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1. APRESENTAÇÃO

v_0-custo marginal da operação da um sistema gerador
sa energia elétrica, num dado período de tampo, corrts-
ponda ao acréscimo de custo para suprir uma unidade adi-
cional ds energii-Jurante este período, sem alterar o
srogreme da obrçsJ Isto é, o acréscimo de energia é
suprido acenas pela maior utilização dos recursos hidráy.
licos e térmicos do sistema existente.

Este custo marginal é utilizado em diversas etapaa
io planejamento da expansão e operação, tais como: ava-
liação das condições de atendimento de uma alternativa
ae expansão; ajuste de programa de obras de geração;
estenção da energia garantida de uma configuração; deter,
-inação da disoonibilidade^de energia das _ concessio-
nárias para fins de intercâmbio e estruturação das ta-
rifas de suprimento.

0 u s tema gerador nacional é predominantemente hidrelé-
trico, row «noa ura complement ação térmica que correspw.ide 3
-erca de 10% da capacidade totel instalada. Alguns apro.
veitamentos hidrelétricos possuem reservatórios de regu-
larização plurianual, o que proporciona ao sistema uma
grande capacidade de acumulação de energia potencial.
Este estoaue deságua permite atenuar c efeito da aleato-
nedade das vazões naturais soore os recursos hidráu-
licos oara a produção Cu energia elétrica. Os_déficit»
-o suprimento devem-se, normalmente, á insuficiência das.
ses recursos sendo, portanto, programáveis a da longa dy.
ração. Em função desta característica estrutural do sis.
tema, o principal problema relativo à sua operação refe-
re-se à determinação de uma estratégia da utilização da
energia armazenada e, consequentemente, do nível de ge-
ração térmica.

Assim, um aumenta da carga num dado período de tempo
3erá suprido pelo depleçirnamento adicional jtos reser-
vatórios ou pela elevação ao nível dp geração de uma
classe térmica. Neste caso, o custo marginal de opera-
;ao corresponde ao custo de geração dessa classe.

Quando o aumento de carga é suprido via utilização
30 estoaue de água, não há um acréscimo imediato de eus.
*.o no período; sorém, tal decisão poderá implicar em fu-
turos acréscimos. Assim, o aumento da geração hidráu-
lica ira resultar, no futuro, em: redução de energia
-ertida^sm algum período chuvoso; necessidade de elevar
3 gtraçao_ae uma classe térmica; aumento do nível de
energia nao suprida em algum período deficitário. No
arimairo caso, o custo para suprir o acréscimo cie carga
e nulo. No segundo, corresponde ao custo atualizado do
aumento de geração da classa térmica. Finalmente, no
ultimo caso, corresponda ao custo atualizado devido à

elevação do déficit da energia (para tal, é ̂ necessário
o conhecimento do susto marginal da energia não suprida).
Desta forma, o custo marginal da operação deve contem-
plar todos essea eventos, ponderando seus custos com as
respectivas probabilidades da ocorrência. Ele, é, por-
tanto, um valor esperado, resultante da estratégia óti-
ma de operação da energia armazenada no sistema.

Devido a dependência do calcule do^custo marginal em
foco em relação à estratégia de operação do sistema, este
trabalhu se propõe, inicialmente, a rever conceitos teó-
ricos ligadas ao levantamento desta estratégia e anali
ser fatores que permitem, na prática, aprimorá-la. Em 93.
guida, estea conceitos são extendidos para o caso de
suosistemse eletricamente interligados,asendo explorado,
em termos práticos, o_efeito dos invercâmoios soore as
eatrstégias de operação de cada subsisteme.^ Finalmente,
é analisada a influência da amostra de vazões naturais
sobre os custos merainais. sendo comparados valores obti.
doa pela amostra histórica e por séries sintéticas de
afluências.

Naa aplicações constantes deste documento, foi utili-
zado o modelo computacional EROS, desenvolvido em FUR-
NAS. Ele tem por objetivo simular a operação de sub-
sistentes interligadds para séries de j/azões históricas
ou sintéticas. A estratégia de operação de cada sub-
sistema é basesde no valor marginal da água, e visa
minimizar o custo total de produção.

Foram estudadas configurações do Sistema Interligado
Sudeste/Sul correspondentes às previstas para os anos de
1989 e 1997. Ressaltam-se os seguintes dados básicos:

a) Custos de Combustível das Classes Térmicas:

Nuclear
Carvão Candiota
Carvão J. Lacerda
Rasf
úleo

USÍ 9,50/Wh
USS 8,00/ton
USS 18.70/ton
üSÍ 73,20/ton
USÍ 11.2,80/ton

i) Custo Marginal de Energia Mão Suprida:

0 a 5% da carga * üSÍ 161/MUhde 0 a
de 6 a
de 10 a
acima de

10% Ca carga
20% dú carga
20% da carga

US$ (.23/MUh
USÍ 702/MUIh
USS 813/>Ui

c) Histórico de tfszões Afluentes por Posto:

Últimos vslores disponíveis recebidos da ELETROBRAS
em 1988, a menos das simulações visando analisar a in
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nuência 3a utilização de séries sintéticas. Neste ca.
so, adütsu-se a^séris "istcrica rsceaicSa ar. 13S7. ta
se aara a çeraçào =as séries sirtéticas.

