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Resumo

Este trabalho faz uma análise básica de como a implementação do novo

modelo DESSEM impactaria no mercado de comercialização de energia elétrica,

especificamente o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Através da descrição de

como mercado atualmente funciona, seus órgãos reguladores, formas de

negociação e explicando como os modelos NEWAVE e DECOMP trabalham,após

isso foi traçado um comparativo com as características do novo modelo a ser

implementado. Os resultados foram oriundos de extensas buscas em bases de

dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), agentes do

mercado e trabalhos científicos e foi constatado que a nova modelagem irá prover

dados mais reais e decisões mais assertivas ao Operador Nacional do Sistema

(ONS), otimizando a geração em todo o Sistema Nacional Interligado (SIN) e a

valoração do Preço das Liquidação das Diferenças (PLD) será mais condizente a

real a geração nacional, porém o mercado deverá levar um tempo para se adequar

às mudanças.

Palavras-chave: DESSEM, Otimização Energética, Ambiente de Contratação Livre,

Preço das Liquidações das Diferenças.
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Abstract

This paper makes a basic analysis of how the implementation of the new
DESSEM model would impact on the electricity trading market, specifically the Free
Contracting Environment (ACL). By describing how the market currently works, its
regulators, ways of trading and explaining how the NEWAVE and DECOMP models
works, a comparison was made with the characteristics of the new model to be
implemented. The results came from extensive searches of the Electric Energy
Trading Chamber (CCEE) databases, market players and scientific work and it was
found that the new modeling will provide more real data and more assertive
decisions to the National System Operator ( ONS), optimizing generation across the
National Interconnected System (SIN) and the valuation of the Price of Settlement of
Differences (PLD) will be more in line with the real national generation, but the
market should take time to adjust to changes.

Keywords: DESSEM, Energy Optimization, Free Contracting Environment, Price of

Settlement of Differences.
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1. Introdução

O Brasil possui grande potencial hídrico devido a sua geografia e seus rios

que são numerosos e com grandes vazões, tornando-o um país com a matriz

energética com ênfase na geração hidráulica. Porém essa forma de geração possui

riscos atrelados a fatores climáticos e meteorológicos, necessitando de outras

formas para garantir o suprimento energético nacional em caso de situações que a

geração hidráulica não consegue suprir toda demanda, sendo as usinas térmicas as

principais responsáveis por esse papel com complementação de fontes alternativas

em menor escala (Dupont et. al., 2015).

Atualmente o controle, gestão e planejamento brasileiro é feito pelo Operador

Nacional do Sistema, ONS, órgão que visa otimizar os custos de geração por meio

da análise de diversas variáveis, como, previsão de chuvas, capacidade de geração

de cada usina, tipos de reservatórios, demandas energéticas, limites de capacidade

de transmissão da rede elétrica, entre outras, sempre buscando tomar as decisões

mais assertivas em relação ao custo e suprimento energético do país em detrimento

dos possíveis riscos (ONS, 2002).

Devido ao grande volume de dados e variáveis necessários para se chegar

às melhores escolhas se faz necessário o uso de modelos matemáticos que

otimizam as tomadas de decisões e garantem previsões mais apuradas, sendo os

utilizados pelo ONS: Newave e Decomp. Os modelos têm como função otimizar os

custos de oportunidades da água, porém como qualquer forma de modelagem

possuem limitações. Observou-se a necessidade de implementação de um novo

modelo matemático que refinaria as informações em conjunto com os outros dois,

chamado DESSEM, que no momento está em fase de testes e tem implementação

prevista para o início de 2021 (Kazama, 2017).

No Brasil existe o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de

Contratação Livre (ACL), sendo o ACR responsável pela maior demanda nacional

onde o consumidor contrata energia compulsoriamente via distribuidora de sua

região. Já no ACL os consumidores podem escolher livremente seus fornecedores

de energia e as condições dos contratos.
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A entidade Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, é

responsável pela administração de contratos e viabilização da comercialização de

energia elétrica, utiliza dos mesmos modelos para gerar um preço de referência em

R$/MWh conhecido como Preço das Liquidações das Diferenças, PLD, que é usado

para valorar o mercado. ( No momento o cálculo é feito de com base semanal e ao

final do mês é obtido o preço médio mensal, porém em 2021 com a entrada do

modelo DESSEM o preço mudaria para base horária, obtendo dados mais

granulares e mais realistas, tendo como finalidade otimizar o planejamento de

geração a real necessidade de consumo elétrico (Rizkalla, 2018).

1.1 Objetivo

O presente trabalho tem como finalidade explicitar os modelos atuais e a

forma de obtenção atual do PLD traçando uma base comparativa com o cenário

futuro onde o uso do DESSEM irá impactar o mercado livre e a geração nacional,

destacando os benefícios oriundos do uso e os possíveis impactos negativos no

quesito adequação do mercado livre as novas metodologias, limitações e ajustes

que podem acontecer em decorrência dessa mudança.

