
RESUMO

O CEPEL desenvolve modelos computacionais
visando o planejamento e a operação eletro-energética.
Estes modelos necessitam de um complexo conjunto de
arquivos de entrada, que descrevem a configuração do
sistema. De forma a tornar esta tarefa mais simples o
CEPEL está desenvolvendo o Sistema de
Encadeamento de Modelos Energéticos (ENCAD), que
visa prover uma interface amigável com o usuário para
configurar os arquivos de entrada de cada modelo,
prover o encadeamento do fluxo de dados comuns
entre estes, executar os modelos e facilitar a análise
dos resultados.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento da operação,
programação da operação, interface gráfica, sistemas
hidrotérmicos.

1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Planejamento da operação de sistemas
hidrotérmicos

Visando o planejamento e a programação da operação
eletro-energética, o CEPEL vem desenvolvendo
modelos computacionais que são extensamente
utilizados em diversas atividades no setor de energia
elétrica. Dentre essas pode-se citar:

•  o planejamento da expansão da geração;
•  o planejamento e a programação da operação do

sistema eletro-energético;
•  o cálculo do preço da energia elétrica;
•  estudos sobre a evolução do mercado de energia

elétrica, de forma a nortear decisões de

investimentos em novos empreendimentos;
•  estudos para conhecer a dinâmica do mercado

antes de firmar contratos de longo prazo para
venda de energia.

Para cada uma destas e de outras finalidades, é
necessário modelar fielmente o sistema energético,
porém, deve-se considerar que, para cada necessidade,
a modelagem do sistema deve ser feita de forma
particular. Por exemplo, no planejamento da expansão
e da operação é necessário considerar aproveitamentos
hídricos ainda não implementados, bem como diversos
cenérios de afluências aos reservatórios; enquanto que
na programação da operação do sistema é necessário
considerar as restrições elétricas do sistema em maior
detalhe. Além disto, quando se faz um estudo
prospectivo, é necessário criar vários cenários, de
forma a cobrir diferentes possibilidades da evolução do
mercado.

1.2 Os modelos energéticos

Os modelos para o planejamento e programação da
operação energética desenvolvidos pelo CEPEL são
descritos a seguir:

NEWAVE (Modelo de Geração Hidrotérmica a
Subsistemas Equivalentes): calcula a política de
operação, a médio prazo, do sistema hidrotérmico
interligado que minimiza o custo esperado de
operação. É, também, capaz de simular a operação do
sistema, com base na função de custo futuro obtida,
com até 2000 séries sintéticas de energias afluentes. A
política de operação é calculada empregando-se
programação dinâmica dual estocástica [1]. O conjunto
de usinas hidroelétricas pertencentes a um mesmo
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subsistema é agregado em um único reservatório
equivalente e o sistema de geração termoelétrica é
representado por classes, de acordo com custos e
valores de geração mínima e máxima [2]. O horizonte
de planejamento pode ser de cinco a quinze anos
discretizado em etapas mensais.

DECOMP (Determinação da Coordenação da
Operação a Curto Prazo): calcula a política de
operação, a curto prazo, do sistema hidrotérmico
interligado. As usinas hidroelétricasa são representadas
individualmente e o cálculo da política de operação
emprega a programação dinâmica estocástica [3]. O
DECOMP é encadeado ao modelo NEWAVE
considerando que a função de custo futuro ao final do
horizonte de planejamento é aquela calculada pelo
modelo NEWAVE. O horizonte de planejamento é de
alguns meses, onde o primeiro mês é discretizado em
semanas. Nessas primeiras semanas considera-se que a
afluência é determinística, obtida a partir de previsões
fornecidas pelo modelo PREVIVAZ. Os meses
seguintes são representados por cenários de afluências,
apresentando uma estrutura em árvore, e são geradas
pelo modelo GEVAZP

DESSEM (Programação da Operação): modelo para
a programação da operação em um horizonte de curto
prazo (de 7 a 13 dias), que tem como objetivo
determinar o despacho ótimo horário de geração para
sistemas hidrotérmicos interligados e que minimiza o
custo total de operação no período de planejamento [4].
O modelo DESSEM tem como meta representar em
detalhe as restrições em usinas hidroelétricas e
térmicas. A transmissão pode ser modelada por uma
representação linearizada da rede elétrica ou apenas
pelos limites de intercâmbio entre os subsistemas. Ao
final do período de estudo do modelo DESSEM,
acopla-se à função de custo futuro produzida pelo
modelo de planejamento de curto prazo, DECOMP.

