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CHllECTRA GENERACION é m empresa de geraçlo de
energia eléctrica que pertenecc ao Sistema Inter conec-
tado Central chileno.

0 sistema de tarifaçlo vigente no Chile base-se
no custo marginal de produçlo de um KWh adicional do
sistema. Como no Chile existe um reservatório pluria-
nual importante. Complexo Laja, os custos marginais
determinam-se a partir da otimizaçio da aperaçlo no
longo plazo.

Por outra parte «s decisões de operaçlo das cen»
trais tármicas dependem do custo marginal e, como estes
dependem da hidrologia afluente ao sistema, conclui-se
na característica evidentemente aleatória do consumo do
combustível correspondente.

Neste trabalho, Cdcscnvolve-se um modelo de
simulaçio que permite determinar a funçlo de
dlstribuçio dos consumos de carvlo das centrais térmi-
cas, constituindo-se numa ferramenta que apoia a tomada
de decisões pira as compras de carvio das centrais de
CHllECTRA GENERACIOlT}

Aplica-se o método para analisar os consumos de
carvão esperados nas centrais de CHILECTRA GENERACION
para o ano 1990. Inclui-se, una anilisc de sensibili-
dade sobre as variáveis mais importantes que incidem
nesses consumos.

1. JNTROOUC/O

0 Sistema Interconectado Central (SIC, Chile)
possui um parque gerador hidrotérmico, 25* térmico e
75» hidráulico. Do total das instalações, uns 29» da
capacidad correspondem ao complexo gerador do lago La-
ja, «este parque gerador CHllECTRA GENERACION conta
com trls centrais térmicas (480 MW) e duas centrais hi-
dráulicas a fio d1água (56 WM) c uma em construçlo.

A coordenação da operaçio no SIC realiza-se a
través do organismo denominado Centro de Oespacho Eco-
nflmico de carga (COEC-SIC), do qual CHllECTRA GENERA-
CION é integrante. 0 COEC-SIC ten como principais
objetivos preservar a continuidade do serviço e garan-
tir una operaçlo ao mínimo custo no atendimento da de-

Para isso conta com im modelo de otimizaçio de
Lago laja, que deve resolver, entre outros, os seguin-
tes problemas:

a) Determinar o V O I U M de lage Laja que deve ser
gerado nun período determinado, dada sua Incidência nos
custos de operaçlo esperados para os períodos seguin-
tes.

b) Una vez determinado quanto convém gerar a par-
tir do Lago Laja, e portanto a geraçlo térmica necessá-
ria, operar as usinas térmicas de maneira de minimizar
o custo variável de operaeio, isto é, basicamente o
custo do cumbustivel.

0 modelo de otimizado permite resolver os dois
problemas num horizonte de longo prazo, determinando
assim as decisões de operaçio ótimas e os custos margi-
nais da energia elétrica associados a cada cota do laqo
laja, dependentes da nidrologia afluente â represa bem
como ao resto das centrais hidráulicas do sistema.

Por ser um modelo de longo prazo levan-se em con-
ta alguns simplificações que nio sio adequadas quando
se deseja determinar a opcraçio de curto prazo (1 a 3
anos com detalhe mensal) para o parque térmico a fim de
estabelecer as necessidades de combustível.

Especificamente destacam-se as seguintes
simplificações: '

a) Uso de etapa «t otimização trimestral. 0 mo-
delo otimiza o atendimento de una demanda trimestral, o
que nio permite visualizar situações qut podem se pro-
duzir no interior do trimestre em meses específicos.

b) Representação das Centrais Térmicas ao custo
incrementai constante. Isto as faz operare a toda car-
ga quando sio solicitadas. Na opcraçio de curto prazo
usam-se curvai típicas de acordo as características
reais de cada central, o que Implica em um nível variá-
vel de geraçio de acordo com o custo marginal vigente
no sistema.

Com o propósito úe conseguir una melhor
aproximaçlo na determinação dos n1v«is de consumo de
combustível, vem se desenvolvendo um modelo de
simuiaçlo, complementar ao modelo de otimizaçio da
operaçlo que analisa o atendimento 1 demanda a curto
prazo.

£ste modelo ^tv» m conta: í) detalhe mensal do
atendimento da demanda 4» energia no SIC, 11) curvas de
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consumo ir.crenental segundo características reals das

centrals térmicas.

Junto com a presentaçlo desde modelo, inclui-se
uma aplicaçlo para o ano 1990. incorporindose também
uma análise de sensibilidade ante variações nas variá-
veis mais importantes que incidem no custo marginal vi-
gente no sistema, o qual em definitvo determina os
consumos de combustível.