2. Desenvolvimento

2.1. Geração de energia elétrica no Brasil

Desde o século XIX, mais da metade das fontes de energia elétrica brasileira

são compostas por geradores hidráulicos. Graças a sua topografia, a região sudeste

brasileira concentra os maiores reservatórios de acumulação do país. Porém, devido

ao esgotamento de recursos hídricos no sudeste brasileiro, este tipo de geração tem

desacelerado desde 2011. A região norte do país também possui um relevo

favorável à grandes reservatórios, porém devido a questões sociais e ambientais, a

implantação de tais geradores hídricos são mais difíceis de serem aceitos, sendo as

usinas de geração a fio d’água as mais viáveis na região, pois não necessitam de

grandes reservatórios de água. A desvantagem de tal geração é o fato de que são

dependentes dos regimes de chuvas e da afluência dos rios. Assim, o cenário

brasileiro encara situações dependentes ao armazenamento de água nos

reservatórios das hidrelétricas, onde o nível diminui nas estações de seca (outono e
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inverno), e aumenta em estações mais chuvosas (primavera e verão) (Goldemberg,

2015).

Para garantir a segurança energética do país, o Brasil possui usinas

termelétricas em sua base, onde supre energia em épocas de seca, quando a

geração hídrica decai devido a sua volatilidade e dependência de chuvas nas

regiões. Além das usinas termelétricas na base energética brasileira, as fontes

alternativas tem ganhado bastante espaço nos últimos anos como uma saída da

dependência aos recursos hídricos e uma alternativa à geração de energia a partir

da queima de uma matéria prima fóssil, como no caso das termelétricas. Tais fontes

alternativas seriam as usinas térmicas a biomassa, eólicas e solares, sendo que as

duas últimas têm apresentado um maior crescimento. No caso das usinas térmicas

de biomassa, sua principal matéria prima é o bagaço da cana, e possui uma

disponibilidade maior durante o período da safra, que coincide com o período de

seca. Portanto, tais usinas de biomassa trabalham como uma fonte complementar

de energia às usinas hidrelétricas. No caso de geradores eólicos, em 2018 foram

contratados cerca de 716 MW para ser construídos e disponibilizados na matriz

energética brasileira nos próximos anos, enquanto que a energia solar vem

crescendo principalmente como geração distribuída, atendendo consumidores

menores como é o caso de residências e comércios pequenos (De Morais, 2018).

Tabela 1: Matriz de Energia Elétrica Brasileira (adaptado de ANEEL, 2019a).
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2.2. Mercado de Energia Elétrica no Brasil

O modelo do setor elétrico brasileiro, durante grande parte de sua história, foi

um modelo sob controle estatal, resultando num cenário de monopólio com tarifas

reguladas e mantendo seus consumidores cativos. Por conta da falta de

competitividade, o mercado energético brasileiro sofreu uma grande estagnação, o

que levou, em 1996, na implementação do Projeto de Reestruturação do Setor

Elétrico Brasileiro (Projeto RE-SEB), conduzido pelo Ministério de Minas e Energia

(MME), de modo a estabelecer os rumos para qual o sistema elétrico brasileiro

deveria seguir para gerar um ambiente mais competitivo, de modo a atrair mais

investimentos e resultar na redução da tarifa para o consumidor final (MME, 2001;

CCEE 2010).

Segundo a CCEE, as principais conclusões do projeto foram a necessidade

de dividir o setor nos segmentos de geração, transmissão e distribuição e incentivar

a competição nos segmentos de geração e comercialização; além de manter sob

regulação os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica. (CCEE,

2010)

Houve então, a necessidade da criação de órgãos reguladores do sistema, o

que tornaria viáveis tais mudanças propostas pelo RE-SEB. Com isso, foi criado a

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com a função de regulamentar

tarifas e acessos ao sistema de transmissão; o Operador Nacional do Sistema

(ONS) para operar o sistema elétrico nacional; e a Câmara de Comercialização de

Energia Elétrica (CCEE), responsável pelo ambiente de realização de compra e

venda de energia elétrica. Dessa forma o mercado foi reorganizado, se tornando

competitivo e atraindo investidores privados para o setor elétrico, resultando no

aumento significativo de investimentos (De Lima, 2017).

A ANEEL teve a necessidade de implantar o uso de modelos matemáticos a

serem utilizados simultaneamente pelo ONS e pela CCEE, com o objetivo de

realizar o planejamento da operação pela ONS, e para formar os preços da energia

elétrica pela CCEE, conhecido como Preço da Liquidação das Diferenças (PLD). Os

modelos matemáticos utilizados no mercado de energia elétrica brasileiro são o
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NEWAVE e o DECOMP, sendo que o primeiro tem finalidade de análises de médio

prazo, enquanto que o segundo é para análises de curto prazo. (Ito, 2016).

Com a abertura do mercado, foi disponibilizado dois tipos de ambientes para

a compra e venda de energia elétrica: o ambiente de contratação livre e o ambiente

de contratação regulada.

2.3. Ambientes de Contratação

No Brasil, a contratação de energia elétrica está dividida em dois ambientes

desde o início da CCEE. Esses dois ambientes funcionam simultaneamente, e são

chamados Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e Ambiente de Contratação

Livre (ACL). Os Agentes operantes nesses ambientes são os agentes de geração,

comercialização, distribuição, além dos consumidores. Todos os contratos

realizados em ambos os ambientes são registrados na CCEE (Sozzi, 2014).