2ara a -atsr--.-a-ãc " :»sta -arçjinal =e aceraçãa íe
.TI sistera -icr-ctér-i". -az-se necessária, inicialmente,
rever 2 3tuaiiC3r ;;-csitcs lidados à sua aceraçao cti"B;

íste assunte '.etr siaa :s;eta 3e estudos ro Brasil fá
sraticamente 2C aros. Em aarticular. FURNAS tem aooroa-
3o o oroslema soo um snfooue marginalista, Baseeno no
conceito 3e valor -argmal da água. O desenvolvimento taá
rico deste enfoque, entretanto, considerou Que a entrgia
afluente ao sistema independia da estada de armazenagem.
Isto significa cue o sistema era representado por um mo-
delo linear, au seja, consideravam-s» valores constantes
para a produtibilidade dos aproveitamantosi no cálculo da
energia natural. Hoje em dia, no entanto, são utiliza -
dos modelos não-lineares, que considerai» a variação da
energia afluente com a energia armazenada. Oeste modo
leva-se em conta, emoora simplificadamenta, a variação
da produtibilidaoe das usinas com • altura de queda. Cs-
ta variação é significativa para alguns aproveitamento!,
notadanwnte as datados de reservatórios de acumulação.

Ma seção 2.1, a seguir, serio desenvolvidos aspectos
conceituais referentes à representação não-linear do sis.
tema. Será tamoém feita uma •olicação destes conce-tos,
visando ressaltar a necessidade de se considerar na prí
tica, as diferenças introduzidas por este tipo de repre-
sentação 30 sistema.

a modelagem aas energias naturais éoutro aspecto
zue deve ser considerado, por sua influênci* sobre os
custas ae aoeraçio ao sistema. Deve-se assumir um pro-
cesso autoregressivo mensal de forma a viabilizar o li-
vantamento da estratégia ótima de operação conforme a
metodologia descrita em 2.1. Esta modelagem preserva a
correlação axistente na série Histórica entre as e.ier-
3ias afluentes em meses consecutivos. Verifica-se, no
entanto, que a correlação anual dela resultante é infe-
rior á do Histórico. Esta incapacidade de reproduzir a-
senuademente a deoenoência anual das energias afluentes
leva a distorções ria definição da estratégia operativa
que se traduzem em atrasos no acionamento_de térmicas.Se.
3ulta, portanto, um aumento de energia não suprida que
•aoe provocar una elevsção do custo de operação.

Devido ao exposto, procurou-se alterar as cnrrelaçõea
mensais utilizadas oelo modela, de modo a garanti' a re-
araducão 3as correlações anuais verificadas no Histó-

i fi d d l l c á r i
ç

rica, issim, foi mantido o modelo mensal,
ã

necessário
â3 implementação se algoritmo ae orsgramaçaa dinâmica es-

'.acastica utilizado na determinação da estratégia opera-
Uva. e garantiu-se a manutenção da dependência anual en
*.re as energias ardentes. Cate uroceoimento, descrito
;a 9eção 2.2, será tamoém analisado quanto a sua influ-
ência soore os custos totais e marginais da operação.

2.1 fisoectos Conceituais

2.1.1 Representação '.ào-Linear ao Sistema

LM modelo eauiv/alente não-linear pode ser caracte-
rizado oela seguinte equação recursive de evolução da
energia armazenada, v um mês n pare o -tés seguinte n+1:

3e â , « a - « , 3 !a ) • u -z ,
n*l n -í n -1 n

tntio a , « max \Z. min (â , , 3 .)), onde
"i* I n * i n * 1

3n<1 jnerqia arsiz^naoa real ao início 3o mês n*i;

3n>1 çnerqia írma/enaSa virtual 30 início 3o mês 1*1,
-ue scae ultranassar 03 limites máximo e mínimo de

^1 "! ~á«ira no -ês n»i;

<n ?nergia natural afluente durante o nê» n, relativa
3 valores ce referência as arodutisilidade das usi
nas;

s
n
!•1 função aue corrige a snergia natural afluente «o

com Casa no nível inicial de armazenamento do sis-
tema;

u^ aarcela variável oa geração térmica no mês n;

z rarea no mês n a ser atendida cela geração Hidráu-
lica e cela oarcsia variável 3s geração térmica.

