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SUDESTE

Preço Sombra de out/18 (sem rede)
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Análises da operação sombra do PLD horário

Variações na escala de preços intrassemanal

diária e horária

 Principais drivers de oscilações de 
preços no curto prazo são:

 Hidrologia
 Carga 
 Geração renovável variável no curto 

prazo (notadamente eólicas)

 Temas relevantes
 Qualidade dos dados de entrada
 Qualidade das projeções
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Avanços recentes no DESSEM e status de modelos acessórios

Alguns dos últimos temas levados à FT:

 Restrições de segurança linear-por-partes 
e por tabela para caso com rede 

 Representação detalhada de térmicas (rampa, 
trajetória de acionamento, ciclo combinado)

 Reserva de potência

 Modelo de previsão de geração eólica: validado 
pela FT Eólica e com desempenho satisfatório

 Modelo de previsão de vazões diárias: modelo 
SMAP/ONS validado. ONS se prepara para iniciar 
rodadas em todos os dias úteis em 2019

 Modelo de previsão de carga: utilização da 
previsão de carga da Programação Diária do ONS

CCEE investiu em sua estrutura computacional para acomodar rodadas mais frequentes do DESSEM

+ máquinas virtuais + poderosas e melhor desempenho

Avanços recentes no DESSEM

Status atual de Modelos Acessórios
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Decisões metodológicas serão submetidas à consulta pública em 2019

Acoplamento 
com DECOMP

PLD horário dado 
CMO semi-horário

Abertura do 
segundo dia em 

estágios horários

Caso para formação 
de preço com ou 

sem rede

Tratamento de 
decisões binárias 
em determinação 

do PLD

 Decisões metodológicas 
sobre o preço horário 
atualmente em análise 
no âmbito da CPAMP

 Expectativa de abertura  
de consulta pública no 
1º trimestre de 2019
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O trabalho atual prepara para o despacho e formação de preços por BID

 Em mercados maduros que utilizam despacho e formação de preços por oferta, as ofertas 

são alimentadas a modelos matemáticos que verificam a viabilidade física do despacho. Por 

exemplo, quanto aos limites de equipamentos e ciclagem de geradores

Viabilidade 
física do 

despacho

 Preço por oferta significa gestão de risco individual pelos geradores

 Preço por oferta deve ser em base horária (pelo menos)

 Com a operação sombra, os agentes podem aprender sobre estes fenômenos com  preço 

horário 

Aprendizado

Preço por oferta
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PLD – Patamar x Sombra (junho/2018)
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PLD horário médio SE: R$ 400

PLD patamar médio SE: R$ 472

PLD horário médio SIN: R$ 389

PLD patamar médio SIN: R$ 457

Diferença de -15% Diferença de -15%
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Grandes números da Contabilização Sombra (junho/2018)

Resultado no MCP 
(balanço energético)

R$ 4,6 bilhões

R$ 4 bilhões

Contabilização oficial

Contabilização sombra
13%

Efeito do Repasse 
do Risco Hidrológico

R$ 1,2 bilhão

R$ 1 bilhão

Contabilização oficial

Contabilização sombra
16%

Encargo de Serviço de Sistema – ESS 

R$ 205 milhões

R$ 76 milhões

Contabilização oficial

Contabilização sombra
63%
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 Os picos da curva horária representam acionamento ou desligamento de turbinas 
representativas para o SIN, impactando diretamente no resultado do GSF

Horário
GSF médio: 70,9%
Impacto: R$ 4,6 bilhões 

Patamar
GSF médio: 70,9%
Impacto: 5,3 bilhões

Redução de 13% no 

impacto financeiro do GSF
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Custo da Compra da Energia do MRE

 Quanto mais representativo o fluxo “doador” de Itaipu, maior é o valor da TEO média (R$ 33,06/MWh)

 Os pagamentos totais do MRE aumentam pela maior quantidade de “trocas” no mecanismo
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Hora

TEO média de Pagamento (R$/MWh)

Patamar

Máx - R$ 22,50 

Min- R$ 13,54

Horário
Pagamento: R$ 119 milhões
Trocas: 6.847.999 MWh

Patamar
Pagamento: R$ 111 milhões
Trocas: 6.177.621

Aumento de 

10% das trocas
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Conclusões

 Página exclusiva no site 
com análises gerais do 
comportamento do mercado

 Em dezembro, divulgação 
da posição individual dos 
agentes (DRI)

 19/12: evento com os agentes 
para apresentação de análise 
dos resultados referentes a 
set/18 e detalhes da 
contabilização sombra
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 As evoluções esperadas 
para o mercado de energia 
elétrica passam pela 
adoção do PLD horário



Obrigado!

ROBERTO CASTRO
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