Os resultados complementares da sensibilidade da curva do CMSE podem ser
observados pelos gráficos abaixo, neste anexo são contemplados as saídas de CMO/PLD,
armazenamento do SIN. Os casos apresentados são:
(i) Vigente: NEWAVE versão 27 DECOMP versão 30.1.
(ii) sem VETH 5035 + VminOp SE 90% em abril todos os anos: executados com NEWAVE
versão 27.4_semVETH e CVaR (α=50, λ=35). Para o VminOp do SE foi atribuído o
valor de 90% no mês de abril para todo o horizonte de planejamento. DECOMP
versão 30.1.
(iii) sem VETH 5035 + VminOp SE 90% em abril todos os anos + penalidade abril:
executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR (α=50, λ=35). Para o
VminOp do SE foi atribuído o valor de 90% no mês de abril para todo o horizonte de
planejamento aumentando a penalidade no mês de abril. DECOMP versão 30.1.
(iv) sem VETH 5035 + curva média CMSE SE 2020-2021: executados com NEWAVE versão
27.4_semVETH e CVaR (α=50, λ=35). A curva do CMSE foi ajustada para 90% em maio
e proporcionalmente distribuída para os outros meses. DECOMP versão 30.1.
(v) sem VETH 5035 + curva ajustada CMSE SE todos os anos: executados com NEWAVE
versão 27.4_semVETH e CVaR (α=50, λ=35). DECOMP versão 30.1.
A figura abaixo apresenta os resultados de PLD obtidos com o DECOMP versão 30.1
considerando a função de custo futuro (FCF) gerada pelo modelo NEWAVE na versão
27.4_semVETH. Observa-se que para o submercado Sudeste o caso que considerou o
nível meta a curva do CMSE média foi o que apresentou menor valor (nulo) durante os
4 meses de estudo. Por outro lado, as outras metodologias apresentaram maior eventos
de volatilidade para o mesmo período, principalmente em Janairo/19 e Fevereiro/19.
Para o PLD do submercado Nordeste, o caso em que se considerou curva do CMSE média
apresentou PLD praticamente constante em zero. As outras metodologias variaram
bastante durante o período de encadeamento.
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Figura 52 – PLD dos submercados Sudeste e Nordeste.

O armazenamento do SIN é apresentado na Figura 53. A sensibilidade que considerou o
nível meta de 90% para abril do segundo ano foi a que apresentou um ligeiro ganho de
armazenamento no período avaliado. Para os demais casos, se observa que os que
apresentam penalidades de VminOp mais próximos no horizonte se mostraram mais
responsivos em termos de replecionamento, contudo ainda aquém do esperado dado o
nível meta fixado.

Figura 53 – Energia Armazenada no SIN.

10.3 Outros resultados das Rodadas de BackTest
Os resultados complementares do backtest podem ser observados pelos gráficos abaixo,
neste anexo são contemplados as saídas de CMO/PLD, armazenamento, geração
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térmicas, geração térmica acumulada média, soma da geração acumulada. Ressalta-se
que os casos do CMSE são utilizando a curva ajustada exposta na seção de Resultados
de DECOMP com backtest de Janeiro/2012 – Dezembro/2015. Os casos apresentados
são:
(vi) Vigente: NEWAVE versão 27 DECOMP versão 30.1.
(vii)

sem VETH 1090: executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR (α=10,

λ=90) e DECOMP versão 30.1.
(viii)

sem VETH 5035 + CMSE : executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e

CVaR (α=50, λ=35) e curva do CMSE 2020-2021 ajustada. DECOMP versão 30.1.
(ix) sem VETH 2060 + CMSE : executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR
(α=20, λ=60) e curva do CMSE 2020-2021 ajustada. DECOMP versão 30.1.
(x) sem VETH 2050 + CMSE : executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR
(α=20, λ=50) e curva do CMSE 2020-2021 ajustada. DECOMP versão 30.1.
(xi) sem VETH 5050 + CMSE : executados com NEWAVE versão 27.4_semVETH e CVaR
(α=50, λ=50) e curva do CMSE 2020-2021 ajustada. DECOMP versão 30.1.
Para todos os casos a curva do CMSE foi ajustada para 90% em maio e
proporcionalmente distribuída para os outros meses. Ressalta-se que o caso oficial é só
para questões de comparação. Uma vez que ele não faz parte dos modelos com a
metodologia sem VETH.
As Figura 54, Figura 55, Figura 56, Figura 57 mostram o CMO/PLD dos casos
complementares para os submercados Sudeste, Sul, Nordeste e Norte respectivamente.
Observa-se que todos apresentaram mais volatilidade que o caso vigente. Ressalta-se
que sensibilidade sem VETH 5050 + CMSE no mês de Julho/2013 que obteve um pico de
valor superior a 2000 (R$/MWh). Outros períodos também discutidos no corpo do
documento apresentaram uma volatilidade ainda maior que o caso Vigente.
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Figura 54 – CMO/PLD do submercado Sudeste para os demais casos simulados no
backtest.

Figura 55 – CMO/PLD do submercado Sul para os demais casos simulados no backtest.
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Figura 56 – CMO/PLD do submercado Nordeste para os demais casos simulados no
backtest.

Figura 57 – CMO/PLD do submercado Norte para os demais casos simulados no
backtest.
Na decisão de armazenamento do SIN, apresentado pela Figura 58, mostra que três
metodologias foram capazes de armazenar mais água ao longo do período o backtest,
sem VETH 1090, sem VETH 2060 + CMSE e sem VETH 2050 + CMSE. Contudo, existe um
deplecionamento muito grande no submercado Nordeste, como apresentado
pelaFigura 58.
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Figura 58 – Energia Armazenada do SIN para os casos Vigente, sem VETH 1090, sem
VETH 5050 + CMSE, sem VETH 2060 + CMSE, sem VETH 2050 + CMSE, sem VETH 5035 +
CMSE.

Figura 59 – Energia Armazenada no submercado NE para os casos Vigente, sem VETH
1090, sem VETH 5050 + CMSE, sem VETH 2060 + CMSE, sem VETH 2050 + CMSE, sem
VETH 5035 + CMSE.
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Figura 60 – Geração Térmica do SIN para os casos Vigente, sem VETH 1090, sem VETH
5050 + CMSE, sem VETH 2060 + CMSE, sem VETH 2050 + CMSE, sem VETH 5035 +
CMSE.

Figura 61 – Soma da da geração térmica média acumulada do SIN para os casos
Vigente, sem VETH 1090, sem VETH 5050 + CMSE, sem VETH 2060 + CMSE, sem VETH
2050 + CMSE, sem VETH 5035 + CMSE.
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Figura 62 – Geração térmica acumulada média do SIN para os casos Vigente, sem VETH
1090, sem VETH 5050 + CMSE, sem VETH 2060 + CMSE, sem VETH 2050 + CMSE, sem
VETH 5035 + CMSE.
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