SUISHI-O (Simulação a Usinas Individualizadas
para Subsistemas Hidrotérmicos Interligados):
simula a operação do sistema hidrotérmico interligado,
considerando as usinas individualizadas, utilizando
múltiplas séries hidrológicas observadas no passado ou
geradas sinteticamente pelo modelo GEVAZP e
obtendo índices probabilísticos de desempenho do
sistema [5]. Em cada mês, os intercâmbios entre
subsistemas, as gerações térmicas e o bloco de geração
hidráulica por subsistema é decidido considerando-se
no final do mês a função de custo futuro produzida
pelo modelo NEWAVE. A meta de garação hidráulica
é então desagregada por usina hidroelétrica através de
regras heurísticas que representam as decisões
operativas.

CONFINT (Confiabilidade em Sistemas
Hidrotérmicos Interligados): O objetivo deste
modelo é determinar os índices de confiabilidade,
incluindo os índices de freqüência e duração, para
sistemas hidrotérmicos interligados [6], a partir dos
resultados produzidos pelos modelos SUISHI-O ou
DECOMP.

PREVIVAZ (Modelo de Previsão de Vazões
Semanais para o Programa Mensal de Operação):
O programa, a partir de uma série histórica de vazões
semanais, analisa várias alternativas de modelagem
estocástica, como modelos auto-regressivos AR(p),
modelos auto-regressivos média-móvel ARMA(p,1),
modelos auto-regressivos periódicos PAR(p), média
sazonal, modelos auto-regressivos média-móvel
periódicos PARMA(p,1) e média de longo termo [7].
Seu objetivo é produzir previsões de vazões para as
próximas 6 semanas.

GEVAZP (Modelo de Geração de Séries Sintéticas
de Vazões e Energias): tem por objetivo produzir
cenários sintéticos de energias ou vazões mensais,
baseado em modelos auto-regressivos periódicos [8]. É
capaz de produzir um grande número de cenários, em
paralelo, de vazões ou energias que serão utilizadas
pelos modelos NEWAVE e SUISHI-O, ou ainda,
cenários em forma de árvore que serão utilizados pelo
modelo DECOMP.

CHEIAS (Sistema para Estudos de Prevenção de
Cheias em Bacias Hidrográficas): é um sistema com
um conjunto de funções de modelagem estocástica e
geração de séries sintéticas diárias de afluências
(DIANA), uma função para cálculo de curvas de
volumes de espera para reservatórios equivalentes
(CAEV), e outra para a desagregação destas em curvas
individualizadas para cada reservatório do sistema
(VESPOT). Possui também uma função que permite
condicionar a geração de séries sintéticas de afluências
às fases da ENSO (El Niño – Oscilação Sul) [9]. O
sistema gera informações para os modelos NEWAVE,
DECOMP, DESSEM e SUISHI-O.

Figura 1 - Relacionamento entre os modelos



A Figura 1 ilustra a relação entre os modelos
energéticos.

1.3 Dados do sistema energético

Os dados que caracterizam o sistema energético e que
servem de entrada para os modelos podem ser
resumidos, em termos gerais, da seguinte forma:

•  Dados Cadastrais
•  Subsistemas: nome, número;
•  Usinas Hidrelétricas: subsistema, potência

instalada, tipo das turbinas, número de
conjuntos, produtibilidade específica,
polinômios volume x cota, polinômio cota x
área, canal de fuga,  etc;

•  Usinas Elevatórias: vazão, consumo, etc;
•  Usinas Térmicas:  subsistema, classe,

capacidade instalada, custos operacionais,
etc;

•  Postos de medição de vazões;
•  Bacias Especiais: geração, etc;

•  Séries Históricas de Vazões
•  Valores Pré-definidos

•  Patamares e Custos de Déficit;
•  Patamares de Carga;
•  Limites de Intercâmbio;
•  Taxas Esperadas de Disponibilidade;
•  Fatores de Perda;
•  Restrições Elétricas: valores máximos, fator

de participação das usinas, etc;

•  Medições
•  Volumes de Armazenamento;
•  Vazões;
•  Energia Vertida;
•  Níveis;
•  Adições e Desvios de água;

•  Previsões
•  Carga;
•  Vazões;

•  Declarações dos agentes
•  Disponibilidade;
•  Inflexibilidade;
•  Custo da Energia;
•  Manutenção;
•  Expansão Hidráulica;
•  Contratos;

•   Rede Elétrica
•  Informações para fluxo de potência;

Para cada modelo, a resolução da informação (i.e.,
mensal, semanal ou horária) é diferente. Atualmente os
modelos energéticos recebem a maior parte desta
informação através de arquivos do tipo texto (com
caracteres ASCII). Sua elaboração é bastante difícil,
posto que os dados precisam ser escritos com uma
formatação suficientemente rigorosa para serem lidos
inequivocamente. Até hoje, estes arquivos têm sido
preparados manualmente. Para resolver este problema,
o CEPEL vem desenvolvendo interfaces gráficas para
facilitar a configuração de cada um dos modelos. Estas
interfaces estão sendo reunidas no projeto ENCAD,
descrito a seguir.