No ACR, as distribuidoras de energia elétrica garantem o fornecimento total

ao seu mercado, o mercado cativo. Esse mercado funciona através da contratação

bilateral de longo prazo, onde as distribuidoras e geradoras de energia elétrica

firmam acordos exclusivamente através de leilões de compra e venda. Já no ACL,

as contratações também são firmadas bilateralmente, porém o consumidor possui a

liberdade de escolher com qual comercializadora ou geradora negociar, de acordo

com seus interesses e grau de investimento (De Lima, 2017).

O presente trabalho irá tratar exclusivamente com o Ambiente de Contratação

Livre.

2.3.1. Ambiente de Contratação Regulada (ACR)

Fazem parte do ACR os agentes geradores de energia, os agentes

distribuidores e, por fim, os consumidores cativos. O termo “cativo” se dá ao fato de

que o consumidor não tem opção de escolher de quem comprar a energia elétrica a

ser utilizada, tornando-se dependente da distribuidora de sua região. Já o termo

“regulada” é usado pois a contratação de energia é regulada, de modo a evitar

preços abusivos por parte das distribuidoras sobre os consumidores. As

distribuidoras realizam a compra de energia por meio exclusivo de leilões, onde

vence a geradora que ofertar o menor preço de venda em reais pode megawatt-hora
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(R$/MWh). Dessa forma, são realizados contratos bilaterais entre agentes

geradores e agentes distribuidores (Rizkalla, 2018).

2.3.2. Ambiente de Contratação Livre (ACL)

Fazem parte do ACL os agentes geradores, agentes comercializadores, e,

por fim, os consumidores livres. O termo “livre” se dá por conta de que neste

ambiente, os preços, prazos de concessão e montantes de energia podem ser

negociados da melhor maneira tanto para o consumidor quanto o agente

comercializador, desde que os contratos e transações sejam registrados na CCEE.

Caso o consumidor ultrapasse, ou não atinja a quantidade de energia negociada

com a comercializadora/geradora, será necessário vender ou comprar tal diferença,

sendo cobrado uma tarifa chamada PLD. A tarifa é calculada pela CCEE

semanalmente, variando para cada submercado do Sistema Interligado Nacional

(SIN) e para cada nível de carga do sistema. Seu cálculo é realizado por modelos

matemáticos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL),

que também são utilizado pela ONS para calcular o Custo Marginal de Operação

(CMO). O piso (valor mínimo) e o teto (valor máximo) para o PLD é divulgado pela

ANEEL no início de cada ano. Como os modelos matemáticos são sensíveis a

variações climáticas e devido a grande diferença entre piso e teto do PLD, torna se

necessário um planejamento individual e detalhado para cada contratante, tornando

os contratos no ACL menos sujeitos às variações dessa tarifa (Rizkalla, 2018).

a. Mercado de Curto Prazo (MCP)

Dentro do do ACL, existe uma forma de mercado diferente do ACR, isso é

devido a energia ser um produto não armazenável em grandes quantidades e com

necessidade de utilização quase que imediata, o MCP ocorre entre o 1° e o 8° dias

úteis do mês seguinte ao suprimento energético que foi negociado e tem como

finalidades a contabilização dos contratos efetuados para o mês anterior e os os

recebimentos e pagamentos de valores dos mesmos, podendo esses ocorrer entre

as contrapartes que firmaram contratos bilaterais de compra e venda ou entre a

CCEE e contrapartes que consumiram abaixo ou acima do que negociaram ou

geraram (ANEEL, 2014).
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a.1. Produtos comercializados do MCP

Segundo Machado (2015), dentro da modalidade do MCP existem produtos

que podem ser comercializados e eles podem ser divididos de acordo com suas

características sendo as principais:

I. Submercados (SE/CO, NE, N e Sul)

II. Tipos de Energia:

● Energia Convencional: Gerada a partir de fontes convencionais como

hidrelétricas e termelétricas e destinada a grandes consumidores

livres.

● Energia Incentivada: Proveniente de fontes alternativas de geração,

tais como solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas) e

recebe esse nome devido a incentivos que são aplicados no custo

para incentivo de novas formas de geração da matriz energética.

III. Tipos de Modulação:

● Flat: Energia comercializada com quantidades fixas de fornecimento

em todas as horas do mês. (Modalidade mais comercializada)

● Modulada: A energia comercializada pode ter variações em seu

fornecimento ao longos das horas do mês de acordo com o que foi

acordado entre as partes.

Os contratos no ACL são firmados sempre com submercados definidos, tipos

de energia escolhidos e tipo de modulação, dessa maneira um exemplo de produto

comercializável seria:

Produto 1: Energia Convencional, Submercado Sudeste/CO e Modulação

Flat.

2.4. Órgãos regulatórios

Como dito anteriormente, os órgãos regulatórios foram criados com a

finalidade de controlar o despacho dos geradores no SIN e administrar a

transmissão a fim de garantir a segurança energética (De Lima, 2017). A seguir,

serão abordados cada órgão, destacando suas principais competências.
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2.4.1. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Entre as atribuições da CCEE estão aspectos regulatórios, operacionais e

tecnológicos, sendo responsável pela viabilização das operações de compra e

venda de energia em todo o SIN. Também cabe a CCEE gerar discussões com o

objetivo de melhorar o mercado, calcular e divulgar o Preço de Liquidação das

Diferenças (PLD), utilizado para estimar os preços de compra e venda de energia.