Z jalar sr 39'icit is a'-ercia -a ->ês k cbtitíc oor:

A geração niaráulica no ris é ratioa cela seguinte
sauação ae fechamento de carga:

A consioeraçao ae uma funçãoJ^n(.> é que caracteriza
a representação do sistema através de um modelo nio-
linear. Neste trabalho, por simplicidade, esta função
foi considerada dependente apenas da ' armazenagem
ao início do mia. A rigor, ela deveria depender também
da energia armazenada ao seu final. Esta função é cres-
cente, pois quando sobe o nível dos reservatórios i-iá um
aumento na energia armazenada e na produtibilidade das
usinas.

2.1.2 A Estratégia Útim» da Qnaracân

Considera-se come estratégia ótima de operação de
um sistema nidrotérmico aquela que minimiza o custo to-
tal, esperado e atualizado, dos gastos em comoustíveís
acrescidos dos custes da energia não suprida. ?are ob-
tenção da estratégia ótima, o^qroblama oeda ser aborda-
do sob o enfoque da orogramação dinâmica e«Tocástica.
A seguir, estão definidos o estágio, o estado, o contra
le e a função custo mínimo total.
Eatáoio: n • 1, 2, ...,N<-1

Corresponde ao início e fim dos N meses do horizonte de
minimização.

&*&•*„' <V Vi>

4 variável de estado 3o sistema é composta pela
energia armazenada no início do mês e a tendência nidro-
lógica, no caso representada pela energia natural no
mês anterior.

Contrnle: u S» U
-^—~~~—~ n n

A variável de controle ou decisão corresponde à parcela
variável da geração térmica, limitada superiormente pe-
la geração U R .

rgncào Custo Mínimo Total: 2 custo mínimo total, z
jm estaoo yn de um sstagio n até o último estágio
pode ser escrito como;

, [[Tn(~n' dn!]

*n(yn) custo mínimo total, carresoonaente ao valor es-
perado e atualizado das gastos em combustível
acrescidos aos custos oe aéficits. associado ao
estado vn;

t valor esoeraao soore « , dado aue acorreu * .
"n''xn-1 n 0 intfrv>1° anterior (doravante, por simplici

dada dt notação, este ooerador será representa-
do apenas oor Z).

Tn (u^) custn total da geração térmica associada 3 aar-
cela variável _> ;

taxa mensal se aesconts:

custo unitário ao aéficit.

•'•i demais variáveis cevem ser ccrsiseraaas conforme defi
nições anteriores.

1 fjnçãc Cn . é, obviamente, decrescente em relação
às duas componentes aue definem a variável de estado do
sistema. Jssim, quanto maior fer 9 níval de armazenagem
ao sistema ou a energia afluente no mês anterior, maior
será a disponibilidade de recursos para a geração hidráu.
lisa, Menor, portanto, a necessidade de comolamentação
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térmica nu a risco ae déficit.
°ar» facilitar a revisão dos conceitos, define-se a

função custo total expandido da seguinte forma:

c) Ualor Marginal da ígua

t o acréscimo de custo decorrente a> redução de uma
unidade de energia armazenada ao início do mês.

fw^i • s> . Q < an+1
* , (/ ,) * 4

. 0

fl Figura 1 iluatra o comportamento da Cn*1 ti» fun-
ção aa armazenagem virtual i n > 1 , oara una dada tenoen

i d l ó i
ç
cia nidrológica »n.

Cnarfi* Armaiiiise* virlati

Esta definição corresponde à tradicionalmente atri-
Duída ao _valor marginal da água. Porem, no caso da re-
presentação do sistemajxtr um isodalo nio-linaar, o va-
lor marginal da água não correspond» ao custo marginal
da geração hidráulica. Isto sara visto adianta.

Analogamente ao custo total axpandido, poda-se ta
dafinir o valor marginal axpandido da água. Assim:

vn(yn)

\
Oava-sa notar que o valor marginal da água armazenada

poda sofrer oescontinuidadaa noa pontos^ 0 a A n. Isto
porgua £„, conforma já ilustrado, não • naceaaariamante
difarenciaval nestas üois pontoa.

2.1.U A Decisão Útima

0 nível ótimo de geração térmica é obtido resol-
vendo-se a equação:

Para um dado estado yn, admita-se qua a função va-
lor esperado do custo mínimo total seja contínua, decres.
cante, convexa e continuamente diferenciável em un. Nes-
tas condições, pode-se demonstrar qua) a decisão ótima
u* é tal que:

Com base no custo total expandido e tendo em vis-
ta que a custo da geração térmica independe da tendência
'ijrológica, 3 função recursive anterior pode ser rees-
crita da seguinte forma:

-na ver definido o custo mínimo total de um sistema
_jde-se agora definir seus custos marginais.