2.0 O SISTEMA ENCAD

2.1 Motivação

O projeto ENCAD tem como objetivo criar um
ambiente integrado para utilização dos modelos
energéticos do CEPEL, discutidos no item 1.2. Este
ambiente elimina ou reduz várias dificuldades
associadas à esta tarefa:

•  Criação e manutenção dos arquivos de entrada;
•  Organização dos arquivos;
•  Execução de modelos;
•  Interpretação dos resultados.

O ENCAD possui interfaces gráficas para configuração
dos casos energéticos a serem executados. Desta forma
os arquivos tipo texto que servem de entrada para os
modelos são gerados de forma transparente pelo
sistema. A identificação dos casos é feita por uma
estrutura do tipo árvore, mostrada na Figura 2. O
sistema possui rotinas para assegurar que os casos
mantenham coerência entre si.

Figura 2 - Estrutura do tipo árvore

Uma variante do sistema foi implementada na
Administradora de Serviços do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica - ASMAE. A ASMAE possui um
sistema computacional que implementa os
Procedimentos de Mercado relativos à contabilização
de energia, cálculo de preço, contratos etc., cujo nome
é SINERCOM. O Componente de Preços do
SINERCOM é implementado através de uma variante
do sistema ENCAD. Ela é responsável pela
automatização da execução dos modelos que são
utilizados para o cálculo do preço da energia de cada



submercado do MAE. O sistema é organizado na forma
de um servidor, que implementa a busca de arquivos
preparados pelo Operador do Sistema Elétrico - ONS, a
compatibilização dos dados com as regras de mercado,
a sua execução e o envio dos resultados para a
contabilização do mercado.

2.2 Características do Encad

Uma das características do ENCAD é a de permitir
estruturar o trabalho em grupos funcionais (Figura 3).
Em cada grupo é possível colocar diversos casos do
mesmo modelo e/ou de outros modelos. O ENCAD
identifica também o usuário que está utilizando o
computador, através de sua senha de acesso.

Para iniciar seu trabalho, o usuário, após criação de um
grupo de casos, pode iniciar um novo caso (informando
todos os dados de configuração) ou importar um caso
já existente. A função de importação consiste da leitura
dos arquivos de entrada dos modelos para dentro do
sistema. A partir deste ponto, os dados podem ser
editados via interface gráfica, modificando apenas as
informações necessárias. Desta forma, é possível
alterar os dados do caso sem manipular os arquivos
tipo texto diretamente. Caso seja necessário
disponibilizar o novo caso na forma dos arquivos de
entrada dos modelos, existe uma função de exportação
de casos. Esta função permite também exportar os
arquivos de saída dos modelos.

Figura 3 - Tela principal do ENCAD

A tela principal do ENCAD, ilustrada na Figura 3, é
formada por duas janelas, além das áreas comuns a
aplicativos gráficos (menus, barra de ferramentas,
barra de rodapé etc.). A janela da esquerda possui a
árvore de grupos e casos, que podem ser acessados
facilmente. A janela da direita mostra telas de interface
do programa, relacionadas à operação em curso. Na
Figura 2, por exemplo, apresenta-se a tela de
propriedades do caso.

Ao fazer o encadeamento, o ENCAD permite que o
conjunto de informações produzidas pelos modelos de
nível hierárquico superior sejam compartilhadas com
os modelos de nível hierárquico inferior. Quando é
programado um encadeamento, o ENCAD executa, de
forma transparente ao usuário, as tarefas de gerar os
arquivos de entrada do modelo seguinte na cadeia que
têm dados em comum com o modelo mais acima.
Outra característica importante deste encadeamento é a
invalidação automática de casos, quando uma alteração
é realizada em nível hierárquico superior. Por exemplo,
ao se alterar um caso NEWAVE, o caso SUISHI-O a
ele encadeado é invalidado.

A edição da configuração dos casos é feita por
interfaces especializadas. Um exemplo pode ser
observado na Figura 4, onde se mostra a tela para
edição de dados de usinas hidráulicas. De forma a
concentrar todos os dados cadastrais de usinas em uma
única tela, optou-se por utilizar pastas para cada tipo de
informação. Nesta interface está embutido a validação
parcial dos dados de entrada, minimizando a
possibilidade de erros grosseiros.