Outra função é implementar e divulgar as regras e procedimentos de

comercialização de energia, além de também realizar a gestão de contratos do ACR

e do ACL. E, por fim, é responsabilidade da CCEE apurar e calcular penalidades de

infrações que sejam cometidas pelos agentes do mercado (CCEE, 2019).

2.4.2. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

O Operador Nacional do Sistema (ONS) foi criado em 1998, sendo

responsável por coordenar e controlar a operação de instalações de geração e

transmissão de energia elétrica no SIN, com os objetivos de promover a otimização

da operação do sistema tendo em vista o menor custo operacional, garantindo que

todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de transmissão e

contribuindo para que a expansão do sistema elétrico tenha o menor custo e as

melhores condições operacionais, sob fiscalização e regulação da ANEEL. Além

disso, a ONS também tem como dever realizar o planejamento e a programação da

operação e da geração de energia com vista à otimização do SIN, supervisionar e

coordenar os centros de operação do SIN, contratação e administração de serviços

de transmissão de energia elétrica, e definir regras (ONS, 2002).

2.4.3. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) possui a função de fiscalizar

as empresas responsáveis pela produção, distribuição, transmissão e

comercialização de energia elétrica (ANEEL, 2019b).
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2.5. Estrutura do SIN

O SIN é dividido em quatro submercados, sendo eles o Norte, Nordeste,

Sudeste/Centro-Oeste e Sul. Esses submercados possuem linhas de transmissão

que os conecta, tornando possível o intercâmbio de energia entre eles (Maxwell,

2019).

2.6. Modelos Atualmente Utilizados

Os modelos atualmente utilizados no mercado de energia são o NEWAVE e o

DECOMP, que são utilizados pelas ONS e pela CCEE respectivamente para ter as

decisões otimizadas de despachos e valoração do mercado de curto prazo que

ocorre mensalmente.

2.6.1. Modelo NEWAVE

O modelo matemático NEWAVE foi concebido pelo Centro de Pesquisa de

Energia Elétrica (CEPEL), com o objetivo de aplicar e otimizar planejamentos da

operação de sistemas hidrotérmicos interligados de médio e longo prazo (1 a 5

anos).

A cada mês é definido o quanto é gerado pelas usinas hidrelétricas e pelas

usinas térmicas em horizontes de 1 a 5 anos, além do intercâmbio entre

subsistemas, a fim de minimizar o valor do custo de operação do sistema,

analisando escolhas entre utilização da água para geração hidrelétrica no presente

(Função Custo Presente) ou uso de energias provenientes de outras fontes para

suprir a demanda presente e consequentemente manter a água para uso futuro

(função de custo futuro). O custo real da operação nada mais é que ambas as

funções agregadas, como pode ser vista na figura 1 (Sozzi, 2014).
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Figura 1: O custo total do sistema (Sozzi, 2014).

O modelo NEWAVE utiliza uma representação simplificada do SIN, em que

todas as usinas hidrelétricas e térmicas de cada submercado são representadas por

um único reservatório, transformando as usinas em sistemas equivalentes e levando

em consideração as malhas de transmissão (Figura 2).

Outro fator importante é que o modelo equivalente opera com energia e não

com água armazenada. As vazões são consideradas pelo modelo em forma de

Energia Natural Afluente (ENA), que podem se tornar energia elétrica. Dessa forma

pode-se dizer então que o NEWAVE é uma ferramenta de “macro escala”

observando o todo do sistema, ignorando alguns detalhes (Ito, 2016).
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Figura 2: Representação esquemática de cada subsistema e seus reservatórios
equivalentes (CEPEL, 2019a).

Os resultados da utilização do NEWAVE são: Despachos otimizados de

geração hidráulica e térmica nos subsistemas equivalente, as energias transferidas

da melhor forma entre os subsistemas e a obtenção da função custo futuro .

a. Funcionamento do NEWAVE

Atualmente o modelo considera 12 reservatórios equivalentes que são

analisados pelo NEWAVE, porém para que essa análise seja feita é necessário que

cenários futuros sejam gerados baseados em probabilidades e riscos, esse papel é

exercido pelo Modelo de Geração de Cenários de Energias e Vazões (GEVAZP) que

gera “árvores de cenários de afluências” (Figura 3) levando em consideração séries

históricas e criando cenários futuros sintéticos através da captura de padrões e

características básicas (CEPEL, 2019b).
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Essas “árvores de cenários de afluências” em conjunto com as funções de

custo presente e futuro levam a tomadas de decisões mais assertivas e

consequentemente otimização dos custos e da geração.

Figura 3: Árvore de Cenários aplicados na modelagem do NEWAVE/GEVAZP
(CEPEL, 2019b).

Porém devido a inúmeras incertezas e as limitações técnicas de hardware

que o modelo possui e ao utilizar cenários sintéticos e probabilísticos levando em

consideração cenários hidrológicos futuros que podem não ocorrer, pode haver

muito erro atrelado, demonstrando que o modelo tem suas limitações e ficando

nítido que há necessidade de complementação com outro modelo o DECOMP,

descrito a seguir.