2 . 0 . DESCRITO 00 MODELO

2 . 1 . DEFINIDO 00 MODELO MATEMÁTICO

0 modelo matemático definido considera no atendi-
mento da demanda: um aporte das centrais hidráulicas
excluindo o complexo Laja. o aporte das centrais térmi-
cas segundo o custo marginal, perdas de transaisao,
consumos oroorios das centrais e um aporte das centrais
do lago Laja de maneira tal de cubram a demanda. Para
isso deve-se satisfazer a equação de equilíbrio
geraçlo-consumo dada por (1).

(1) Odaij • ;CP1Jk • PTxiJ . £ACT1Jk(C«giJ)
k k

- ACHij(PHj) - :ACL1jkCQL1J(PHJ), CL1J) « 0

Onde:

Odaij

CPijk

PTxij

CMgij

demanda de energia no mis 1 do ano J, em
(GUh).

consumo próprio da central k no mis 1, do ano
J, em (GUh).

perdas de transmiçlo do sistema no mis 1 do
ano J em funçlo do aporte das centrais, em
(GUh).

custo marginal da energia no SIC no mis 1 do
ano j dado pela cota do Lago Laja, em
(USS/KUh).

ACT1jkCCMgij): aporte de energia dt central térmica k
no mfs i do ano j , em (GWh), segundo CMgij e a
curva característica da central de acordo a
seguinte função:

ACTijk » Fk(CMgij) se CMgij > • CMijk

ACTfjk • 0 se CMgij < CMijk

com:

CMijk custo médio mínimo da central k no mis 1 do
ano j, em (USS/KWh).

FKíCMgiJ): funçlo de a;orte de energia da central dado
o custo marginal do sistema.

ACHij(PHj): aporte de energia das centrais hidráulicas
excluídas as do Lago Laja, no mis i do ano j
dada a probabilidade hidrológica anual PHj, em
(GWh).

OLij(PHj): vazio afluente ao Lago Laja no mis 1 do ano
j dada a probabilidade htdrològica anual PHj,
em (m'/jj.

CLÍJ : cota oo inicio do mis t do ano j no lago Laja,
em (m.s.n.m.).

ACL.Jk(QLtj(PHj), CLij): aporte de energia em GWh da
central k, do complexo Laja no mis 1 dada a
vazio afluente QHJ(PHj) e a cota a Inicio do
mis CLIJ, em (GUh).

A eouaçio de equilíbrio anterior deve* se
agregadas algumas restrições técnicas. Elas referem-se
a: níveis do lago Laja (2 ) , limites de geraçio nas
centrais do complexo Laja ( 3 ) , limites de operação nas
centrais térmicas ( 4 ) .

(2) CLmin < • CL1J < « CLmax

(3) ACLmink < • ACLijk(QLij(PHj), ttij)

< - ACImxk

(4a) ACTmink < • ACTIjk(CMgij)

< • ACTmaxk se CMgij > - CMijk

(4b) ACTIjk(CMgiJ) - 0 St CMgij < CMijk

A soloçio deste problema reali ia-se mediante o
método Iterativo de secao áurea.

2.2. IMPLEMENTADO COMPUTACIONAL

0 programa MOSSIC (Modelo Simulação do SIC) foi
codificado en Fortran 77 nu» computador Burroughs. 0
algoritmo Implementado se descreve mediante a diagrama
do fluxo da Figura NQ 1.
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3.0. ANALISE 0E RESULTADO COM O HOOELO

Apresentj-se uma aplicação do modelo, na qual
determinam-se os consumos ae carvão em centrais térmi-
cas, oara o oeciodo jmeiro o dezembro de 1990.

Considera-se uma cota estimada no começo de ja-
neiro de 1990 no Lago Laja de 1.328,6 (m.s.n.m.) e
quinnentas seqüências hidrológicas na simulação.

'aabém, definem-se três casos de anilise de sen-
sibilidade. Eles sio:

a) Caso A: na cota inicial do Lago Laja.
ContempIam-se os níveis de 1.348.6 (m.s.n.m.) e de
1.318,6 (m.s.n.m.).

b) Caso B: no preço de combustível das Centrais
Térmicas. Contempla-se uma variação de •/- 10*.

c) Caso C: no nível de demanda no sistema.
Contemplam-se uma variação de •/- 2.5X.

3.1. RESULTADOS

Na continuação apresentam-se os resultados obti-
dos con o modelo de simulaçio para as Centrais Térmicas
de CHILECTRA GENERACION Ventanas. Lanune Verde y Renca
usando histogramas da dstrtbução trimestral de cons>*no
de carvão e os seguintes indicadores: valor mais pro-
vi vel (VHP) e valores máximo (VMAX) e mínimo (VMIN) dos
consumos trimestrais de carvão.