•-.1.3 Custos Marginais do Sistema

3) Custo Marginal da Geração Térmica

Esta função é construída considerando-se qua uma cias,
3e térmica de menor custo de geração deve ser acionada
jntes que outra de maior custo. Oesta forma, ela é, por
:onstrução. contínua, crescente, linear oor partas e
:3nvexa, emeora nãa estritamente, sendo, portanto, con-
tinuamente diferenciável. 1st? erige a definição de de-
rivadas à direita e á esquerda.

ü custo marginai á direita é o acréscimo de custo de-
corrente do aumenta unitário da geração térmica no mês.
Assim:

á T- <ün>

, a s u < u) =
d u

J custa marginal ã^esouerda é o decréscimo de custo
rcasionaoo aela redução unitária da geração térmica no
-és . Desta forma:

d u

, 0

3; Custa Marginal da Geração Hidráulica

i o acréscimo de custo decorrente do aumento de uma
unidade de geração hidráulica durante o mês. Assim:

A Figura 2 ilustra <• casoa da aplicação destas con
dições. A curva em patamares corresponde ao custo mere.
mental da geração térmica. As quatro curvas descenden-
tes, associadas a diversos estados vh • correspondem ao
valor atualizado e esperado do valor marginal da água
armazenada no final do mês.

Caso 1

Caso 2.

OCCUÍO TÉRMICA

A decisão ótima u'n > 0. Neste casa, a derivada
à esquerda não é definida e vale apenas a
Z* condição.
A dwiaãe ótima é tal que a classe 1 gara no
máximo, enquanto a claeae 2 é acionada nu* ní-
vel intermediário. Neste caso, aa deeigualda-
dea se reputem n seguinte ioueldade:
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t",J*j 3 • - ,) 2.1.7 Obtenção 3o Custo *farain»l de •oaracão

-asa 2. â decisão atima ccrresoonce ao acionamento no
máximo das 3 crimeiras classes térmicas.

Zaso -. ft decisão iu-a corresoonoe a todas as classes
-o Tiãxino. '.pste caso. a oerivaaa à direita
"ão é cefimia e vale acenas a 1* condição.

2.1.5 Relação Entre Castos Marginais

Tendo por base a equação recursive do custa míni-
mo e a definição de valor marginal da geração hidráu-
lica, tem-se que:

»omitinco-se au* uma pertuiaação marginal da gera-
ção hidráulica não altere a decisão atina a qua resulte
numa^idêntica variação da armazenagem virtual ao final
do mée, a derivada antenar se reduz a:

hnV Í v

Caso se considerasse que um aumento infinitesimal
da geração hidráulica pudesse resultar num* idêntica re.
duçao da geração tcmca chegar-se-ie ao mesmo resultado
(situação análoga ao caso 2, Figura 2). 0 custo margi-
nal da geração niaráulica seria, então, igual ao^da gera.
;ão térmica uf. 'ia entanto, con baae nas condições qua
esta decisão otime deve atender, conclui-se que:

n n n n n*i n+1

Por s u a v í i , o valor marginal da agua^pode ser rees.
crito em função do custo marginal da geração hidráulica.
Assim:

v (y ) « -h (y ) . & - , - « , £ -âSn_ , ; (Ç )n "n n yn J J aa n+1 yn*1
O n 0 n

?ara uma determinada energia natural xn , com base
ia tquação ae evolução da armazenagem, chega-se à seguin_
te equação recursive: ~

/ . r , . v n n » » # • i

c.1.5 O «lapntmo ffecursivo

Com tias* em sua aefinição, o custo swgipal Je ape.
raçio, associado ao estado y , pode ser escrito como:

Um aumento unitário de carga pode ser suorido pe.
Ia produção adicional de uma unidade de geração nidráy.
lica ou térmica. Pode também resultar numa elevação
do valor da energia não suprida. Quando for possível
uma elevação marginal da geração hidráulica, a tacria
demonstra quo o cuato w n sempre igual ou inferior
ao marginal da térmica. Quando resultar em elevação
do déficit, deve-se considerar seu custo marginal. Dei
ta forma:

U M vez obtido o cuato associado a cada estado
yn> poda-s* estimar o custo marginal da operação do mês
n por:

o n ( y n ) . P n ( y n ) .

valor esperado sobre todo* os estado* y ;

Pn(yn) probabilidade d» ocorrer o estado y n.

No caso de simulação, essa expressão reduz-se à
media aritmética dos valores de custo marginal associa-
do a cada cenário hidrológico.