2.6.2. Modelo DECOMP

O DECOMP é um modelo que tem como finalidade o processamento para um

horizonte de curto prazo (até 5 semanas), definindo as gerações hidráulicas e

térmicas para cada usina do sistema individualmente, levando em consideração

detalhes mais específicos como geração em pequenas bacias, vazões, tempo de

viagem da água, manutenção, e restrições, podendo ser classificada como uma

ferramenta de “micro escala” focada nos pormenores (Gonçalves, 2007)

A ONS é a responsável por utilizar a ferramenta, definindo o CMO, (Custo

Marginal de Operação) que simboliza o custo variável do recurso de geração mais

caro despachado pela ONS, caso esse ainda tenha disponibilidade para suprir a
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próxima demanda de carga. Esse custo é utilizado para para definir o preço da

energia em R$/MWh no mercado de curto prazo (mensal).

Apesar de possuir um escopo maior que o NEWAVE o modelo não

individualiza as gerações Eólicas, Solares, Biomassa e PCHs e para não

negligenciar totalmente essa deficiência esses dados entram de forma simplificada

no momento de abatimento de carga bruta.

2.7. Preço das Liquidações das Diferenças

Segundo a CCEE (2012), o PLD é calculado com base no CMO,

estabelecendo o preço do MWh adicional a ser produzido para o sistema elétrico, e

isso é a base para o cálculo do PLD. O cálculo do CMO é feito da seguinte maneira:

A ONS realiza mensalmente estudos de Planejamento da Operação Elétrica de

Médio Prazo com o objetivo de identificar limitações elétricas que devem ser

respeitadas para manter a segurança do sistema, esse estudo é feito com um

conjunto de dados (deck), e este mesmo deck é enviado mensalmente para a CCEE

para ser tratado e, posteriormente, processado no NEWAVE. Através do

processamento dos dados, a CCEE obtém a função de custo futuro necessário para

dar sequência ao processamento do deck, dessa vez com o modelo DECOMP. O

processamento de dados pelo modelo NEWAVE é exclusiva à semana que

antecede a primeira semana operativa de cada mês.

Para o modelo DECOMP, a ONS envia semanalmente o deck para a CCEE,

sendo tratado e posteriormente processado pelo modelo juntamente com os dados

resultantes do modelo NEWAVE, a fim de calcular o CMO, visto que a utilização de

ambos os modelos em conjunto gera dados mais realistas que são utilizados para

obter o PLD. Há necessidade de tratamento em ambos os modelos devido ao fato

de que para determinar o PLD, não se usa dados sobre unidades geradoras em

fase de teste, e nem dados de restrições internas de cada submercado.

Dessa forma, o cálculo de PLD é feito através da seguinte fórmula

simplificada:

PLD = min(max(CMO . PLD_MIN) PLD_MAX)

Onde:
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PLD é o preço de liquidação de Diferenças, variando de acordo com o

submercado, o patamar de carga e a semana;

CMO é o Custo Marginal de Operação, variando de acordo com o

submercado, o patamar de carga e a semana. É resultante dos modelos NEWAVE e

DECOMP;

PLD_MIN é o valor mínimo que o PLD pode assumir para um

determinado ano, definido pela ANEEL;

PLD_MAX é o valor máximo que o PLD pode assumir para um

determinado ano, definido pela ANEEL.

No cálculo do PLD é necessário se destacar que os valores são obtidos para

cada submercado: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. Dentro de cada

submercado o PLD é obtidos em patamares, que nada mais são as faixas de

horários do dia agrupados de acordo com a demanda energética observada,

(CEPEL, 2018) sendo esses:

● Pesado: Horas do dia em que o consumo de energia é o mais altos e

ocorrem picos de consumos em alguns horários

● Médio: Horas do dia em que os consumos de energia são medianos

● Leve: Horas do dia em que o consumo de energia é menor

Tabela 2: Patamar de Carga e seus respectivos horários (CEPEL, 2018).

Após os PLDs por patamar e submercados serem divulgados pode se gerar

um valor médio levando em consideração a quantidade de horas em cada patamar

da semana operativa e esse valor é utilizado na comercialização para pautar os

preços das negociações. Pois as negociações flutuam em torno do PLD médio
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mensal, visto que pode se liquidar montantes de energia excedente na CCEE a

preço de PLD médio, mantendo o mercado próximo a esta faixa de valores.

2.8. Modelo DESSEM

Segundo De Moraes (2018), o modelo DESSEM tem como função a

otimização hidrotérmica como os outros 2 modelos citados anteriormente neste

trabalho, porém ele tem características que auxiliam na exatidão do tratamento das

variáveis, isso porque sua discretização é diária e possui critérios de minimização

de custo das operações de transmissão, utilizando de previsões mais apuradas de

carga, devido a sua discretização horária e seu horizonte de trabalho de até 2

semanas.

Possui maior detalhamento técnico levando em consideração alguns fatores

que nos anteriores ou eram ignorados ou eram simplificados devido às limitações

técnicas dos mesmos. Sendo esses fatores: Previsão Eólicas utilizando de mapas

de previsão, previsão solar, restrições na rede. Além desses fatores extras ele

permite disponibilizar previsões de geração por unidade, intercâmbios, e custos

devidos a fatores externos como restrições e problemas técnicos.