3 .1 .1 . CASO OE APLICAC/O

A Tabela NO. l resume os resultados corresponden-
tes ao caso de aplicação. Por sua vez, os Gráficos 1,
2 e 3 contém as distribuçScs de probabilidade de consu-
mo do carvão para as Centrais.

Nessa tabela se vem as diferenças entre as cen-
trais, as quais devem-se as diferentes características
de eficiência de cada uma delas.

No caso de Ventanas, se trata de una Central efi-
ciente do sistema, o que se nota num consumo de carvão
com bastante certeza. Isto confirmase COM a forma que
a presenta a distribuçao de probabilidades do consumo
de carvão (ver Gráfico N8 1).

No caso da central Renca. se trata de U M central
de eficiência media. Isto se demonstra <a conswos de
combustível com una maior Incerteza, j l Que sua entrada
por custo marginal é nenos provável e seu requerimento
pot déficit de energia a obriga a cperar em slt«»Ç°«
puntuais o que dispersa sua distributlo de probabilida-
des (ver Figura Nfl 2 ) .

Una situação similar e ainda mais acentuada se
apresenta em Laguna verde, que corresponde a uma cen-
tral Ineficiente.

3.1.2. SENSIBILIDADE NA COTA INICIAL 00 LAGO LAJA

Al simular o caso com a cota Inicial do lago Laja
no nível 1.348,6 m.s.n.m., as centrais Laguna Verde y
Renca não alteram seu esquema de consumo dt combustível
j i que operam em situações extremas, anos secos ou
situaçOes especificas dt déficit dt energia no sistema.

No caso da central Ventanas vf-st maiores cam-
bios, especialmente com relaçlo ao ptriodo dt degtlo,
0N0 y JFM. isto explica-se pela maior sensibilidade no
nível de operação da centrla, U M vez que para esse ní-
vel o custo marginal do sistema st aproxima bastantt do
custo médio mínimo.

No caso simulado para a cota inicial do lago Laja
de 1.318.6 m.s.n.m., correspondente a U M situação de
reserva baixa no lago, as centrais tôrmicas de Renca e
Laguna Verde ganham maior certeza em seus consmos de
carvão devido a menor disponibilidades dt entrgia no
Lago Laja e a um maior custo marginal.

TABELA NQ 2

CONSUMO OE CARVÍO, COTA INICIAL
LAGO LAJA 1.348.6 (m.s.n.m.)

(NIles de ton/trim.)

JFN AMJ JAS OND

VENTANAS

VMF
Prob.
VMAX
VMIN

196,6 202,8 226,9 229.4
0,58 0,9 0,93 0,42

201,0 201,1 252,1 254,9
159.0 55,6 0,0 0.0

RENCA

TABELA Ng 1

CONSUMO OE CARVÃO POR CENTRAL
(Miles de ton/trim.)

VENTANAS

VMP
P r o b .
VMAX
VMIN

JFM AMJ JAS ONO

192.4 197,2 226,9 229,4
0,94 0,94 0,91 0,77

201,0 219.1 252.1 254,9
114.4 0.0 0.0 0.0

VMP
Prob.
VMAX
VMIN

LAGUNA VERDE

VMP
Prob.
VMAX
VMIN

66,4
0,82
80,9
32,8

29.6
0,92
59,3
0,0

85,6
0.74
95,2
0,0

77,4
0,49
86.0
0,0

86,6
0,46
96,2
0,0

8,7
0,59
87.0
0,0

8,8
0,81
87,6
0,0

3.6
0,92
36.3
0.0

RENCA

VMP
Prob.
VMAX
VNIN

LAGUNA VERDE

VMP
Prob.
VMAX
VMIN

69.1
0.89
75.7
0,0

26,7
0,93
29.6
0,0

37.6
0.89
95,2
0,0

77,4
0.45
86.0
0,0

36.6
0.45
96,2
0.0

8.7
0.57
87.0
0.0

9,7
0,53
97,3
0,0

6.6
0,85
65.9
0,0

A Central Ventanas, peii sua condição de central
eficiente, não modifica sua operação já que fica cheia
desde níveis mais altos no Lago Laja.

3.1.3. SENSIBILIOAOE AO PREÇO DO COMBUSTÍVEL

A variação no preço do carvio não causa alteração
apreciável nos consumos de combustível. Isto explica-se
pela relação direta que existe entre o prtço do combus-
tível c o custo marginal, pelo que as posições r e l a t i -
vas das Centrais se mantém.
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TA8ELA NO 3

CONSUMO OE CARVÃO
COTA LAGO LAJA 1.318.6 (is.S.n.m.)

(miles de ton/trim.)