2.2 Infli cia da rtodeli iaa Naturais

2.2.1 D Fator de Correção

Conforme deacrito em 2.1, a função que corrige^ a
energia natural afluente permite una representação não-
linear do sistema. Introduz, no entanto, alqumae mo-
dificações no enfoque marginalista da operação ótima
d* um sistema. Destaca-se o surgimento de um fator de
correção ne equação recursive de cálculo do valor mar-
ginal da água, inumau por:

Quando o sistema e representado uelo -nodelo não
.mear cescrito neste documento, a decisão térmica u^ ,
i oartir se resultaoos anteriores, é oetida de moao a
satisfazer às seguintes condições:

=>;> s Vvn) . 3 < u; < un

Cgm base na decisão ótima i£ , associada a cada
?staoo yn do estágio n, ootêm-se^os valores marginais da
á custo marginal da geração hidrálica t r é3Q.ua e z :usto marginal da geração hidráulica
tas seguintes equaçõea recursivas:

através

-1.E , ) , onde

v n * 1 <y«i)

Mi ) n

:aúas estas equações cneaa-se «sequin
ccrciusoís 3uanto ? adoção ao modelo nao-linear aqui

ai *s conoiçses rara 3Dter o nível ótimo ia ;ersção
•ermica csnfjmam resultados já cbtidos anteriormente.
Assim, as classes térmicas devem ser acionadas até que
seu custo marginal de geração procure se igualar ao da
jeraçao nioráulica. lato nem sempre) é odtsível devido
as dtscontmuidadas da curva de custo marginal das clas-
ses témicae e aos seus limite* d* geração.

D ] O valor marginal da água c o custo marginal da gara-
çao nidraulica assumem valora* diferentes.

Com o objetivo de se avaliar o impacto deste fator
sobre os custos totais e marginais do sisteme, fez-se
um estudo comparativo, incluindo-o ou não no levantamen
to da estratégia de operação do sistema. Foram simula-
das as configurações 1989 e 1997 do Sisteme Interligado
Sudeste/Sul, supondo-o representado por um único r «ar-
vatório^equivalente. Conaiderou-se, para cada configura,
cão, três diferentes valores 3* carga, ajustadas de mo-
do a se obter um amplo esoectro de custos marginais e
assegurar a robuatez das conclusões. A Tabela 1 apre-
sente os resultados ootidos.

TABELA 1 - INFLUENCIA 00 FATOR DE CORREÇÃO NOS CUSTOS

Config.

'9S9

•997

Cargs

MU meo

22 335
23 337
23 91.5

3fi 299
37 475
38 370

Cusi.0 Variável
de Geração
bilhões uSS

5Z£atí3r ! C/fator

271., a
642.5
581 ,5

610.3
321.9

Custo Marginei
de Operação
uSÍ/MWh

S/Fator

18,7
37,2
57,6

432.3 425.4
877,3 I 740,6

1 356.4 h 168,1

21,7
39.1
56,4

20.1
40,1
60,0

20,3
40,1
60,0
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Esses resultados evidenciam a importância de con-

siderar o fator ce correção no aracesso oe levantamento
3as tabelas de valor marginal 2a água. Con efeito, el;
funciona no sentido 3e amoiificar cs valores constantes
aessas taoelaa. Isto tende a elevar s nível de geração
térmica, reduzindc. -esta farpa, a montante ze energia
-*ão suoriaa; acre*, ns caso, a redução aos prejuízos
associados a -ariaçia :=s aéficits supera o aumento aos
gastas em ccmoustíveis. Coma resultado, a adoção do fa-
tor implica em um aprimoramento Sa estratégia de opera-
rão, com a conseqüente queaa do custo variável de gera-
ção.

2.2.2 Ajuste da Correlação Anual

Com o adjetivo de prever a energia afluente em um
dado mês em função das energias afluentes no passado,
adotou-se um mooelo auto-regressivo de ordem 1 em que_s
previsão é feita apenas com base na afluência do mês
anterior:

x. .7. (X._, -x..,,)

X^ energia natural afluente no mês i, ou smi logaritmo;

X _ 1 energia natural afluente no mis i-iou m i logiritmo;

<• valor 'tédio de x na série histórica;

3 coeficiente da regressão linear;

c aiseersão.

_Neste mooelo parte-se da hipótese que uma distri-
buição de probabilidades normal ou lag-normal represen-
ta, para cada mês, os eventos aleatórios do histórico
de energia natural afluente a um dado subsisted». Fa-
zendo x ̂  igual à energia natural do mês i, na casa de
distribuição normal, ou igual ao seu l^garitmo, no caso
de aistriBuiçãa_lagnormal, esta variável aleatória terá,
para qualquer mês i, una distribuição normal com média
xV, variância 5? e desvio padrão S..