Como explicitado anteriormente as características do modelo permite

identificar melhor a variabilidade em escalas mais granulares ao levar em conta a

influência da demanda nacional ao longo das horas do dia e consequentemente

pode ser considerada uma ferramenta de mapeamento e previsão melhor e mais

completa se comparado aos outros dois, analisando a realidade com mais detalhes

e acertos.

2.8.1. Entrada em Funcionamento e Preço Sombra

Segundo Neves et al (2018), ao longo das última década foi detectado que a

metodologia e os aparatos utilizados para otimização de despachos e geração

possuíam limitações técnicas e simplificações para tentar corrigir esses problemas.

Foi consenso dos agentes do mercado livre que havia necessidade de

modernização e adoção de novas metodologias e tecnologias.

Em 2017 através da portaria 446, foi realizado um relatório compilando as

demandas e questionamentos e foi adotado que a entrada de uso do modelo
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DESSEM e do PLD horário por consequência deveria ocorrer no início de 2020, e

ao longo de 2018 e 2019 haveria o uso do Preço Sombra, que não afetaria na

valoração do PLD e da contabilização durante o período, mas forneceria aos agente

informações como o modelo iria atuar quando entrasse em fase de uso efetivo.

Porém sua implementação foi adiada para janeiro de 2021 devido a pedidos dos

agentes para terem mais certezas acerca do modelo e do impacto que ele

acarretará no mercado.

3. Resultados

Foi utilizada uma extensa busca em bases de dados, provindas da CCEE,

projeções dos agentes de comercialização e artigos acadêmicos, para se obter

dados de três fontes distintas com finalidades diferentes, o compilado de

informações foi sintetizado em gráficos para melhor visualização das mudanças

decorrentes do uso do novo modelo DESSEM em relação ao do PLD horário e ao

CMO no MCP e consequentemente nos valores relacionados aos contratos

dependentes do Preço das Liquidações de Diferenças.

3.1. Comparativo PLD semanal (DECOMP) e PLD horário (DESSEM) por

submercado - CCEE

Para se traçar uma base comparativa de como a entrada do modelo

DESSEM poderá impactar a valoração do PLD foram utilizados dados fornecidos

pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em reunião ocorrida no dia

14/08/2018 em que utilizaram dados coletados dos dias 17/04/2018 a 20/04/2018

para análise. Durante a apresentação foram demonstrados para todo o mercado

dados comparativos do uso do PLD sombra horário (futuro PLD horário) e a

metodologia atual, PLD semanal, e foram analisado os impactos por submercado

visando obter maior precisão nas diferenças regionais, também foi discriminado se

haviam restrições na rede elétrica (CMO médio com semi h com rede e PLD horário

com rede), porém o presente trabalho irá focar apenas na opção com restrições,

pois é como ocorre na realidade, os resultados gráficos podem ser visto nas figuras

4, 5, 6 e 7.
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Figura 4: Comparativo PLD semanal (DECOMP) x PLD sombra horário (DESSEM)
no submercado Sudeste. (CCEE, 2018)

Figura 5: Comparativo PLD semanal (DECOMP) x PLD sombra horário (DESSEM)
no submercado Sul. (CCEE, 2018)
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Figura 6: Comparativo PLD semanal (DECOMP) x PLD sombra horário (DESSEM)
no submercado Nordeste. (CCEE, 2018)

Figura 7: Comparativo PLD semanal (DECOMP) x PLD sombra horário (DESSEM)
no submercado Norte. (CCEE, 2018)

Os dados gráficos demonstraram que o PLD médio seguindo a metodologia

atual possui um comportamento quase “uniforme”, pois depende dos patamares
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leve, médio e pesado e por se tratar apenas de uma média dos patamares já era

esperado esse comportamento padrão em todos os submercados, porém devido às

diferentes demandas e gerações em cada submercado houve diferenças de valores

e padrões.

O CMO acompanhou na maior parte o PLDh (Preço das Liquidações das

Diferenças horário) com rede, apenas em momentos onde os valores de PLDh eram

mínimos o CMO descolou e beirou a 0, pois nesses momentos as demandas eram

tão baixas que o custo de operação naqueles períodos eram quase nulos, também

houve pontos em todos os submercados que o CMO ultrapassou o PLDh , o que

pode ser explicado pois apesar de possuírem relação próxima de valoração não são

a mesma coisa e por essa razão em alguns momentos o preço do custo marginal de

operações pode ultrapassar o PLDh.

Houve maiores oscilações e demandas diferentes dentro do período de um

dia se comparado a forma de valoração de PLD atual, demonstrando que o uso do

novo modelo tende a melhor quantificar a oferta e demanda, por se tratar de

análises com menores intervalos de tempo e com mais variáveis contabilizadas,

demonstrando mais a realidade e acertando mais nos resultados.