VENTANAS

VMP
P r o b .
VMAX
VMIN

RENCA

JFM AMJ JAS OND

192.4 201.9 226.9 229,4
0.93 0,92 0.91 0,79

201.0 201.1 252.1 254.9
115.1 46,7 0.0 C,0

VMP
Prob.
VNAX
VMIN

LAGUNA VERDE

VN»
Prob.
VMAX
VMIN

79.2
0,83

80.9
64.5

26.7
0.91

29.6
0,0

85,6
0,90

95,2
0.0

77.4
0.66

86,0
0.0

86.6
0.59

96.2
0.0

78.3
0,54

87.0
0.0

68.1
0,48

97.3
0.0

6.6
0.85

65.9
0.0

3.1.4. SENSIBILIDADE A DEMANDA DE ENERGIA

Ao modificar os níveis de demanda, os custos mar-
ginais seguem as variações da demanda. Por isso, as

centrais térmicas deslocam seus níveis de consumo para
valores menores ao diminuir o nível de demanda. Por
sua vez ao aunentar a demanda produz-se m efeito simi-
lar, nas deslocado em dtreçio a níveis mais altos de
consuno.

TABELA NO 4

CONSUMO OE CARVÃO
OEMANDA SOBE UM 2.5X
(Miles de ton/trfa.)

VENTANAS

JFM AMJ JAS OND

VMP
rrOD»
VMAX
VMIN

RENCA

VMP
P r o b .
VMAX
VMIN

LACUNA VERDE

VMP
P r o b .
VMAX
VMIN

192.4
0.96

201.0
115,1

68.5
0,92

76.1
0.0

26.7
0.96

29.6
0.0

202.8
0.93

219.1
55.6

85.6
0.91

95.2
0.0

77,4
0.S1

86.0
0,0

226,9
0.92

252.1
0.0

86.6
0.5

96.2
0.0

8.7
0.52

87.0
0.0

229.4
0.83

254,9
0.0

9.7
0.45

97.3
0.0

6.6
0.82

65.9
0.0

Grafico No 1

Oistribuçao de consumo car/io na
Central Ventanas
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100
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Grafico NQ 2

Oistriouçio de consumo carvão na
Central Renca
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Grafico NQ 3

Distribuçlo de consuno carvio na
Central Laguna Verde
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-6-

TABELA Na 5

CONSUW OE CARVÃO
OENANOA 3AUA 2.5X
(niles de ton/trim.)

JFM AMJ JAS

VcNTANAS

ONO

VNP
Pr o b .
VMAX
VMN

RENCA

VHP
Prob.
VMAX
W I N

LAGUNA VERDE

VHP
Prob.
VMAX
VMIN

190.0
0.89

198.8
110.8

W.O
0,89

64.5
0.0

26.7
0,8?

29.6
0,0

197,2
0.92

219.1
0.0

85.6
0.78

95.2
0,0

77,4
0.39

86.0
0.0

226.9
0.89

252.1
0.0

9.6
0.49

96.2
0.0

8.7
0.62

87,0
0.0

229.4
0.69

254,9
0.0

9.7
0.62

97,3
0.0

6.6
0,88

65,9
0.0

4.0. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Vem«se desenvolvendo uma primeira versio de I N
itodelo de simulação para a operação do Sistema Interco-
nectado Chileno no curto prazo. Os resultados indicam
ua comportamento coerente do modelo ante variações em
algumas das variáveis mais Importantes que o definem.

0 modelo permite apoiar a tomada de decisões das
compras de carvio, conseguindo-se estabelecer o tipo de
compras de combustível que deveria se realizar.

Para o caso da central Ventanas se tem que as
compras a efetuar são bastante certeiras, especialmente
nos trimestres de inverno A-M-J e J-A-S, razas porque
estas deveriam constituir parte de contratos com quan-
tidades fixas.

No caso de Renca e Laguna Verde seus consuaos sio
bastante incertos e mais sensíveis is variações na de-
nanda e cota do lago laja. Por isso. as compras para
estas centrais deveriam consistir num contrato com uma
quantidade fixa e outro com opções de compra.

As quantidades de compras fixas e das opções se
deveriam determinar a partir das distributees de proba-
bilidades e dos estadigrafos entregues pelo modelo de
simulado aplicando algum critério técnico-econBmico.

0 modelo permite determinar a distribuçlo no in-
terior do ano das demandas de combustível, o que permi-
te fazer u* melhor uso das canchas de armazenagem e
determinar níveis de estoque ótimos com U M conseqüente
-eduçlo de custos para a empresa.

_ Finalmente deve-se assinalar que este modelo sõ
efetua um balanço de energia mensal. Por tanto, para
conseguir uma melhor estimativa do consumo de combustí-
vel, deveria incluirse na segunda etapa de desenvolvi-
mento um balanço de energia nas horas de ponta do
sistema, o que pode levar a condições diferentes na
operação das centrais térmicas principalmente. ~
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