Usando o modelo cie previsão, tem-se, para cada va-
lor oe ̂ .1-onsiüerdQú, uma distribuição de preoaoilida-
des em '.. A distribuição condicionada ao valor de X.
é l éi J ( )u
é normal cim média Jt-
S[ (1 -

t

sendo:

8 ( X . , - x . ,) lânèía

' " 1,1-1 ' ' . - 1 ' = í ,

", x_j correlação entre as variáveis aleatórias x. e

3^ t_, rovariância das variáveis aleatórias x^ e X ^

Considerando esta modelagem das energias naturais a-
fluentes. zaseada unicamente na dependência entre meses
consecutivos, pode-se aetermmar a correlação anual aue
resulta de sua aplicação. Tendo sido observado aue o
valor assim octida nãa reproduz aquele veirficado no
nistónco, optou-se por alterar as valores das covariân-
:ias mensais utilizadas oelo modelo, obtendo-se novos va_
'ores, 2/ • _y

5' i , • S. , * ' a (5.3. . -3. . .) , FC $ 1,i.i-i 1.1-1 i i-1 i,i-1 ' ^ '

onde o fator ae ajuste, fA, foi calibrado oor tentativas
através ae _im orocessa iterative aue usa o fato da
•rorrelação anual implícita ser monotonamente crescente
:om FA.

visanco avaljar 3 influencia so ajuste descrito 30-
are os custos ae operação do sistema, foi feito um estu-
do comoarativo dos resultados gerados quando se 'az
uso ou não deste artifício. 330 analisados os mesmos
casos descritos no item 2.2.1. utilijando uma versão
do modelo CRQS aue já incorDora a correção devida 3
-iao linearidade 3a sistema. Zt valores obtidos sodem
ser visualizadas na Tabela 2.

TABELA 2 - 00 AJUSTE DA CORRELAÇÃO ANUAL

1959

1997

Carga

Há med

22 335
23 327
23 9<»S

36 299
37 i.75
38 370

Custo Variável
de Geração
Milhões US5

257.8
51Q.0
921,9

isa,i

Custo Marginal
de Operação
USS/MbJh

C/a Tuste

186,1
555,7
869,7

U06.0
6W3,0

1 135,1

2Q.1
Í.0,1

60,0

20.3
M},1
60,0

23,0
(.8,7
67. Q

20.0
".2.2
68.7

Observa-se que a consideração do Jjuete leva a um
decréscimo das custos totais d* frpery;*" *m todos _os ca,
sos analisados. Já os custas «exginsis de operação so-
freram um acréscimo, devido jo euasnto da probabilidade
da ocorrência ds longas seqüências de enargiss _dssfa-
voráveis. Estas seqüências, m últissi análise, são as
qua mais pesa» na definição daouslea custos, pois ae
perspectivas da deficits são nwioras quando de sus ocor-
rência, elevando o valor atribuído à água armazenada.
Esta elevação pode conduzir a maiores gastos com geração
térmica ou ata mesmo racionamentos nesta jxssiio e no
futuro gerar economias em ternos de geração témica, ra-
cionamentos e deficits.

0 balanço destes gastos e economias adicionais re-
sultantes do uso do ajuste da correlação anual, é dado
pela diferença das custos totais ds operação dos di-
versos casos analisadas com a sã*) considera'-Io. Conclui-
se que a adoção do referida ajuste leve s ume operação
mais racional do sistema, aue resulta nos custos totais
ds operação inferiores verificadas.

3. o CUSTO MARGINAL EM SUBSISTEMAS

0 item anterior abordou aspectos ligados à opera-
ção ótima de um sistema hidrotérmico. Qs_grandss siste-
mas interligados nacionais, no entanto, não podem ser re
presentados por um único sistema equivalente. As regiões
apresentam diversidade nidrológica entre si, diferen-
tes níveis de armazenamento e da complementação térmica
e restrições de despacha da geração. Além disjco, há que
se considerar os limites elétricos dos intercâmbios in-
teregionais. Assim, faz-se necessária a representação
a subsistemas de forma a considerar, embora de forme
simplificada, essas particularidades dos grandes siste-
mas interligados.

Estt item se propõe a analissr, inicialmente, aspec-
tos conceituais ligados à operação de subsistemas in-
terligados e a solução simplificada adotada. tm íe-
guida, é elaborado um estudo comparativo visando sele-
cionar a forms mais adequada de se corrigir a carga de
cada subsistema ns obtenção da respectiva estratégia de
.peração.

3.1 Asoeetoa Conceituais

3.1.1 Estratégia de Operação

Quando um sistema é representado oor 2 ou mais sub
sistemas, deveria ser estabelecida uma estratégia dê"
operação em que a variável de estado considerasse o ní-
vel ds armazenamento e a tendincil hidrológica dos sub-
sistemaa. Isto, no entanto, eleveria demasiadamente a
dimensão do estado - já pare 2 subsistentes ter-se-ia uma
variável tetradimensional - o que inviabilizaria sua
3alução am termos computacionais. Dars superar esta res,
triçao, adota-se uma simplificação aue consiste em
obter estratégias de operação separadas por aubsistema;
oor exemplo, sara 2 nubsistemas tem-se 2 variáveis de es.
~.3do sicimensionais. 0 vincula entre as estratégias dos
3ubsistemas se faz através de seus intercâmbios de ener-
gia, ostidos na etaea de simulação, e que irão "cor-
rigir" as respectivas cargas. Assim, a solução simoli-
'içada do problema, viável em termos computacionais, exi
-}t uma interação entre * etapa de determinação das • es-
tratégias operativas e a de simulação da operação dos
3uosistemas.