3.2. Comparativo de Carga DECOMP x DESSEM por submercado - CCEE

Na mesma apresentação da CCEE no dia 18/04/2018, foi gerado um

comparativo de demanda de Carga por submercado porém para melhor observar

padrões de repetição foi criado um período de análise de 48 horas hipotéticos,

levando em conta os comportamentos padrões dos submercados para visualizar

como seriam 2 dias comuns do SIN, como pode ser visto nos gráficos 8,9,10,11.
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Figura 8: Gráfico Comparativo de Carga (DECOMP) x DESSEM no submercado
Sudeste (CCEE, 2018)

Figura 9: Gráfico Comparativo de Carga (DECOMP) x DESSEM no submercado Sul
(CCEE, 2018)

32



Impactos do Preço Horário no Mercado Livre de Energias
Trabalho de Conclusão de Curso de Alaerte Mazieiro Neto e  Tomás Cintra Anacleto
10/11/2019

Figura 10: Gráfico Comparativo de Carga (DECOMP) x DESSEM no submercado
Nordeste (CCEE, 2018)

Figura 11: Gráfico Comparativo de Carga (DECOMP) x DESSEM no submercado
Norte (CCEE, 2018)
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Os gráficos demonstraram que houve comportamento padrão na carga na

metodologia atual com o DECOMP, devido aos patamares leves, médios e pesados,

tornando mais homogênea as linhas que indicam as demandas de carga nos

períodos do dia.

Já a utilização do DESSEM gerou linhas que normalmente estão abaixo das

obtidas com o DECOMP, demonstrando que a forma atual tende a superestimar a

demanda de carga nos submercados devido às deficiências do modelo atual. Houve

apenas no submercado Sul a presença de pontos onde a carga DES horário

ultrapassou a DEC, isso ocorreu devido as usinas do submercado Sul serem “fio

d’água”, possuindo capacidade de armazenar água e geração rápida, enchendo e

esvaziando rapidamente, sendo mais voláteis e devido aos picos de consumo que

ocorrem no períodos entre 09:00 e 12:00 horas e 13:30 e 16:30 horas.

3.3. Comparativo PLD diário ( DECOMP) x PLD horário (DESSEM) -  EDP

Para contribuir com a consulta pública do MME número 071/2019 a empresa

multinacional EDP criou um documento datado de 10 de junho de 2019 com o intuito

de demonstrar seu ponto de vista sobre a nova metodologia de uso do DESSEM e

transformou os dados brutos real e estimados em forma gráfica, discriminando um

período de Janeiro a Março como pode ser visto na imagem 12 e um período de 24

horas do dia 07/03 (Figura 13)

Figura 12: Gráfico Comparativo PLD horário (DESSEM) x PLD diário (DECOMP) em
um período de Janeiro a Março (EDP, 2019)
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Figura 13: Gráfico Comparativo PLD horário (DESSEM) x PLD diário (DECOMP) no
dia 07/03/2019 (EDP, 2019)

Os gráficos fornecidos pela EDP demonstraram que o PLD diário tem

limitações claras, ele discrimina de forma simplificada a geração e possui limitações,

o que pode ser evidenciado na figura 13 pois o mesmo manter um padrão fixo ao

longo do dia, já o PLD horário consegue discretizar muito mais detalhadamente as

gerações, sendo mais próximo a realidade, possuindo melhor assertividade e

refinamento.

No gráfico 12 por se tratar de um período de amostral maior e com maiores

montantes de geração, pode se ver uma certa semelhança do PLDh e o PLD diário,

porém o diário não conseguiu levar em conta picos de geração e momentos onde a

geração tem queda rápida, momentos importantes que devem ser considerados.

3.4. Comparativo de Impacto no CMO com o uso do DESSEM e do DECOMP

por submercado -  Artigo Científico

Em seu trabalho de conclusão de curso Rigoni comparou os impactos do uso

do DESSEM e do DECOMP no CMO em um período de 24 horas, levando em

consideração o desvio entre os valores medidos que haviam entre eles para melhor

observar as diferenças que ocorrem ao utilizar os modelos e os dados foram

discriminados por submercados, como pode visto nas figuras 14, 15, 16 e 17.

35



Impactos do Preço Horário no Mercado Livre de Energias
Trabalho de Conclusão de Curso de Alaerte Mazieiro Neto e  Tomás Cintra Anacleto
10/11/2019

Figura 14: Comparativo de CMO horário (DESSEM) x CMO semanal (DECOMP) no
submercado Sudeste. (Rigoni, 2018)

Figura 15: Comparativo de CMO horário (DESSEM) x CMO semanal (DECOMP) no
submercado Sul. (Rigoni, 2018)
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Figura 16: Comparativo de CMO horário (DESSEM) x CMO semanal (DECOMP) no
submercado Nordeste. (Rigoni, 2018)

Figura 17: Comparativo de CMO horário (DESSEM) x CMO semanal (DECOMP) no
submercado Norte. (Rigoni, 2018)

Nos gráficos 14, 15, 16 e 17 o CMO semanal (DECOMP) teve

comportamento homogêneo possuindo valores mais baixos nas 6 primeiras horas

do dia e um aumento entre as 07:00 e 08:00 horas e após isso se manteve

constante, já o CMO horário (DESSEM) teve maior volatilidade, oscilando em

momentos onde a demanda energética era baixa, entre 0:00 horas e 06:00 horas e

aumentando no restante do dia como o CMO semanal, porém não manteve
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comportamento linear, teve oscilações ao longo de todo o dia e uma queda entre as

21:00 e 23:00 horas, seguindo a realidade e consequentemente tendo valoração

mais realista e assertiva..