Figura 4 - Edição de dados de usinas hidráulicas

Outra característica importante do ENCAD se refere ao
tratamento dos resultados. Por exemplo, o programa
NWLISTOP permite ao usuário o acesso aos resultados
das simulações da operação dos 2000 cenários
hidrológicos produzidos pelo modelo NEWAVE. Ao
ser acessado pelo ENCAD permite a construção de
gráficos e a obtenção de estatísticas, como mostrado na
Figura 5.

Na Figura 5 observa-se outra tela, para entrada de
dados de intercâmbios. Este tipo de tela possui
facilidades de edição semelhantes a uma planilha de
cálculo. Pode-se, por exemplo, utilizar algumas
fórmulas simples envolvendo as células da planilha,
além das facilidade para cópia e replicação de valores.



Figura 5- Edição de dados de intercâmbios

De forma geral, as funcionalidades atualmente
presentes no ENCAD são:

•  criação, cópia, edição de propriedades e
eliminação de casos;

•  importação e exportação de casos;
•  compactação e descompactação de casos;
•  configuração de dados do caso;
•  execução dos modelos;
•  visualização dos relatórios de saída dos

modelos.
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Figura 6 - Gráfico com dados do NWLISTOP

A abrangência do ENCAD e suas interfaces está no
momento restrita aos modelos NEWAVE (e seus
programas associados – NEWDESP, NWLISTOP e
NWLISTCF), SUISHI-O e GEVAZP.

2.3 Perspectivas

O objetivo principal é incluir no ENCAD as interfaces
para trabalhar também com os modelos PREVIVAZ,
DECOMP, DESSEM e CONFINT. Algumas interfaces
gráficas, de nova geração, estão em fase de
desenvolvimento, como mostra a figura 7, que permite
visualisar o diagrama da seqüência dos
aproveitamentos hidrológicos em uma bacia.

Entretanto, existem outras características que estão

sendo estudadas. A primeira delas é a criação de uma
estrutura de banco de dados capaz de representar de
forma unificada os dados energéticos, permitindo que a
árvore de casos do ENCAD possa sempre ser derivada
de um caso básico. Esta estrutura possuiria a
propriedade de modelar os dados para a maioria dos
modelos, de forma que os casos fossem inicializados
com uma fonte única de dados. Existem porém várias
dificuldades associadas, como a questão das diferentes
resoluções de cada modelo, ou modelagem de
fenômenos com parâmetros distintos entre os diversos
modelos. Como exemplo, podemos citar os dados de
disponibilidade de usinas: no NEWAVE o valor é
obtido de uma média histórica, no DECOMP é obtido
de uma previsão semanal; enquanto que no DESSEM é
discriminado por máquina (e não por usina) com
resolução semi-horária.

Figura 7 - Diagrama de aproveitamentos hidrológicos

3.0 EXEMPLO DE ESTUDO A SER REALIZADO

A título ilustrativo é descrito um exemplo de estudo
que pode ser executado com o ENCAD:
•  Um agente está considerando a possibilidade da

instalação de uma usina termelétrica situada no
subsistema Nordeste;

•  A potência nominal da usina é da ordem de
200 MW;

•  A usina está planejada para entrar em operação no
ano de 2003;

•  O custo de combustível considerado é de
US$50,00 / MW.h (custo incremental);

•  O investimento da usina é de US$100 milhões;

Figura 8 - Geração Média da Usina
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A figura 8 mostra a geração média, dentro de um
intervalo de planejamento de 5 anos, da usina
termoelétrica. Tal resultado foi obtido pelo programa
NWLISTOP, que retrata a simulação final do modelo
NEWAVE, e é acessado através do ENCAD.

A figura 9 mostra a distribuição de freqüências da
remuneração operacional da térmica (remuneração
bruta – custo operacional) resultado obtido
manuseando-se a saída do NWLISTOP, acessado
através do ENCAD, considerando que toda a energia
está sendo vendida no Mercado Atacadista de Energia
(MAE) durante o período de planejamento de 5 anos:

No caso em apreço, a ferramenta fornece subsídios ao
agente para decidir pelo empreendimento.
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Figura 9 - Distribuição de Freqüências da
Remuneração

4.0 CONCLUSÕES

Foram apresentados os principais modelos energéticos,
sua aplicação e um resumo dos dados necessários à sua
execução.

O ENCAD foi desenvolvido para prover aos usuários e
agentes uma melhor integração entre os modelos
computacionais atualmente utilizados na área de
plaenjamento energético. As principais características
do ENCAD foram apresentadas e alguns exemplos de
telas das interface foram mostrados.

Foram apresentadas as perspectivas futuras para o
sistema, de forma a aumentar a confiabilidade na
programação dos dados para os modelos do CEPEL.

A título de exemplo de utilização do ENCAD, foi
apresentado um estudo onde é feita uma avaliação da
capacidade instalada de uma usina termelétrica.
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