ia iteração inicial, as tabelas sao levantadas con.
siaeranao a nao existência ae íntercãmoics ae energia,
-•õs a simulação, estas Taoelas sia refeitas :am aase
-as cargas corrigidas em função aos intercãmains resul-
*antes. - solução ootida ^ao é atima, aorem estudes
ccmparativcs ccn a aplicação ae zurvas-guia íenfoçue oe-
terminístic=i apontam aara uma signicatiua melhoria -os
resultados e um enriquecimento r,a auantiaaae ae informa-
r e s resultantes.

jm dcs orodlemas aue surge neste processa e a es-
calha da melhor forma de se corrigir a carga de cada
suosistema. íste aspecto será analisado na seção 3.2.

3.1.2 Simulação dos Sybsistemaa

Uma vez levantadas as tabelas de valor marginal da
água dos diversos subsistemas, é possível simular sua
operação. Para cada mês de estudo e identificação hi-
drológica, é adotado um procedimento iterative onde são
promovidos intercâmbios da energia a acionada a gera-
ção térmica, de forma a utilizar-se sempre a fonte) com
a KUh de menor custo a cada iteração.

Uma vez concluído esta processo, pode-se estimar
o custo marginal de operação de cada ^subaistema. Para
um certo mês n e uma dade identificação hidrológica k,
esse custo é obtido por:

i . k

min (h-i,k ' n.k ' n,k) , d • 0
n

• d n > G

i custo marginal da geração hidráulica no mês n e
"• identificação hidrológica k;

t* custo marginal à direita da geração térmica no mês
n>* n e identificação k;

i custo marginal da energia intarcambiada no mês n e
identificação_k, su seja, acréscimo de custo devi-
do à importação de uma unidade adicional de enar-
3ia do fornecedor mais competitivo.

j td conforme definido "3 seção 2.1
n
guando o sistema encontrar-se deficitário, o custo

marginal de operação é igual ao custo unitário da ener-
gia não suorida. Caso contrário, ele corresponde ao eus.
to nargmal da fonte mais Darata, interna ou não ao sub-
^istema. Isto sersue, oara um dado subsistema, é possí-
vel =-e sua geração térmica ou a importação de energia
^essua custo marginal -ifenor à sua geração hidráulica.
=or exemplo, supoe-se 2 suBaistemas, um possuindo um eus.
to marginal de geração nidráulica muito elevado (recebe-
dor) a outro muito baixo (fornecedor). Supõe-se, adieis.
•almente, que o fluxo do fornecedor para o recebedor se-
ja limitado pela capacidade máxima de armazenamento oes-
te 'ltino. ou seja, qualquer fornecimento adicional re-
3ultaria em uertimento. ^este caso, o custo marginal de
geração hidráulica do fornecedor permanecerá inferior ao
M receoecor. Jma elevação de carga neste será suprido
peio aumento de irtercâmoio. e não pela elevação de sua
geração niorelétrica. Com isto, o custo marginal de
coeracào do receDedor é igual ao do intercâmbio. As cias.
ses térmicas do suosistema recebedor, cujo custo margi-
nal é superior ao da energia intercambiada e inferior
ao da geração nidráulica própria, permanecerão <xs mínimo

Aoós circular todos os cenários nidrológicos, a
custo marginal de ooeração no mês n correoonde »o valor
esperado 3os oDticos para cada hidrologia.

3.2 Influência aa Carrecão aa Cama

Conforme já mencionado em 3.1 , a viabilização com-
putacional do levantamento da estratégia de operação
de suo3ntem»» resulta de uma interação sstratégia-simu.
lação. Os intercâmbios obtidos na ataoa de simulação
corrigem a carga dos suDsi3temaa no processo de levanta-
mento das estratégias de ocaração.

Nesta trabalho, foram testadas duas alternativa* de
correção da carga. A primeira, normalmente usada no Se-

tor, consiste em adicionar à carga, para cada mas de es.
tudo. o intercâmbio iiauiaa médio mensal. Ma segunda,
uti l iza-se a valor médio acneerada da intercâmbio l í -
suida mensal, tendo como fator de ponderação o cus-
to marginal de ooeração do subsistema em cada cenário
^icirolagico considerado. Esta aclicação foi fe i ta pa-
ra as mesmas configurações s carges anteriormente
usadas. Adotcu-se. no entanto, na simulação pelo mo-
delo ESQS, a representação a suBsistemas além de se
incorporar neste modelo as recomendações constantes da
seção 2.2 .

A Tabela que se segue i lustra a custo total de pro-
dução do sistema e os custos marginais de operação das
subaistemes, para as duas alternativas de correção da
carga.