4. Discussão

4.1.     Análise do Impacto do DESSEM no PLD

Devido ao DESSEM compreender melhor a realidade, com grandes

variações de geração a todo o momento e levando em conta mais aspectos que o

NEWAVE e o DECOMP, excluindo menos variáveis, fazendo menos simplificações e

ajuste no momento de modelar e gerar resultados, as curvas de geração e demanda

reais são melhores compreendidas, trazendo números mais reais ao CMO e

consequentemente ao PLD, uma vez que irá refletir muito mais os fatos que

realmente ocorreram, então em termos de valores a entrada do novo modelo irá

acentuar os momentos de pico de demanda e geração e irão regularizar os

momentos em que há menor consumo, fazendo com que o PLD se modifique de

acordo com o que realmente está acontecendo, gerando leves deslocamentos nas

faixas de valores que seriam obtidas com o DECOMP em momentos de demanda

padrão, mas trazendo maiores modificações em períodos que haja maiores

oscilações de oferta e demanda.

4.2. Impactos da implementação do DESSEM na Comercialização de Energia

Elétrica

Como discorrido anteriormente neste trabalho as operações de compra e

venda de energia elétrica no ACL são firmadas com base no PLD médio que leva

em conta os modelos NEWAVE e DECOMP em sua valoração e estes possuem

limitações, simplificações e ajustes, porém com a entrada do DESSEM os dados

serão mais refinados, mais informações entrarão na modelagem, haverá menos

simplificações e ajustes, o que foi evidenciado em todos os gráficos da CCEE, EDP

e segundo Rigoni, além disso os aspectos como picos de demanda e consumo são

levados em conta, não fazendo apenas médias e simplificações, alterando o preço

do PLD ao se tornar em PLDh.
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Os contratos de compra e venda tem alta probabilidade de mudança a partir

de 2020, que é quando o novo modelo será implementado, provavelmente

modificando as formas mais comuns de comercialização, os contratos

convencionais flat (mesmo quantidade de consumo em todas horas do mês), dando

mais espaços para que operações com modulação sejam feitas, uma vez que a

modulação trabalha diretamente com o uso de flexibilidade e contratação

diferenciada de consumo em cada hora do mês, podendo utilizar os pontos mais

impactantes do DESSEN, a discretização da geração e consumo por hora do mês

na obtenção do CMO e do PLD, criando negócios mais realistas em termos de

contratação e consumo real dos consumidores.

4.3. Possíveis Cenários após implementação do DESSEM

Após o início da utilização do novo modelos o mercado deverá responder de

de maneira conservadora, pois uma modernização imediata é rara de ocorrer . A

opção conservadora pelo menos no primeiro ano de uso é mais provável uma vez

que haverá uma grande mudança decorrente da implementação do DESSEM, seja

em termos de PLD, pois o mesmo não seguirá todos os padrões que os agentes

estavam acostumados a acompanhar ao longo do ano em termos de peculiaridades

por submercado, previsões de geração e demanda, seja adequação nos modelos de

contratação de energia firmados entre os agentes. Um período de adaptação é

esperado, com manutenção das antigas metodologias de negociação e de contratos

e aos poucos com o passar dos meses os impactos do DESSEM serão melhor

assimilados e a modernização do setor nesse sentido virá naturalmente.

Os agentes também terão uma certa dificuldade em termos de mão de obra

especializada na questão de modelagem, visto que a mudança será drástica em

termos de quais as variáveis o novo modelo leva em consideração, a quantidade de

dados extras que deverão ser utilizados e ainda não é possível prever 100% os

impactos que irão ocorrer, visto que o PLD sombra é uma forma de simulação

porém na prática podem ocorrer diferenças não esperadas e novas atualizações.
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5. Conclusão

Foi observado ao longo de todo o trabalho padrões criados pelos modelos

atuais e estes não refletem a realidade, necessitando da modernização e entrada de

novos dados e metodologias para que as decisões tomadas pela ONS sejam mais

assertivas, e nesse intuito o modelo DESSEM supre muito bem essa demanda, uma

vez que é comprovado que ele demonstra melhor a realidade, auxiliando na

otimização das tomadas de decisão ao usar dados mais precisos e o uso horário,

que irá discriminar melhor os comportamentos de geração ao longo do mês.

Os impactos da entrada do novo modelo são bem claros, melhor uso dos

dados disponíveis, menos simplificações e consequentemente resultados melhores

e valores de PLD mais corretos, fazendo com que o PLDh mude a valoração do

PLD médio comercializado entre os agentes, e consequentemente modificando os

contratos firmados.

De uma forma geral também haverá impactos negativos no quesito

adequação do mercado as novas propostas, uma vez que apesar do mercado de

comercialização de energia elétrica no Brasil estar em constante mudança,

momentos com grandes avanços como a entrada do novo modelo podem gerar

incertezas e preocupações, uma vez que irá mudar drasticamente em alguns

momentos os valores do PLD médio e consequentemente alguns contratos que

foram firmados para fornecimento após 2021 podem não ser mais tão vantajosos

como no momento que foram fechados, enquanto outros poderão ter margens de

lucro.
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