TABELA 3 - INFLUENCIA DA CORREÇSO OA CARGA NOS CUSTOS

c
o

f

1
y
a
9

1
9
q
7

Carga

PUwd

22

23

23

36

37

38

335

337

9t5

298

í»75

370

Custo Variável
de) Geração

milhrn* USS

Interc;
Médio

196.3

563,2

864,1

613. S

1051., 7

1638.0

nbioa

213.1

SbS,6

874,6

667,3

1102,9

1569.9

Custo Marginal
Operação

USS/MJh
Sudeati
Interci

25.7

54, i.

72.1

U0.2

67,2

97.9

nbioa
Ptmdar

24.6

49,9

66,2

38,3

59,8

88.0

da

Sul

Médio

25.7

55.8

76,3

25,9

43,8

64,2

PondBr•

24,7

50,4

39.4

21.1

35,6

54.2

Os resultados apresentados mostram que, na maioria
doa casos, o uso do intercâmbio médio é o mais apropria
do, pois apresenta custos de produção inferiores. Ela
conduz a estratégias da operação mais conservadoras, ou
seja, para um dado estado de armazenagem o valor margi-
nal da água é superior ao obtido pelo, intercâmbio ponde.
rado, resultando num aumento de geração térmica, redu-
ção do nível de cortes de carga e elevarão do custo mar.
ginal de operação.

4. INFLUÊNCIA DA AMOSTRA HE VAZÕES

Sendo as afluências naturais aos reservatórios uma
das principais fontes de incertezas ro planejamento do
3istema nacional, resolveu-se investigar a influência
da amostra de vazões utilizadas na simulação de sua ope.
ração sobre o calculo do custo marginal da operação, u-
tilizou-se, para tanto, uma versão do modelo EAOS adap-
tada ao_uso de séries sintéticas de afluências. Mesta
aplicação analisou-se as mesmas configurações considera.
daa nas seções anteriores. Taram utilizadas séries sin
táticas de 1000 anos de vazões geradaa pelo CEPEL atra-
véa do modelo OESAG. Depreende-se, doa resultados ex-
postos na Tabela 4, que a amostra de vezões tem influên
cia marcante sobre as custos marginal e total de ooera-
ção. Em particular, o uso da série histórica resulta,
para os casos analisados, em custos superiores aos octi
dos cora as séries sintéticas, indicando serem aauelas
vazões mais desfavoráveis, em média,do que estas.

TABELA 4 - INFLUÊNCIA OA SÉRIE DE VAZÕES CIOS CUSTne

Config.

1989

1997

uotouar. ce Geração I Custo Marginal de Operação
Milhões de USS uSS/MUh

Hist.

267,8

463,8

Series
Sintét.

196,5

420,7

Sudeste

HiSt.

34.0

34,0

Séries
s.intát.

18,2

20,8

Sul

HÍSt.

34,0

34,0

Séries
Sintét.

16.2

20,8

Adicionalmente, dividiu-se as séries sintéticas de
10QQ anos em vinte séries de 30 anos, detarminando-se o
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custo marginal da operação com cada una delas. 3s valo-
res ootidos, ccntidos na Tabela 5, -nostram uma grande va
naoilidade deste custa (desvia naorão is USS 13.a/MUh
sara a configuração 1539 e 3e üSS 18.3/MLlh sara 1997)
z&* a amostra íe vazões.

TSBELA = - I?JFLLÊNCIA 3» AMOSTRA It

-larclogias

1
51
101
151
201
251
301
351
1.01
(.51
501
551
601
651
701
751
501
351
901
951

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

50
100
150
200
250
300
350
1.00
(.50
500
550
600
650
700
750
300
350
900
?50

1000

Custo Marginal de Operação ">dia
USS/Mülh

1989
Sudeata/Sul

8.3
10.9
9.0
5.9

13.6
20.4
41.8
6.3

11.9
34.U
32.9
1.5.9
8.2
7.2

14.3
10.7
49.3
8.6

12.1
12.0

1997
5udaste/5ul

a.e
12.3
10.3
6.1

11.9
21.9
1.3.2
6.3

13.0
32.6
38.1.
70.1
9.5
7.2

14.4
9.7

66.4
7.5

14.3
12.6

Estes resultados ressaltam a vulnerabilidade do plana.
jamento do sistema brasileiro faca à aleatoriedada daa
afluências naturais, o problema poda ser contornado em
estudoJ comparativos, como na seleção e ordenação dt
usinas_para a programa de obras, desde que se mantenha
a eoerènci? em relação à modelagem das afluências e do
sistema ao longo dos estudos. No que diz respeito a

outras análises, no entanto, como o. ajuste na tempo da
tempo 4o programa de obras, é preciso ter em mente que
diferentes amostras cooem levar a soluções diversas.
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